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Forord 
Av og til blir ting noenting, sier Mikael Alexandersson (Alexandersson, 2007). Av og til 

former noe seg til en helhet, noe som skaper mening og sammenheng. Sånn har det alltid 

vært for meg som liker å lage ting. For hver gang jeg lager noe, om det er små ting eller 

store ting, ting som kan brukes, ting for tanken eller ting for øyet; hver gang en ting blir 

noenting, føler jeg en form for glede. Noe går opp, det skapes mening. Samtidig, og 

egentlig viktigere; når en ting har blitt en noenting, kan jeg legge den bak meg og gå 

videre. Sånn er det også med denne avhandlingen. Den har blitt en noenting i verden. 

Noen ganger har jeg nok lurt på om veien frem til denne noentingen har vært verdt det, 

men nå som avhandlingen sendes ut i verden, kjenner jeg at ja: Det har vært verdt 

innsatsen. Innsikt i nye verdener har flyttet meg som menneske og som lærer.  

 

Ja, og så, endelig er jeg da i mål, i hvert fall for denne gang. Nå jeg ser frem til å la denne 

noentingen seile sin egen sjø. En avhandling må kunne seile på egenhånd. Og jeg selv? 

Vel, jeg vil kaste loss, og jeg sier som Jack Sparrow, der han står i baugen på sin Black 

Pearl: 

 

«And now; bring me that horizon» 

 

For at denne avhandlingen skulle komme til liv er det mange som må takkes. Først må jeg 

takke de tre lærerne som åpnet sine klasserom for mitt forskerblikk. Uten deres 

velvillighet hadde denne avhandlingen aldri blitt noe av! Det å åpne opp sitt klasserom slik 

dere gjorde krever mot. Tusen takk! Jeg har lært enormt mye av dere. Dernest mine to 

veiledere som ikke sviktet selv om tiden rant ut og ting viste seg å ta tid. Professor 

emerita, Else Marie Halvorsen og professor II, Finn Hjardemaal; uten deltagelsen, 

veiledningen og interessen deres ville jeg aldri kommet i mål. Jeg har sikkert vært en til 

tider sta og krevende doktorand. Takk for at dere holdt ut med meg, støttet meg når det 

røynet på, og pushet meg når dere så at det ende gjensto litt mer på veien! Institutt for 

forming og formgiving, ved Høgskolen i Telemark, nå Høgskolen i Sørøst Norge må takkes 

for at jeg fikk stipend og økonomisk mulighet til å gjennomføre arbeidet. Takk for at dere 

ga meg tillit. Særlig takk til instituttleder Jostein Sandven, for lett press og forståelse for 

situasjonen underveis. Takk til professor Marlene Johansson som sluttleste og ga gode råd 
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i avslutningsfasen. Og, kjære gode kollegaer. Dere har bidratt til å opprettholde en slags 

normalitet i form av den daglige donten vi har delt, men dere har også delt sorger og 

gleder underveis i krevende faser. Dere er gode å ha!     

 

Til sist, men slett ikke minst – en stor takk til familien min. Emilie som både har blitt 

voksen i løpet av disse årene og som gjorde en stor og uvurderlig redigeringsjobb for meg 

i sluttfasen. Det er så strålende at du alltid er så positiv og tar utfordringer på strak arm! 

Tusen takk til Karl Olav som har tatt på seg rollen som husfar og den som ordner med alt, 

og som alltid har støttet og vist forståelse. Til mamma og resten av gjengen, dere har gitt 

oppmuntring og ikke minst formidlet en nødvendig tro på at jeg skulle klare det – tusen 

takk.  

 

 

 

Skien/Notodden, april, 2016 

Anniken Randers-Pehrson 
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Sammendrag: 

Avhandlingen har en klar fagdidaktisk forankring, og den faglige konteksten for studien er 

grunnskolefaget kunst og håndverk. En sentral målsetting har vært å utvikle kunnskap om hva som 

skjer i møtet mellom elever, lærer og faglig innhold. Det er lite forskningsbasert kunnskap om 

hvordan undervisning foregår i grunnskolefaget kunst og håndverk, og avhandlingen søker derfor å 

bidra med et forskningsbasert grunnlag for fagdidaktisk refleksjon. Gjennom avhandlingen utvikles 

kunnskap med basis i problemstillingen: Hva konstituerer arbeidet med faglig innhold, og på 

hvilken måte kan dette bidra med forståelse om læringsrom i designorienterte oppgaveperioder på 

ungdomstrinnet?  

I studien forstås undervisning som sosial praksis. Den har en (mikro)etnografisk tilnærming og 

casestudier er valgt som strategi. Datamaterialet er basert på video-observasjon av undervisning 

gjennom tre oppgaveperioder på forskjellige ungdomsskoler, og det analytiske perspektivet har en 

kvalitativ karakter. Video-observasjon utgjør hovedkilden for datamaterialet, men analyser av 

elevarbeider inngår som datamateriale.  

Studiens funn knytter for det første an til at undervisningen i designorienterte oppgaveperioder på 

ungdomstrinnet konstitueres av ideer og forventninger om at elever skal lage fine, velgjorte ting 

med personlig preg. Dette forsterker forestillinger om et faglig praksis er tradisjonsforankret, og at 

undervisningen reflekterer en hybridisert læreplanpraksis. For det andre synliggjør studien at 

arbeidet med faglig innhold kan forstås gjennom begrepene; mulighetsrom, mestringsrom og 

meningsskapingsrom. Hver av disse romlighetene bidrar til å skape forståelse for hva slags 

læringsrom elevene deltar i.  

Avhandlingens kunnskapsbidrag kan sies å være et tilskudd til eksisterende didaktiske modeller og 

etablerte fagdidaktiske begrep. Synliggjøringen av undervisningens hverdagspraksis bidrar med 

systematisert kunnskap om hverdagsutfordringer i møtet mellom elever, lærer og faglig innhold, og 

ved å anvende mulighetsrom, mestringsrom og meningsskapingsrom som fagdidaktiske begrep, 

kan lærere, lærerstudenter og fagfellesskap, drøfte fagdidaktiske utfordringer på en informert og 

praksisnær måte.  
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Abstract: 

The dissertation is concerned with teaching and learning within the context of the Norwegian 

school subject kunst og håndverk. Kunst og håndverk is a compulsory arts and design related 

school subject. The main goal for the study has been to generate knowledge about what happens 

between teacher, student and subject matter content. Research related to this particular field of 

education is sparse. The thesis seeks to generate research-based knowledge attempting to promote 

informed reflection about the “hows” and the “whats” of teaching and learning in arts- and design 

related education. Through the thesis, knowledge is generated according to the research question: 

What constitutes the work with subject matter content, and how can this knowledge contribute to an 

understanding of what spaces of learning are produced within design-oriented educational 

situations in secondary school?   

In the study, teaching and learning are viewed through the lense of social practice, and it has been 

conducted with a (micro-) ethnographic approach. The choice of case study reflects the design 

strategy. The data is mainly gathered through video observation of classroom work in three task-

periods on different secondary schools. The analytical perspective is qualitative. Video observation 

makes up the main source of evidence, but products made by students are also part of the analysis.   

Findings suggest that teaching within design-oriented education in secondary school are constituted 

by ideas and expectations related to the making of pretty, well-made products reflecting the 

individual student through a personal touch. This reinforces ideas about design-oriented education 

as rooted in traditions and it suggests an understanding of contemporary education in this field as a 

hybrid form of curriculum. Findings also suggest three concepts rooted in everyday practice, which 

are considered to propel informed reflection upon design-oriented education. The concepts are; 

spaces of possibilities, spaces of mastery, and spaces of meaning making. Each of these 

concepts/spaces reflect vital aspects of what is going on between teacher, student, and subject 

matter content, and each of these spaces contribute to a further understanding of what kinds of 

educational spaces students are participating in.   

The dissertation contribute to knowledge of the conduction of design-oriented education, and 

further, what kinds of learning-spaces students participate in during such educational situations. 

The thesis gives new perspectives upon how to address and reflect upon challenges due to everyday 

practices within the frame of design-related education.  
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1. Innledning og problemområde 

 

I dagens debatter om skole og opplæring har det i de siste årene vært et tiltagende fokus på 

undervisningens effektivitet og læringens resultat. Samtidig drøftes det hvordan skolen kan 

ruste elever til å være beredt på et samfunn i hyperrask endring og hvilke kunnskaper og 

ferdigheter den må tilby i møtet med en usikker fremtid. I en slik iver etter å finne måter å 

måle elevenes læringsresultat på og å se fremover og å utvikle og forandre skolens innhold, 

ser jeg det som betydningsfullt å stoppe litt opp og besinne seg på det som faktisk skjer i 

undervisningens hverdagspraksis. Gjennom avhandlingen har jeg valgt å rette fokuset mot 

hverdagspraksis i skolefaget kunst og håndverk, slik den kan forstås i møtet mellom 

læreren, elevene og det faglige innholdet. Det er et møte det aldri kan skapes evige 

sannheter om eller klare retningslinjer for hvordan kan eller bør foregå, men det er like 

fullt et møte det er nødvendig å generere kunnskap om (Eisner, 2002; Lindström, 2009).  

Som skolefag kritiseres kunst og håndverk for å være tradisjonstungt og lite i takt med 

samtidens krav og faglige visjoner. De få studiene som omhandler virksomheten ute i 

skolehverdagen, mer enn antyder at endringstakten i fagets praksis er svært langsom 

(Carlsen & Streitlien, 1995; Kjosavik, 2004; Kjosavik, Koch, Skjeggestad, & Aakre, 

2003). Tregheten står i en viss kontrast til radikale læreplanendringer siden faget ble gjort 

obligatorisk i byfolkeskolen i 1889. Skolefaget har blant annet forandret navn tre ganger 

gjennom historien1, og fagplanene har gjennomgått til dels store og gjennomgripende 

endringer. Endringene kan selvsagt tolkes som et utrykk for et dynamisk og endringsvillig 

skolefag som følger med i tiden, men det kan også være uttrykk for et fagområde med 

relativt uklar faglig basis med ulike former for legitimeringer og ideologiske ståsteder.  

Fokuset for avhandlingen er hvordan kunst og håndverksundervisning foregår ute i 

skolehverdagen, blant annet fordi mangelen på praksisnær kunnskap om skolefaget er 

markant. Selv om Kirsti Klette allerede i 1998 hevdet at klasseromsforskning i Norge så ut 

til å få større oppmerksomhet og legitimitet (Klette, 1998), er det fremdeles mye av skolens 

primære virksomhet det fremdeles er lite praksisnær kunnskap om. Det er en kjent sak at 

læreplaner endres, men troen på at diskursive drøftinger eller læreplaner alene kan endre 

                                                 

11 Fra opprinnelig tre fag; ”Tegning”, ”Håndarbeid for piker” og ”Håndarbeid for gutter”, til ”Forming” i 

1960 og videre til ”Kunst og håndverk” i 1997. 
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eller utvikle skolens etablerte mønster og praksiser, er både utfordret og problematisert. 

Forandring og utvikling av skolens praksis er utfordrende, og kunnskap om både fortid, 

nåtid og visjoner for fremtiden må sannsynligvis smis sammen for at det kan muliggjøres. 

Uten kunnskap om det som foregår i skolens hverdagsvirkelighet, kan visjoner og faglige 

fornyelser lett bli fine ord og gode tanker som møter motstand i etablerte tradisjoner, eller 

måter å gjøre ting på som synes å fungere i det systemet og de kulturer som skolepraksiser 

bygger på.  

For å finne et spisset utgangspunkt for en 

undersøkelse av kunst- og håndverksundervisning, 

er fokuset rettet inn mot noe som synes å være en 

livskraftig og vedvarende form for aktivitet i 

skolefagets praksis, nemlig det at elever lager ting 

på skolen. Hjemme hos oss har vi spart på mange 

slike ting som har blitt laget på skolen gjennom 

årenes løp. Den eldste, er skrinet min pappa laget 

til sin pappa i 1947 (se bilde 1). Jeg vet ikke hva 

slags undervisning pappa i sin tid deltok i, men jeg kan anta, at han som elev i 

etterkrigstidens Oslo, erfarte sløydundervisning som både var påvirket av Normalplanen 

for byfolkeskolen fra 1939 (N-39) og Adolf Digranes` sløydpedagogiske metodeverk fra 

1933. Kanskje fikk han, i tråd med de reformpedagogiske vindene som blåste, velge selv 

hva han ville lage, kanskje til og med utforme skrinets detaljer etter egne ideer (Kjosavik, 

2001), eller kanskje var skrinet en oppgave alle guttene måtte lage i fellesskap?  

Det finnes ulike fortellinger om undervisning i kunst- og designfag; for eksempel om 

hvordan elevene på rekke og rad «…utførte operasjonene samtidig i takt etter telling eller 

på kommando fra lærer»  for en effektiv og kollektiv måte å lære å håndtere verktøy på en 

riktig måte (Dale, 1992/1990, s. 45; kilde etter Anders Lysne), eller fortellinger om at: 

«…the children were frequently left to their own devices and were denied access to 

knowledge that could enlighten their personal investigations of art» (Efland, 1990, s. 263). 

Fortellingene befinner seg i hver sin ende av et kontinuum. Den ene fokusert på innlæring 

av spesifikke ferdigheter og kunnskaper, styrt og orkestrert av lærer, den andre fokusert på 

elevens naturlige, individuelle læring og skapertrang gjennom fritt skapende arbeid, uten 

innblanding fra lærer. I dette polariserte forholdet finnes ikke bare ulike tilnærminger til et 

Bilde 1: Pappas skrin fra 1947 
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fag, eller ulike pedagogiske forståelser av hvordan barn lærer; det er også knyttet sterke 

faglige forståelser til hva som er viktig kunnskap og som det forventes at den oppvoksende 

generasjon skal ta del i, tilegne seg eller skape selv. I fortellingene ligger latent en 

problematisering av hva faglig innhold kan være, og hvordan det kan inngå i elevenes 

arbeid i faget. Det er ingen overdrivelse å hevde at måten faglig innhold skal/bør inngå i 

kunst- og håndverksfagets undervisning på, lenge har vært en utfordring i fagfellesskapets 

diskurser.  

I forkant av L97 harselerte Gudmund Hernes over formingsfaget og poengterte at det var et 

fag det: «... kom for lite ut av», og det ble gjort et poeng av at elevene måtte lære noe, selv 

i formingsfaget (Kjosavik, 2001, s. 198). Noen år senere hevdet daværende 

kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell i et intervju at: «Vi må ta livet av myten om at 

kunstfag skal være et slags kosefag. Det skal stilles like klare krav til kunnskap her som i 

andre fag» (Owe, 2008). Et åpenbart problem med slike uttalelser er for det første at et 

skolefag antas å være lite faglig innrettet, og at det å delta i undervisningen regnes som 

avslapning og kos, eller som en pause fra akademisk rettede fag. Et annet problem er hva 

som egentlig menes med faglig innhold, og hvordan faglig innhold inngår i elevenes 

arbeid. Fordi vi vet lite om hvordan undervisning i kunst og håndverk foregår, er det 

utfordrende både å forstå og forklare hva undervisningen faktisk innebærer, enn si hvilke 

konsekvenser undervisningen kan ha for de læringserfaringer elevene inviteres til å delta i.  

Men hva handler så egentlig skolefaget om? Kunst og håndverk kan sies å være «… 

formene og fargenes» fag (Halvorsen, 2008b), det er et fag som befatter seg med alle 

menneskeskapte gjenstander fra skjeen til byen (Nielsen, 2009). Det er et kunst- og 

kulturfag hvor kommunikasjon og meningsskaping, ferdigheter og kunnskap om både det 

som allerede er skapt, og det som skapes er viktige elementer. Kunnskapsløftet formulerer 

i dag et komplekst og sammensatt fag (UFD, 2005). Det synliggjøres både i fagnavnet, 

som en dialektikk mellom «kunst» og «håndverk» på den ene siden og gjennom de fire 

hovedområdene; kunst, arkitektur, design og visuell kommunikasjon på den andre. Kunst 

og håndverk kan sies å være et konkret og materielt fag hvor egenarten kan gi muligheter 

for undervisningssituasjoner som ikke bare er orientert mot at elevene skal lære eller 

tilegne seg kunnskap, men åpner for en forståelse av den aktive eleven som en utforsker 

som selv skaper kunnskap. I møtet med fagspesifikk kunnskap deltar barn og unge i kunst- 

og håndverksundervisningen som tilvirkere, både av kunnskap og konkreter. Fagets 
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estetiske tilnærming til læring innebærer kroppslige, kognitive og emosjonelle erfaringer 

og utfordringer, gjennom omforming og bearbeiding av så vel ideer som materialer. Med 

en tilnærming til læring og kunnskapstilegnelse gjennom det gjørende og aktive møtet med 

både ideer og materialer, utfordres forståelsen av undervisning i skjæringspunktet mellom 

teori og praksis, og mellom å lære et fagspesifikt innhold og det å skape ny kunnskap.  

«Knowledge cannot be shipped, pumped or transmitted like the content of a letter into the 

heads of the students. In a sense, all teachers can do is make noises in the environment» 

(Eisner, 2002, s. 47), sier Elliott Eisner og legger for dagen et syn på læring og hvilken 

rolle læreren kan ha for elevens læringsprosesser i kunst- og designfag. Alt en lærer kan 

gjøre, er å blåse liv i noe, å skape utfordringer i miljøet, noe som elever kan reagere på og 

delta i. Læring og kunnskapstilegnelse forklares som noe som kan foregå i møtet mellom 

eleven og det som tilbys av faglig innhold. Kunnskap, eller faglig innhold som sådan, kan 

ikke stappes inn i elevene som en ting. Det å skape gode møter mellom elever og et 

relevant faglig innhold, som både tilbyr læring og rom for skapende arbeid, kan man anta 

er en viktig målsetting for alle lærere. Min nysgjerrighet gjennom denne avhandlingen 

handler om hvordan vi kan forstå slike rom, det vil si det jeg har kalt læringsrom i 

skolefaget kunst og håndverk. I avhandlingen studeres læringsrom, slik det kommer til 

syne i møtet mellom elev, lærer og faglig innhold. Med en dybdeorientert og kvalitativ 

tilnærming video-observeres og studeres arbeid og innhold gjennom tre oppgaveperioder 

på tre forskjellige ungdomsskoler innenfor hovedområdet design.   

 

Avhandlingens struktur 

Kapittel 1 redegjør for tema og problemområde, mens kapittel 2 redegjør for forskningsfelt 

og relevant forskning for avhandlingen. Først på s. 23 presenteres studiens 

forskerspørsmål. Denne fremkommer gjennom en argumentasjon basert på tidligere 

forskning. I kapittel 3 presenteres teoretiske og analytiske perspektiver, mens 

forskningsdesign, metode og etiske vurderinger presenteres i kapittel 4. Kapittel 5 og 6 er 

viet studiens empiri og avhandlingens resultater; fra en bred presentasjon i kapittel 5 til en 

mer fortettet analyse i kapittel 6. I kapittel 7 drøftes studiens funn, og i kapittel 8 

perspektiveres funnene i en fagdidaktisk kontekst.   
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2. Forskningsfelt og utvikling av forskningsspørsmål 

 

Avhandlingen defineres som fagdidaktisk og utdanningsfeltet er avgrenset til undervisning 

i Kunst og håndverk. Betegnelsen «kunst- og designfaglig utdanning» brukes som en 

overordnet betegnelse på det feltet avhandlingen er en del av. Kunst og håndverksdidaktikk 

blir slik sett en avgrenset del av et større kunst- og designfaglig utdanningsfelt. Når «kunst- 

og designfag» brukes, refereres det til en mer generell forståelse av fagområdet, og det 

brukes i forbindelse med utdanning innen kunst, håndverk og designfag internasjonalt og i 

mer overordnet forstand. Når fagnavnet kunst og håndverk brukes, refereres det direkte til 

det norske skolefaget2.  

Det pedagogiske feltet er avgrenset til didaktikk, nærmere bestemt fagdidaktikk. Bjørg 

Gundem påpeker hvordan forståelsen av didaktikk har utviklet seg fra en snever til en 

utvidet forståelse (Gundem, 2011). Her forstås didaktikk i vid forstand og aspekter ved 

både hva og hvordan, innhold og prosesser, undervisnings- og læringsarbeid inkluderes i 

det fagdidaktiske perspektivet. Elever og læreres arbeid i klasserommet er valgt som 

studiens objekt og utgangspunkt for fagdidaktisk analyse. Sammenhengen mellom innhold 

prosess er dermed sentral i studien (Menck, 2000).  

Som begrep har fagdidaktikk relativt kort historie, og det er et erkjent problem at 

fagdidaktikk befinner seg i et noe forvirrende landskap av betydningsinnhold og 

identitetsforståelser (Engelsen, 2001). Det presenteres gjerne som en form for syntetisering 

av «faget» på den ene siden og «pedagogikk» på den andre. Hvordan dette forholdet kan 

forstås, diskuteres. I en artikkelsamling om fagdidaktikkens identitet settes forholdet på 

spissen (Elstad, 2001). På den ene siden argumenteres det for fagdidaktikkens identitet 

gjennom de vitens- eller kunnskapsområder enkeltfagene tilhører (Rignes, 2001; Sjøberg, 

2001b), og på den andre siden argumenteres det for at fagdidaktikk først og fremst er en 

pedagogisk gren (Engelsen, 2001; Svartdal, 2001). Det virker å være en diskusjon om 

hvordan fagdidaktikk skal bestemmes, om det bør sees i forhold til enkeltfaglige eller mer 

                                                 

2 Kunst og designfag finnes i ulike varianter og med ulike benevnelser i ulke land. Skolefagene er mer eller 

mindre obligatoriske, og er tildelt mer eller mindre tid gjennom grunnskoleløpene. Det som skiller det norske 

kunst og håndverksfaget fra de aller fleste andre kunst – og designutdanninger på grunnskolenivå, er at 

bilde/kunst og håndverk/design har blitt slått sammen til ett fag.    
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generelle perspektiv; det vil si om det er faget eller det pedagogisk/ didaktiske felt som 

skal definere begrepets innhold.   

Fagdidaktikk med utgangspunkt i enkeltfag argumenterer med at fordi hvert fag er 

forskjellig, må også fagenes didaktikk være forskjellige (Sjøberg, 2001a). Svein Sjøberg 

hevder for eksempel at det er gjennom det enkelte fags egenart at fagdidaktikken så og si 

kan nå ut i verden og inn i eleven. Med hvert fag følger derav en spesifikk måte å betrakte 

verden på, og når elevene får møte de ulike betraktningsmåtene skolefagene er bærere av, 

tilbys en mangfoldig og rik forståelse av samfunnets mange sub-kulturers kunnskap- og 

forståelsesunivers (Sjøberg, 2001a).  

Kunst og håndverksdidaktikk kan ikke defineres som et autonomt forskningsområde, men 

det er i dag en økende forskningsinnsats knyttet til kunst- og designrelaterte fagområder i 

Norge (se for eksempel: Nielsen, 2009). I dette forskningslandskapet er kunnskap om 

gjennomført undervisning i Kunst og håndverk sparsom. En slik mangel på kunnskap er 

ikke enestående for norske forhold, og det er etter hvert flere som har etterlyst praksisnær 

forskning på kunst- og designfaglig utdanning. Elliott Eisner har for eksempel påpekt at 

den viktigste formen for forskning på kunst- og designfagfeltet “…are studies of teaching 

and learning (…) studies that try carefully to answer the question “What do teachers of the 

arts do when they teach and what are its consequences?” (Eisner, 2002, s. 215). 

Tilsvarende spørsmål gjentas og utdypes av svenske Lars Lindström relatert til forsking på 

undervisning og læring innenfor «nordic visual arts education» (Lindström, 2009).  

Lindström legger for dagen et behov for empiriske undersøkelser av praksissituasjoner, 

blant annet med avsett i Rachel Masons argumentasjon om at når det kommer til forskning 

på kunstfag, så er dette et forskningsfelt som har en tendens til å: «... favouring theorizing 

over empirical research» og det markeres et behov for fagdidaktisk forståelse basert på 

praksisnær empiri (Mason, 2008:44, sitert fra: Lindström, 2009, s. 66). Denne formen for 

empirisk forskning på undervisnings- og læringsprosesser i kunst- og designrelaterte fag er 

i ferd med å øke, men både Lindströms etterlysning og Eisners kommentar peker allikevel 

mot det samme; et behov for å belyse og undersøke det vi kan definere i lys av Lee 

Shulmans begrep «pedagogical content knowledge» (Shulman, 1987).  

Et hovedanliggende for de undersøkelsene som gjøres gjennom avhandlingen, er derfor å 

bidra til å utvikle det fagdidaktiske kunnskapsfeltet som er i ferd med å etableres rundt 
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kunst og håndverk som fagområde, og avhandlingens målsetting kan formuleres som et 

ønske om å bidra til fagdidaktisk kunnskapsutvikling i tråd med Peter Mencks beskrivelse 

om å utvikle (teoretisk) kunnskap:  

- on the classroom in the school, which is intended   

- for teachers, and which 

- opens up the field of their professional practice (Menck, 2000, s. 22) 

 

Fagdidaktisk forståelse søkes gjennom didaktisk begrepsbygging med basis i en 

dybdeorientert studie av praksis (Gundem, 2008). Både Sigmund Ongstad og Peder Haug 

påpeker nødvendigheten av forskningens tilbakeføring til praksisfeltet, og Ongstad 

problematiserer den alltid overhengende faren for at didaktisk forskning ender opp i et 

elfenbenstårn med stor avstand til praksisfeltet (Haug, 2007; Ongstad, 2004). Sentralt for 

alt arbeidet i avhandlingen, kan derfor forstås som et ønske om å bidra til å øke skolens 

fortolkningspotensial (Menck, 2000; Ongstad, 2004). Det betyr blant annet at det ikke 

søkes etter endelige sannheter om undervisning og læring i kunst og håndverk, men at 

mening og kunnskap konstrueres i skjæringspunktet mellom teori og empiri. Et sentralt 

poeng er å søke å åpne opp og betrakte praksisfeltet i skjæringspunktet mellom 

undervisningens innhold og arbeidet i klasserommet3.  

2.1. Forskning knyttet til undervisning og læring i kunst og designfag 

For å gi en oversikt over forskningsfeltet som sådan, presenteres først en fortettet liste over 

norske studier fra et bredt fagdidaktisk felt. Deretter presenteres noen studier i dybden. 

Disse er vurdert å ha relevans for avhandlingens fokus på undervisning i kunst og 

håndverk. I mangel på norske studier med praksisnært perspektiv presenteres studier fra 

England, Finland og Sverige i tillegg til enkelte norske. I forlengelse av, og dermed på 

basis av tidligere forskning, utvikles og avgrenses forskningsspørsmål.  

                                                 

3 «Klasserommet» referer her til det sted hvor undervisning og læring foregår. I kunst og håndverk er dette 

ofte et spesialrom tilpasset den/de aktivitetene som skal foregå. 
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Fagdidaktiske studier, kort oversikt 
Det er flere studier av fagplaner og fagplanutvikling og historiske perspektiver på 

skolefagets utvikling (Aakre, 2005; Halvorsen, 1991, 1996; Kjosavik, 1998, 2001, 2004). 

Av studier som har resultert i bidrag til mer overordnede fagdidaktiske perspektiv, kan 

nevnes Halvorsens utvikling av den dobbelte didaktikk som et begrep for 

kulturarvformidling i skolen og et teoretisk fundament for å forstå læreren som kulturbærer 

og kulturbygger (Halvorsen, 1996, 2001), Aslaug Nyrnes kunstfagsdidaktikk hvor det 

utvikles en fagdidaktisk innfallsvinkel til kunstfag basert i retorisk teori (Nyrnes, 2006, 

2007, 2008) samt Dunin-Woiseth og Nielsens utvikling av et designdidaktisk ”making-

perspektiv” (Dunin-Woyseth & Michl, 2001; Dunin-Woyseth & Nielsen, 2004b). Av andre 

studier med fagdidaktisk karakter kan nevnes Halvorsens studier av læreres 

kulturforståelse, gjennomført to ganger med nesten ti års mellomrom (Halvorsen, 1993, 

2000). Marte Gulliksen har studert formbildekonstruksjoner mellom lærere og studenter i 

høyere utdanning (Gulliksen, 2006) og Janne Reitan har studert forholdet mellom folkelig 

og profesjonsrettet design (Reitan, 2007). Arne Marius Samuelsen har studert 

kunstformidling til barn i museum og skole (Samuelsen, 2003), mens Åsta Rimstad har 

gjennomført en studie av undervisning i samtidskunst i en multimodal kontekst (Rimstad, 

2015), Torunn Paulsen Dagsland har studert eleven som aktør i kunstundervisning 

(Dagsland, 2013) og Nina Frisch har studert tegneundervisning i barneskolen, både i 

formelle og uformelle situasjoner (Frisch, 2010). Eva Lutnæs har studert læreres formelle 

vurdering i faget (Lutnæs, 2011) mens Karen Brænnes avhandling fokuserer på forholdet 

mellom hva lærere sier og hva de gjør i og gjennom vurderingssituasjoner av studenters 

formarbeid (Brænne, 2009). Fagområdet arkitektur er belyst via Kari Bjørka-Hodnelands 

avhandling om gjennomført arkitekturundervising i forhold til en spesifikk metodologi kalt 

MIABE (Hodneland, 2007) og Laila Belinda Fauskes avhandling om diskurser rundt kunst 

og håndverks hovedområde arkitektur (Fauske, 2010). Videre er spenningsforholdet 

mellom kunstnerrolle og lærerrolle i kunst- og kulturprosjektet «Den kulturelle 

skulesekken» belyst av Ingvild Digranes (Digranes, 2009a). Kari Carlsens avhandling 

omhandler estetiske læringsprosesser med barnehagen som kontekst (Carlsen, 2015). Flere 

av disse avhandlingene vil bli løftet frem i neste kapittel, men av den korte tematiske 

oversikten er spredningen av tema og innfallsvinkler relativt i øyenfallende.   
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Fagdidaktiske studier med et praksisnært utgangspunkt 
I og med mangelen på praksisnære studier innen kunst og håndverk presenteres relevante 

kunst- og designfaglige studier nedenfor i et bredere perspektiv hvor noen internasjonale 

studier inkluderes. Valget av studier er gjort med basis i fire prioriteringer; den første er 

studier knyttet til 1) kunstrelatert verkstedarbeid, den andre til 2) sløyd og designrelaterte 

studier og den tredje fokuserer på 3) forholdet mellom lærer og elev/student i praksisnære 

studier innen kunst- og designfaglig utdanning. I den fjerde gruppen presenteres noen 4) 

praksisnære norske studier som belyser et spenningsforhold som antas å være viktig også 

for å kunne forstå undervisning og læring i grunnskolefaget kunst og håndverk, selv om 

sistnevnte kategori studier er gjennomført i andre kontekster enn grunnskolen. Studiene 

representerer ulike perspektiv og former for fagdidaktisk kunnskap, og berører ulike 

aspekter ved forholdet mellom elev, lærer og faglig innhold i kunst- og designfaglig 

utdanningskontekst.  

Det er og gjennomført to evalueringsstudier av forming/ kunst og håndverk hvor faglig 

praksis ble undersøkt både i lærer- og elevperspektiv. Den første er basert på survey og den 

andre på survey og intervju (Carlsen & Streitlien, 1995; Kjosavik, et al., 2003). Disse 

studiene henvises det til ved flere anledninger. 

Studier knyttet til kunstrelatert verkstedarbeid 
I dette kapittelet presenteres tre studier. Alle er hentet fra kunstrelatert undervisning. To er 

fra grunnopplæring i USA, mens den siste er en norsk studie gjennomført innen 

hovedområdet kunst på ungdomstrinnet (Bresler, 1994; Dagsland, 2013; Hetland, 

Sheridan, Veenema, & Winner, 2007; L. Hetland, Winner, Veenma, & Sheridan, 2007). De 

tre studiene er valgt ut fordi de har en praksisnær tilnærming. På grunn av den 

kunstrelaterte innfallsvinkelen kan de hevdes å befinne seg i utkanten av denne studiens 

kontekst (som er designorientert undervisning), men de berører og drøfter aspekter som 

vurderes å være relevant. Liora Bresler studie av amerikansk arts-education har fokus på 

relasjonen mellom elev, lærer og faglig innhold. Denne studien fikk tidlig stor betydning 

for valg av fokus i denne avvhandlingen (Bresler, 1994; Stake, Bresler, & Mabry, 1991). 

Hetland et als studie har relevans fordi den beskriver læreres intensjonsrepertoar og ikke 

minst strukturer i verkstedsorientert undervisning (Hetland, Winner, et al., 2007). 

Dagslands studie har relevans fordi den vedrører sentrale aspekter ved gjennomføring av 

undervisnings- og læringsarbeid i skolefaget kunst og håndverk, og fordi den formidler et 

erfart elevperspektiv på undervisnings- og læringsarbeidet (Dagsland, 2013).  
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Gjennom en etnografisk studie av amerikansk arts-education fra tidlig på 90-tallet beskriver 

Bresler tre former for undervisning i kunstfag; «… the rote-tearcher centered», «the open-

ended student centered» og «the high-order cognitive». Hver av disse formene for 

undervisning representerer ulike fagdidaktiske orienteringer, og hver av disse skaper ulike 

former for læringsrom som elevene kunne delta i (Bresler, 1994, s. 90).  

Den imitative, eller tradisjonelle og lærersentrerte orienteringen i undervisningen beskriver 

et læringsrom hvor elevenes handlinger ble styrt av en rekkefølgelogikk hvor hvert trinn i 

prosessen ble styrt og gjennomført felles. Elevenes valgmuligheter i prosessen ble 

beskrevet som begrenset og med få muligheter for den enkelte elev til å ta egne 

avgjørelser, bruke sin forestillingsevne, fantasi eller kreativitet. Læringsrommet beskrives 

å ha få muligheter for å eksperimentere med hverken ideer eller materialer, og 

elevarbeidene viste resultatmessig liten variasjon, bortsett fra enkelte detaljer som 

fargevalg, eller variasjon som et resultat av ulike ferdighetsnivå (Bresler, 1994, s. 94).  

I motsetning til den foregående orienteringen beskrives den åpne tilnærmingen å være 

basert på elevenes valgmuligheter og den enkelte elevs mulighet til å definere og utvikle 

selvstendige kunstprosjekter. Med en åpen tilnærming til undervisningen, tilbød læreren 

lite instruksjon, men elevene fikk teknisk hjelp ved behov. Elevarbeidene viste et spenn fra 

«…magnificent projects involving sophisticated skills and the use of unconventional 

materials to imitation of artwork in the likes of the rote orientation product» (Bresler, 1994, 

s. 95). I mangel på spesifikk veiledning valgte elevene ofte familiære aktiviteter, det vil si 

at de valgte å lage ting de hadde kjennskap til fra før. Lærerne var opptatt av elevenes 

muligheter til å uttrykke seg i andre modi enn verbale og nummeriske, og de var opptatt av 

å skape et rom hvor elevene kunne ta egne avgjørelser og hvor de kunne bli rost og støttet 

for sine unike ideer og evner.  

Den tredje orientering benevnes «the high-order, expansive orientation». Denne formen for 

undervisning betegnes som en kognitiv tilnærming. Den åpne tilnærmingen var forlatt til 

fordel for mediering, refleksjon og estetiske overveielser (Bresler, 1994, s. 97). I 

motsetning til de to andre tilnærmingene blir denne orienteringen beskrevet som å være 

rettet mot at elevene selv skulle kunne gjøre oppdagelser, og ble beskrevet som en 

problem- og kunnskapsorientert innfallsvinkel. Orienteringen ble spesifikt knyttet til lærer 
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med kunstfaglig utdanningsbakgrunn og var rettet mot et eksplisitt kunstfaglig 

læringsinnhold (Bresler, 1994, s. 98).  

I Breslers studie tydeliggjøres en sammenheng mellom det læreren gjør for å strukturere og 

organisere undervisningens aktiviteter, aktivitetenes relasjon til et kunstfaglig 

kunnskapsfelt, bruken av faglige ressurser og ikke minst hvordan aktivitetene gjennom 

undervisningens struktur kan få preg av didaktiske, heuristiske eller philetiske 

tilnærminger. Didaktiske undervisningsstrukturer forklares som en form for modellæring 

hvor det å imitere lærerens modell har et sentralt hovedfokus, og hvor det fremkommer at 

det er et sett med ferdigheter som skal læres. Den andre, den philetiske strukturen, tar 

utgangspunkt i elevenes potensial for utfoldelse, den setter få krav til innhold og resultater 

som sådan, og er først og fremst basert på elevens opplevelser og følelser, mens den tredje 

strukturen, den heuristiske, åpner for en kunstfaglig innfallsvinkel hvor elevene møter 

kunstfaglig kunnskap tilpasset elevenes erfaringer og muligheter til fortolkning og 

problemløsing.  

«Studio Thinking – the real benefits of visual arts aducation» (Hetland, Winner, et al., 

2007) er en kvalitativ casestudie om undervisning i og gjennom skapende verkstedarbeid. I 

stedet for å snakke om lærerens ideologiske forankring, som vi skal se knyttet til de 

lærerorienterte studiene nedenfor, viser Hetland et.al. til et slags felles intensjonsrepertoar 

som lærere kan legge til rette for i alle typer verkstedarbeid. Gjennom en analyse basert på 

grounded theory har forskerne utviklet et språk de hevder fanger inn ulike former for 

læring som lærere legger til rette for i sin undervisning (Hetland, Winner, et al., 2007, s. 

20).  

Gjennom studien utvikles åtte begrep om lærernes inteosjonsrepertoar;1) Develop craft, 2) 

Engage and persist, 3) Envision, 4) Express, 5) Observe, 6) Reflect, 7) Stretch and explore 

og 8) Understand the art world. Forskerne fremholder at disse «studio-habits-of mind» er 

overførbare til undervisning i alle typer «studio work», uansett typer material, media eller 

oppgave (Hetland, Sheridan, et al., 2007; Hetland, Winner, et al., 2007). Videre beskrives 

«studio-work» mellom tre typer undervisningsstrukturer. For det første identifiseres det 

som kalles «students-at-work» som representerer elevenes arbeid i og med materialer og 

den kommunikasjon som foregår mellom lærer og elev og som omhandler elevenes arbeid. 

For det andre beskrives «demonstrations/ lectures» som en struktur hvor læreren samler 
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grupper/ hele klasse til felles gjennomganger av faglig stoff, enten gjennom å demonstrere 

eller ved å holde forelesninger knyttet til elevenes arbeid. Kjennetegnet ved disse 

demonstrasjonene/ forelesningen er at de alltid er knyttet til det arbeidet elevene holder på 

med der og da, og representerer på sett og vis den kunnskap læreren antar elevene trenger 

for å kunne løse oppgavene som er gitt på en god måte. Den siste strukturen som 

identifiseres kalles «critique». Dette er situasjoner hvor fokuset i undervisningen er rettet 

mot former for vurdering av elevenes arbeid ved ulike faser i prosessen. Måten disse 

strukturene finnes i klasserommets praksis varierer, og de representerer en ikke-lineær 

forståelse av undervisning og læring. 

I Torunn Paulsen Dagslands avhandling møter vi elevene som aktører og meningsskapere i 

rammen av hovedområdet kunst på ungdomstrinnet (Dagsland, 2013). Det uttalte målet i 

denne avhandlingen er å utvikle fagdiaktikk med et «nedenfra og opp-perspektiv» relatert 

til elevenes deltagelse som kompetente aktører i læringsarbeidet. Lærerens undervisning av 

kunst beskrives som formidlingsorientert og lite i kontakt med elevenes livsverden, mens 

det praktisk skapende arbeidet beskrives som «Helt konge!» og i tråd med elevenes 

opplevelse av meningsskaping. Gjennom det praktisk skapende arbeidet blir elevene 

forstått som aktører og konstruktører av egen erfaring. Avhandlingen forsterker funn i 

studier som hevder at elevenes positive oppfatning av det faglige innholdet først og fremst 

er knyttet til det praktisk skapende arbeidet, hvor elevene selv opplever at de manipulerer, 

transformerer og konstruerer egen erfaring. Det å lære om, eller den lærerformidlede og 

verbale formidlingen av faglig innhold, møter en viss motstand hos elevene (Dagsland, 

2013).    

Sløyd og designorienterte studier  
I nordisk sammenheng er det Finland som har stått i spissen for utviklingen av skolefaget 

sløyd, blant annet gjennom egne programmer for både sløydforskning og sløydpedagogikk 

(Johansson & Lindfors, 2008; Sjöberg, 2009). En av sløydforskningens pionerer i Finland 

utviklet på begynnelsen av 1990-tallet såkalte «produksjonistiske teorier» om 

sløydprosessen (Lindfors, 1991). Argumentet for denne typen teori er at det å kjenne til 

selve arbeidsprosessen, fra begynnelse til slutt, er et nødvendig utgangspunkt for å kunne 

planlegge formålstjenlig undervisning (Lindfors, 1990, 1991, 1992a, 1992b; Nygren-

Landgärds, 2001; Peltonen, 2001; Sjøberg., 2008). Prosessmodellen tar utgangspunkt i 

sløydfagets egen struktur og logikk, og Barbro Sjøberg karakteriserer dette som et skifte 



 
- 13 - 

 

fra allmennpedagogiske og allmenndidaktisk kunnskap mot sløydpedagogisk og 

sløyddidaktisk kunnskap (Sjøberg, 2008, s. 11).  

Selve sløydprosessen beskrives her som faser som i større eller mindre grad etterfølger 

hverandre suksessivt. I tillegg til fasene beskrives tre grunndimensjoner som 

sløydhandlingene baseres på; gestaltning (som jeg tolker som en forestilling av aktiviteten 

på et indre plan), transformering (som leses som det å dokumentere den indre gestaltingen i 

form av arbeidsoppgaver/arbeidsobjekt) og realisering (den fysiske tilvirkningen av 

objektet). Sentralt i Lindfors’ teori er forståelsen av sløydprosessens helhet, fra 

planleggingen til det ferdige produktet. Det er videre en teori som forsøker å fange inn et 

danningsperspektiv gjennom både ideutvikling, planlegging og produksjon i faget sløyd. 

Den produksjonistiske teorien har drag av en lineær og tidsmessig forståelse av 

sløydprosessens karakter.  

I Marlene Johanssons studie av hvordan elever lærer sløyd i en svensk skolekontekst møter 

vi et annet perspektiv på undervisning og læring i sløyd (Johansson, 2002). I den 

sosiokulturelle studien om svensk skolesløyd fremheves sløydens særlige kommunikative 

karakter og at det «å lære seg» i sløyd befinner seg i en lang rekke kommunikative 

relasjoner mellom elever, mellom elev og lærer og mellom elev og materialer, verktøy og 

redskaper. Johansson finner at i svensk skolesløyd lærer elevene i høy grad av hverandre, 

de inngår i ulike former for mester-lærling situasjoner hvor ikke bare læreren, men også 

andre elever, tar rollen som mesteren og den som kan. Skiftet i posisjoner mellom elever 

og mellom lærer og elev synliggjør en variert sosiokulturell praksis hvor kommunikasjon 

og støttestrukturer ikke bare kan relateres til lærerens virksomhet, men som i utstrakt grad 

finnes mellom elevene og i elevenes bruk av materialer, verktøy og redskaper. Materialet (i 

konkret forstand) som tas i bruk beskrives som betydningsfullt fordi det rommer både som 

historiske, kulturelle og sosiale dimensjoner, samtidig påpekes det at det er i materialet 

elevene konstruerer sine produkter med, og på den måten har materialet betydning direkte 

inn i den enkeltes prosess: «…med hjälp av materialet tänker eleverna, agerar och löser 

problem» men samtidig kan materialet i seg føre til vanskeligheter og bidra med motstand.  

(Johansson, 2002, s. 214). Det konkrete produktive fokuset innebærer slik både muligheter 

og utfordringer nettopp fordi det er relatert til fysiske og materielle dimensjoner. På sett og 

vis beskrives arbeid i materialer både som en forutsetning for og som en mulig 

problemgiver i elevenes arbeid med sløyd (Johansson, 2002).  
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Johannsson reflekterer over den faglige karakteren ved elev-lærer kommunikasjonen og 

påpeker at det virker å være få situasjoner hvor læreren søker å utfordre elevenes forståelse 

for det de holder på med og at den overveiende formen for kommunikasjon mellom lærer 

og elev er preget av at læreren leder eleven gjennom visse (tekniske)momenter. På 

bakgrunn av dette stiller Johansson kritiske spørsmål til om hensikten med å sløyde først 

og fremst går ut på å fremstille ting mer enn å bidra til ekspansiv forståelse av 

sløydarbeidet (Johansson, 2002).  

Ifølge Johansson liker elever i svensk skolesløyd seg best når de fikk arbeide med egne 

ideer (Johansson, 2002) og i Peter Hasselskogs studie (som også er relatert til svensk 

skolesløyd) karakteriseres undervisningen som individualisert. Det vil si at hver elev 

arbeider med oppgaver de langt på vei har valgt selv. Hasselskog påpeker at dette kan 

medføre positive effekter i form av selvstendighet og tilpasset undervisning, men samtidige 

diskuteres det om elevene pålegges et for stort ansvar og «att det förutsattas at eleverna 

både kan och vill hantera den frihet och det ansvar som lagts på dem» (Hasselskog, 2010, 

s. 252). I Hasselskogs studie forklares videre lærerrollen som sentral i forhold til å forstå 

læringens muligheter. I denne studien fremkom det lite variasjon med henhold til selve 

arbeidsformen (som Hasselskog benevner som individualisert, og at elevene lager ting de 

har bestemt selv), variasjonene fremkom i forhold til «…vilka kunnskaper om slöydlärare 

lyfter fram under enskilda elevers pågående slöydarbete och i lärarledda genomgånger för 

hela undervisningsgruppen» (Hasselskog, 2010, s. 263). I studien møter vi elever som i 

stor grad lager ting de selv har valgt de vil lage. Det som varierte i de enkelte 

klasserommenes praksis var i hvilken grad og på hvilken måte læreren løftet frem faglig 

kunnskap både i de individuelle veiledningssekvensene og mer gruppeorienterte 

gjennomganger. Dette er en observasjon som har relevans for denne studien. Hvordan 

løfter lærere frem ulike former for kunnskap i undervisningen? Og hvordan kan denne 

kunnskapen betraktes i lys av elevenes arbeid?  

Et kommunikasjonsaspekt ved læringsprosesser i sløyd fremheves også av danske Bent 

Illum, men i denne studien karakteriseres arbeidet eleven gjør som en dialog mellom 

eleven, materialet/ verktøyet og hensikten med arbeidet. «Prosessens dialog» beskrives 

som den delen av læringsprosessen når eleven strever med å finne ut hvordan han skal 

håndtere og mestre verktøy og redskap i møtet med materialet og den arbeidsoperasjonen 

som skal utføres. Illum hevder at læringen i sløyd er betinget av det manuelt gjørende 



 
- 15 - 

 

arbeidet. Verken korrekt undervisning eller demonstrasjoner kan lære elevene å utføre 

prosessene, de må læres gjennom kroppens aktivitet og tilegnes gjennom arbeidet, til de 

enkelte arbeidsprosesser internaliseres som taus kunnskap (Illum, 2004, s. 79). Poenget slik 

jeg leser Illum er nødvendigheten av å lære å håndtere og beherske prosessens dialog, som 

til tross for at det kun utgjør en liten del av sløyd- /håndverksprosessen beskrives som 

«…en væsentlig forudsætning (muliggør) for et positivt gennemløb af hele sløjdprocessen» 

(Illum, 2004, s. 91).  

Både Johanssons og Illums sløydperspektiv tar utgangspunkt i materialer, teknikker og det 

håndverksmessige fremstillende ved elevenes arbeid. Hovedpoenget virker å være sentrert 

rundt det å fremstille produkter gjennom en helhetlig sløydprosess som består av alle ledd 

fra ide til ferdig produkt (Illum, 2004; Johansson, 2002). Både Johansson og Hasselskog 

stiller spørsmål ved en manglende perspektivering og løfting av fagets 

kunnskapsdimensjoner i undervisningen (Hasselskog, 2010; Johansson, 2002).  

I de foregående studiene som er presentert er sløydens innhold og læringsaspekter 

vesentlige. Som et utfordrende perspektiv til disse vil jeg trekke inn Esko Mäkeläs studie 

av svensk skolesløyd i et estetisk perspektiv (Mäkelä, 2011). I studien av sløyd har 

estetiske og meningsskapende perspektiver fått stor betydning. Mäkelä behandler 

«slödalsteret» (ting laget i svensk skolesløyd) som narrative elevfortellinger og det knyttes 

an til elevens meningsskaping med å lage ting. Når ungdommene tilvirker ting og 

gjenstander på skolen hevder Mäkelä at de tenker på estetiske aspekt i forhold til den 

konteksten tingen kommer til å inngå i når den er ferdig, videre at de ofte bruker piktorale/ 

narrative elementer i egne design og at ungdommene utnytter estetiske aspekter for å 

uttrykke seg samt at de har de forestillinger om estetiske kvaliteter når de tilvirker sine 

ting. I denne avhandlingen har elevstemmene fått utstrakt plass, og det er en påminnelse 

om elevenes erfaringsperspektiv og forståelse av egen deltagelse i undervisningen slik også 

Dagsland fremhever (Dagsland, 2013). Sløyd blir i denne sammenhengen en 

designaktivitet forstått utfra elevenes perspektiv, og i mindre grad som en realisering av for 

eksempel profesjonsrelaterte oppfatninger av design eller som tilegnelse av 

håndverksmessig kompetanse (Mäkelä, 2011).  

Med valget av hovedområdet design er det relevant å trekke frem noen perspektiv i forhold 

til hva som ligger til grunn for forståelse og læring innen design. Hva er det som forstås 
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som design? Hva ligger i begrepet designaktivitet? Og hvem har hevd på begrepets 

innhold?  

I England har forskerne Kimbell og Stabells gjennomført langvarige forskning på «design 

learning» i faget Design and technology, og fremfor å betrakte design som 

produktutvikling fremstiller de selve designvirksomheten som et pedagogisk verktøy for 

utvikling av elevenes «designthinking» (Kimbell & Stables, 2008). Disse forskerne 

kritiserer det designparadigmet som betrakter designprosessen som problemløsning med 

klart sekvensielle forståelser av en designprosess (se for eksempel: Lindfors, 1991). 

Kritikken angriper lineære forståelser, fordi de hevder disse blir transformert til formularer 

og metoder for gjennomføring av undervisning (Kimbell & Stables, 2008, s. 218). (Et 

eksempel er de mange designaktivitetsmodellene som er utviklet og som brukes som 

utgangspunkt for designaktivitetens struktur (se foreksempel: Farstad, 2008).  

En vellykket designprosess sier forskerne er særlig avhengig av to ting, det ene er 

«making/modellering» og det andre er selve prosjektet (oppgaven/problemet) elevene 

arbeider med. Prosjektet beskrives som «modus operand» og viser til en subtil balanse 

mellom det læreren vil elevene skal lære og muligheten elevene har til å ta egne 

avgjørelser. Et prosjekt referer til hvordan oppgavene, eller problemstillingene elevene 

arbeider med. Formuleringen av disse sees som helt sentrale for elevenes læringsprosesser. 

I motsetning til den svenske skolesløyden hvor det beskrives at elevene stort sett arbeider 

med individualiserte oppgaver, presenteres Design and Technology som basert og betinget 

av lærerinitierte oppgaver/ prosjekter. Måten selve oppgaven defineres på blir presentert 

som helt sentralt i forhold til designvirksomhetens mulighet for kreative designløsninger. 

Det er oppgavens formulering som her presenteres som det som skaper både retning og 

utgangspunkt for nytenkning (Kimbell & Stables, 2008).  

Kimbell & Stabells poengterer betydningen av «making og modellering» som hjelp og 

tankestøtte for elevenes kreative arbeid og de nedtoner betydningen av å lage ferdige ting. 

Dette aspektet er trukket enda lenger i den neste studien som presenteres. Med begrepet 

«design – without-making» hevder forskerne at det å fravike en praktisk 

produktfremstilling har særlig positive effekter på elevenes kreativitet (Barlex & Trebell, 

2008). I følge Barlex og Trebell vil elever som gjennomgår designprosesser, uten at det 

stilles forventninger til at et ferdig produkt skal fremstilles, kunne delta i rom hvor kreative 
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og innovative aspekter ved designprosessen er i forgrunnen. Elevenes design ble i denne 

studien karakterisert som: “…highly iterative, creative, involved making a wide range of 

design decisions and revealed understanding of technological concepts (Barlex & Trebell, 

2008, s. 119). Barlex og Trebell hevder med andre ord at det å fjerne kravet om at det som 

designes også skal produseres/lages, virket frigjørende på elevenes kreativitet fordi 

produktene de tegnet og forestilte seg ikke ble begrenset av: «…their personal making 

skills and the tools, materials and equipment available in the school», og videre hevder de 

at gjennom «design- without-make» kunne elevene finne bruksområder for eksisterende og 

fremtidsrettede teknologier (Barlex & Trebell, 2008, s. 133).  

I de to engelske studiene møter vi et design- og teknologifag hvor nyskaping og 

innovasjon, eller det å utvikle kreativitet og «designthinking», brukes som vesentlige 

argument for faget (Barlex & Trebell, 2008; Kimbell & Stables, 2008). I de nordiske 

(finske, svenske og danske) tilnærmingene som er presentert tidligere, virker det å være et 

større fokus på den manuelle og håndverksmessige læringen som et vesentlig poeng i seg 

selv (Hasselskog, 2010; Illum, 2004; Johansson, 2002). Gjennom disse studiene, selv om 

de ikke kan sammenlignes direkte, kan en se antydningen av et problemområde som jeg 

tidligere har skissert vedrørende kunst og håndverk.  

Det er allerede pekt på den betydelige rollen læreren tillegges i hvordan undervisning og 

læring kan beskrives (jmf. Bresler, 1994). I den neste avsnittet beskrives flere studier hvor 

nettopp lærerens rolle er viet oppmerksomhet. Som en forlengelse av en ”teacherthinking”-

tradisjon har flere studier i kunst- og designfag rettet fokus mot nettopp hvordan lærernes 

forståelse og verdier preger deres undervisning.  

 
Lærerorienterte studier i kunst og designfaglig utdanning 
Det finnes utvilsomt mange måter å gjennomføre undervisning og læring i faget kunst og  

håndverk, som Efland hevder: ”…there is no sancrosant vision of arts education” (Efland, 

1990) og han, i likhet med andre nordiske forskere, peker blant annet på sammenhengen 

mellom lærerens ståsted og forståelse og den undervisning og læring elevene inviteres til å 

delta i (Borg, 2001; Gulliksen, 2006; Halvorsen, 1996; Hasselskog, 2008, 2010; Nygren-

Landgärds, 2000; Porko-Hudd, 2006 ).  
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I de to evalueringsundersøkelsene som er gjennomført i Norge (Carlsen & Streitlien, 1995; 

Kjosavik, et al., 2003), karakteriseres undervisningen i forming/kunst og håndverk på den 

ene siden som sårbar fordi den er personavhengig (dvs knyttet til lærerpersonlighet, deres 

verdier og forforståelser) og på den andre siden som tradisjonstung og lite i takt med nye 

læreplaners målsettinger (Carlsen & Streitlien, 1995; Kjosavik, et al., 2003). Kunst- og 

håndverkslæreren blir beskrevet som den av norske lærere som arbeidet mest selvstendig, 

og som er minst styrt av for eksempel lærebøker (Bachmann, Hopmann, Afsar & Sivesind, 

2004; Kjosavik, 2001; Kjosavik, et al., 2003). Dette kan tyde på at de skolefaglige 

praksisene kan være svært ulike, alt ettersom hvilke lærere som underviser i faget. I 

studiene som presenteres nedenfor er det en slik problematikk som bringes til overflaten, 

men da i form av de ulike fagforståelser (eller verdimessige/ideologiske orienteringer) 

lærerne er mulige bærer av, og på hvilken måte dette preger undervisningen og læringen i 

faget.  

Det er flere avhandlinger og studier utenfor Norges grenser som omhandler læreren i 

kunst- og designfag, og flere av disse har et fokus på hvordan typer av lærere eller 

lærerideologier i kunst- og designfag identifiseres (Borg, 2001; Nygren-Landgärds, 2000), 

eller hvordan lærere forholder seg i sløydundervisning (Bresler, 1994; Hasselskog, 2010).  

Finsk-svenske Nygren-Landgärds identifiserte for eksempel åtte idealtypiske måter å tenke 

på undervisning og læring i sløyd i sin undersøkelse av kommende sløydlærere i Finland. 

Idealtypene kaller hun «akademikerns, hantverkarens, kulturbärarens, fostrarens, 

instruktörens, missionärens, naturalistens och samhällsförbettrerens sätt att tänka» 

(Nygren-Landgärds, 2000, s. 164). Utgangspunktet for studien var å synliggjøre 

betydningen av kommende læreres forforståelser og relasjon til egen undervisning, og 

markerer et rikt omfang av verdigrunnlag som påvirker hvordan lærere underviser i finsk 

sløydundervisning. Kajsa Borgs avhandling identifiserte tre lærertyper; pedagogen, 

kunstneren og håndverkeren (Borg, 2002, s. 86), og Peter Hasselskog som undersøkte 

svenske sløydlæreres undervisning, identifiserte fire måter lærere forholder seg på i sin 

undervisningen. Det var lærere som fokuserte på å forklare neste steg i prosessen, lærere 

som fokuserte på dialog, lærere som fokuserte på forklaring og motivasjon i elevkontakten 

og til sist lærere som fokuserte på å la elevene arbeide selvstendig og hvor læreren støtter 

gjennom å gjøre det elevene ber om. (En kan forøvrig se visse likheter med Breslers 

identifisering av imitiative, open-ended og heuristiske former for undervisning (Bresler, 
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1994)). Hasselskog kaller disse måtene å forholde seg på som «att instruera, att skapa 

förståelse respektiva att støtta», og han hevder at disse måtene å forholde seg på er knyttet 

mer til person enn situasjon (Hasselskog, 2010, s. 246; utheving i tekst).  

Noen norske praksisnære studier knyttet til kunst- og håndverksdidaktikk 
Studiene som er presentert til nå er alle gjennomført på lavere utdanningsnivå (dvs 

tilsvarende norsk grunnskole), men i andre kulturelle kontekster enn den norske. De neste 

studiene som presenteres er hentet fra norske forskere, men fra ulike utdanningsnivåer 

samt en etnografisk studie utenfor Norges grenser. Disse studiene synliggjør andre typer 

problemstillinger og måter å forholde seg til forholdet mellom lærer, elev/student og faglig 

innhold enn det som er presentert ovenfor.  

Marthe Gulliksen undersøkte mekanismer og samtalestrukturer mellom lærer – student, 

student – student angående studentenes utvikling og sementering av formbilder4 

(Gulliksen, 2006). I et makt-kunnskapsforhold ble det diskutert i hvilken grad mekanismer 

i kommunikasjonen om form gjør seg gjeldende i den enkelte students valg, utvikling av og 

sementering av egne formbilder. Gulliksen finner at studentene i stor grad overtar lærerens 

posisjon og formbilder i egen formgivning, men hun samtidig viser at lærerens måte å 

kommunisere egne preferanser knyttet til form har betydning for studentenes autonomi i 

egen formbildeutvikling. Paradoksalt nok finner Gulliksen at det i klasserom hvor læreren 

er tydelig på egen smak og formbilde og kommuniserer disse tydelig til studentene, viser 

seg å ha størst potensial for selvstendige valg enn i klasserom hvor læreren var utydelig på 

egne preferanser. Ved en utydelig kommunikasjon om lærerens forståelse av gyldige 

formbilder, viste studentene tendenser til å søke etter hva læreren synes var fint i stedet for 

å ta selvstendige valg. I likhet med Hasselskog (2010) kan vi si at Gulliksen illustrerer 

betydningen av lærerens måte å forholde seg på i undervisningen, men i motsetning til 

Hasselskog fokuserer Gulliksen på studentenes konstruksjon av formbilder, ikke deres 

læring i og gjennom sløydprosessen.   

Karen Brænne har også undersøkt forhold i høgskoleutdanningens praksisfelt, og den 

omhandler også kommunikasjon som et aspekt ved kunst- og designfaglig utdanning, men 

på en annen måte enn hos Gulliksen. I denne studien pekes det på et misforhold mellom 

                                                 

4 «Formbilde» defineres som et sett av kriterier for å vurdere formkvalitet (Gulliksen, 2006) 
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hva lærere sier de fokuserer på i sin undervisning, og det Brænne mener de faktisk gjør i 

egen undervisningspraksis. Lærernes kommunikasjon utad formidler noe annet enn hva de 

faktisk foretar seg i praksis. Misforholdet har hun kalt en spenning mellom 

«originalitetsdiskurser og redesignpraksiser» (Brænne, 2009). Lærere virker å ha en 

tendens til å formulere sin egen undervisningspraksis som en kreativ og 

originalitetssøkende praksis, mens en kritisk tolkning av lærernes praksis viser at 

undervisningen i det store og det hele er preget av det som kalles redesignpraksis. En 

redesignpraksis er en form for praksis hvor (visuelle) forbilder og modeller danner 

utgangspunktet for studentenes arbeider i større grad enn selvstendig originalitet, og det 

kan minne om «improvisasjon i en tradisjon» som Reitan snakker om (Reitan, 2007). Det 

som dermed kjennetegner studentenes arbeidsprosesser med å skape/lage ting er mer basert 

på føringer gjennom forbilder enn originalitetspraksiser hvor studentenes egne/selvstendige 

uttrykk faktisk kultiveres gjennom undervisningen. Dette er interessante aspekter sett i 

forhold til skolefagets historie hvor blant annet et ekspressivt aspekt har blitt knyttet til 

forestillinger om en naturlig og iboende skaperkraft som kommer fra individets indre, det 

vil si en kraft som eleven uttrykker seg selv gjennom (se for eksempel: Illeris, 2002).   

Den tredje studien som kan nevnes i denne sammenheng er den etnografiske studien til 

Janne Reitan, som studerte en folkelig drakttradisjon og overføring og utvikling av 

kunnskap i en folkelig drakttradisjon i Alaska. Læring diskuteres gjennom begrepet 

«learning by watching», og den beskriver en utdannings-/ opplæringstradisjon hvor design 

sees som en kollektiv mer enn individuelle praksiser. I studien påpekes det at det i den 

norske skoletradisjonen og i designfaglig utdanning mer generelt er en for stor tendens til å 

fokusere på læring gjennom erfaring og det gjørende. Ved å introdusere det å se som et 

metodisk grep, fremmes en tankegang om forbildene og mesteren som viktige 

forutsetninger for skapende arbeid. Det å betrakte ulike mestere i en gitt tradisjon beskrives 

et potensial for improvisasjon innenfor en gitt ramme. Studien har et tydelig mester-

/lærling perspektiv hvor novisene lærer av de som kan gjennom deltagelsen i 

praksisfellesskapet. Praksisfellesskapets betydning for læring statuerer tradisjonens 

iboende kunnskap som et nødvendig register for skapende og kreativt arbeid, her forstått 

som improvisasjon i tradisjon (Reitan, 2007). Reitans studie fokuserer på noen 

pedagogiske forestillinger om hva som på den ene siden oppfattes/ forklares som 
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kreativt/originalt arbeid og på den andre siden hvordan dette kan oppnås i en 

undervisnings- og læringssituasjon. 

 
Sammenfatning og utvikling av forskningsfokus 
Gjennom studiene som er presentert, tydeliggjøres både ulike perspektiver og 

forskningsfokus rettet mot kunst- og designfaglig undervisning og læring. Hvert av 

bidragene kan sees som fagdidaktiske forståelser relatert til undervisningens hva- og 

hvordan-spørsmål, så vel som de mer relasjonelle forholdene mellom elev, lærer og det 

faglige innholdet. På tross av ulikheter vedrørende både faglig innhold og måter å 

organisere og gjennomføre undervisning på, er det likevel en form for kjerne som binder 

disse studiene sammen. De har alle et fokus på undervisning gjennom det vi kan kalle et 

«making» perspektiv (Dunin-Woyseth & Michl, 2001; Dunin-Woyseth & Nielsen, 2004a, 

2004b; Nyrnes & Lehmann, 2008). Spørsmålene som reises er relatert både til hvordan 

elever lærer, formative og danningsmessige, så vel som organisatoriske og strukturerende 

aspekter, samt noen mer kritiske sider ved undervisning i fagområdet. Nedenfor vil jeg 

søke å summere opp noen av dette før forskerspørsmål presenteres. 

Studiene belyser ulike måter å forstå kunst- og designfaglig undervisning. For det første, 

gjennom lærerens metodiske grep gjennom deres organisering og strukturering av arbeidet, 

for eksempel som en form for lineær beskrivelse fra elevenes arbeid med ideer, via 

gestaltning/forestilling til materialisering og ferdige produkter (Lindfors, 1990, 1992a, 

1992b). For det andre, som ulike undervisningsformer, fra lærerens demonstrasjoner/ 

forelesninger, veiledningssekvenser til kritikk og vurdering av elevenes arbeid (Hetland, 

Sheridan, et al., 2007), og for det tredje gjennom konkrete undervisningsfaktorer som gode 

oppgaver/ problembeskrivelser eller bruken av for eksempel «designbrief» som 

betydningsfulle for elevenes læring (Kimbell & Stables, 2008). For det fjerde undersøkes 

undervisning fra klarere elevperspektiv hvor elevenes læring og meningsskaping belyses 

gjennom elevenes erfaringer og deltagelse i undervisningen (Dagsland, 2013; Johansson, 

2002; Mäkelä, 2011).  

Flere av de lærerorienterte studiene ovenfor retter i tillegg et søkelys på sammenhengen 

mellom læreres undervisning og de fag-/ forforståelser lærerne er bærere av og søker å 

forklare undervisningens karakter som påvirket av lærerens faglige forståelse eller 

ideologiske orientering. Disse studiene resonnerer på sett og vis med Else Marie 
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Halvorsens studier av læreres kulturforståelse som betydningsfullt for å forstå lærere både 

som kulturbærer og kulturbygger (Halvorsen, 1993, 2000, 2001). Det er vel få som vil 

bestride at lærere er forskjellige og at ulik pedagogisk innholdskunnskap (Gudmundsdottir, 

1987) vil kunne føre til ulike former for undervisning, eller at måten læreren både velger ut 

og aktiviserer faglig innhold i sin undervisning og mer relasjonelle møter med elevene kan 

skape ulike former for muligheter for ulike læringserfaringer. Hasselskog poengterer 

betydningen av lærerens måte å forholde seg på i undervisningen som sentralt for elevenes 

læring i sløydfaget (Hasselskog, 2008, 2010).   

Alle studiene ovenfor befinner seg samtidig i ulike former for faglige landskaper og består 

av beskrivelser som ofte er normativt ladet, av hva og hvordan det faglige innholdet bør 

eller kan realisere læringserfaringer for elevene. I tillegg til den enkelte lærers ideologiske 

forankring i fagområdet, synliggjøres ulike kulturelle og strukturelle forståelser av 

skolefagets innhold. Slik sett er det forskjell på hvordan de svenske og finske studiene 

referer til sløyd, de engelske til design and technology og til de norske som i hovedsak 

referer til hvordan kunst og håndverk som fag aktiviseres og realiseres i høyere utdanning. 

Ulike land har ulike tradisjoner og artikulering av skolefagets innhold er tett knyttet til 

historie og kultur relatert til læreplaner og skolefagenes tradisjoner.   

I de nevnte studiene er det bare Dagsland sin studie som kan sies å befinne seg i 

tilsvarende kontekst som er valgt for denne studien, og kunnskapen som artikuleres for 

øvrig kan ikke ukritisk overføres som relevant for det norske grunnskolefaget (Dagsland, 

2013). Studiene har allikevel bidratt til å forstå hvordan og hva som kan fokuseres 

vedrørende undervisning i kunst- og designfag, og videre forsterket en forestilling om en 

betydningsfull sammenheng mellom hva læreren foretar seg, hva de legger til rettet for og 

hvordan de organiserer undervisningen. Studiene har i tillegg vist betydningen av hvordan 

elever og lærere samhandler og forholder seg til og kommuniserer om faglige aspekter og 

elevenes muligheter til erfaringer og deltagelse i undervisningen. Påvirkning og overføring 

av lærerens ideologiske forankring eller fagmessige identitet beskrives som ett aspekt, 

hvordan lærere forholder seg pedagogisk og kommunikativt i relasjon til elevene et annet 

og hvordan elevene selv agerer og lærer et tredje. Bresler er en av forskerne som tydeligst 

har fokusert på og beskrevet sammenhengene mellom lærerens og elevens arbeid med 

faglige aspekter, og det er en slik helhetlig tilnærming til forholdet mellom elev, lærer og 
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faglig innhold som har fått betydning for denne avhandlingens forskerspørsmål (Bresler, 

1994). 

Innledningsvis henviste jeg til Elliott Eisners utsagn om at undervisning som kunnskap 

ikke kan «…be shipped, pumped or transmitted like the content of a letter into the heads of 

the students. In a sense, all teachers can do is make noises in the environment» (Eisner, 

2002, s. 47). Men samtidig er det liten tvil om at hva lærer foretar seg, hvilke valg de tar 

vedrørende både faglig innhold, strukturering og organisering av innholdet, har betydning 

og konsekvenser for elevens læringsarbeid og mulige/potensielle læringserfaringer.  

2.2. Forskerspørsmål 

Jeg har valgt å forankre denne avhandlingen i et relasjonelt perspektiv mellom elev, lærer 

og faglig innhold. Forskerspørsmålet er formulert som følger:  

Hva konstituerer arbeidet med faglig innhold, og på hvilken måte kan dette bidra med 

forståelse om læringsrom i designorienterte oppgaveperioder? 

 

Et viktig anliggende er dermed å undersøke hva som konstituerer arbeidet med faglig 

innhold, det vil si hvordan faglig innhold inngår som element i undervisningen, hvordan 

det aktiviseres og tas i bruk mellom lærer og elever i den gjennomførte undervisningen. 

Det antas, i likhet med Hasselskog (Hasselskog, 2010), at både hva slags og på hvilken 

måte faglig innhold tas i bruk på den ene siden kan fortelle noe om hva undervisningen er 

rettet mot, samtidig antas det at måten innholdet er tilstede på (hvordan det aktiviseres og 

tas i bruk) vil ha betydning for hvilke muligheter og potensielle læringserfaringer elevene 

inviteres til å delta i.  

Videre antas det at bruken av faglig innhold i undervisningen kan ha karakter av å fungere 

som ulike former for forbilder eller utgangspunkt for elevenes skapende arbeid (jmf for 

eksempel: Brænne, 2009; Gulliksen, 2006; Reitan, 2007), og at faglig innhold, både i form 

av hva de representerer, eller hvordan de brukes i undervisningen, vil ha betydning for hva 

elevene inviteres til å være deltager i (jmf; Bresler, 1994; Dagsland, 2013; Mäkelä, 2011). 

Avhandlingen er med andre ord forankret i en forestilling om at når elever arbeider i 

designorienterte oppgaveperioder, så deltar de i en situasjon hvor faglig innhold er noe som 

konstrueres både gjennom lærerens valg og definering av oppgave/prosjekt og av selve 
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gjennomføringen av prosjektet (Kimbell & Stables, 2008). Både hva slags og måten 

innholdet inngår i den gjennomførte undervisningen vil prege og ha betydning for de 

faglige situasjonene elevene inviteres til å delta i. 

Videre er det er særlig to begrep som er vesentlige. For det første, når det spørres etter hva 

som konstituerer arbeidet med faglig innhold, fokuseres det på aspekter ved 

undervisningen som kan formidle noe generelt om undervisningen som sådan. Det vil si at 

det søkes etter noen kjennetegn ved den faglige praksisen som kan tydeliggjøre det som 

utgjør en slags kjerne ved designorienterte oppgaveperioder.   

Læringsrom som begrep er sentralt, og vil bli presentert og diskutert i neste kapittel.  

Bresler identifiserte tre ulike former for læringsrom i sin studie, og forskjellene ble forklart 

som et resultat av lærenes utdanning i faget (Bresler, 1994). For denne avhandlingen er 

ikke målet å komme frem til ulike former for læringsrom produsert på basis av forskjeller 

mellom lærere som sådan, men i større grad å undersøke hvordan ulike faktorer samvirker 

og skaper læringsrom, samt hva slags læringsrom det er mulig å snakke om. Særlig er 

fokuset rettet mot hvordan faglig innhold inngår i, aktiviseres og tas i bruk mellom elever 

og lærer. Underliggende her er å søke etter noen begreper å forstå den faglige praksisen i 

designorienterte oppgaveperiodene i lys av. Det vil si å søke å utvikle noen begreper i møte 

med et empirisk materiale som er bærer av et potensial for fagdidaktisk 

kunnskapsutvikling. 

Designorienterte oppgaveperioder er valgt som undersøkelsesobjekt. Det er ting som tyder 

på at undervisning i kunst og håndverk foregår i definerte oppgaveperioder som strekker 

seg fra ide til ferdig produkt, og hvis man bruker fagbladet FORM som referanse, fremstår 

designorientert arbeid på ungdomsskolenivå i form av oppgaveløsninger som er laget over 

en felles lest. Organiseringsformen resonnerer med den erfaringen jeg selv har fra arbeid i 

både grunnskole og på høgskolenivå. I korthet betyr det at elevene arbeider med felles gitte 

oppgaver med et visst felles innhold over et gitt tidsrom, og det virker å være mindre fokus 

på individualisert undervisning og oppgaver (jmf. Hasselskog, 2010). Når det gjelder 

oppgaver innenfor hovedområdet design, kan man for eksempel finne typer oppgaver og 

objekter som skaft til ostehøvel, speil, lamper, stol, smykke, knagg, skap osv. (for flere 

eksempler se artikler i fagbladet FORM: Aasgaard, 2006, 2007, 2008, 2009a, 2009b; Moe, 

2007; Stephensen & Skogen, 2006). Disse signaliserer objektet, eller tingen, som et sentralt 



 
- 25 - 

 

utgangspunkt for elevenes arbeid. Slike oppgaveperioder er sannsynligvis tett knyttet til 

felles lærergitte oppgaver og problemstillinger og et felles innhold (se i tillegg for 

eksempel; Eisner, 2002; Hetland, Winner, et al., 2007; Kimbell & Stables, 2008), og det er 

sannsynlig at elevenes arbeid vil være styrt av visse kriterier og krav samtidig som de har 

invitert til visse muligheter for elevens egne valg og utforskninger.  

En fordel med å bruke oppgaveperioder som en definert ramme, er at læringsrom da kan 

studeres i rammen av et «bounded system» og med en caseorientert strategi (se videre 

forklaring i kapittel 4.2). En oppgaveperiode bidrar med en avgrensning hvor 

undervisningen betraktes som en helhetlig aktivitet, det vil si det er noe som har en 

begynnelse og en slutt. Avsluttetheten i denne sammenhengen er allikevel ikke å regne 

som et sluttpunkt for læring eller erfaring, det er å regne som en avgrensning av en 

(spesifikk) erfaring i en lang rekke med erfaringer; kanskje noe i likhet med Mencks 

beskrivelser av punkter i en stadig pågående danningsprosess (Menck, 2000).  

I dette kapittelet har tidligere forskning blitt diskutert og avhandlingens 

forskningsspørsmål blitt utledet og presentert. Neste kapittel er viet studiens teoretiske 

perspektiver. Først gjennom en presentasjon og forankring av begrepet læringsrom som et 

sentralt begrep i og for den empiriske studien, deretter gjennom et kapittel knyttet til faglig 

innhold som didaktisk kategori, og til slutt en fagdidaktisk analyse av innholdsbegrepet 

knyttet til kunst og håndverk. 
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3 Studiens teoretiske og analytiske forankring 

 

All teaching requires a setting, and all learning is bound to situations, the places where 

experiences come into being and leave their traces. In short, places “of experience” are the 

condition of possibility of pedagogy. This condition is the topos or topic from where we should 

reclaim for pedagogy the territory that has, over the past decades been seized by the 

contemporary management theory (Løvlie, 2007, s 32- 33) 

Med sitatet fra Løvlie ovenfor er det markert at oppmerksomheten er rettet mot erfaringer 

som gjøres og det situerte ved enhver undervisnings- og læringssituasjon. Dermed antydes 

det at studiens objekt handler mindre om måloppnåelse og effektivitet, og mer om det 

erfarte og den situasjonen som erfaringer finner sted i. I dette kapittelet avklares hva som 

ligger begrepet læringsrom, og studien forankres i et overordnet teoretisk perspektiv. 

Deretter gjøres rede for sentrale sider ved faglig innhold som didaktisk kategori, og 

hvordan dette har fått analytisk betydning. Tolkningen av Henri Lefevbres teori om sosial 

praksis, «the production of space», brukes både som et overordnet teoretisk perspektiv og 

som et analytisk grep for å forstå faglig praksis i designorienterte oppgaveperioder 

(Lefevbre, 1991/ 1974). Forankringen og tilnærmingen til faglig innhold gir både en 

forankring av innhold som didaktisk kategori, men brukes også som et analytisk filter i 

møtet med det empiriske datamaterialet.   

3.1. Læringsrom som begrep og teoretisk overbygging. 

Læringsrom som begrep består av to deler. Læring i seg selv er ikke entydig, men satt 

sammen med begrepet rom endres fokuset fra læring som noe i seg selv, altså beskrivelser 

av læringens konsekvenser (for eksempel læringsutbytte eller oppnådd kompetanse) til 

hvilke muligheter for læringserfaringer som tilbys i skolens formelle og organiserte 

virksomhet. I likhet med læring er rom vanskelig å definere. Der hvor læring ofte forklares 

med en varig endring i opplevelse og i atferd som følge av erfaringer, kan rom forstås i 

både konkrete og abstrakte termer. I pedagogisk litteratur er læringsrom som begrep ofte 

knyttet til spesifikke steder/lokaliteter (læringsmiljø) som naturen, kunstmuseet o.a., ofte 

beskrevet som kvalitativt gode og mer naturlige læringsrom enn skolen5. Det brukes 

imidlertid også om virtuelle eller digitale arenaer for læring, eller som utvidede læringsrom 

                                                 

5  http://www.compa.no/kunsten/3_laeringsrom.htm  

http://www.compa.no/kunsten/3_laeringsrom.htm
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hvor skolen suppleres med mer virkelighetsnære læringsrom som lokalt næringsliv, 

kunstmuseum e.a. (se for eksempel: Dysthe, 2013; Jordet, 2007; Jordet, 2010; Tiller & 

Tiller, 2002).  

I to doktorgradsavhandlinger brukes ordsammenstillingen «rom for deltagelse» som en 

pedagogisk metafor, og trekker begrepet i retning av det som forstås som muligheter for 

den enkelte elevens deltagelse undervisningen (Hodneland, 2007; Streitlien, 2006). I 

forskning knyttet til organisasjons- og arbeidslivslitteratur brukes rombegrepet i større grad 

om de muligheter og begrensninger for læring som finnes på den enkelte arbeidsplass 

(Bottrup, 2001; Persen, 2010), og det defineres der som: «…de muligheter og 

begrensninger som påvirker læringen, og de grunnleggende forhold som har innflytelse for 

den læringen som skjer på arbeidsplassen» (Persen, 2010, s. 25).  

Et læringsrom kan, for å bruke nok en romlig metafor, betraktes som et slags landskap 

hvor elevene beveger og orienterer seg gjennom i læringsarbeidet. I dette landskapet 

interagerer de med og tar i bruk redskaper og fagkunnskap som kan være tilbudt gjennom 

lærerens undervisning og formidling. Sett fra et fagdidaktisk perspektiv antas det at faglig 

innhold aktiviseres og tas i bruk på ulike måter av både lærer og elever, og at dette skaper 

noen grunnleggende muligheter til å gjøre læringserfaringer. I denne avhandlingen er 

læringsrom i stor grad knyttet til de muligheter og betingelser som påvirker 

læringsarbeidet, men der hvor Persen knytter begrepet til arbeidslivet, søkes det her å 

knytte begrepet til undervisnings- og læringsarbeid (Persen, 2010). Det å bruke læringsrom 

som et fagdidaktisk begrep, sees som et mulig grep for å kunne reflektere over, forstå og 

forklare sammenhenger mellom elev, lærer og faglig innhold i designorienterte 

oppgaveperioder.  

Lærere planlegger for, eller designer, undervisning (se for eksempel: Hauge, Lund, & 

Vestøl, 2007). Men en ting er planleggingen i seg, en annen er hvordan skal en kunne 

forstå den/de situasjon(er) som oppstår og utvikles når det planlagte møter elevene. For å 

kunne forstå læringsrom som et forhold mellom lærer, elev og faglig innhold, behøves 

noen verktøy for å kunne entre klasserommet som observatør og forsker.  

Selve situasjonen er definert, helt konkret som arbeid «fra ide til ferdig produkt» i 

designorienterte oppgaveperioder. Dette valget har fokusert det faglige innholdet i en 

spesifikk retning. Men situasjonen er en ting. En annen ting er hva en slik avgrenset 
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periode så å si består av. Hvilke elementer inngår og i hvilken ramme og kontekst skal 

forholdet mellom elever, lærer og faglig innhold forstås? Valget av Lefevbres teori om  

«The production of space» (Lefevbre, 1991/ 1974) er tatt på bakgrunn av den muligheten 

som åpner seg i relasjon til selve rombegrepet, og forståelsen av undervisning som en 

sosial praksis og relasjonell aktivitet. Dette diskuteres nærmere nedenfor.  

 

3.1.1. «The production of space» 

Det fagdidaktiske perspektivet og målet om å bidra til fagdidaktisk kunnskapsutvikling er 

beskrevet tidligere, og begrepet læringsrom har blitt et sentralt begrep for å kunne nå dette 

målet. Men det er flere utfordringer ved å bruke et begrep som læringsrom. For eksempel; 

er læringsrom noe i seg selv? I dette kapittelet presenteres læringsrom som et teoretisk og 

heuristisk begrep beregnet på å fungere som en tankestøtte mer enn en beskrivelse av 

objektive forhold. Hos Lefevbre tilbys vi en romlig forståelsesramme for sosial praksis 

som jeg har latt meg inspirere av, og som har hatt stor betydning. Lefevbres 

epistemologiske standpunkt er forankret i det som benevnes som å utvikle «knowledge of 

space» (Lefevbre, 1991/ 1974).  

«The production of space» blir betegnet som begynnelsen på en romlig vending i 

samfunnsgeografien (Hansen & Simonsen, 2004), og i nordisk sammenheng er det særlig 

den danske professor Kirsten Simonsen som har videreført og utdypet dette perspektivet i 

samfunnsforskningen (Berg, 2006; Buciek, Bærenholdt, Haldrup, & Pløger, 2006; 

Bærenholdt, 2006; Hansen & Simonsen, 2004). Teorien har også vist seg som et produktivt 

teoretisk rammeverk blant annet for by- og arkitekturforskning, geografisk sosiologi6 samt 

som utgangspunkt for organisasjons-, ledelses- og kulturstudier (Spicer, 2007; Watkins, 

2005). I denne avhandlingen anvendes teorien som utgangspunkt for å utvikle fagdidaktisk 

forståelse.   

Hovedkonseptet i «The production of space», er begrepet rom (l`espace) og den 

grunnleggende tanken er å: «…expose the actual production of space by bringing the 

various kinds of space and the modalities of their genesis together within a single theory» 

                                                 

6 http://www.henrilefebvre.org/hlt/index.html 

http://www.henrilefebvre.org/hlt/index.html
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(Lefevbre, 1991/ 1974, s. 16). Det vil si å synliggjøre produksjonen av rom (sosial praksis) 

ved å forene ulike typer av romligheter i en teoretisk utlegning. Det teoretiske prosjekt er 

ambisiøst og problematisk, blant annet fordi det søkes å forene og se sammenhenger blant 

annet mellom struktur og aktørproblematikk.  

Forståelse av sosial praksis innebærer å sammenholde ulike romligheter, eller nivåer, 

og i Lefevbres modell er det utviklet tre nivåer som analysene av sosial praksis 

baseres på. Nivåene inkluderer to strukturerende nivå; et som består av samfunnets 

kunnskap, slik den kommer til syne gjennom visuelle representasjoner og diskursive 

forståelser (representasjonenes rom), og det andre nivået, som representeres av 

praksisnivåets mønstre og rutiner, de fysiske og romlige aspektene ved hverdagsliv 

(romlig praksis). Det tredje nivået er representert ved den enkelte deltager, et 

individuelt og subjektivt nivå hvor mer fenomenologiske og levde erfaringer er 

virksomt (rommets representasjoner). Lefevbre beskriver nivået som et område for 

kreativitet og skapelse, det er der individet møter strukturer, og søker å appropriere 

og delta i den sosiale praksisen på egne premisser.  

Et hovedanliggende i det romlige perspektivet er en kritikk rettet mot det diskursive 

som ensidig utgangspunkt for å forstå sosial praksis. Lefevbre motgår forståelser av 

at rom, eller sosial praksis, kan forstås gjennom diskurser om rom; «…discourses on 

space», og han motgår forståelsen av at sosial praksis kan forstås som en container 

fylt med et definert innhold; «…inventories and what exsits in space» (Lefevbre, 

1991/ 1974, s. 7). Det diskursive er bare ett aspekt, sier Lefevbre, og det må 

sidestilles med de sosiale aktørers levde erfaring, fordi det er i den levde erfaringen 

vi finner subjektets perspektiv, deres intensjoner og deres forhold til handling. Det 

språklige og verbale kan derfor ikke sees uavhengig av den praktiske orienteringen i 

verden, hvor subjektet forholder seg både til en innside og utside, både til det fysiske 

og det abstrakte. Lefevbre restaurerer slik på et vis kroppens plass i verden, og 

kroppens sansning i en fysisk verden gjennom å fokusere på kroppen i rommet (se 

for eksempel:Hansen & Simonsen, 2004; Merrifield, 2006, 2000; Shields, 1999; 

Simonsen, 2005). Kroppen, gjennom handling (å være/delta i verden) approprierer 

både kulturelle koder og det materielle miljøets ressurser.  
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Lefevbre er allikevel ikke blind for strukturers dominans, men han poengterer at subjektets 

handling i verden allikevel ikke kan reguleres eller forstås kun som et resultat av språket 

eller begrepsliggjorte konsepter. I likhet med en lang rekke andre teoretikere søker Lefevre 

å bygge en bro over struktur- versus aktørperspektivet. Det særskilte er fokuset på at rom 

er noe som produseres i relasjonen mellom de tre nivåene. Nivåene i triaden kan ikke 

betraktes som forutbestemt eller mulig å forutsi, men de kan betraktes i ettertid. Det 

epistemologiske fundamentet har slik tydelige konstruktive trekk (Lefevbre, 1991/ 1974). 

De tre nivåene i modellen består av representasjonenenes rom (representations of space), 

romlig praksis (spatial practice) og rommets representasjoner (spaces of representations). 

Nedenfor gis en forklaring på de ulike nivåene i triaden:  

 Representasjonenes rom – foreslås som det dominante rommet i samfunnet. Det er et 

konseptuelt og begrepsmessig rom, konstruert av symboler, kodifikasjon og abstrakte 

representasjoner. Dette nivået: «...are tied to the relations of production and to the «order» 

which those relations impose» (Lefevbre, 1991/ 1974, s. 33). Det er her vi finner kunnskap, 

betraktet som tegn og koder og frontale (visuelle) representasjoner. Representasjonenes 

rom er dermed på ett vis kunnskap som forbindes til et gitt samfunn. I Foucauldianske 

termer kan man muligens snakke om dominante diskurser; nært knyttet til diskusjoner om 

ideologisk innhold og påstander om både makt og sannhet. Representasjonene kan være 

abstrakte, men har en betydelig rolle i relasjon til produksjonen av rom (Simonsen, 2005, s. 

7).  

 

 Romlig praksis – er knyttet til institusjonelle og fysiske aspekter ved sosial praksis og «… 

locations and spatial sets characteristic of each social formation» (Lefebvre, 1991: 33). 

Nivået: «…embraces social production and reproduction and the particular locations and 

spatial forms characteristic of a given social formation. It would, for example, include the 

built environment, urban morphology and the creation of zones for specific purposes» 

(Simonsen, 2005, s. 6). Romlig praksis bærer i seg sammenhengen mellom institusjonell 

praksis og rutinemessige handlingsmønster, det vil si, slik det forstås det i denne 

sammenheng; det som kjennetegner samhandlings- og interaksjonsmønster i den situerte og 

institusjonelle virksomheten. Nivået omfatter både produksjon og reproduksjon, og sørger 

for, sammen med de to andre nivåene, grader av sammenheng og nødvendig kompetanse i 

den daglige praksisen. Det inkluderer dimensjoner som tas for gitt, det vil si rutinemessige 

praksiser og «common-sense»-forståelse av rommet (Simonsen, 2005:6). Den romlige 

praksisen kan kun nåes ad empirisk vei gjennom en «deciphering of its space» (Lefevbre, 

1991/ 1974, s. 38). 

 

 Det tredje nivået, som kompletterer den triadiske modellen, omhandler det Lefevbre 

presenterer som rommets representasjoner. Det er rommet for levd erfaring (Lefevbre, 

1991/ 1974, s. 39). Det inkluderer samfunnets beboere og brukere og deres erfaring av det 

sosiale rommet: «This is the dominated – and hence passively experienced – space which 

the imagination seeks to change and appropriate» (Lefevbre, 1991/ 1974, s. 39). Det erfarte 

rommet karakteriseres som et flyktig rom, så flyktig at representasjonens rom stadig 
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forsøker å dominere det. I følge Simonsen er dette rommet en kategori som ofte beskrives i 

form av undertrykkelse/ motstands retorikk, men som også kan forstås i mer beskjedne og 

hverdagslig appropriering av rom (Simonsen, 2005, s. 7).  

 

Som et analytisk grep kan nivåene i teorien adskilles, men de kan ikke hver især brukes for 

å forstå sosial praksis, de må sees i en dialektisk (eller kanskje heller, en trialektisk) 

sammenheng (Hansen & Simonsen, 2004; Lefevbre, 1991/ 1974; Merrifield, 2006; Shields, 

1999; Spicer, 2007; Watkins, 2005). Dette er både modellens fordel og problem. For det 

første muligheten til å kunne sammenholde for eksempel både struktur og individ nivå. 

Betraktes individene for eksempel som agenter eller aktører, tar de rasjonelle valg eller 

betraktes de som regelfølgere? (Hollis, 1994). I Lefevbres modell forekommer begge, på 

den ene siden vil representasjonenes rom og den romlige praksisen bidra med strukturer 

som påvirker og gir retning for individets handling, samtidig gis individet mulighet til å 

overskride disse strukturene ved sin intervensjon og forsøk på å appropriere og i en viss 

forstand forandre strukturene i den gitte situasjon, gjennom begrepet om romlig 

representasjon.  

3.1.2. Den romlige triaden og veien til klasserommet 

Et romlig perspektiv innen fagdidaktikk har blitt lansert gjennom en retorisk og topologisk 

kunstfagsdidaktikk (Lehmann, 2008; Nyrnes, 2006, 2008; Nyrnes & Lehmann, 2008). 

Utgangspunkt for denne avhandlingen er hvordan faglig praksis kan betraktes som ett 

aspekt ved sosial praksis, det vil si at forståelsesnivået er rettet mot faglig praksis in situ. 

Gjennom den triadiske forståelsen av sosial praksis ses et potensial for fagdidaktisk 

forståelse, basert på det arbeidet som skjer i klasserommet. Watkins, som bruker Lefevbres 

modell i organisasjosnanalyse, hevder at den tilbyr et slikt potensial for å forstå og 

«…make transparent the processes of organisation» (Watkins, 2005, s. 210, min 

utheving). Det er med andre ord synliggjøringen av prosesser og relasjoner som foregår 

mellom lærer og elev og deres arbeid med faglig innhold som kan sies å være en 

hovedutfordring. Med utgangspunkt i den didaktiske trekanten er det fagdidaktiske 

perspektivet representert gjennom kategorien faglig innhold, det som kalles faglig praksis 

sees dermed som ett aspekt ved sosial praksis.    

Som et analytisk grep er Lefevbres tre nivåer tolket og utviklet til et begrepsapparat som 

kan relateres til undervisningssituasjoner. Dette begrepsapparatet brukes senere i møtet 
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med det empiriske materialet, og danner et grunnlag for analysene av dette. Rommenes 

representasjon er omformulert til «en kollektiv kunnskapsarena», romlig praksis til 

«(faglig) hverdagspraksis» og romlige representasjoner til «elevenes deltagelse»7. 

Nedenfor forklares hva som ligger til grunn for de tre nivåene:  

 En kollektiv kunnskapsarena: som relateres til lærerens utvalg, segmentering og 

strukturering av faglig innhold (nivået er tolket med bakgrunn i «representainonal spaces»). 

I en undervisnings- og læringssituasjon vil det faglige innholdet slik det er valgt ut og 

representeres i klasserommet i utgangspunktet kunne sees som styrende og retningsgivende 

for elevenes handlinger. Det er også i dette aspektet ved rom sammenhengen mellom 

læreren og faget aktiviseres. Jeg har valgt å kalle dette aspektet en kollektiv 

kunnskapsarena, et aspekt hvor det i særlig grad er lærer som velger ut og formidler 

kunnskap, gir oppgaver og skaper strukturer og retning for elevenes (mulige) handlinger. 

 

 (Faglig) hverdagspraksis: relateres til det som skjer mellom elev, lærer og faglig innhold. 

Det er her de relasjonelle aspektene ved hverdagspraksisen synliggjøres og det omhandler 

hvordan elever og lærer samhandler og interagerer om faglige aspekter. I den relasjonelle 

aktiviteten oppstår mønsterdannelser omkrig hva som er mulig, og hva som ikke er mulig i 

den enkelte situasjon (nivået er tolket med utgangspunkt i «spatial practice»). I Lefevbres 

forstand inkluderes det fysiske og konkrete, hvordan byer er utformet og skaper betingelser 

for handling. Her betegner nivået en abstrakt romlighet, hvor samhandlingspraksiser, de 

hverdagslige interaksjoner mellom mennesker, kan gi innsikt i handlingsmønstre og måter 

å gjøre ting på. I og med den fagdidaktiske og relasjonelle forståelsen av forholdet mellom 

elev, lærer og innhold forstås (faglig) hverdagspraksis i lys av den romlighet som oppstår i 

interaksjonen mellom dem, og på hvilken måte mønsterdannelsene kan bidra med 

kunnskap om læringsrom. Nivået har i særlig grad blitt forstått som hvordan den faglige 

praksisen kan sees som «… creation of zones for specific purposes» (Simonsen, 2005:6).  

 

 Elevens deltagelse: er et aspekt som handler om tilstedeværelse og deltagelse i 

undervisningen og læringen, og det inkluderer begrep som forhandling og appropriering 

(nivået er tolket på bakgrunn av «spaces of representation»). Det er en dobbelthet knyttet 

til dette nivået som tilhører det subjektive, det levde og individuelt erfarte. På den ene 

siden det levde i forhold til både den kollektive innholdsarenaen og den 

(faglige)hverdagspraksisen som styrende og regulerende nivå gjennom a) kunnskap i et 

maktperspektiv og b) praksisens rutinemessige karakter, og på den andre siden aktørens 

(her: elevens) søken etter å appropriere og transformere de strukturer de to andre nivåene 

produserer. Det levde rommet representerer dermed ett nivå, hvor individets søken etter å 

tilpasse det som kommer utenfra til egen livsverdensforståelse, er i fokus. Det er så og si 

individets kreative tilnærming til den sosiale praksisen (Lefevbre, 1991/ 1974).  

 

                                                 

7 Lefevbres begrepsapparat (slik det er er oversatt fra fransk til engelsk og videre til norsk) er relativt 

forvirrende, særlig å holde et skille mellom ”rommenes representasjon” og ”romlige representasjoner”.  
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I et didaktisk perspektiv tenkes det at de tre nivåene hver for seg kan fortelle om og bidra 

til forståelse av faglig praksis, men det er de tre nivåene i sammenheng som kan bidra med 

kunnskap om forholdet mellom elev, lærer og faglig innhold, og dermed bidra til forståelse 

av læringsrom. På den ene siden angir lærerens valg og strukturering av faglig innhold det 

elevene er forventet å lære og tilegne seg. I kunst og håndverk sees det som relevant at det 

faglige innholdet og måten det aktiviseres og tas i bruk på skaper noen sentrale føringer for 

hvordan elevene kan delta og handle i undervisningen. På den måten forteller læringsrom 

noe om hvilke muligheter for læringserfaringer og meningsskaping som aktiviseres i et 

tilbudt landskap av faglig innhold. Samtidig forstås læringsrom som noe som produseres. 

Det er nært knyttet til hvordan noe praktiseres og i tråd med Lefevbre betraktes det som 

«… a specific mode of production» (Lefevbre, 1991;31, min utheving). Dette peker i 

retning av dynamiske og konstruktive trekk ved begrepets epistemologi8, men i likhet med 

Lefevbre ansees det at produksjon av rom foregår på et bakteppe av både historiske, sosiale 

og kulturelle faktorer.  

Fordi oppgaveperioder, slik de er definert, foregår i faget kunst og håndverk, og at faget 

kunst og håndverk befinner seg i den institusjonelle rammen som norsk grunnskole gir, kan 

man allerede si at det er flere gitt rammefaktorer som kan forklare deler av den faglige 

praksisen. Men den faglige praksisen vil allikevel måtte sees som en sosial produksjon 

fordi: «…inhabitants often do not conform to the rational plans of organizational space; 

rather, they use and experience these controlled spaces in “deviant” ways [...] Practiced 

space can be quite different from planned space”(Taylor & Spicer., 2007:331). Både elever 

og lærere blir slik deltagere i en faglig praksis hvor begrep som handlingstvang nok 

påvirker situasjonen, men det kan ikke definere eller forutsi den.  

Min oppgave blir således å a) forsøke å forstå hva som skjer i den faglige praksisen 

gjennom de tre nivåene og b) se de tre nivåene i sammenheng med hverandre. Læringsrom 

blir slik et begrep som forstås i lys av de tre nivåene sett i sammenheng. Men, som 

Merrifield påpeker; teorien må fylles med «... actual flesh and blood, and culture, with real 

life relationships and events» for at teorien skal få noe betydning for vår forståelse 

                                                 

8 Lefevbre plasseres som en tidlig postmoderne tenker, hvor skiftet fra å betrakte verden ut fra stabile 

omdreiingspunkter betrakter verden/ sosial praksis som en stadig produksjon. Det skal bemerkes at Lefevbre 

både snakker om produksjon og de materielle vilkår og konstituerende trekk ved virkeligheten. 
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(Merrifield, 2000:175). I de neste kapitlene utredes det mer konkret om klasserommets 

praksissfære. For det første behøves blant annet noen begreper og innfallsvinkler for å 

kunne forstå faglige innhold som en sentral del av faglig praksis.  

3.2. Faglig innhold som kategori i studien 

I forrige kapittel ble et teoretisk perspektiv på sosial praksis med «The production of 

space» (Lefevbre, 1991/ 1974) presentert og fortolket som inspirasjon og utgangspunkt for 

avhandlingens teoretiske forankring. I det neste kapittelet blir faglig innhold klarlagt som 

en viktig kategori. I forskerspørsmålet spørres det etter «hva konstituerer arbeidet med 

faglig innhold i designorienterte oppgaveperioder», og det er dermed nødvendig å komme 

nærmere inn på hvordan faglig innhold forstås og brukes i denne avhandlingen. Først 

utredes et teoretisk-analytisk perspektiv på innhold som en didaktisk kategori, deretter 

presenteres en historisk læreplananalyse av faglig innhold i skolefaget kunst og håndverk 

og designorientert undervisning spesielt. Dette skjer gjennom en analyse av fire læreplaner. 

 

3.2.1. Mellom fag, skolefag og faglig innhold  

For å forklare hva som konstituerer eller ligger til grunn for skolefagene brukes gjerne 

begrep som vitenskaps-, universitets- eller eventuelt grunnlagsfag som betegnelser 

(Engelsen, 2006/2009; Ongstad, 2006; Sjøberg, 2001a). Når det gjelder kunst og håndverk 

er skolefagets tilknytning til vitenskaps- eller universitetsfag hverken klart eller 

innlysende. Bare i fagnavnet opptrer to fagområder; håndverk og kunst, og i fagets 

hovedområder slik de er definert i LK-06 (UDF, 2005) synliggjøres ytterligere fag- og 

profesjonsfaglige benevnelser som design, kunst, og arkitektur. Sømoe argumenterer for at 

kunst og håndverk er en fagkonstruksjon mer enn et fag (Sømoe, 2013), mens Engelsen 

karakteriserer Kunst og håndverk som skolefag bygger på tradisjoner ved å forklare at det 

«…representerer erfaringer og kunnskap som er samlet gjennom mange slektsledd» 

(Engelsen, 2006/2009, s. 159). Gulliksen og Hjaardemaal diskturerer hvordan skolefaget 

ikke bare er en fagkonstruksjon, men en konstruksjon i skjæringspunktet mellom fag og 

pedagogiske overveielser (Gulliksen, & Hjardemaal, 2014 ; Gulliksen, & Hjardemaal, 

2010). I dette spenningsforholdet, mellom nedarvede erfaringer, profesjonsfaglig kunnskap 
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og pedagogiske overveielser, kan en si at skolefaget kunst og håndverk formuleres 

gjennom så vel politiske, programmatiske og praktiske læreplandiskurser (Sivesind, 2002).    

I avhandlingen forstås faglig innhold gjennom det som skjer i undervisningen, det vil si at 

fokuset er rettet mot den gjennomførte og erfarte læreplan (Goodlad, 1979). Det innebærer 

at faglig innhold forstås som det som er valgt ut og konstruert for å møte elever i situerte 

og singulære klasseromspraksiser. Begrepet konstruert brukes fordi det betegner en prosess 

hvor innholdselementer av ulik karakter aktiviseres og tas i bruk gjennom et avgrenset 

undervisnings- og læringsforløp, og som sammen skaper rammene for en oppgaveperiode. 

«Konstruksjon av innhold» er et begrep lånt av Menck (Menck, 2000). Det har likhet med 

Hauge et.als begrep om «design av undervisning» (Hauge, et al., 2007) og forstås som en 

prosess hvor faglig innhold blir til i større grad enn at faglig innhold betraktes som en gitt 

størrelse definert på bakgrunn av et vitenskaps- eller profesjonsfag/ eller evt en disiplin 

som i en eller annen (pedagogisk/didaktisk) forenklet form appliseres i undervisningen 

gjennom å ta i bruk metoder for å realisere innholdet (Ongstad, 2004).  

Lærerens arbeid med innhold kan i forlengelse av dette sees som design eller konstruksjon 

av faglige situasjoner med et pedagogisk siktemål (Eisner, 2002; Hauge, et al., 2007; 

Schön, 1985). Menck, for eksempel, snakker om at innhold (subject matter) er noe som 

konstrueres i den pedagogiske situasjonen (Menck, 2000), Ackermann om hvordan en 

lærer kan designe en pedagogisk situasjon hvor eleven blir partner og hvor 

erfaringsrommet designes i spennet mellom mestring og motstand (Ackermann, 2003, 

2004) og Eisner snakker om å skape situasjoner som det å konstruere kvalitative forhold, 

under hvilke elevene erfarer og agerer (Eisner, 2002). Schön på sin side beskriver 

designstudioet som en spesifikk måte å konstruere og forstå læringssituasjoner gjennom: 

«the problem-setting, ad hoc theory building, on-the-spot experimenting» (Schön, 1985, s. 

83; kursiv i original tekst), og Hauge et.al bruker begrepet design for læring, og påpeker at 

det omfatter prosessen med å forme og utvikle felles aktiviteter og innhold i 

undervisningen (Hauge, et al., 2007, s. 213).  

Så faglig innhold sees som noe som konstrueres, men det gjenstår å rede ut om hvilket 

grunnlag det faglige innholdet konstrueres på og fremtrer i undervisning. I de neste 

kapitlene redegjøres det for ulike måter å forstå faglig innhold på, deretter diskuteres og 

videreføres faglig innhold som begrep i denne avhandlingen.   
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3.2.2. Perspektiv på faglig innhold 

Faglig innhold som transformasjon av eksisterende kunnskap 

Med tesen om at «innhold finnes i klasserommet» (Menck, 2000), tas det i utgangspunktet 

for gitt at det finnes et faglig innhold som allerede er transformert for å møte virkeligheten 

i klasserommet. Det har både ontologiske og epistemologiske utfordringer. For det første 

tilskrives faglig innhold på den måten en form for essens, i og med et det beskrives som at 

det er «noe» som allerede finnes, og som er valgt ut formet for å møte elevene. Det å 

didaktisere et fag vil derfor kunne formuleres som det å transformere faget slik at det blir et 

tilgjengeliggjort «innhold» for elevenes læringsprosesser (Ongstad, 2004). 

Gudmundsdottir studerte i sin tid sammensmeltingen av fag og pedagogikk i amerikanske 

highschools på midten av -80-tallet, og hun forklarte med basis i Lee Shulmans teori om 

læreres ulike former for kunnskapsbaser. Gudmundsdottir trakk frem pedagogisk 

innholdskunnskap som den viktigste kunnskapsbasen i relasjon til undervisning 

(Gudmundsdóttir, 1988; Shulman, 1987). Shulman forklarte begrepet pedagogisk 

innholdskunnskap som den formen for kunnskap som muliggjør en transformasjon fra 

grunnlagsfag til skolefag. Han plasserte denne formen for kunnskap hos læreren og 

betegnet den som «that special amalgam» som binder fag og pedagogikk sammen 

(Shulman, 1987). Gjennom begrepet om pedagogisk innholdskunnskap forklarte 

Gudmundsdottir videre hvordan lærerne transformerte fag i en slags sammensmeltning 

mellom fag og pedagogikk ved at de forholdt seg både til pedagogisk og faglig kunnskap 

samtidig når de planla for og gjennomførte undervisning. Prosessen fra faget til eleven var 

allikevel ikke å bruke spesifikke pedagogiske metoder for å realisere faget, det var faget 

selv som ble forandret slik at det kunne nå elever. Problemet Gudmundsdottir reiste var at 

faglig (disiplinbasert) kunnskap ofte var inadekvat i når det gjaldt undervisning, og påpekte 

derfor nødvendigheten av å re-strukturere fagkunnskapen slik at den kunne nå elevene 

(Gudmundsdóttir, 1988). Re-struktureringen førte ikke til egentlig forenkling av faget, men 

til et transformert faglig innhold. 

Gudmundsdottir forklarer at hovedessensen i transformeringen av fag handler om hvordan 

lærerne segmenterer og strukturerer lærestoffet. Det vil si måten det faglige innholdet ble 
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porsjonert og delt opp, og deretter satt sammen igjen etter en særskilt logikk. Logikken i 

sammensettingen ble videre knyttet til hvilke grep lærerne iverksatte for å gjøre stoffet 

tilgjengelig og fattbart for studentene. Sentralt i dette arbeidet var lærerens utvikling av 

overordnede emner og tema, også kalt «stories», som fungerte som en slags guide i 

arbeidet med å gjøre innholdet tilgjengelig for elevene. Transformasjonen av faget foregikk 

dermed på den ene siden som det å organisere faginnholdet i håndterbare og meningsfulle 

enheter, og på den andre siden utvikle overordnede tema/ fortellinger fagstoffet kunne 

relateres til og filtereres gjennom. Hensikten med å utvikle fortellinger/ tema beskrives 

som en mulighet til å gjøre komplekse og vanskelig tema lettere tilgjengelige for 

studentene, samtidig som det virker å gi en mulighet til å relatere faginnholdet til elevenes 

liv og samtid (Gudmundsdóttir, 1987, 1988).  

 

Konstruksjon av innhold som pedagogisk konstruksjon av virkeligheten i klasserommet 
En annen måte å tenke innholdsperspektivet i og gjennom undervisning og 

læringsprosesser beskrives gjennom Peter Mencks teoretisering om undervisnings- og 

læringsarbeid (Menck, 2000). I likhet med Gudmundsdottir utgår Menck fra praksis, og 

utvikler teori basert på aktuelle undervisnings og læringssituasjoner. I stedet for å snakke 

om transformasjon av fag, snakker Menck om «construction of content»:  

The subject matter enters the classroom as the representation of humanity, that is of what 

makes human beings human […] has already been selected for the classroom – in the final 

instance by the teacher who in one person must represent the interests of both the dominant 

culture and the pupils. But this subject matter is not only selected, it is shaped in a specific 

way, for a didactical purpose. The school curriculum is nothing like a reduced copy of the 

corresponding academic discipline; instead it is framed and composed according to a specific 

didactical logic (Menck, 2000, s. 76) 

  

Med utgangpunkt i den tyske danningstradisjonen med Klafkis didaktiske analyse og 

strukturering av undervisningsinnholdet, går han videre og forklarer hvordan innholdet 

konstrueres i lys av en didaktisk hensikt. I denne prosessen er fortolkning et viktig poeng, 

og Menck forklarer i hovedsak innholdet i klasserommet som re-presentasjoner av verden. 

Formingen (eller konstruksjonen) av innholdet foregår gjennom en didaktisk logikk. I 

likhet med Gudmundsdottir (1988) presiseres en relasjon til elevenes livsverden, og deres 

mulighet til å relatere klasserommets kunnskapsproduksjon til noe utenfor institusjonens 

rammer, som en nødvendig betingelse for elevenes mulighet til forståelse og innholdets 

danningspotensial. Menck legger mye av trykket på elevenes meningsskaping på lærerens 

skuldre; gjennom blant annet å stille spørsmålet om hvilket bilde av verden lærere skaper i 

klasserommet, det vil si hvilket bilde av verden lærerne ønsker at elevene skal ta til seg. 
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Med begrepet «representasjon av virkeligheten» hevder Menck å ha et begrep som egner 

seg til å forstå to ting, på den ene siden hva innholdet i klasserommet «er», og på den andre 

siden som en mulighet til å finne en link til begrepet «danning». I kontrast til 

Gudmundsdottirs fokus på lærerens formidling og transformering av det faglige innholdet 

(Gudmundsdottir, 1988), legger Menck i større grad vekt på betydningen av arbeidet i 

klasserommet: «Classroomwork can be seen as the processing of the symbolic 

representations of societal practice» (Menck, 2000, s. 59; kursiv i original tekst), og videre 

skriver han at: «Classroom work has to be seen as an equivalent or correspondent, of 

«work» in society; that is of the process of producing culture» (Menck, 2000, s. 35; kursiv 

i original tekst). Med dette poengteres hvordan kulturelle produkter er til stede i 

klasserommet som kodede representasjoner, noe som medfører at elevene arbeider med 

kodede representasjoner av samfunnsmessige og kulturelle praksiser. Gjennom dette 

skaper elevene selv kulturelle produkter i møtet med innholdet. Elevene betraktes med 

andre ord som en del av en kulturell produksjon og utveksling gjennom sitt arbeid i 

klasserommet (se også for eksempel: Melbye, 2008, og forbindelsen til skapende arbeid og 

kulturproduksjonssykluser). 

Allikevel er det ikke produktene av arbeidet som i seg selv er det vesentlig, Menck 

fremholder at det er arbeidet i seg selv og arbeidets potensial (gjennom det fortolkede 

innholdet) for danning som er det vesentlige. Som et eksempel gir han sitt eget arbeid med 

å oversette klassiske lesestykker fra engelsk til tysk på skolen. Poenget med oversettelsen 

var ikke å produsere nok en oversettelse (et produkt), poenget var arbeidet med lesestykket 

som «points in a Bildungsprozess […] a process of development» (Menck, 2000, s. 37; 

kursiv i original tekst).  

Elevenes arbeid med eller i et fag er grunnleggende for læring i alle fag, og i kunst og 

håndverk er forestillingen om den aktive, handlende og erfarende eleven helt sentral. 

Arbeidet i klasserommet er derfor viktig i denne studien, men samtidig er studien rettet 

mot det faglige innholdet. «Innhold» er gitt en delvis essens, i den forstand at det alltid vil 

være et innhold knyttet til arbeidet i klasserommet. Et innhold som delvis er bestemt av 

fag- og læreplaner, som delvis skapes det gjennom lærerens undervisningsdesign og delvis 

gjennom det aktivitetene og arbeidet i klasserommet. Som et element i den faglige 

praksisen betraktes dermed innhold som det som informerer elevenes arbeid.     
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«Konstruksjon av innhold» er hva Menck karakteriserer som den pedagogiske 

konstruksjonen av virkeligheten i klasserommet (se kap. 5; Menck, 2000). 

Argumentasjonen til Menck ser ut til å være basert på en ide om at virkeligheten på en eller 

annen måte er re-presentert i klasserommet, men denne re-presentasjonen har ingen er lik-

tegn mellom «virkelighet» og «innhold i klasserom». Innholdet i klasserommene er basert 

på fortolkninger og konstruksjoner gjennom flere ledd, for eksempel gjennom utvalg og 

forhandling mellom ulike interessegrupper i samfunnet, og videre gjennom både politiske, 

programmatiske og praktiske læreplansdiskurser (Sivesind & Bachmann, 2002).  

Videre forklares to måter å angripe og analysere innhold i klasserommet på. På den ene 

siden gjennom en teknokratisk og metodeorientert måte, hvor innholdet analyseres i 

forhold til (objektive) målsettinger om læringsoppnåelse, og på den andre siden hvor 

innholdet forstås i lys hva innholdet referer til i «virkeligheten»: «Any educationalists who 

fail to pursue the multiple references made by «content» to its preconditions does not grasp 

this content in its specific quality as a medium for the Bildung of the students» (Menck, 

2000, s. 69; kursiv i original tekst). Innhold kan på den ene siden forstås som en sum av 

kunnskapselementer som har blitt definert som valide for eksempel gjennom læreplanens 

målformuleringer, men Menck hevder at dette er en forenklet måte å forstå innhold på, 

fordi den ikke går inn på eller analyserer innholdets referanser til virkeligheten: «Any 

teacher who does not continually strive to pick up the references made by the «topic» has 

not grasped the latter as the children`s own topic and impedes them in the process of their 

Bildung» (Menck, 2000, s. 69; kursiv i original tekst).  

Innhold forstått som noe som skapes 
Både Menck og Gudmundsdottir har et fokus på samfunnets eksisterende kunnskap 

(klassiske litterære verk, en kulturell kanon, historiske hendelser; Gudmundsdottir, 1988; 

Menck, 2000), og hvordan denne gjøres tilgjengelig for elevene gjennom transformasjon 

eller konstruksjon av innhold. Relasjonen mellom eleven og innholdet skapes i den grad 

eksisterende kunnskap bringes til liv i møtet med elevenes livsverden (se også: Halvorsen, 

1996).  

Dialektikken mellom elev og innhold og hvordan disse finner møtepunkt har vært et viktig 

fokuspunkt i didaktikken, og da særlig gjennom den tyske og nordiske i 

danningstradisjonen med bl.a Klafik i spissen (Gundem, 2011). En annen og mer radikal 

måte å forstå relasjonen mellom eleven og innholdet på kan en se hos for eksempel 
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Kimbell og Stables og Englund (Englund, 2007; Kimbell & Stables, 2008). Hos Kimbel og 

Stabels blir innhold som en forutbestemt «pre-exsiting body of knowledge» plassert mer i 

bakgrunnen. Hos disse engelske teoretikerne innen Design and Technology-education 

fremheves undervisningen og læringen som: «…activity and task-centered, recognising the 

indiviuality of the learner» (Kimbell & Stables, 2008, s. 29). Med oppgavesentrert menes 

her at en elev skal ta en oppgave fra begynnelse til en løsning som medfører en form for 

forandring (change) /forbedring i verden (design; å forbedre/forandre «noe» til noe annet 

som er bedre (preferable).  

Sentralt her er det produktive fokuset rettet mot å skape en form for forandring, ikke bare 

i/for eleven men så å si for «verden». Det er oppgavens karakter og relasjon til «real-life 

problems», og betydningen av at elevene utvikler et eierskap til oppgaven, som ideelt sett 

skal generere elevens aktive søk etter nødvendig kunnskap for å løse oppgaven/problemet. 

Oppgaven/ problemet beskrives dermed som en generator, eller et drivhjul, som skal 

motivere elevene til å oppsøke og tilegne seg den kunnskap de har behov for i den konkrete 

situasjon. I dette perspektivet er den pedagogiske intensjonen/objektet for læringen rettet 

mot «designthinking» som en kompetanse eller ferdighet i større grad enn å lære et på 

forhånd definert innhold, og det dannende perspektivet er endret fra at elevene skal danne 

seg ved et kulturelt valgt og formet innhold, til å bli selvdannende gjennom en spesifikk 

måte å tenke på. Kunnskap aksentueres som viktig, men kun i den forstand at den er 

nødvendig for å løse oppgaven/prosjektet elevene arbeider med på best mulig måte. Med 

fokuset på «designthinking» minkes trykket på «pre-existing high-status bodies of 

knowledge», men øker trykket på den enkeltes evne til å finne, forstå og gjøre bruk av 

ressurser og kunnskap som finnes i verden, men som ikke legges frem eller formidles av 

lærer som et felles innholdsrepertoar (Kimbell & Stables, 2008). 

I Englunds artikkel drøftes den «selektive innholdstradisjonen» som konserverende for 

nytenkning i didaktikken (Englund, 2007). Innhold som en bestemt kategori får i Englunds 

diskusjon en essensialistisk posisjon som den gyldige kunnskapen elevene skal lære. En 

kan lese både Gudmundsdottir og Menck som motsatser til Englunds åpne 

problematisering, i og med deres relativt klare beskrivelse av skolens oppdrag: nemlig å 

formidle, eller lære bort til den oppvoksende generasjon hva de har behov for i sitt 

fremtidige liv (Gudmundsdottir, 1988; Menck, 2000). På den ene siden blir derfor 

«innhold» et bestemt og avgrenset fagstoff, for eksempel i lys av «fagenes vitenskapelige 
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struktur», eller som en reduksjon til prinsippbasert utvalg basert på en form for 

redusert/forenklet utgave av faget eller den vitenskapelige disiplinen. Eller en kan tenke, 

som Menck fastholder; at innhold i skolen er en form for re-presentasjon av verden i 

klasserommet, en representasjon som ikke er en forenklet utgave av den vitenskapelige 

disiplinen, eller faget mer generelt, men som er en fortolket utgave av virkeligheten som 

bringes inn i klasserommet for å møte elevene (Menck, 2000). 

I perspektivene beskrevet ovenfor er det en (radikal) forskjell i måten kunnskap/innhold 

forstås, brukes og aktiviseres i den pedagogiske virkelighet som også har konsekvenser for 

denne avhandlingen. Gjennom perspektivene synliggjøres ulike intensjoner. På den ene 

siden et perspektiv hvor kunnskap betraktes fra en tilnærmet essensialistisk posisjon som 

noe som finnes og som skal videreføres (om enn i en transformert tilstand) til neste 

generasjon. I Mencks forstand som et ledd i danningen av enkelt individet i møtet med det 

«Weltbild» som skapes gjennom fortolkning og representasjon av verden som finner sted i 

klasserommet og i Gudmundsdottirs forstand; å lære de gamle klassikerne eller den 

historiske kunnskapen gjennom ved å filtrere fagstoffet gjennom samtidige og 

elevrelevante problemstillinger (Gudmundsdottir, 1988, Menck, 2000). På den andre siden, 

et perspektiv hvor innhold eller kunnskap inntar en langt mer instrumentalistisk posisjon i 

form av å være nødvendig, ikke som en (dannings) verdi i seg selv, men som et redskap for 

en spesifikk måte å tenke og agere på (designthinking) (Kimbell & Stabels, 2008).  

Oppsummering og videreføring 
Jeg har valgt et dialektisk og pragmatisk utgangspunkt for å kunne forstå og beskrive 

innhold og læringsrom. Det innebærer en antagelse om at faglig innhold på mange måter 

allerede er valgt ut og formet for å møte elevene; at det ligger forventninger om tilegnelse 

og læring av et på forhånd definert innhold, men det innebærer samtidig denne 

dobbeltheten at faglige innhold også har en klar verktøykarakter, i den forstand at det er 

noe som må tas i bruk og aktiviseres for å skape ny kunnskap.   

Det er selvsagt ulike meninger om hvordan innhold kan forstås, og hvordan innhold så å si 

er til stede i undervisningen. Er det for eksempel først og fremst læreren som skal velge ut 

og forme innholdet, eller er det elevene, i møte med for eksempel et problem eller 

utgangspunkt, som skal velge og forme det innholdet de har behov for når de løser et 

problem, eller utforsker et område? Det autorative, forskriftsmessige mandatet grunnskolen 

er gitt, kommer ikke uten krav til undervisningen og læringens innhold. Det interessante er 
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hvordan lærere tolker dette mandatet og former innhold både for å møte og i møte med 

elevene i klasserommet. Det planlagte innholdet er i utgangspunktet transformert av lærer 

for å møte elevene, men i det øyeblikket dette planlagte møter klasserommet, vil den 

faglige praksisen bearbeide og transformere innholdet på ny.  

Det ses her relevant å trekke frem to fagrelaterte tilnærminger til innholdsproblematikk, 

både Halvorsens «dobbelte didaktikk» og Nyrnes «kunstfagsdidaktikk», som teoretiske 

rammeverk for å forstå innhold i klasserommene. Disse modellene uttrykker hver på sin 

måte aspekter som kan ligge til grunn for analyser av innhold i klasserom. Halvorsen, for 

eksempel, definerer innhold i likhet med Menck, i lys av begrepet «kultur». Halvorsens 

kulturbegrep åpner for en forståelse av forholdet mellom «har-kultur» som et utvalg av 

samfunnets ervervede og samlede kunnskap, den manifesterte og dokumenterte arv som 

samfunnet søker å videreføre til neste generasjon, og elevenes «er-i-kultur», som den 

livsverden som elevene befinner seg i. I denne modellen er det en forutsetning at 

samfunnets «har-kultur» relateres til den kultur eller livsverden som elevene er en del av, 

det vil si deres «er-i-kultur», for at overføring av, eller konstruksjon av kunnskap skal 

kunne finne sted i eleven (Halvorsen, 1996, 2001). Hos Nyrnes virker fagets autorative 

stemme å klinge noe tydeligere gjennom uttalelser om at individet (eleven) må underlegge 

seg tradisjonens autoritet, og at en kunstfagsdidaktikk må baseres på kunstfagenes 

praksisformer (Nyrnes, 2008). Nyrnes modell fremviser en sterk kritikk av det tidligere 

formingsfagets fokus på elevens perspektiv og læreren som en underordnet rolle som 

tilrettelegger av elevens ønsker og valg (Nyrnes, 2006; Nyrnes & Lehmann, 2008). 

Lehmann, som diskuterer kunstfagsmodellen i et vitenskapsteoretisk perspektiv, bruker for 

eksempel begrep som «kunstfagsdidaktikk efter subjektet» (Lehmann, 2008). I Halvorsens 

modell er veiingen mellom elev og kultur hovedanliggende og utgangspunkt for læring. 

Forskjellen mellom disse to sett i lys av begrepet innhold, er slik en kamp mellom hvordan 

innhold skal velges ut, og hvordan innholdet skal fungere som autoritet i klasserommet. 

Hos både Menck og Gudmunsdottir er det underforstått at det finnes kunnskap i verden 

elever skal få ta del i, lære, slik at de blir «nyttige» og «fornuftige» samfunnsborgere 

(Gudmundsdottir, 1988, Menck, 2000). Menck forklarer dette med en overordnet 

betegnelse «kultur». Jeg forholder meg, i likhet med Menck, pragmatisk til 

innholdsbegrepet, og tenker at innhold på sett og vis alltid vil «finnes» i klasserommet. 

Hvordan det derimot finnes, og hvilke muligheter eller begrensninger det kan medføre for 
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elevenes læringsarbeid og læringserfaringer, enn si, hvordan innhold aktiviseres og brukes, 

og med det hvordan læringsrom produseres, er en annen sak, og kan sies å være kjernen i 

denne avhandlingen.   

3.3. Innhold og arbeid i skolefaget Kunst og håndverk  

I likhet med Menck (2000) velges en pragmatisk innfallsvinkel til innholdsbegrepet, i og 

med at innhold forstås som noe som «finnes» i klasserommet. Hvordan eller hvorfor 

innholdet finnes, er allikevel verken enkelt eller innlysende. Faglig innhold sees som en 

fortolket utgave av virkeligheten, slik det til enhver tid oppfattes og forhandles frem på 

politiske og programmatiske læreplannivå, og som lærerne sammen med elevene former 

gjennom klasserommets arbeid. I likhet med Menck oppfattes innhold som noe som 

konstrueres i klasserommet. Denne konstruksjonen sees ikke som en forenklet utgave av 

faget som sådan, men som en konstruksjon av innhold som representerer en pedagogisk 

fortolkning av faglige verdier i møte med praktiske realiteter. Konstruksjon av innhold blir 

dermed basert både på en pedagogisk og en praktisk fortolkning av faglig innhold, og det 

er dette skjæringspunktet potensialet i læringsrom betraktes i relasjon til.    

For å kunne forstå hva som skjer i de studerte praksisene, har jeg valgt å utvikle et 

utgangspunkt for analyse som er forankret i, og har relevans til, skolefagets historie og 

tradisjon. Dette er gjort for både for å synliggjøre fagets innhold i et historisk perspektiv og 

fordi det danner og forankrer studien i et fagspesifikt perspektiv gjennom en 

læreplananalyse av tre tidligere læreplaner.    

 

3.3.1. Innholdsdimensjoner i kunst og håndverk 

I kapittelet redegjøres det først for sentrale sider ved skolefagets innholdsdimensjon; det vil 

si et slags forventet kunnskapsfelt som elever kan være deltagere i når de arbeider i 

designorienterte oppgaveperioder. Både fortid og nåtid trekkes inn for å formidle 

paradokser og problemstillinger knyttet til faglig praksis i kunst og håndverk.  

Fra dagens kunst og håndverksfag strekker det seg en historisk linje tilbake til at det som 

gjerne karakteriseres som ferdighetsfag ble innført i større eller mindre grad på slutten av 
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1800-tallet i norsk skole. Før den tid var praktisk opplæring til håndverks- eller 

kunstneryrker for det meste spesialisert i laug eller spesifikke utdanningsinstitusjoner 

(akademier), eller gjennom diverse opplæringsinstitusjoner som håndverks- industri- eller 

husflidsskoler (Aakre, 2005; Illeris, 2002; Kjosavik, 2001).  

I et historisk perspektiv er forståelsen og legitimeringen av kunst og håndverk nært knyttet 

til hvordan faglig innhold står i relasjon til elevenes skapende og produktive arbeid 

(Digranes, 2009b; Halvorsen, 2008b; Kjosavik, 2001; Nielsen, 2009). Fagets første periode 

strekker seg fra faget ble innført som obligatorisk ved byfolksskolen i 1889 til 1960 hvor 

fagene tegning, sløyd og håndarbeid slås sammen til faget forming. I tegning, sløyd og 

håndarbeid9 (1889-1959) ble det faglige innholdet i hovedsak beskrevet som 

håndverksmessig ferdighetslæring, elevenes danning ble relatert til begreper som flid og 

nøyaktighet.   

I det progressive og individbaserte faget forming(1960-1996), derimot, ble faglig innhold 

som sådan tonet ned og elevenes fritt skapende arbeid og selvuttrykk som ledd i individets 

utvikling og vekst trukket i forgrunnen. Med innføringen av kunst og håndverk i 1997 

virker det å være enighet om at faget endret karakter til et mer eksplisitt kunst, kultur- og 

kunnskapspreget fag, hvor det skapende og produktive arbeidet blir satt i tett sammenheng 

med kunst og formkultur, meningsskaping og refleksjon (Digranes, 2009b; Haabesland & 

Vavik, 2000; Halvorsen, 2008b; Kjosavik, 1998, 2001; Nielsen, 2009). I dag trekkes det 

frem nye legitimeringsmuligheter og behovet for nye filosofiske begrunnelser for arbeidet i 

faget, blant annet med et økt trykk på demokratisk deltagelse som argument for det faglige 

innholdet (Nielsen & Digranes, 2006). Samtidig stilles det kritiske spørsmål til om det har 

skjedd en dreiing i faget, fra å formulere en individ- og barnesentrert tenkning til et fag 

som i langt sterkere grad formidler samfunnsrelevans og restaurasjonstenkning (Fauske, 

2010). 

Med valget av faglig innhold som et viktig begrep, er det åpnet for forskningsmessige 

utfordringer som angår innholdsbegrepet prinsipielt og analysemuligheter spesielt. Faglig 

innhold bringer opp spørsmål av substansiell karakter; hva regnes som faglig innhold i 

                                                 

9 De opprinnelige navnene på sløyd og håndarbeid var ”haandarbeide for piker” og haandarbeide for gutter”. 

Jeg bruker ”sløyd” og ”håndarbeid” fordi det har vært disse betegnelsene som har blitt brukt til vanlig. 
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kunst og håndverk? Og på et analytisk plan; hvordan skal faglig innhold kunne betraktes 

og forstås i den faglige praksisen?  

I kunst og håndverk har arbeid, erfaring og handling hatt en sentral posisjon, mens 

verbalisert kunnskap har kommet i bakgrunnen, eller blitt betraktet som noe som kan 

oppnås gjennom erfaringsbaserte og estetiske tilnærminger, det vil si gjennom arbeid med 

materialer gjennom ulike former for skapende og fremstillende prosesser. Man kan 

sannsynligvis snakke om en form for faglig underartikulasjon. Dette poengteres ikke bare i 

det norske kunst og håndverksfaget (se for eksempel: Brænne, 2009), men også i andre 

land, og for eksempel illustrerer både Johansson og Hasselskog dette (Hasselskog, 2010; 

Johansson, 2002).  

Mellom innhold og arbeidsmåter 
I de fleste utgavene av den didaktiske relasjonsmodellen opptrer innhold og arbeidsmåter 

som to ulike kategorier (Bjørndal, 1978; Engelsen, 2006/2009; Myhre, 2001). Innhold blir 

betegnet som fag- eller lærestoff, mens arbeidsmåter i varierende grad blir definert som 

metoder, elevenes arbeidsmåter eller lærerens organisering av arbeidet. Arbeidsmåtene er i 

stor utstrekning forstått som avveiinger over hvordan-spørsmålet, og er ofte relatert til det 

som går under betegnelsen metode. En utfordring relatert til å forstå faglige praksis i kunst 

og håndverk har nettopp dreid seg rundt hva som kan betegnes som innhold og hva som 

kan betegnes som arbeidsmåter, om det i det hele tatt skal gjøres noen distinksjon mellom 

dem.  

I den teoretisk-analytiske10 modellen som er utviklet for å forstå faglige praksis, er det 

valgt å ta utgangspunkt i de tre faglige byggesteinene Nielsen beskriver (Nielsen, 2009). 

Disse byggesteinene tilsvarer det som ble formulert som det innholdet som skulle inngå i 

alt arbeid med faget i L-97 (KUF, 1996; Nielsen, 2009). I tillegg er det laget en kategori 

der arbeidsmåten betraktes som en dimensjon ved faglig innhold. Valget begrunnes i at 

ulike måter å tenke om elevenes arbeid på også har faglige (og innholdsmessige) 

konsekvenser; ikke nødvendigvis i form av et spesifikt fagstoff som formidles til eleven 

som sådan, men i form av en forståelse av at ulike måter å arbeide på har relevans i et 

                                                 

10 I for eksempel designorientert arbeid henger alt sammen med alt, og det er prinsipielt sett vanskelig å dele 

opp/eller inn faglig innhold i disse dimensjonene; det er derfor snakk om en teoretisk-analytisk modell, nyttig 

for å skille elementer i den faglige praksisen fra hverandre.   
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epistemologisk perspektiv (Kimbell & Stables, 2008). En designorientert arbeidsmåte kan 

for eksempel innebære designorienterte kunnskapsformer, noe som kan skille seg fra kunst- 

eller for den saks skyld håndverksrelaterte kunnskapsformer. Måten elevene arbeider med 

faget på i den konkrete undervisningen kan relateres til for eksempel profesjonsfaglige 

kunnskapsformer, som forklart gjennom «designthinking», eller måten å strukturere 

designprosesser på (for eksempel: Farstad, 2008; Kimbell & Stables, 2008), men de kan 

også sees som ulike tilnærminger til former for mer kunstorienterte utforskingsprosesser 

(Austestad, 2010; Framgard, 2008; Podowska, 2011). 

Arbeidsmåter i faget kan handle om to ting, på den ene siden som metoder eller strategier 

som tas i bruk for å oppnå eller realisere undervisningens og læringens mål, og på den 

andre siden som innhold i form av arbeidsmåtens faglige/idemessige tilknytning. I bunn og 

grunn handler det om en grunnleggende forståelse av at fagets arbeidsmåter er bærer av 

faglige kunnskaper og dermed, i tillegg til å være en måte å arbeide på, også kan sees som 

et aspekt ved faglig innhold. I LK-06 er for eksempel «praktisk skapende arbeid» formulert 

som en sentral arbeidsmåte. I tillegg brukes betegnelser som reproduserende, 

problemløsende og fritt skapende arbeid. Disse tre arbeidsmåtene er videre knyttet til 

håndverk, design og kunst som hovedområder i fagplanen (UDF, 2005). 

 

3.3.2. Innhold gjennom fire læreplaner 

For et analytisk siktemål er det 

utviklet i alt fire kategorier som 

hver på sin måte bærer i seg ulike 

aspekter ved skolefaget. De kalles 

dimensjoner ved faglig innhold (se 

fig. 1). De fire dimensjonene sees 

dermed som elementer, eller 

aspekter, ved skolefagets innhold.  

Viktig her er at selv om 

innholdsdimensjoner på et 

prinsipielt plan kan trekkes ut og 

1.Kunst og 

formkultur, 

inntrykk og 

uttrykks aspekt 

 

2.Formale og 

estetiske 

virkemidler, form, 

farge og 

komposisjon 

 

4. Arbeidsmåter: mellom 

skapende og 

reproduserende arbeid 

 

 

3. Materialer, 

redskaper/ teknikker 

 

Designorienterte 

oppgaveperioder 

 

Figur 1: Innholdsdimensjoner i kunst og håndverk 
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defineres, er ikke dette tilstrekkelig for å forstå fagets innhold. Det er derfor viktig å 

presisere at det interessante ikke er innholdsdimensjonene i seg selv, men hvordan de 

aktiviseres i designorienterte oppgaveperioder. Det er altså sammenhengen mellom 

innholdsdimensjonene og hvordan de aktiviseres (av lærer) og tas i bruk (av elever), som 

er av interesse. De fire innholdsdimensjonene er definert på følgende måte:  

1. Kunst og formkultur, inntrykk og uttrykksdimensjoner som dimensjon ved innhold 

2. Form, farge og komposisjon, bruk og forståelse av formalestetiske virkemidler som 

dimensjon ved innhold 

3. Materialer, redskaper og teknikker, bruk og forståelse som dimensjon ved innhold 

4. Arbeidsmåter, (mellom skapende og reproduserende arbeid) som dimensjon ved innhold 

Det å kategorisere faglige innholdsdimensjoner som ovenfor er ikke uproblematisk. 

Innholdsdimensjonene er ofte svært tett forbundet i både læreplanstekster og i ikke minst i 

det praktiske arbeidet i klasserommet, og det får konsekvenser også i det analytiske 

arbeidet med datamaterialet. I praksis henger alt sammen med alt, og det kan virke både 

fragmenterende og kunstig når dimensjonene dekonstrueres på denne måten. På den annen 

side så kan det være klargjørende for å forstå forskjeller og likheter mellom 

innholdsdimensjonene fra forskjellige læreplaner, fordi det kan gi en pekepinn på kunst og 

håndverk som fagkonstruksjon med en historisk forankring.   

Læreplananalysen nedenfor er gjennomført for å få mulighet til å få en dypere innsikt i 

faglige verdier som har blitt formulert gjennom læreplanene, fordi dette kan være med på å 

skape en ramme rundt designorienterte oppgaveperioder i dagens praksis. 

Læreplantekstene analysers direkte til de fire innholdsmessige dimensjoner.  

Praktisk og skapende arbeid beskrives som en kjerne i faget (Brænne, 2009; Dunin-

Woyseth & Nielsen, 2004a; Gulliksen, 2002; Gulliksen, 2009; Halvorsen, 1995, 2008b; 

Nyrnes, 2006, 2008). I LK-06 kommer det til uttrykk blant annet i målsettinger om å 

utvikle: «Fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag» (UFD, 2005, s. 111). Men selv om det 

gjørende, både i form av praktiske og skapende aspekter, er sentralt, så står ikke disse 

alene. Fagets innholdsside har også dimensjoner der kunst og formkultur, definert for 

eksempel som «alle menneskeskapte gjenstander» (Nielsen, 2008) eller «kulturarv» 

(Halvorsen, 1996), og som inngår i LK-06 som en «estetisk dimensjon» (UFD, 2005, s. 

111). Kunst og formkultur representerer med andre ord «tingene» i et estetisk/ kulturelt og 
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kommunikativt perspektiv. I tillegg inngår formale og estetiske virkemidler som en slags 

faglig grammatikk, et felt som alltid aktiviseres, men som ikke dermed er artikulert eller 

verbalisert (kan for eksempel dreie seg om «design principles», visuell grammatikk, 

fargelære, komposisjonsprinsipper som det gyldne snitt osv.), og som i LK-06 blir tillagt 

en avgjørende rolle for «…å lage produkter som fungerer, og for å framføre visuelle 

budskap» (UFD, 2005, s. 111).  

Nedenfor anvendes de fire kategoriene som utgangspunkt for både å presentere skolefaget i 

en historisk sammenheng, men også som et redskap for å komme nærmere en forståelse av 

faglig innhold relatert til designorienterte oppgaveperioder. Det er fire læreplantekster som 

ligger til grunn for analysen; det er Normalplanen for byfokkeskolen 1939 (KU, 

1939/1948), Mønsterplanen 1974 (KUD, 1974), Læreplanverket for den 10-årige 

grunnskolen 1997 (KUF, 1996) og Kunnskapsløftet 2006 (UFD, 2005). De fire er valgt 

fordi de kan sees som representanter på ulike, og til dels kontrasterende, fagforståelser 

gjennom skolefagets historie. Hver innholdskategori presenteres først, deretter settes disse i 

en større sammenheng og dette relateres deretter til de ulike læreplantekstene.   

Kunst og formkultur, en inntrykks- og uttrykksdimensjon 
Som kunnskapsområde er kunst og formkultur en viktig del av faget, men det har variert på 

hvilken måte det har inngått som et eksplisitt kunnskapsområde gjennom fagets historie. 

Hvordan området kan forstås som kunnskapsområde er for øvrig også et spørsmål om 

hvordan det defineres. På den ene siden kan området defineres slik det langt på vei ble i L-

97, der kunst og formkultur tydeliggjøres som aspekt ved en felles kulturarv som det er 

viktig at elever får innsikt i og kan danne seg ved. På den andre siden kan det defineres 

som alle former for menneskeskapte artefakter. Dette er også sentralt i forhold til 

forestillinger om hva som skal regnes som verdifullt å videreføre for den oppvoksende 

generasjon, hva og hvem som velger ut undervisningen og læringens kanon (for eksempel 

kunst vs. massekultur). Den «estetiske dimensjon» nevnes i LK-06 som et grunnlag for 

unge menneskers valg og mulighet for ytringer, og dette kunnskapsfeltet er bredt anlagt og 

rettet inn mot alle former for menneskeskapte gjenstander (UFD, 2005). Slik knyttes den 

estetiske dimensjonen an til en svært bred definisjon av kunst og formkultur som sentralt i 

undervisning og læring i skolefaget.  

Hvis vi skjeler til skolefagets historie er det to ting som er interessant når det gjelder kunst 

og formkultur som kunnskapsområde. På den ene siden hva slags kunnskapsfelt tingene 
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som lages i seg selv representerer, og på den andre siden hvordan kunst og formkultur som 

kulturarv brukes inn mot arbeidet med å lage disse tingene. Dette er ofte forklart som et 

forhold mellom inntrykk og uttrykk, samt resepsjon og produksjon. 

I N-39 ble det påpekt at tingene som elevene skulle lage skulle være nært knyttet til 

elevens egen verden, det vil si de skulle lage ting som først og fremst kunne knyttes til 

deres interesseverden, slik som leker og i form av gjenstander som kunne relateres til 

hjemmet og hjemmemiljøet. Det ble også poengtert at brukstingene elevene laget skulle 

være «… tjenlige til å utvikle elevens sans for god form med rot i stedegen formkultur» 

(KU,1939/1948, s.191). Begge disse aspektene forteller noe om hvilken hensikt innholdet 

var tenkt å inngå i. På den ene siden å lage ting som kunne ha nytteverdi for eleven selv 

eller hjemmet, og på den andre siden at det å lage tingene kunne bidra med å utvikle deres 

sans for god form og poengteringen av stedegen formkultur11.   

Med Mønsterplanen av 1974 får kunst og formkultur en mer uttalt plass i læreplanen. Her 

poengteres det at barn skal møte og få kontakt med kunst og formkultur, enten i form av 

original kunst eller som reproduksjoner: «… fra skiftende tider og steder, folkekunst, 

arkitektur, brukskunst og design, maleri, grafikk og skulptur» (KUD, 1974, s. 236). For det 

første begrepsettes kunst og formkultur gjennom kategorier knyttet til tingenes plass i 

verden, noe er kunst, noe er kunsthåndverk osv., som områder knyttet til verden som 

elevene, litt uforpliktende, skal få møte og få kontakt med. For det andre plasseres kunst og 

formkultur inn i en kritisk sammenheng hvor elevene skal øve opp kritisk sans overfor 

bildeflommen og for det tredje, og langt mer uttrykt, skal kunsten og formkulturen inngå 

som motivasjon for elevenes formingsarbeid. Kunst og (form)kultur inngår i et bredt 

repertoar av mulige innfallsvinkler til elevenes skapende arbeid, og det brukes for å gi 

elevene lyst til å forme: «Lærerens fortelling, et eventyr, en samtale i klassen, bilder eller 

film, musikk, dramatisk virksomhet, ekskursjoner» (KUD, 1974, s. 237) beskrives for 

eksempel som mulig impulsgiver til skapende arbeid. På den ene siden poengteres det at 

                                                 

11 Dette aspektet kan for eksempel ses i lys av den kunstindustrielle bevegelsen som så sitt lys på slutten av 

1800-tallet og som førte til opprettelsen av tre kunstindustrimuseer i Norge. Lorentz Didetrichson, en av 

grunnleggerne, beskrev blant annet formålet med bevegelsen som et forsøk på: «… å bekjempe den usans og 

smagløshed” som bredte seg i samfunnet i kjølvannet av det industrielle revolusjon. Håndverks og 

husflidstradisjoner ble utfordret i møte med industriell fremstilte varer, og med en oppløsning av 

laugsvesenet ble et systematisert kvalitetsregime ansett å være på vikende front (Wildhagen, 1988) 
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elevene skal få møte og få kontakt med kunst og formkultur, og på den andre siden tenkes 

det brukt som impulser for skapende arbeid.   

I L-97 blir kunst og formkultur i særlig grad tydeliggjort og eksplisitt. Her knyttes 

utvikling av identitet og forståelse for kulturarven gjennom innsikt i egen og andres kunst 

og formkultur. Kunstnere og stilepoker eksemplifiseres gjennom læreplanteksten, og det 

ligger et tydelig insentiv til grunn for at kunst og formkultur skal brukes inn i 

undervisningen for å belyse ulike faglige problemstillinger. For eksempel formuleres det at 

elevene bli kjent med hvordan kunstnere har benyttet mennesket som utgangspunkt, de 

skal bli kjent med eksempler på samtidens kunsthåndverk og design og øve seg i å bruke 

impulser fra lokale og nasjonale stilarter, eller de skal søke informasjon om hvordan kunst, 

kunsthåndverk og håndverkstradisjoner har utviklet seg og danner grunnlag for nyere 

former og uttrykk. Igjen tydeliggjøres et todelt forhold mellom at elevene på den ene siden 

skal bli kjent med kunst og formkultur som et felt hvor det nye bygger på det gamle, og på 

den andre siden bruke kunnskapsfeltet i eget skapende arbeid, Det uttrykkes som et forhold 

mellom en inntrykksdimensjon og en uttrykksdimensjon. I L-97 ble kunst og formkultur 

formulert som et kunnskapsområde med betydning for elevenes identitetsutvikling.  

Det spesielle med kunst og formkultursatsningen i L-97 er opplistingen av kunstnernavn og 

henvisningene til historiske epoker og med det en konstruksjon av en kulturkanon, eller 

som Else Marie Halvorsen betegner det som et felleskulturelt grunnlag (Halvorsen, 2008a). 

I tillegg er det et trekk ved bruken av dette stoffet som en i viss grad virker pragmatisk og 

instrumentell. Kunst og formkultur brukes i liten grad som utgangspunkt for erkjennelse og 

opplevelse, men står eksplisitt i sammenheng med hvordan det kan belyse faglig 

problemstillinger. Der hvor elevene relativt uforpliktende skulle møte og oppleve kunst og 

formkultur i M-74, er det i L-97 poengtert at kunst og formkultur har en spesifikk misjon 

knyttet til undervisningen og læringen.  

I LK-06 presiseres kunst og nytteprodukter som nødvendige forutsetninger for menneskers 

eksistens og svært knyttet til praktisk, kulturell og sosial kommunikasjon. I tillegg 

forklares forståelse for kunst og (form)kultur (den estetiske dimensjon) som et grunnlag for 

unge menneskers valg og ytringer og som en kilde til utvikling i et flerkulturelt samfunn.  

Den kulturelle kanontenkningen er ikke til stede i LK-06 slik den kom til syne i L-97, og 
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selve utvalget av kunst og formkultur kan dermed sies i sterkere grad å ha blitt omgjort til 

et læreravhengig valg.   

Kunnskap om form, farge og komposisjon, formalestetiske virkemidler  
I det øyeblikket en form skapes, streker settes på et papir, eller en farge males på en 

gjenstand, anvendes formale og estetiske virkemidler. Det skal lite fantasi til for å forstå at 

ulike måter å sette sammen farger, eller ulike måter å konstruere former på, skaper ulike 

former for visuelle og materielle uttrykk. Som formene og fargenes fag skiller kunst og 

håndverk seg fra de fleste andre fag. Som et kunnskapsområde betegnes form, farge og 

komposisjon eller formale og estetiske virkemidler som en art faglig grammatikk. I likhet 

med materialer, redskaper og teknikker og kunst og formkultur, beskrives 

kunnskapsområdet som ett av «…fagets byggestener» (Nielsen, 2009, s. 13).  

I likhet med kunst og formkultur er dette et innholdsområde som har fått større og mer 

eksplisitt plass gjennom fagets historie. På en måte kan det hevdes at det alltid har vært til 

stede som en del av fagområdet, fordi det kan hevdes at når ting skapes vil alltid formale 

og estiske virkemidler være i spill, men i hvilken grad det bringes frem som et verbalisert 

og teoretisert kunnskapsområde i undervisningen og læringen er noe annet.  

I N-39 presiseres ett av målene med opplæringen som at elevene skal «utvikle fargesans og 

smak» (KU,1939/1948 s. 196), at de skal kunne bruke farger (alminnelige oljefarger) og at 

de skal erfare hvordan farger forandres gjennom skiftende nyanser ved å tilsette en 

brekkfarge12. Det er helt konkret definert både hva guttene skal arbeide med, og hva det er 

ved arbeidets art som kan utvikle fargesans og smak. Det er gjennom erfaringen med å 

brekke fargene og det at en kan se hvordan fargen forandres i nyanser i møte med andre 

farger det antas å føre til en «… større sikkerhet i vurdering og valg av høvelig og god 

farge» (KU, 1939/1948, s. 192). I håndarbeidsplanen for piker poengteres det at jentene må 

få øving med å sette sammen farger, og at de ved valg av stoffer og garn også må ta 

«estetiske hensyn». I N-39 er det altså fargen og i noen grad materialet som estetisk 

virkemiddel som nevnes. Både valg av farge og materialer knyttes til betydningen av å øve 

                                                 

12 Brekkfarge er en farge som tilsettes en valgt farge for å oppnå en annen nyanse i den valgte grunnfargen. 

For eksempel kan rødt brekkes med blått for å få blålige rødfarger. 
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opp vurderinger av kvalitet, og dette er igjen relatert til det vi kan kalle danningen av den 

«gode smak».  

Når det gjelder M-74 er det vanskelig å finne passasjer som direkte handler om formale 

eller estetiske virkemidler som et eget kunnskapsområde Som vi så i N 39, var det helt 

konkret knyttet til utviklingen av en kompetanse i vurdering av kvalitet i farge og 

materialer. I M-74 fortsettes den erfaringsbaserte innstillingen til kunnskapsområdet, men 

det er mindre tydelig hva innholdet egentlig utgjør. Under hovedstrukturen «Lærestoff» 

står det for eksempel: «Eget arbeid med form og fargeproblemer øker deres (elevenes) 

forutsetninger for kontakt med andres uttrykksformer […] og som grunnlag for å erkjenne 

og oppleve kvalitet slik at de bedre kan velge mellom gode og dårlige løsninger» (KUD, 

1974, s. 236). Videre er enkelte spørsmål av estetisk art knyttet til det vakre og tiltalende, 

og til glede: «Hva kan vi gjøre for at det skal bli vakrere rundt oss?» og «Hva gjør en form 

eller dekor tiltalende?», og det påpekes at elevene skal få «… oppdage og glede seg over 

form og fargesammenheng i naturen» (KUD, 1974, s.237).  

Arbeidet med form og fargeproblemer relateres også her til begreper som kvalitet og 

kompetanse i forhold til gode versus dårlige løsninger, men det har blitt lagt til noen 

vesentlige dimensjoner. Det å arbeide med form og fargeproblemer er ikke lenger bare 

knyttet til smak eller større sikkerhet i vurderingen, det er i M-74 også knyttet til det å øke 

elevenes forutsetning for kontakt med andres uttrykksformer (kunst og formkultur), og det 

er beskrevet som noe som kan oppdages og som man kan glede seg over. Det å arbeide 

med form og fargeproblematikk knyttes dermed både til det å utvikle kompetanse i å 

vurdere mellom gode og dårlige løsninger, samtidig som det knyttes til opplevelse og 

lystbetonte følelser i møtet med kunst og formkultur. Planen presenterer ikke hva som er 

riktig eller galt, god eller dårlig smak, men oppfordrer til diskusjon rundt spørsmål om hva 

som er vakkert eller tiltalende. 

I formålsbeskrivelsen i L-97 møter vi igjen begrepet estetisk sans, og i likhet med N-39 

betones det at dette er noe som skal utvikles gjennom praktisk skapende arbeid (KUF, 

1996). Når det gjelder spesifikke mål for ungdomstrinnet viser setningen: «Elevene skal 

vise at de på en gjennomtenkt måte kan vurdere form, farge og dekor i forhold til funksjon 

og personlig uttrykk» (KUF, 1996, s. 201) at innholdsdimensjonen inngår som et aspekt 

elevene skal vise at de har et bevisst forhold til gjennom refleksjon og det å ta stilling til 
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aspekter både i forhold til tingenes funksjon og til det å skape et personlig uttrykk. Elevene 

skal både bruke, vurdere og kunne ta stilling til estetiske virkemidler som aspekter ved det 

å lage ting.  

I planens hovedmomenter (fortsatt relatert til ungdomstrinnet) og i tredimensjonal forming, 

ser vi at form, farge og komposisjon (bruk av materialer og estetiske virkemidler) er noe 

elevene skal få øvelse i å oppdage som forskjeller mellom miljøer og epoker, de skal videre 

«få erfaring med proporsjoner og innbyrdes størrelsesforhold, og trene seg i å vurdere 

sammenhengen mellom form, farge og funksjon» (KUF, 1996, s. 201). Estetiske 

virkemidler presenteres nærmest som et verktøy for å forstå kulturelle og (tids-)stilmessige 

forskjeller, og virker å bygge ut og konkretisere det som i M-74 ble presentert som et 

grunnlag for kontakt med kunst og formkultur til et redskap egnet for å forstå forskjeller 

mellom ulike former for uttrykk. I tillegg kan nevnes at der hvor det i N-39 ble presentert 

som et mål å utvikle fargesans og god smak er det et større fokus i L-97 på å kunne vurdere 

og å se sammenhenger mellom form, farge og komposisjon konkret i sammenheng med 

funksjon og personlig uttrykk.  

I Kunnskapsløftets formålsbeskrivelse tillegges kunnskap om form, farge og komposisjon 

stor betydning i det praktisk skapende arbeidet: 

Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som fungerer, og 

for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. Kunnskapen kan bidra til personlig 

utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon og 

produksjon. Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske 

beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i økende grad kommuniseres visuelt (UFD, 

2005, s. 111)  

Den formale kunnskapsdimensjonen presiseres som en forutsetning både for å lage, for å 

kommunisere og for målrettet kreativitet. I tillegg gis kunnskapsdimensjonen en 

avgjørende betydning for å styrke elevenes mulighet til deltagelse i samfunnets 

demokratiske beslutningsprosesser.  

I M-74 ble arbeid med form og fargeproblematikk presentert som en mulighet for kontakt 

med kunst og formkultur, i LK-06 beskrives kunnskap om form, farge og komposisjon som 

nødvendige forutsetninger for å kunne skape intendert form. Estetiske og formale 

virkemidler inngår slik som et kunnskapsperspektiv hvor prinsipper for form, farge og 

komposisjon blir tillagt en sentral funksjon.  
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Under hovedområdet for design på ungdomstrinnet står det at elever skal kunne «Designe 

produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon» (UFD, 2005, s. 116) som den 

eneste målformuleringen som kan tolkes i retning av en innholdsdimensjon knyttet til 

formale og estetiske virkemidler. Dette er en vid tolkning, men hvis en tenker begrepet 

«kravspesifikasjon» som en konkretisering av aspekter knyttet til formutvikling, kan det 

forsvares. Her ser vi det som tolkes som en ytterligere dreiing av den sammenhengen 

kunnskapsområdet inngår i. Der hvor elevene i L-97 skulle vurdere å relatere form, farge 

og komposisjon i forhold til funksjon og personlig uttrykk, har dette på et vis blitt skjerpet 

i form av at formen (designet) i LK-06 bestemmes av utledede kriterier både for form og 

funksjon.   

Det er to aspekter ved form, farge og komposisjon som dimensjon ved innhold som 

fremheves. På den ene siden presenteres det som prinsipper for god form, og på den andre 

siden som et kunnskapsområde hvor en kan se virkemidler som et mulighetsrepertoar for 

det skapende arbeidet. Samtidig kan begge disse forståelsene sees i lys av enten å forstå 

kunst og formkultur, eller for å skape form. Det virker videre å være en dreiing i 

læreplanretorikken fra et tydelig erfaringsorientert kunnskapsbegrep relatert til form, farge 

og komposisjon til et i sterkere grad verbalisert og teoretisert kunnskapsbegrep i LK-06.  

Materialer, teknikker og redskaper 
Som en av de fire innholdsdimensjonene er dette punktet både er enkleste og vanskeligste å 

forholde seg til. Materialer, teknikker og redskaper er nødvendig for å kunne fremstille 

form og materielle/visuelle uttrykk, det være seg i kunstneriske eller designrelaterte 

kontekster, men det har gjennom fagets historie knyttet seg ulike oppfatninger om hvordan 

det skal inngå. I de tidlige ferdighetsfagene lå det til grunn at det var håndverket som 

skulle læres, og opplæringen var først og fremst ferdighetsorientert og praktisk, i 

formingsfaget, ble dette aspektet noe nedtonet og til en viss grad underordnet den skapende 

prosessen. Fra L-97 har dimensjonen blitt styrket i fagplansammenheng.  

Ett av de vanskeligste spørsmålene er om materialer, teknikk og redskap inngår som 

innholdsdimensjon fordi det er noe som skal/ må læres i seg selv, eller om det er en 

dimensjon som ikke er viktig i seg selv, men som må tas i bruk for å uttrykke ideer 

gjennom materialisert form. I en enkel forståelse av hvert av disse to ytterpunktene er det 

relativt greit å forholde seg til materialer, teknikker og redskap. På den ene siden vil 

fokuset ligge på å lære ferdigheter og oppnå håndverksmessige kvaliteter på arbeidet. På 



 
- 56 - 

 

den andre siden kan håndverk og ferdigheter underordnes det å utvikle et idebasert uttrykk 

eller en spennende form. Mellomposisjonen her, hvor både ferdigheter og håndverksmessig 

kvalitet og skapende og kreative løsninger er en del av målsettingen, vil være mer 

utfordrende i en undervisnings og læringssituasjon.  

Hvis vi igjen vender oss til læreplantekstene møter vi i N-39 detaljerte og spesifikke 

formuleringer om materialer, teknikker og redskap. Som minstekrav i sløyd presiseres det 

at elevene skal «bruke alminnelige sløydredskap» og de skal «sette i hop med spiker, 

skruer og innfelling», (KU, 1939/1948, s. 190). Minstekrav i håndarbeid ble formulert som 

at jentene skulle lære å «holde tøy i stand og lage enkle klær til seg selv», og et mål 

formulert som at de skulle «…lære ymse slag håndarbeid, søm, strikking, hekling, i tillegg 

til klipping og behandling av symaskin, handsøm, handstopping og lapping» (KU, 

1939/1948, s. 196). For jentenes del vektlegges det at de helt fra starten skal innøve 

naturlig og riktig håndstilling med bruk av fingerbøll, mens det i guttenes sløyd påpekes at 

riktig arbeidsstillinger er noe som innøves smått om senn. Teknikker som skal læres virker 

å være fremtredende i N-39, men det er også mål og lærestoff som berører 

materialkunnskap; som når det presenteres et mål om at elevene må vise omtanke når 

emner skal velges og kappes eller som når kunnskap om materialtilvirking og materialenes 

egenskaper trekkes frem som nødvendig for å kunne bruke det hensiktsmessig og 

økonomisk.  

I M-74 er spesifikke målformuleringer og minstekrav borte, og selv om det er uttrykte mål 

at elevene skal «…få erfaringer med materialer, teknikker for disse områdene, kunnskap 

om hensiktsmessig bruk av utstyr og verktøy, i tillegg til vedlikehold, stell og reparasjoner 

[…] erfaringer om materialenes bruksområder, kvalitet og pris» (KUD, 1974, s. 237) får 

innholdsdimensjonen har en annen klang enn den konkretiserte og ferdighetsorienterte 

retorikken i N-39. Når særlig teknikker nevnes videre, står det for eksempel at elevene 

prøver å finne frem til rasjonelle måter å arbeide på. I M-74 er det få spor av riktige og 

naturlige arbeidsstillinger, som ble presentert i N-39. Det at det skal tilbys muligheter for 

sammensetting peker mot en innholdsdimensjon hvor eleven selv må gjøre erfaringer, 

finne løsninger og ta valg. Konkrete teknikker som hakking, hekling, strikking nevnes 

sammen med mål som går på å «… øke forståelse for hvordan mønstervirkninger kan 

oppnås» (KUD, 1974, s.249), og skiller seg slik stort fra N-39s formuleringer av hvordan 

for eksempel hekling brukes som «… kant på lommetørkle eller kjøkkenhetta» (KU, 
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1939/1948, s.191). M-74 fremstår som en mulighetsplan også fordi elevene skal ha tilgang 

til varierte materialer og teknikker å velge mellom. Planen spesifiserer i liten grad hva 

elevene skal lage eller lære, men materialer, teknikker og redskaper virker å inngå som et 

tilbudsrepertoar for at elevene skal kunne få varierte formingserfaringer (KUD, 1974).  

Som overordnet formål med opplæringen i L-97 presiseres det blant annet at elevene skal 

utvikle ferdigheter gjennom praktisk skapende arbeid (KUF, 1996, s. 194), og går vi til 

målene for ungdomstrinnet er der dette formulert i mål relatert til at elevene skal ha «… 

kunnskap om ulike materialers, redskapers og teknikkers muligheter og begrensninger», 

samt at de skal kunne «… begrunne sine materialetekniske valg og gjøre vurderinger ut fra 

miljømessige hensyn» (KUF, 1996, s. 201). Disse målformuleringene tydeliggjøres videre i 

hovedmomenter som er konkretisert for hvert årstrinn. Her nevnes eksplisitt både 

materialer og materialområder som harde materialer, rått/tørt trevirke, leire i ulike stadier 

og tekstil, men det nevnes også at elevene skal kombinere materialer. I L-97 poengteres det 

at elevene ikke bare skal bruke eller få erfaring med materialtypene, de skal i tillegg kunne 

kategorisere og navngi de materialtypene de tar i bruk. Når det gjelder teknikker, betegnes 

disse som hensiktsmessige sammensettingsmetoder, søm/strikk, farging av tekstiler for 

eksempel batikk eller ikat som elevene skal få erfaring med, eksperimentere med eller få 

kjennskap til. De skal også kunne «videreutvikle og omforme primærsnitt» (KUF, 1996, s. 

202) i sitt arbeid med å lage klær/kostymer. Bruk av verktøy er også konkretisert gjennom 

formuleringer om at elevene skal «få erfaring med vedlikehold», og det «å øve seg i bruke 

elektrisk håndverktøy», samt at de skal «øve seg i å beherske og ta ansvar for det vanligste 

håndverktøyet» (KUF, 1996, s. 202).  

Mulighetsdimensjonen som virket freredende i M-74 er strammet inn i L-97, og den er 

langt mer presis på et konkret kunnskapsinnhold når det gjelder materialer, teknikker og 

redskaper enn hva tilfellet var i M-74. Der det i M-74 virker å være et maksimumsfokus 

hvor veldig mye ble presentert som muligheter, med forbehold og som eksempler, er det en 

tydeligere og mer konkret kunnskapsplan som trer frem i L-97 også med et sterkere fokus 

på verbalisert kunnskap.   

I formålsbeskrivelsen til dagens kunst og håndverksfag kan vi lese at: «Praktisk skapende 

arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser og utvikle produkter står helt sentralt i 

faget. Dette arbeidet omfatter bruk av tradisjonelle og nyere materialer, redskaper og 
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teknikker» (UFD, 2005, s. 111). Og videre står det som følger i ett av kompetansemålene i 

hovedområdet design i KL-06 etter 10.årstrinn; eleven skal kunne: «…lage funksjonelle 

bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk» (UFD, 2005, s. 116)  

En viktig kobling her er forholdet mellom funksjonelle bruksgjenstander og kvalitet på 

eget håndverk. Håndverk, og med det praktisk arbeid, blir her først og fremst forbundet 

med bruksgjenstanden. Det å kunne lage funksjonelle gjenstander står i tradisjonen tilbake 

til ferdighetsfagene, hvor det å lage nyttige ting til hus og hjem dominerte undervisningen 

(Digranes, 2009b; Kjosavik, 2001). For å lage bruksgjenstander som faktisk kan brukes, 

ligger en underliggende forutsetning, som i tilknytning til begrepet håndverk, assosieres til 

teknisk kvalitet, det vil si, godt utført håndverk.  

Arbeidsmåter som dimensjon ved innhold  
Arbeidsmåten som dimensjon ved innhold er et vesentlig aspekt ved kunst og håndverk. 

Måten arbeidsprosesser gjennomføres er ikke bare å betraktes som elevenes læringsprosess 

eller måter å lære på i faget, det er i tillegg prosesser som har nær tilknytning til ulike 

faglige forståelser og ikke minst hvordan de andre innholdsdimensjonene inkluderes, 

brukes og utnyttes gjennom arbeidet. Lysne forklarte tidlig i Formingsfagets historie 13 at 

utviklingen av metodikken i faget forming kunne sees som en gradvis omlegging fra 

«…kopierende reproduksjon til selvstendig og mer allsidig skapende virksomhet» (Lysne, 

1967/1978, s. 15). Reproduksjon ble knyttet til arbeid som i håndarbeidsfagene besto i å 

gjengi ferdige arbeidstegninger, og i tegnefaget besto i å kopiere eller tegne av direkte fra 

modell. Etterlikning av noe allerede foreliggende krever disiplin, konsentrasjon, 

koordinasjon mellom øye/hånd og ikke minst ferdigheter. En mer selvstendig og allsidig 

skapende virksomhet åpner for elevenes forestillingsevne, og det å kunne se for seg noe 

som ikke allerede foreligger. Gjennom fagets historie har begrepet «fritt skapende arbeid» 

hatt en posisjon, og det er ofte knyttet til psykologiske beskrivelser av den frie eleven som 

skaper ut fra seg selv og sine indre forestillinger. En slik tilgang til skapende arbeid har de 

senere tiårene undergått kraftig kritikk fordi termen ”fritt skapende arbeid” blant annet har 

et problematisk forhold til kunnskap (se for eksempel; Efland, 1990 om ”free expression”) 

                                                 

13 Boka ”Forming i skolen. Ide og mål” utkom i forkant av innføringen av faget forming og var en drøfting 

av det den gang nye fagets idégrunnlag (Lysne, 1967/1978) 
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og sosiokulturelle forestillinger. Dessuten gjør praksisfellesskapets betydning oss alle til 

deltagere i en verden vi allerede er innleiret i og påvirket av (Brænne, 2009; Reitan, 2007).  

«Kopiering» og «fritt skapende arbeid» er polare begreper. Det er vanskelig å snakke om at 

man både kopierer noe, og at man er fri til å skape hva man vil. En mellomposisjon kan 

betegnes som «problemløsning», hvor prosessen både kan sees som delvis styrt og delvis 

åpen, gjennom en avgrensning av arbeidsfeltet på den en siden, men med åpninger til hva 

prosessen skal munne ut i på den andre (se for eksempel Engelsens beskrivelse av Eisners 

tre målområder som ekspressive, problemløsende og reproduserende; Engelsen, 

2006/2009). Sett på en slik måte vil både «redesign» (Brænne, 2009; Michl, 2002) så vel 

som «reskaping» (Lysne, 1967/1978) innebære former for problemløsning. Problemløsing 

kan videre knyttes til måter å løse tekniske, estetiske og/eller idemessige problemstillinger 

som alltid vil oppstå i løpet av en prosess fra ide til ferdig produkt. 

I læreplanene kan vi følge hvordan beskrivelsen av arbeidsmåter i faget spenner fra N-39, 

der det er poengtert at elevene skal: «Lage lite enkelt foremål etter forelagt tegning» og 

«Lage lite enkelt foremål etter eget valg, formgiving og etter egen tegning»(KU, 

1939/1948, s. 190-191), via beskrivelser i M-74 der arbeidet i faget skal: «Legge til grunn 

at følte behov får utløsning gjennom å lage synlig form» (KUD, 1974, s. 236), videre 

gjennom L-97s formuleringer om hvordan elevene skal: «…øve seg i å bruke impulser fra 

lokale og nasjonale stilarter til kreative løsninger på for eksempel klær drakter, smykker og 

bruksgjenstander» (KUF, 1996, s. 202) og til slutt hvor det defineres at elevene skal: 

«Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon» (UFD, 2005, s. 116). 

Disse fire ulike innfallsvinklene brukes videre i dette kapittelet som utgangspunkt for å 

drøfte og reflektere over de ulike arbeidsmåter i faget og sammenhengen mellom 

arbeidsmåtene og de andre innholdsdimensjonene. 

I N-39 beskrives to nivåer for det å lage ting; på den ene siden å lage en ting etter en 

forelagt tegning, og den andre hvor det åpnes for en frihet til både å velge og å utvikle det 

foremålet som skal lages (jmf minstekravenes to første formuleringer). I planens 

«Rettleiing» formuleres en arbeidsmåte særlig for guttenes sløydarbeid tydelig inspirert av 

Kerschensteiners arbeidsskole. Det vektlegges at elevene må gjøres delaktige i prosessen, 

både med å velge ut og med å formgi gjenstandene som skal lages. Samtidig peker planen 

ut en progresjonsplan som går mot stadig vanskeligere og mer kompliserte 



 
- 60 - 

 

arbeidsoppgaver og tekniske problemstillinger, og den virker å forsøke å balansere mellom 

«fritt» og et «regelbundet» arbeid blant annet ved å påpeke at: «Selv med et rommelig 

timetall i faget skal en ikke overdrive den tekniske opplæringen men også her se 

formingsarbeidet som det viktigste» (KU, 1939/1948, s. 183, se pkt.7). Det er også 

poengtert at guttene «litt om senn» skulle øve inn riktige arbeidsstillinger i sløyd» (jf. 

håndarbeid der dette skulle øves inn med en gang), men det advares samtidig mot 

«Skoledressur med øvinger etter telling, i takt eller tilsiing», fordi dette er unaturlig for 

barn og «tjener til å fjerne sløyden fra det virkelige arbeidsliv, som den skulle være et bilde 

av» (KU, 1939/1948, s.184).     

I M-74 er retorikken i om arbeidet endret. Her er det verken tingen eller fremstillingen av 

den som er i fokus. Formingsprosessen beskrives som hvordan et «følt behov» skal 

tilfredsstilles gjennom en formgivende aktivitet. I læreplanteksten er det et eget kapittel 

viet «arbeidsmåter» hvor det «ideelle utgangspunktet for formingsvirksomheten er barnets 

egne spontane ideer og forslag», og det tydeliggjøres at barnets opplevelser fra deres egen 

livsverden: «…kan bli klargjort, ordnet og uttrykt i synlig form»( (KUD, 1974, s. 237). I 

N-39 så vi hvordan motivasjonen for sløydarbeidet ble relatert til elevens behov og 

livsverden gjennom valget av ting som skulle lages. I M-74 er det ikke ting som skal lages, 

men opplevelser som skal uttrykkes gjennom synlig form. Arbeidsmåtene fokuserer slik på 

hva som kan utløse formingsaktivitet. Først og fremst legges det vekt på at initiativet skal 

komme fra barnet selv, men som i en erkjennelse av at dette ikke alltid vil være mulig, 

forklares det at læreren ofte må fungere som en som gir/bidrar med impulser slik at elevene 

kan få lyst til å forme: «De må ofte motiveres gjennom innføring i oppgaver eller 

arbeidsområder», og det er her «…lærerens fortelling, et eventyr, bilder eller film» som er 

nevnt tidligere kommer inn, i tillegg til utgangspunkt som; «skolens undervisningsemner», 

«materialet i seg selv», eller «en teknisk utfordring» (KUD, 1974, s. 237-238). I M-74 er 

lærerens rolle flere ganger beskrevet gjennom læreplanteksten, og blant annet gjennom 

utsagn som «Læreren må være varsom så han ikke med sine forklaringer stenger for 

elevenes personlige oppleving og selvstendige vurdering» (KUD, 1974, s. 236) presiseres 

en lydhør lærerrolle som setter elevenes behov og uttrykksmåter i sentrum og ikke egne 

vurderinger og forklaringer.  

Spesielt interessant med denne planen er de mange beskrivelsene av mulige 

arbeidsoppgaver elevene kan arbeide med innenfor de åtte arbeidsområdene planen er delt 
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inn i; fabulering, følelsesuttrykk, saklig fortelling, emne, dramatisk virksomhet, 

oppfinnsomhet, konstruksjon, funksjon og dekor. Det ville føre for langt å søke å gi et 

generelt bilde av hva alle disse arbeidsoppgavene inneholder, men analysen holdes til 

ungdomstrinnet (7.-9. klasse) samt arbeidsområdet «funksjon» for å belyse noen aspekter.  

Som oppgavetekster er disse preget av spørsmål satt sammen med materialeområder og 

forslag til teknikker. Spørsmålene skaper ulike former for problemstillinger, det er ikke 

bare noe elevene skal lage, det er også noe de må ta stilling til. I den innledende teksten til 

funksjon stilles spørsmålene: «Hva skal tingen brukes til? Hva kan den da lages av og 

hvordan bør den utformes for å bli mest mulig brukbar?» (KUD, 1974, s. 248). 

Utgangspunktet for elevenes arbeid blir et konstruert problem, noe eleven må å forsøke å 

løse. Forslagene i læreplanteksten er mangfoldige, men innebærer arbeidsmåter som 

inkluderer vurderinger og det å finne ut av «noe», og presentasjon av muligheter til å endre 

for eksempel et mønster (klær) slik at det får et «personlig tilsnitt». En oppgave i hekling, 

for eksempel; «Noe til å ha på hodet på kalde dager ute», viser til en form for oppgavetekst 

der elevene må forholde seg til at plagget skal dekke en funksjon, nemlig holde hodet 

varmt på kalde dager. Utover det «står elevene fritt, de kan lage luer i mange fasonger, 

skaut, hetteformer osv» (KUD, 1974, s. 249), eller «Krydderhylle, tallerkenhylle til nytta, 

kanskje en liten bokhylle. Skisser og drøftinger ut fra formålet. Hva skal ha plass? […] 

Læreren må vurdere om eleven har mulighet til å gjennomføre et arbeid, og om nødvendig 

i samtale med eleven foreslå forenkling» (KUD, 1974, s. 249).  

I motsetning til N-39 hvor tingen på mange måter virker å være et alibi for å lære 

ferdigheter og håndverksteknikker, virker det å lage tingen i M-74 å inngå i en kontekstuell 

sammenheng hvor forståelse av sammenhengen mellom tingenes form og funksjon er i 

søkelyset. Brukstingene er for øvrig knyttet til elevenes livsverden gjennom at de i stor 

grad er knyttet til ting de selv kan bruke, eller ting som kan brukes på hytta eller hjemme. 

Også i N-39 var elevens muligheter til å ta valg formulert som et viktig aspekt ved 

arbeidsmåten, men dette punktet virker å være enda mer presisert i M-74.  

I L-97 er det utviklet en matrise hvor fagets innholdskomponenter (form, farge og 

komposisjon, kunst og formkultur og materialer, teknikker og redskaper) er satt inn som 

elementer som skal inngå i alt arbeid med faget. Overordnet innholdskomponentene er 

arbeidsmåten beskrevet som «oppleve - uttrykke – reflektere» (KUF, 1996, s. 192). I likhet 
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med M-74 ser vi at opplevelse er plassert som utgangspunktet, deretter skal elevene 

uttrykke og til sist reflektere. Som beskrevet tidligere har kunst og formkultur fått en helt 

sentral plass i L-97, og dette får konsekvenser for hvordan begrepet opplevelse kan tolkes i 

denne sammenheng. I M-74 ble opplevelsen sterkt knyttet til en emosjonell form for 

impuls, hvis hensikt var å utløse lyst til å forme. Aller helst skulle elevene selv være 

pådrivere for hva som skulle formes, men fordi dette ikke ble sett på som realistisk, måtte 

læreren trå til med motiverende arbeidsområder som kunne inspirere elevene til 

formingsaktivitet. I L-97 blir opplevelse tydeliggjort som et konkret utgangspunkt for 

praktisk skapende arbeid, og opplevelsen blir i større grad enn i M-74 en iscenesetting av 

utgangspunkt elevene må forholde seg til i sitt arbeid med å skape uttrykk. Det virker å 

være en klar dreiing mot forståelsen av at inntrykk av kunst og formkultur gir mulighet for 

på utvikle personlige uttrykk. Med den uttalte dimensjonen av kunst og formkultur og 

formuleringer som at elevene skal bli kjent med kunst og formkultur, og å bruke dette 

videre i sitt eget arbeid, tydeliggjør at det nye skal bli til på bakgrunn av det gamle, med 

andre ord en form for «reskaping/ redesign»-tankegang (Lysne, 1976; Michl, 2002).   

I L-97 har også begrepet ideutvikling fått en sentral rolle. I M-74 påpekes betydningen av å 

kunne omforme og skape ting med personlig uttrykk, det vil si å gjøre om formene/ tingene 

til noe de selv kan identifisere seg med, eller noe de liker. I L-97 virker det imidlertid å 

være et større fokus på det å utvikle ideer og med det et økt fokus på bevisst og reflektert 

arbeid med form, farge og komposisjon som elementer ved det formgivende arbeidet. 

Kunst og formkultur, som utgangspunkt for eget skapende arbeid, åpner for en annen form 

for modellæring enn vi så i N-39 hvor en eller flere konkret(e) modell(er) eller 

arbeidstegning(er) ble lagt til grunn for elevenes valg og formgiving. I L-97 blir kunst og 

formkultur i vid forstand trukket inn som utgangspunkt for forståelse og som visuelle 

støttepunkt for elevenes ideutvikling og formgivende arbeid (se for eksempel Brænnes 

diskusjon av hvordan visuelle/kulturelle aspekter preger studentenes formgiving, eller 

hvordan Gulliksen diskuterer hvordan formbilder utvikles i møte med lærerens formbilder 

(Brænne, 2009; Gulliksen, 2006). Den formgivende aktiviteten knyttes til den kulturelle og 

estetiske arven som en slags forutsetning for kreative løsninger på det å lage ting.  

I beskrivelsen av de ulike hovedområdene i LK-06 relateres prosessdimensjonen for 

eksempel til former for utøvende virksomheter eller profesjonsområder som håndverk, 

kunst og design. Gjennom disse virksomhetene forklares det at faget hviler på tre 
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tradisjoner: «…håndverkerens […] reproduserende arbeidsprosesser, […] designerens 

idéutvikling og problemløsning» og «kunstnerens fritt skapende arbeid» (UFD, 2005, s. 

111, min utheving) og vi ser antydning av en fagkonstruksjon som søker å fange opp og 

videreføre både målbare adferdsaktiviteter, kriteriebaserte problemløsingsaktiviteter og 

frie, ekspressive aktiviteter (Eisner i: Engelsen, 2006/2009), samtidig som de ulike 

formene for virksomheter knyttes til verden gjennom å relatere arbeidsmåten til 

(profesjonsrettede) virksomheter utenfor skolens system (håndverk – kunst - design). I N-

39 så vi også hvordan særlig sløyden ble relatert til verden utenfor gjennom at elevene ikke 

skulle læres opp gjennom skoledressur fordi det var en arbeidsform som ikke stemte med 

hvordan det virkelige arbeidslivet fungerte.  

Hvordan kan så arbeidsmåten knyttet til hovedområdet design formuleres? Her er det 

formgivende arbeidet i langt større grad enn de tidligere læreplantekstene knyttet til et 

begrep som målrettet formgiving, der det å utlede kriterier for form og funksjon blir lagt til 

grunn for det praktisk skapende arbeidet. Der hvor L-97 bruker kunst og formkultur som et 

eksplisitt utgangspunkt for det å lage ting, blir det å lage ting et spørsmål om på forhånd å 

utlede kriterier og krav til både formen og funksjonen. Dette er langt skritt fra M-74 

planens beskrivelser av muligheter og åpenhet mot elevenes ideer og innfallsvinkler til LK-

06s beskrivelser av kriterier, krav og målrettet kreativitet.  

 

3.2.3. Oppsummering av læreplananalyse 

Gjennom de fire læreplantekstene er det lett å følge ulike innfallsvinkler og forståelser i 

ulike formuleringer og forståelse av designorientert arbeid. De fire innholdsdimensjonene 

har både likheter og ulikheter, men ett felles trekk er den grunnleggende påpekingen av at 

læringen i fagområdet først og fremst er erfaringsbasert. Deweys «doing and undergoing» 

virker å følge fagområdets ulike formuleringer, men der veksler altså både det gjørende i 

seg selv og det som skal gjennomleves både i grads- og typeforskjeller (Dewey, 

2005/1934).  

Det er gjennom erfaring, både med materialer, teknikker og redskaper, form, farge og 

komposisjon, og gjennom opplevelse og bruk av kunst og formkultur i eget skapende 

arbeid, som må sies å være hjørnesteinene i fagets historie, men en kan se et stadig økende 
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trykk på refleksjon, verbalisering og teoretisk forståelse av kunnskapsområdene. Dette 

kommer i særlig grad frem i LK-06 hvor blant annet det å utlede «kriterier og krav» til 

tingene som skal lages ligger som et utgangspunkt for arbeidet. Forholdet mellom 

verbaliserte versus praktiske tilnærminger til kunnskapsfeltet er for øvrig et lite avklart og 

teoretisert område når det gjelder kunst og håndverk. På den ene siden ruver en praktisk 

mester-/lærling tradisjon hvor handlingsbåren kunnskap overføres gjennom handling og 

aktivitet, og på den andre siden forestillinger om at kunnskap akkumuleres gjennom 

elevenes prøving og feiling på egenhånd. Samtidig er mye av fagets argumentasjon knyttet 

opp mot begreper som opplevelse og erfaring. Begreper som forståelse og refleksjon har 

fått økt aktualitet med de tre siste læreplanene (M-87, L-97 og LK-06).    

Ved innføringen av L-97 ble eksplisitt fagstoff og en uttalt kulturell kanon tydeliggjort og 

rammet inn av forpliktende skal-formuleringer i læreplanen (KUF, 1996) og forholdet 

mellom en «skapende» og en «mottagende» elev ble aktualisert og debattert (Kjosavik, 

2001; Koritzinsky, 1995). At det ble argumentert med at fagstoff måtte tydeliggjøres og at 

elevene «… måtte lære noe også i Kunst og håndverk» slik Hernes formulerte det 

(Kjosavik, 2001, s.198) kan tyde på forståelser av fagområdet som svakt kunnskapsmessig 

forankret, i alle fall på et teoretisk/ verbalt plan. Dette har to sider ved seg. På den ene 

siden å lære håndverksmessige teknikker og å kunne lage «kvalitetsting», og på den andre 

siden å kunne teori knyttet til kunst og formkultur (i form av historie, stiler genre, epoker 

osv) eller i form av materialkunnskap og bruken av materialer (for eksempel hvordan 

fibrerretningen i treet er avgjørende for formgivingen), eller i form av kunnskap om form, 

farge og komposisjon (for eksempel Ittens fargeteorier eller det gyldne snitt). Den første er 

først og fremst erfaringsbasert, og den andre verbalisert og teoretisert.  

Hernes’ bekymring i sin tid rettet seg mot forestillinger om formingsfaget, som i tråd med 

Eflands beskrivelse av «self-expression» og «the expressive stream of influence» var 

sentrert rundt en fritt skapende elev og en eksplisitt skepsis mot den voksnes involvering i 

elevens arbeid (Efland, 1990). M-87 kan tolkes som en pendelsving med tilbakevending av 

ferdigheter og kunnskap, et fokus som ble forsterket med L-97 og videreført og utviklet i 

og med LK-06. Digranes kaller forøvrig LK-06 som en ny-rekontruksjonistisk strømning i 

faget, og hevder at dagens fag er knyttet sammen med de tidligere ferdighetsfagene 

gjennom blant annet et sterkt trykk på håndverk, kunnskap og det å lage nyttige bruksting 

(Digranes, 2009b). Brænne trekker frem og fokuserer på forholdet mellom «kreativitet og 
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ferdighet» som en nærmest klassisk fagproblematikk. Her relateres kreativitetsbegrepet til 

det som Brænne i utgangspunktet utvikler som et danningsperspektiv, og som formuleres 

som et «karismatisk og kunstpedagogisk» perspektiv knyttes til kreativitet forbundet med 

det å skape personlige og individuelle uttrykk (Brænne, 2009). Det er et perspektiv som 

sikter på å forløse det indre, eller ytterliggjøre det indre, og som har stått sentralt som et 

idemessig tankegods i faget. Særlig Brænne utvikler perspektivet med det hun kaller en 

individualisme-tendens som utviklet seg som en pendelsvingning fra disiplinerende 

ferdighetstradisjoner (Brænne, 2009).     

Når det gjelder oppfatningen av kreativitet og skapende virksomhet, fikk dette en annen 

rolle i og med innføringen av L-97. Fra en forståelse av det fritt-skapende individ, ble 

kreativitet satt i tett sammenheng med kulturens utrykk. En overordnet matrise i faget 

pekte på en retning for alt arbeid i faget: opplevelse – utrykk – refleksjon, og i læreplanens 

generelle del ble det fremholdt betydningen av at elevene skulle «skape på ryggen av det 

gamle» (se matrise i faget Kunst og håndverk samt Generell del, det skapende mennesket: 

KUF, 1996). Fra en forestilling om frihet og skapende prosesser basert på forløsning av 

elevens indre, fikk kunst og formkultur en viktig plass som en mer definert og tydelig kilde 

til opplevelse og som igangsetter for elevenes skapende arbeid. Fortolkning av kulturelle 

inntrykk ble holdt frem som viktig både for kulturell forståelse og muligheten til å skape 

nye/ egne uttrykk (se for eksemple forfatterens hovedfagsoppgave fra 2000 hvor forholdet 

mellom kultur og kreativitet ble studert: Randers-Pehrson, 2000).  

I LK-06 har fokuset på kreativitet og skapende arbeid igjen fått en ny rolle. I sær med 

innføringen av hovedområdet design har det å skape produkter i et miljø-, forbruker- og 

demokratisk perspektiv fått større fokus (Nielsen, 2008; 2009). I forlengelse av dette kan 

det være interessant å legge til at kreativitet og innovasjon siden begynnelsen av 2000-

tallet har blitt et eksplisitt fokusområde i en entreprenørskapskapssatsing i hele det norske 

skolesystemet, der kreativitet og innovasjon presenteres som viktige redskap for 

utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv (Kunnskapsdepartement, Kommunal- og 

regionaldepartementet, & Nærings- og handelsdepartementet, 2005; 

Kunnskapsdepartementet, 2009; Ødegård, 2009). Denne utviklingen bærer bud om en sterk 

dreiing fra en hovedsakelig individorientert til en stadig mer eksplisitt samfunnsrettet 

orientering av faget (se også Fauske, 2010 om en restaurativ dreiing i hovedomrdået 

arkitektur), og det kan være betimelig å stille spørsmålet om skolefaget er i ferd med å anta 
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redskapsrolle i å skulle løse samfunnets behov for innovasjon og nyskaping. Med det kan 

det være at fagets danningspotensial er i ferd med å endres fra å ha et fokus på individets 

utvikling og vekst som menneske, til et fokus som i større grad sikter mot å utvikle 

entreprenørielle kompetanser og ferdigheter hos den oppvoksende generasjon.   

Oppsummering av den teoretiske og analytiske forankring 
Gjennom dette kapittelet vises det til hvilke grep som har blitt tatt i for å kunne møte, 

analysere, forstå og forklare det empiriske nivået som avhandlingen hviler på. Først ble 

Lefevbres triade om sosial praksis tolket og omformulert til et rammeverk for å forstå 

faglige praksis i designorienterte oppgaveperioder. Deretter ble faglig innhold diskutert 

som en didaktisk kategori, og det ble forklart hvordan faglig innhold forstås. Deretter ble 

skolefaget kunst og håndverk presentert gjennom en historisk læreplanalyse av fire 

læreplaner, og i forkant av denne analysen ble fire fagspesifikke innholdsdimensjoner 

presentert. Den teoretiske forankringen er dermed presentert, både gjennom et overordnet 

perspektiv på faglig (sosial) praksis som forståelsesramme og gjennom tre analytiske 

kategorier; en kollektiv innholdsarena, (faglig) hverdagspraksis og elevenes deltagelse. I 

tillegg ble det etablert et analytisk utgangspunkt for å kunne forstå hvordan faglig innhold 

aktiviseres og inngår i arbeidet fra ide til ferdig produkt i designorienterte 

oppgaveperioder.  

I neste kapittel presenteres mer detaljerte diskusjoner omkring forskningsdesign, metode 

og innsamling og behandling av det empiriske datamaterialet.  
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4. Forskningsdesign, metode og etiske vurderinger 

  

Forskningsinteressen er beskrevet som fagdidaktisk, og den ligger i skjæringspunktet 

mellom faget, undervisningen og eleven. Oppmerksomheten er rettet mot det gjennomførte 

og erfarte nivå (Goodlad, 1979). Den overordnede problemstillingen for studien er å finne 

ut av hva som konstituerer arbeidet med faglig innhold, og på hvilken måte dette kan bidra 

med forståelse om læringsrom i designorienterte oppgaveperioder. I de foregående 

kapitlene er det lagt noen premisser og faglige perspektiver på designorientert 

undervisning og læring. I dette kapittelet redegjøres det for valg og prioriteringer med 

hensyn til forskningsdesign, metodiske og metodologiske perspektiver for undersøkelsen. 

Til slutt i kapittelet presenteres refleksjoner og praktiske tiltak i forhold til etiske 

problemstillinger knyttet til studien.     

4.1. Casestrategi og etnografisk inspirert videoobservasjon som metode 

Ved å velge case-studie som et metodologisk utgangspunkt, hevdes implisitt at problemet 

som studeres, så å si befinner seg innenfor en definert ramme. Innen kvalitativ 

forskningstradisjon finnes en lang rekke metodologiske innfallsvinkler til case-studier 

(Bailey, 2007; Bransholm Pedersen & Drewes Nielsen, 2001; Cohen, Morrison, & Manion, 

2000; Creswell, 2007; Denzin & Lincoln, 1994; Silverman, 2005; Yin, 2003). Det er 

innhold og arbeid i designorienterte oppgaveperioder på ungdomstrinnet som studeres. 

Ungdomstrinnet er valgt fordi det kan antas at det er større fokus på faglig innhold på 

høyere klassetrinn. En hypotese og utgangspunkt for studien er at designorienterte 

oppgaveperioder kan sees som en gjentagende organiseringsform i løpet av den enkelte 

elevs skolegang, og det antas at det særlig er på høyere klassetrinn at den overordnede 

organiseringen av undervisningen er sentrert rundt oppgaveperioder «fra ide til ferdig 

produkt». Det forutsettes at oppgaveperioder kan være korte eller lange, men felles for 

slike perioder vil være at de er mulig å betrakte som en bunden form hvor tilsvarende 

prinsipper gjentas; det vi si at elevene arbeider fra ide til ferdig produkt, de svarer på et 

problem og løser en oppgave gjennom å designe og fremstille et ferdig produkt.  

I designorienterte oppgaveperioder deltar elevene i komplekse situasjoner hvor kunnskap (i 

vid forstand) brukes alt ettersom hva som er målet for det å lage noe (Gulliksen, 2009; 



 
- 68 - 

 

Hetland, Winner, et al., 2007; Schön, 1985). Hver slik oppgaveperiode kan ha et spesifikt 

tema, eller emneområde som fungerer som overbygning for hele perioden. Periodene kan 

ha ulike tidsperspektiv, fra 3 til 10 uker, kanskje også mer, men som regel vil disse 

periodene ende opp med ett (eller flere) produkter som elevene har laget. En fordel med å 

velge en slik innramming for studien er at hver periode kan sees som en fullendt syklus 

med innføring i nytt materiale, bearbeidingsprosesser og ferdige resultater i form av 

produkter elevene har laget.  

Ved å undersøke problemstillingen innenfor rammen av en avgrenset tidsperiode, kan den 

dermed sies å være definert inn i en ramme av et «…. bounded system» (Creswell, 2007; 

Denzin & Lincoln, 1994; Stake, 1995; Yin, 2003). Den avgrensede tidsperioden er en ytre 

ramme, altså med en begynnelse og et sluttpunkt. Det å tenke på en periode (med et visst 

faglig innhold) som en ramme, er nært knyttet til det som skal studeres. Det vil si at 

problemet eller fenomenet som skal studeres, vil kunne komme til syne gjennom en slik 

tematisk periode.  

For å få et mer utfyllende perspektiv på 

fenomenet som studeres, er det valgt å studere 

tre tilnærmet like caser: «We may 

simultaneously carry on more than one case 

study, but each case study is a concentrated 

inquiry into a single case» sier Robert Stake 

(Stake, 1995), og spørsmålet videre er hvordan 

disse casene i så fall skal og bør forholde seg til 

hverandre.  

Multiple-case-strategi (eller «collecitve-case 

study» som Creswell kaller det) kan i følge Yin 

brukes ut fra to logiske resonnement. Det ene er å studere flere caser for å « a) predict 

similar results or b) predicts contrasting results but for predictable reasons» (Yin, 2003, s. 

47). Yin hevder at det å basere en mulitiple-case-strategi på utvalgs kriterier, er en feilslått 

og misforstått variant av denne type studie.  

Her har valget falt på en type multiple-case strategi som umiddelbart kan virke som et 

utvalgs problem. Ute i skolehverdagen i kunst og håndverksundervisning, kan en anta at 

Skole 1 Skole 2 

Skole 3 

Designorienterte 

oppgaveperioder:  

 Figur 2: Case-strategi 
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det gjennomføres flere oppgaveperioder av ulik karakter og varighet. Med en form for 

«replication» logikk, hvor prosedyrene innen hvert enkelt case følges (Yin, 2003), vil en få 

mulighet «...to show different perspectives of the issue» (Creswell, 2007, s. 74). Selv om 

designorienterte oppgaveperioder nok kan ligne hverandre, og selv om prosedyrene for 

hver case holdes rigorøst, vil allikevel hver case forbli unik i og med at konteksten uansett 

vil være forandret. 

Et case vil i denne studien derfor referere til den enkelte designorienterte oppgaveperiode, 

og caset vil kunne variere i tid og innhold så lenge strukturen i undervisnings – og 

læringsarbeidet forholdes til tidsstrukturen: fra ide til ferdig produkt. I neste kapittel 

utdypes metodologiske og metodiske grep.    

4.1.1. Videoobservasjon og etnografisk tilnærming 

En forsker som går inn i et klasserom, entrer en i og for seg egen liten verden hvor 

handling og samhandling utspilles mellom aktører i tid og rom. Klasseromforskeren vil på 

en eller annen måte besitte noen ideer eller forestillinger om at det å entre klasserommets 

verden, kan bidra til ny kunnskap eller kanskje riktigere, bidra med nye måter å betrakte 

den på. Gudmundsdottir beskriver klasseromforskeren som en gjest med skarpt blikk og 

poengterer at en forsker kan se ting som ikke deltagerne i klasseromspraksisen selv ser, 

fordi de er så innleiret i egen praksis at hverdagserfaringene har blitt usynlige 

(Gudmundsdóttir, 1998).  

Dette med å gjøre det usynlige synlig kan være en god metafor på hva forskning kan være, 

men, den stiller også visse forventninger om at det faktisk er noe konkret som er usynlig 

eller noe vi objektivt kan observere og melde tilbake om. Det er et epistemologisk 

spørsmål som berører forskningens vesen, for hva er vel egentlig denne nye kunnskapen? 

«Vi er som videnskabsmænd optaget af at opbygge et billede af fænomenverdenen i ord. 

Vores produkt skal med andre ord være en verbal transformation an fænomenerne» 

(Bateson & Nake, 2005, s. 409) sier Bateson og peker mot forholdet mellom empiri og 

teori. Veien fra observasjon til nye begreper og konsepter kan ikke forstås som direkte 

korrespondanse mellom fenomen og begrep. Det er åpenbart mange fallgruver og 

problemstillinger knyttet til klasseromobservasjon som en metodisk innfallsvinkel til et 

forskningsprosjekt. 
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Tradisjonelt sett tenker vi kanskje på den antropologiske eller etnografiske forskeren som 

en fremmed langt hjemmefra og observerende i en eksotisk kultur for å avkode, finne eller 

beskrive en utvalgt kultur i objektive termer. Det er et langt skritt fra en slik tilnærming til 

Sarah Pink som hevder at etnografer skal ha «...begun to reflect more systematically on the 

embodied and sensorial nature of their their research experiences» (Pink, 2007, s. 240).  

I avhandlingen har møtet med det empiriske stor betydning. Det er hva som er forstått 

gjennom observasjon av virkelige hendelser, som ligger til grunn for den forståelse som 

presenteres. På en måte bærer studien preg av en «grounded» tilgang til det empiriske, men 

det er først og fremst i et vekselspill mellom teori og empiri begreper og forståelser har 

vokst frem. Alvesson & Kärreman foreslår en abduktiv tilgang til det empiriske, og i dette 

forstås et fruktbart samspill mellom det som allerede er teoretisert, og hvor møtet med det 

empiriske gir grunnlag for «mysterier»og «sammenbrudd» mellom et teoretisk og et 

empirisk nivå (Alvesson & Kärreman, 2005). En annen måte å betrakte forholdet mellom 

teori og praksis kan sees hos Charmaz som plasserer grounded theory inn i et 

konstruktivistisk paradigme. Charmaz antyder muligheten av å fristille seg fra det 

opprinnelig objektivistiske og positivistiske grunnlaget Glaser og Strauss (Glaser & 

Strauss, 1967) la til grunn for grounded theory (Charmaz, 2008).  

En konstruktivistisk forståelse innebærer en refleksiv holdning i forhold til kunnskap og 

det å representere en virkelig verden. En slik forståelse motsetter seg ideer om at verden 

eller kunnskap om virkeligheten er noe som skal/kan avdekkes gjennom data. Ingen 

kvalitativ metode hviler på ren induksjon, og konseptuelle kategorier frembringes gjennom 

fortolkning av data: «Thus our theoretical analyeses are interpretive renderings of a reality, 

not objective reportings of it» (Charmaz, 2008, s. 206). Poenget er at i min søken etter 

forståelse står jeg som forsker mellom det jeg mener å se/observere, det jeg antar jeg har 

forstått, min egen forforståelse og erfaringsverden og leter etter sammenhenger og 

relasjoner mellom disse ulike verdene. Som forsker prøver jeg ut ulike begreper som kan 

være både tydelige nok og presise nok til å forklare aspekter ved det empiriske like mye 

som jeg konstruerer nye begreper med basis i det som springer ut av det empiriske og som 

fungere som en form for «sensitizing concepts» (Blumer, 1954; Järvinen & Mik-Meyer, 

2005). Det å ta for gitt begreper som ferdige og avklarte definisjoner, underminerer møtet 

med empirien og svekker, ifølge Charmaz, begrepenes kraft, og det underminerer 

muligheten til nye innsikter og ideer (Charmaz, 2008).  
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Katrine Fangen forklarer hvordan deltagende observasjon som metode ble tatt i bruk før 

sosiologi og antropologi ble konstituert som universitetsfag14 (Fangen, 2004). Måten det 

har blitt observert på, og hvordan slike studier har blitt bygget opp, har som alle andre 

metoder, endret seg i takt med paradigmatiske endringer og forståelse av forskningens 

vesen. Observasjon og in situ forskererfaringer springer naturlig nok ut av et behov for å 

forstå handlinger og aktiviteter slik de opptrer i den virkelige verden (Baszanger & Dodier, 

2004). Observasjon som metode gir allikevel ingen enhetlig og ei heller noen enkel tilgang 

til verden. Bazanger & Dodier skiller mellom in situ studier som kjennetegnes av en 

åpenhet for de data som kommer til syne/skapes i situasjonen og det motsatte, «a priori 

codified studies» (Baszanger & Dodier, 2004). Det er allikevel en underliggende spenning 

i prinsippet om åpenhet i forhold til hva som ikke kan kodes a priori, at det allikevel er 

nødvendig med en form for guide, både i forhold til forskerens bevegelser og adferd, men 

også i forhold til de som blir observert: 

The principle of openness to what cannot a priori be pre-codified results in the basic tension 

underlying in situ observation. The flexibility required by this openness conflicts with the need 

to maintain at least a minimum of method in the conduct of the study; that is, a certain guide 

for the behaviours of both the fieldworker and the people observed, depending on the plan of 

the study. This duality is an implicit part of the general situation of the in situ fieldworker 

(Baszanger & Dodier, 2004, s. 11).  

For i det hele tatt å få mulighet til å studere den komplekse virkeligheten som møter en 

innenfor klasserommets dører, og for å kunne holde en tilnærmet lik tilnærming i de tre 

casene, var det nødvendig å lage noen prioriteringer, for eksempel i forhold til hva som 

skulle følges og observeres, og dette beskrives nedenfor.  

Mellom mer tradisjonelle forståelser av etnografisk observasjon og nyere retninger innen 

visuell etnografi (Pink, 2007), blir det som forbinder at man som forsker uansett står i et 

forhold til den empiriske verden, og at denne verden på en eller annen måte skal 

representeres. Det er i dag en relativt enkel sak å bruke videoopptak som 

datainnsamlingsmetode. Utstyret man trenger har i de siste årene endret seg fra å være 

svært kostbart, stort og lite funksjonelt, til å bli både rimelig, lett og enkelt å håndtere og 

bruke.  

                                                 

14 I Norge er bla Eilert Sundt kjent for sine observasjonsstudier Om giftermål så tidlig som 1855 (Fangen, 

2004) 
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Det er særlig tre fordeler ved å bruke videoopptak som datainnsamlingsinstrument. For det 

første har videoopptak av aktiviteter og hendelser den fordelen at de i sitt uttrykk er mer 

kontekstuelle og tette enn både feltnotater og kun lydopptak. For det andre fremstår 

aktivitetene slik som de faktisk skjedde, da kameraet var på både gjennom lyd og 

bildegjengivelse. Det tapede videomaterialet forsvinner ikke, og det endrer seg heller ikke: 

«… the image is a unique form of data», sier John Grady; «It is on the one hand, tangibly 

objective. What you see is what the camera got and so...the image is a physical record of 

something that either was, or happened, at some time or other” (Grady, 2001, s. 84). Den 

tredje fordelen er utvilsomt at forskeren i ettertid har mulighet til å spille av interessante 

sekvenser, om og om igjen, og på den måten kunne fange flere eller ulike perspektiv ved 

de samme sekvensene, eller spille sekvenser av så langsomt at en også kan få med seg 

detaljer som ellers lett unnslipper oppmerksomheten. Det som først er fanget på tape, blir 

en form for virkelighet i seg selv som man kan spille av gjentatte ganger og på den måten 

gi mulighet til å forstå flere sider eller nyanser ved hendelser eller aktiviteter som finner 

sted på det videotapede materialet.  

På den annen side: “…the image is irreducibly subjective. It invariably reflects the focus of 

attention at a particular moment of the one holding or directing the camera”. Men samtidig 

at «... images provide the most valid data possible». (Grady, 2001, s. 84). Utvalget av 

sekvenser, hva som filmes til enhver tid, er et utvalgsproblem å ta høyde for.  

Det ble laget en prioritert liste i forhold til hvilke sekvenser som skulle filmes. For det 

første var det viktig å filme lærerens fellesundervisning, det vil si når læreren henvendte 

seg til hele, eller deler av klassen, for det andre å filme interaksjonssekvenser mellom lærer 

og elev. Med dette som utgangspunkt ble lærerens bevegelser fulgt i så stor utstrekning 

som mulig. Med et håndholdt kamera, med splitvision15, beveget jeg meg rundt i 

klasserommet og søkte å fange inn disse hendelsene. (For å øke muligheten til gode 

lydgjengivelser, bar lærerne en lydopptaker rundt halsen til enhver tid. Dette sikret bedre 

gjengivelse av samtaler spesielt når det var andre lyder i klasserommet. Lydopptaket ble 

bare brukt i de tilfeller hvor gjengivelsen av lyd var for dårlig gjennom selve 

                                                 

15 Mulighet til å følge filmopptaket på en skjerm i stedet for å kikke gjennom kameralinsa.  
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videoopptaket). Bruken av splitvision hadde for øvrig, i tillegg til det praktiske, også en 

etisk begrunnelse som beskrives i neste kapittel.  

Dufon poengterer at videoopptak kan gi en mer komplett forståelse for hvem vi filmer, og 

de situasjoner og aktiviteter de deltar i, men hun problematiserer også at det å få tak på 

valide videodata ikke er gitt, kommer av seg selv eller er selvforklarende (Dufon, 2002). 

Det vi ser på et videoopptak, er det som skjedde akkurat der og da, det sier ikke 

nødvendigvis noe om hvor typiske disse hendelsene er, eller hvor ofte de forekommer, og 

det er heller ikke mulig å komme på innsiden av hodene til informantene, selv om vi ser 

deres handlinger eller aktiviteter på film. Selv om dataene kan betegnes som tette og at de 

faktisk representerer det som skjedde der og da, vil det allikevel ikke være mulig å si at 

dette representerer sannhet, hverken om personers måter å handle på eller deres relasjoner 

til andre i den gitte setting. For alt jeg vet, kan informantene ha spilt sine egne spill, med 

egne agendaer og produsert et bilde av seg selv som de ønsker å vise frem fordi de vet at 

de blir filmet (jmf for eksempel skole 2 hvor noen elever gjorde et nummer ut av at de 

merket at de ble filmet ved å vinke eller gi meg oppmerksomhet).  

4.1.2. Forskerrolle og forforståelse  

Sjøberg påpeker at fagenes didaktikk langt på vei drevet frem av folk med solid bakgrunn i 

faget (Sjøberg, 2001a, s. 13). Selv har jeg lang utdannelse innen kunst og håndverksfagene. 

Min bakgrunn er at jeg er faglærer i kunst og håndverk, med tilleggsutdanning blant annet 

hovedfag i forming, og jeg har en sterk identitet som faglærer. Gjennom flere års erfaring 

som faglærer, har jeg opparbeidet en taus kunnskap om kunst og håndverksundervisning 

som sitter i kroppen (Polyani, 1967). Denne kan bidra med former for inneforståtthet og 

fagblindhet. Skaper det blindhet eller utgangspunkt for dypere forståelse? I tråd med 

Hansons tese (Hanson, 1958) argumenterer jeg for at blikket styres av den forståelsen vi 

har for fenomenet som studeres. Jo mer du vet om en sak, jo mer kan du forstå/se. Fordi 

jeg kjenner faglig praksis fra et innsiderperspektiv, kan jeg forstå og se ting som 

utenforstående rett og slett ikke ser fordi de ikke kjenner feltet fra før. Samtidig, kan blinde 

flekker oppstå som følge av ulike faktorer. Nærheten til faget har tidvis gjort det vanskelig 

å holde et distansert blikk på klasserommets virksomhet og innlevelsesevne i lærerrollen 

har skapet noen etiske betenkninger i forhold til fremstilling og tolkning av de(t) studerte 

(se for øvrig kapittelet om etikk). Studiet av hvert enkelte case, den kvalitative tilgangen til 
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den sosiale praksisen har til tider og i enkelte situasjoner vanskeliggjort et kritisk blikk 

fordi nærheten til/ og et ønske om blant annet å ikke eksponere lærerne i et dårlig lys, kan 

ha påvirket forståelsen som konstrueres. Jeg har imidlertid gjennom prosessen blitt bevisst 

denne opplevelsen, og jeg har sett at fremmedgjøring gjennom teori og tidsmessig avstand 

har vært gunstig for en mest mulig distansert tilnærming til å forstå klasserommenes 

praksiser.  

Som deltagende observatør står man som man som forsker midt i sosiale situasjoner med 

andre mennesker. Det at jeg var tilstede, med et videokamera og med en agenda, påvirket 

naturlig nok den normale klasseromssituasjonen. Men, hvordan skal man karakterisere den 

forstyrrelsen jeg bidro med? Har det betydning for de mulige tolkninger og forståelser at 

jeg var til stede og var deltagende, i og med at jeg beveget meg rundt i klasserommet? 

Noen av deltagerne opplevde sannsynligvis litt ubehag, og en av lærerne forklarte at 

han/hun ble selvbevisst, særlig i begynnelsen, fordi han/hun opplevde det som en form for 

vurderingssituasjon.  

Det er mulig at dette har preget både lærerens undervisning og interaksjonskvaliteten 

mellom lærer og elev, og at det som er filmet ikke kan sies å representere faglig praksis i 

sin naturlige eller vanlige form. Samtidig kan det være riktig å trekke inn at det å ha en 

ekstern person i klasserommet som dokumenterer det arbeidet som gjøres, også for 

lærernes del, kan føre til en høyere bevissthet om både veiledning og faglig innhold i 

timene. I denne studien ansees ikke det som et stort problem, fordi hensikten verken er å 

måle noen egentlig eller objektiv kvalitet på undervisningen. Ulike klasserom vil ha ulike 

fremtredelsesformer. Det jeg har møtt, sett og fortolket sammen med eventuelle 

forstyrrelser jeg kan ha bragt inn i situasjonen, vil uansett måtte sees som en konstruksjon 

av mening, den pretenderer ikke å ha funnet en evig, objektiv sannhet om de tre 

klasserommene.  

Til slutt kan nevnes at avhandlingen kan sees som et bidrag til fagets forskningsbaserte 

status i forhold til praksisfeltet, og dermed også synliggjøring av deler av fagets sentrale 

innhold i skolens virksomhet. Slik sett står jeg midt i en form for advokatfelle fordi jeg vil 

synliggjøre faget som et viktig fag. Selv tenker jeg at dette først og fremst kommer til 

uttrykk i valget av studiens perspektiv i og med at jeg bevisst har unngått et sterkt kritisk/ 

normativt perspektiv på klasserommenes virksomhet. Det må bli opp til leseren å vurdere 
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om det valgte perspektivet allikevel kan skape troverdighet og forståelse for faglig praksis 

de designorienterte oppgaveperiodene som studeres.  

4.1.3. Utvalg av case 

Som skissert ovenfor, er studien karakterisert som en multiple-case studie, hvor det er tre 

oppgaveperioder som utgjør den empiriske kjernen i datamaterialet. Den teoretiske 

rammen for studiens gjennomføring er definert gjennom begrep som sosial (faglig) praksis 

og nærmer seg en tilnærmet sosiologisk forståelsesramme (Lefevbre, 1991) i 

mikroorienterte kontekster (Bresler, 2002; Gulliksen, 2006; Stake, et al., 1991).  

De tre lokale, situerte og singulære klasserommenes gjennomførte læreplan kan allikevel 

ikke bidra med noen former for generalisert kunnskap om praksis. I enkelte studier er dette 

forsøkt overskredet gjennom valg av for eksempel studier av «best-practices» som 

utgangspunkt for den fagdidaktiske forståelsen (se for eksempel: Gudmundsdóttir, 1988; 

Hansen, 2010). Valget av best-practices har problematiske sider ved seg, fordi det vil si at 

utvalget gir signaler om en form for normativ definisjon på hvordan undervisning og 

læring bør være. Jeg tok et mer pragmatisk perspektiv på faglige praksiser og antar at 

lokale praksiser er nettopp lokale og situerte, og at det i det lokale oppstår ulike måter å 

håndtere faglige problemstillinger på, som bærer i seg et potensial for faglig refleksjon.  

Utgangspunktet for utvalget ligger altså ikke i en forståelse av best-practices, men det var 

allikevel viktig å søke etter klasseromspraksiser hvor en kunne anta at faglig praksis stod i 

sentrum, og derfor ble et viktig kriterium i utvelgelsen at lærerne hadde 

faglærerkompetanse. Det var også et sentralt kriterium at de hadde noen års erfaring som 

lærer. Dette for å sikre at timene som ble observert, hadde et høyt faglig fokus, og for å 

minimere problemstillinger som ville være relatert til det å være fersk lærer i møte med 

skolevirkeligheten. Forskjellen til for eksempel Breslers studie, synliggjøres blant annet i 

dette aktive valget (Bresler, 1994). Bresler trakk slutninger om elevenes læringsrom basert 

på lærerens utdanningsnivå i faget, mens jeg i større grad ville studere faglig praksis slik 

den kan foregå hos lærere som har relevant og høy utdanning i faget. I utgangspunktet 

søkte jeg etter informanter ved å hevende meg til kontakter i miljøet som har kjennskap til 

feltet, gjennom praksiskontor og kollegaer og kontakter ved andre høgskoler. Fagbladet 

FORM ble også brukt som en kilde for å finne informanter.   
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Søket etter informanter foregikk i to puljer. I den første puljen (vår – 09) ble det sendt ut 

åtte henvendelser, og to informanter svarte positivt. Den ene trakk seg pga nye 

arbeidsoppgaver på arbeidsstedet. I den andre puljen (høst -09) ble det sendt ut fire nye 

henvendelser, og to nye informanter svarte positivt. Slik ble jeg stående med tre 

lærerinformanter som åpnet sine klasserom for mitt forskerblikk. Nedenfor vises en tabell 

med noen sentrale faktorer vedrørende de enkelte klasseromscasene:  

Tabell 1: Oversikt over elev- og tids- og lærerfaktorer 

 Skole 1 (S1) Skole 2 (S2) Skole 2 (S3) 
Klassetrinn: 10 8 8 
Antall elever: (18) 17 (14) 12 19 
Observert antall 
ganger: 

7(8) 10 5 

Antall skoletimer 
filmet: 

20 (7x135min) 16 (10x60 min) 10 (5x90min) 

Lærerens 
kompetanse: 

Faglærer 
+videreutd. 

Faglærer  Faglærer  

Lærerens erfaring: +10 år 8 år 4,5 år 

(Antall elever viser hvor mange elever i gruppen/klassen som deltok i studien, i parentes 

vises antallet elever totalt. Dette viser at en elev reserverte seg for undersøkelsen på skole 

1, to reserverte seg på skole 2, mens på skole 3 deltok alle elevene i undersøkelsen) 

Jeg hadde behov for datamateriale som kunne generere kunnskap om hvordan læreren 

setter sammen og bruker innhold, om (faglig) hverdagspraksis mellom elever og lærer samt 

elevenes deltagelse i arbeidet fra ide til ferdig produkt. Valget av videoobservasjon ga for 

det første, mulighet til å studere hverdagspraksisen mellom lærer og elev gjennom å filme 

interaksjonssekvenser mellom dem. For det andre ga det mulighet til å filme både hvordan 

og hva slags innhold læreren presenterte og formidlet for elevene, fordi jeg kunne filme alt 

hva læreren formidlet på et kollektivt/felles plan til elevene. Kunnskap om elevenes 

deltagelse i undervisningen er basert på to former for kilder. På den ene siden ble elevenes 

deltagelse observert i møtepunktet mellom lærer og elev, fordi det i disse interaksjonene 

ble tydeliggjort hvilket fokus eleven aktiviserte i møtet med læreren. På den andre siden 

ble det etter hvert tydelig at elevenes arbeider, det vil si de ferdige produktene, også var 

bærere av kunnskap om elevenes deltagelse som jeg valgte å inkludere i analysene.    
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4.1.4. Videoobservasjon og bruk av dataprogrammet Nvivo 

Det er valgt å holde en lik innfallsvinkel til de tre klasserommene. Klasserommene er 

filmet med samme system som forklart nedenfor, og en «replication» logikk (Yin, 2003) er 

fulgt, med henhold til prioritering av sekvenser, og videre, i forhold til transkribering og 

systematisering av sekvensene i ettertid. 

Prioritert rekkefølge av videoobservasjon: 

1. felles fra lærer 

2. interaksjonssekvenser mellom lærer og elev 

3. elever-i-arbeid/ elev-elev-interaksjon 

4. oversiktsbilder 

5. annet 

I og med fokuset på forholdet mellom elev, lærer og faglig innhold (se nedenfor) ble det 

naturlig å følge lærerens bevegelser så mye som mulig. Med det som første prioritering 

oppstod en mulighet til å filme stort sett alle veiledningssekvenser mellom lærer og elev og 

naturlig nok alle fellessekvenser fra lærer.  

Alt lærer har sagt «felles», er filmet gjennom alle timene, og interaksjonssekvenser mellom 

lærer og elev er filmet så langt det har latt seg gjøre. Grunner til at interaksjonssekvenser 

ikke har blitt filmet, kan ha vært for eksempel, fysiske hindringer eller at lærer har snakket 

med elever som ikke deltar i undersøkelsen. Elever – i – arbeid/ elev – elev interaksjoner 

har også blitt filmet i de situasjoner hvor det har vært lite veiledningssekvenser, og 

oversiktsfilming har blitt gjort hvor det har vært vanskelig å finne andre holdepunkter i 

situasjonene. Valget mellom elev-elev interaksjoner og elever-i-arbeid har blitt foretatt der 

og da og baserer seg på sekvenser som har fremstått som interessante på ett eller annet vis i 

øyeblikket. Filming av «elever – i – arbeid» har også fungert som former for 

dokumentasjon av elevenes arbeid underveis i det praktisk skapende arbeidet og har blitt 

brukt i form av for eksempel å hente ut illustrerende bilder. I transkribering og analyse har 

arbeidet først og fremst blitt konsentrert om lærerens fellessekvenser og 

interaksjonssekvenser mellom lærer og elev.  
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Transkribering og analyser av videoobservert materiale 
Alt som er filmet, er kodet og systematisert i Nvivo. Stort sett er kategorien ”felles fra 

lærer” transkribert helt ut (ord for ord), og det er i tillegg transkribert mange 

interaksjonssekvenser. Det har vært umulig å transkribere alt som er sagt og gjort gjennom 

de 45x3x7+60x10+90x5 timene som er filmet. Tanken bak transkriberingen har vært 

følgende: når det gjelder interaksjonssekvenser, er de transkribert helt ut (ord for ord) der 

det har vært problematiske å få tak i et meningsinnhold ved gjennomsyn/høring. Disse har 

blitt skrevet ut så langt det har latt seg gjøre. I en del tilfeller har sekvenser blitt tolket og 

skrevet ned som den meningsenhet som fremkommer, og altså ikke ordrett transkribert.   

Transkriberingen og systematisering er foretatt i dataprogrammet Nvivo, men programmet 

har kun blitt brukt som et systematiserende redskap i forhold til den prioriterte listen. Det 

vil si at, for eksempel alle sekvenser i forhold til ”felles fra lærer”, er samlet i en gruppe. 

All transkribering er lagret i Nvivo i det som er kalt sekvenskategorier, hvor hver enkelt 

sekvens har videre link direkte tilbake til videomaterialet. Dette har gjort materialet 

oversiktlig og enkelt å gå tilbake i, og det er enkelt å gå tilbake til hver enkelt sekvens for 

ytterligere/grundigere studier, evt. valideringer av materialet. Særlig i forhold til sekvenser 

hvor det har vært problematisk å få tak i et meningsinnhold, har det vært svært nyttig å 

kunne gå tilbake til den enkelte sekvens for nye gjennomsyn. Systematiseringen har videre 

gitt mulighet til å få oversikt over de enkelte sekvenskategoriene i hvert klasserom, samt 

gitt mulighet til å se etter mønster og sammenheng innenfor hver enkelte sekvenskategori. 

Tre analyser, felles fra lærer, interaksjonssekvenser og elevprodukter.  

Felles fra lærer 

Når det gjelder kategorien «felles fra lærer», er datamaterialet fortettet og presentert 

gjennom en lineær beskrivelse av hva lærer sier og formidler til hele klassen. Materialet er 

først delt inn i sekvenser med korte beskrivelser av hva lærer har sagt og formidlet, deretter 

er det skrevet ut en tykk beskrivelse med både bilder og utsagn som illustrerer det som 

kalles den kollektive innholdsarenaen:   

 

Tabell 2: Eksempel på fellessekvenser «felles lærer» 

 Sekvens 
nummer 

Innhold 

1 S11A:1 Opprop  

2 S11A:2 Presentasjon av oppgaven og hva elevene skal arbeide med i den kommende 
perioden.  
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3 S11A:3 Læreren modellerer ulike typer av oppgaveløsinger for elevene. Han viser frem 
tre selvproduserte hovedmodeller med variasjonsmuligheter 

4 S11A:5 Lærer går punktvis gjennom oppgaveteksten 

5 S11A:8 Basert på foregående veiledning med M5 legger lærer frem en annen måte å 
arbeide på i prosessen. Med utgangspunkt i M5s spørsmål om angrepsmåte 
[S11A:7] forteller lærer om to måter å angripe oppgaven på. Altså å gå fra form 
til funksjon i stedet for fra funksjon til form som han egentlig har lagt opp til. 
Han sier at det egentlig ikke er slik en designer jobber. 

6 S11A:9 Lærer går rundt i klasserommet mens elevene jobber og forteller om sine 
forventninger og at elevene kan lage modeller i stedet for å tegne hvis de synes 
det er bedre. 

 

 
Interaksjonssekvenser 
En svært viktig og tidkrevende jobb har vært å analysere og meningsfortette innholdet i 

interaksjonssekvensene mellom lærer, elev og innhold. I dette arbeidet forsøkte jeg å finne 

en måte å analysere dataene på som både kunne fange inn det faglige innholdet, og hva 

som foregikk mellom lærer og elev. Etter flere utprøvinger ble det valgt å splitte analysen i 

to hoveddeler, en som er kalt: «elevfokus», og en som er kalt: «lærerfokus». Gjennom 

disse overskriftene forsøkes det å fange hvilke fokus lærer og elev har i møtet med 

hverandre. Videre er alle disse måtene å interagere på sortert i forhold til det som er tolket 

som faglige aspekt. De faglige aspektene har fått sine fargekoder som deretter kunne 

brukes for å markere det tolkede meningsinnholdet. Dette gjorde meg videre i stand til å 

oppsummere og tolke både lærer- og elevfokus knyttet til det faglige innholdet. Med en 

tilnærmet grounded tilgang (Charmaz, 2008) til de videoobserverte dataene var ikke disse 

kategoriene ferdige når analysen begynte, men de utviklet seg gjennom et tett og langvarig 

arbeid med dataene for å finne frem til både hensiktsmessige og meningsskapende 

kategorier å forstå datamaterialet i forhold til. 

Nedenfor vises et lite utdrag fra en ferdig analyse på skole 1:  

Tabell 3: Eksempel på analyse av interaksjonssekvenser mellom lærer og elev 
 ELEV FOKUS: LÆRER FOKUS: 

 Oppgave- prosessrelatert aspekt 

Formale/estetiske aspekt 

Tekniske/materialmessige aspekt 

Oppgave- prosessrelatert aspekt 

Formale/ estetiske aspekt  

Tekniske/ materialmessige aspekt 

S11A [7] M5 spør om han kan ta utgangspunkt i 

en av lærers former 

[10] K12 spør om hun kan bøye treverket 

for å få det rundt 

[7] lærer foreslår at M5 skal gå noen runder med 

seg selv 

[7] lærer problematiserer begrepet funksjon for 

K6  

[10] lærer stiller spørsmål om forholdet mellom 

form og funksjon 

[10] lærer foreslår at eleven kan sette sammen 

intervaller for å skape rund form 
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S11B [9] K9 spør om det er mulig å lage med 

”lokk” 

[8] K10 spør om det er mulig å lage skrin 

[11] K6 om vanskelighetsgrad 

[16] hvilke materialer kan brukes, er 

avisholder innenfor oppgaven? 

[16] K11 vil ha lærerens aksept før hun 

fortsetter med ideen sin 

 

[2] lærer stiller spørsmål om form, funksjon og 

produksjon  

[3, 5, 7, 8, 10, 11] lærer foreslår å lage modell  

[8] lærer drøfter og stiller spørsmål til hvordan 

eleven kan gi illusjon av en epleform – lærer spør 

hva som må vektlegges, hvor enkelt kan det bli 

uten å miste ”eplet 

[12] lærer viser muligheter med formvariasjon,  

  

 

Forklaring av tabellens innhold: I den øverste raden sees oppdelingen mellom et elev- og 

lærerfokus. I neste rad sees hvilke kategorier datamaterialet er sortert etter. Hver av 

fargekodene angir hva som er forstått av hva eleven og læreren har som fokus i 

interaksjonen, i dette eksempelet finner vi; Oppgave- prosessrelatert aspekt, Formale/estetiske 

aspekt, Tekniske/materialmessige aspekt. Disse kategoriene har blitt utviklet underveis og kan 

sammenholdes og forstås i relasjon til innholdsdimensjonene som ble presentert i kapittel 

3. Disse kategoriene varierer noe. Det er på grunn av hva som er observert og tolket i hver 

enkelt analyse, og på de ulike skolene.  

 

I kolonnen helt til venstre vises noen tall- og bokstavkombinasjoner «S11B» viser tre ting: 

S1 viser til hvilken skole det gjelder (skole 1). Tallet deretter viser til hvilken «gang» det er 

snakk om (i dette tilfellet er det første gang «1»), mens bokstaven B, viser til at arbeidet 

foregikk i den andre av tre timer. Til hver fargekode er det i tillegg merket et tall, for 

eksempel: [17] lærer foreslår at elev skal bruke linjal og jobbe mer nøyaktig. Tallet som står i 

klamme: referer dermed tilbake til den enkelte sekvens som er videofilmet.  

 

Elevprodukter som datamateriale 
Elevenes arbeid er selvsagt ikke avgrenset til de ferdige tingene som kan betraktes i 

etterkant, men i denne analysen utgjør produktene en kilde for å kunne komme nærmere 

inn på en forståelse av elevenes arbeid og deltagelse i oppgaveperioden. Tingene som lages 

i designorienterte oppgaveperioder, sees som dokumenter på det arbeidet som har funnet 

sted. Det kan forstås som det Gudmundsdottir kaller «tertiære» tekster i klasserommet, 

fordi det er gjennom produktene at elevenes bruk og fortolkning av innholdet 

materialiseres og synliggjøres. Samtidig er det ikke riktig å si at produktene bare er et 

resultat av den enkelte elevs fortolkning av innholdet. Ting som designes og lages i kunst 

og håndverk, er i stor grad bærere av den sekundære teksten som skapes mellom lærer og 

elev gjennom den faglige praksisen (Gudmundsdóttir, 1997).  
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Som objekter betraktet i etterkant av en prosess, kan tingene også betraktes som levninger, 

historiske og kulturelle produkter bundet til tid og sted, de kan sies å være bærere av 

historie (Bøckman, Ferrer, Hundstad, Hutchison, & Notaker, 2013). I likhet med Mäkäla 

betraktes de ferdige tingene som estetiske objekter i den forstand at de oppfattes: «… som 

en metaprodukt [som] berätter nogot om sig själv genom sina egenskaper» (Mäkelä, 2011: 

77). Som metaprodukt (Monö, 1997) forstås tingen gjennom de fortellinger som kan 

konstrueres utover det som møter det beskrivende og refererende blikket. Analysen av 

produktene viser en kategorisering av to ytre observerbare trekk; visuelt – estetiske og 

arkitektonisk-konstruktive aspekter, samt en kategori hvor andre aspekter ved tingene 

nedtegnes. Denne beskrivende analysen forstås ikke som noe i seg selv, men sees i relasjon 

til den situasjon og de prosesser som tingene har inngått i. Det er først på den bakgrunnen 

en mulig forståelse knyttet til elevenes deltagelse i undervisningen, deres appropriering og 

fortolkning av det faglige innholdet, kan re-konstrueres gjennom fortolkning. 

Analysen av elevproduktene, slik jeg viser et eksempel på nedenfor, må derfor sees som en 

systematisering av informasjon som på den ene siden kan observeres (visuelt-estetiske og 

arkitektonisk-konstruktive aspekter), og på den andre siden som en synliggjøring av kjente 

intensjoner (det som kommer frem gjennom det videoobserverte materialet), og til slutt 

hvilke assosiasjoner til et mulig referansefelt elevens bruk av formale og estetiske 

virkemidler virker å aktivisere. Analysen pr se er en systematisering av kunnskapelementer 

som kan observeres, men disse får først betydning når de ses i sammenheng med kunnskap 

som er tolket og forstått gjennom arbeidet med å designe og lage produktet. 

Tabell 4: Eksempel på produktanalyse 

S1 Visuelt-estetiske 
aspekter 

Arkitektonisk-konstruktive 
aspekter 

Annet: 

K2 

 

Trekantene og 
firkantene er malt i 
henholdsvis cerise og 
brunt og danner en 
rytmisk gjentagende 
bord rundt fatet. 

Avansert formsammensetting; 
åttekantet bunn, åtte firkanter 
og åtte trekanter, skråstilt og 
limt mot en bunnplate.   
Formen avviker fra lærerens 
modeller 

 

K9 

 

Brun grunnfarge med 
hvit (umalt) stripe rundt 
trekantformen.  

Enkel form, likesidet trekant 
med rette vegger 
Formen avviker fra lærerens 
modeller 
 

Kjent intensjon; 
fatet skal 
representere et 
kakestykke  
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Tabellen viser flere ting. I øverste rad ses analysekategoriene. I kolonnen helt til venstre 

vises et bilde av produktet, samt en medfølgende tall/bokstav-kombinasjon. K (i dette 

tilfellet) referer til at tingen er laget av en jente som av analytiske årsaker har fått 

betegnelsen K9. Alle elever som deltar i studien ble tildelt bokstav- og tallkombinasjoner. 

Ved skole 1, fikk jentene K, og guttene M. På skole 2 fikk jentene C og guttene B og på 

skole 3 fikk jentene Y og guttene X.  

4.2. Etikk; refleksjoner og praktiske tiltak  

Forskning er regulert gjennom ulike lover og forskrifter. Lovene og forskriftene er nedfelt 

for å beskytte enkeltindividet på den ene siden, og forskningens kvalitet og troverdighet på 

den andre. I Norge har NESH (Den nasjonale forsrkningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora) på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet 

utarbeidet et sett forskningsetiske retningslinjer «… for å hjelpe forskere og 

forskersamfunnet med å reflektere over sine etiske oppfatninger og holdninger, bli bevisst 

normkonflikter, styrke godt skjønn og evnen til å treffe velbegrunnede valg mellom 

motstridende hensyn» (NESH, 2006:5). De forskningsetiske retningslinjene har ikke 

samme funksjon som lover, de viser til forskjellige typer av normer, fra ufravikelige krav 

til viktige hensyn (NESH, 2006:6-7). Lovverk som regulerer forskning er i hovedsak 

nedfelt i bla: «Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven)» og: 

«Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning» (Forskningsetikkloven).  

«Ethics are complicated», hevder (Anderson, 1998, s. 23).  Han peker på at til tross for 

lover og regler angående både juridiske, faglige og menneskelige hensyn, så vil vi 

sannsynligvis alltid støte på etiske problemstillinger av ulike slag på vår vei gjennom en 

forskningsprosess. En forskningsprosess, som enhver annen prosess, er umulig å forutse i 

detalj. Det er jo nettopp det som kjennetegner prosesser, man starter ett sted, men man kan 

ikke vite med sikkerhet hva man ender opp med til slutt. Når vi har med mennesker å 

gjøre, kan prosessene være svært uforutsigbare. Selv om vi vet en del om hvordan et 

klasserom fungerer, og at vi kan ta en del forholdsregler ut fra det, så vil det allikevel 

dukke opp situasjoner og hendelser som ikke kan planlegges eller tas tilstrekkelig høyde 

for i forkant.  
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En forsker som trer inn på en arena, i denne sammenheng i en klasseromskontekst, vil flere 

dilemma alltid måtte vurderes. I følge Cohen, L., K. Morrison, et al, er cost/benefit ratioen 

spesielt problematisk (Cohen, et al., 2000). Det å vurdere spennet mellom forskningens 

belastning og/eller nytte, er altså noe mer enn høytidelige kunngjøringer om menneskets 

ukrenkelighet, eller med taleførhet å forfekte forskningens nytte eller behov.  

Kvalitativ klasseromsforskning handler til syvende og sist alltid om å møte mennesker, og 

det handler om å bruke disse møtene og den informasjon som fremkommer gjennom 

møtene, for å generere ny kunnskap om et tema forskeren mener er viktig å generere 

kunnskap om. Jeg, som i utgangspunktet selv er faglærer i kunst og håndverk, mener 

selvsagt at det jeg har satt fokus på, er et viktig anliggende. Jeg mener det er viktig å 

generere kunnskap om faget knst og håndverk slik det utspiller seg mellom lærer og elever 

i skolehverdagen, og i med at jeg har blitt tildelt doktorgradsstipendiat fra HiT og blitt 

antatt som PhD student ved PFI, antar jeg at forskning innen dette problemområdet også av 

andre, vurderes som interessant og nyttig.  

Behovet for kunnskap er, etter mitt skjønn, helt nødvendig for å kunne forstå og utvikle ett 

av grunnskolens fagområder. Spørsmålet er om vinklingen av prosjektet vil kunne være til 

skade, eller om det vil kunne utsette deltagerne for risiko på en slik måte at prosjektet ikke 

bør gjennomføres. I utgangspunktet vil jeg hevde at dette er et lavrisikoprosjekt, både for 

lærere og elever. Behovet for kunnskap er stort, og belastningen eller risikoen for 

deltagerne relativt lav. Selvsagt vil enhver forskningssituasjon kunne være krevende for 

deltagerne, og sannsynligvis vil tilstedeværelsen av en forsker påvirke både lærer og elever 

på måter man ikke kan forutse. For mitt vedkommende, vil spørsmålene dreie seg rundt 

hvordan man skal beskytte enkeltindividets interesser på best mulig måte gjennom 

forskningsprosessen, slik at verken forskningen utvannes eller individet blir utsatt for 

utilbørlig belasting. 

Anderson påpeker at forskningsetikk gjennom tidene i stadig større grad har blitt flyttet fra 

å være forskerens eget ansvar, til å bli regulert av lover og eksplisitte regler. Han stiller 

spørsmål om forskningen automatisk vil bli mer etisk av strenge lovreguleringer, og viser 

til at det er så stor forskjell på prosjekter, og at det å nedfelle standarder som kan omfatte 

all forskning, nødvendig nok ville ramme og innskrenke forskningens muligheter i stor 

grad (Anderson, 1998). Streitlien henviser til Derrida som «…advarer mot å gjøre etikk om 
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til en form for teknologi, til noe som er instrumentelt og anvendbart» (Streitlien, 2006, s. 

152), og Cohen, et al sier det på denne måten:  

…each research undertaking is an event sui generis, and the conduct of researchers cannot be, 

indeed should not be, forced into a procrustean system of ethics. When it comes to the 

resolution of a specific moral problem, each situation frequently offers a spectrum of 

possibilities (Cohen, et al., 2000, s. 50).  

Altså, ethvert forskningsprosjekt er et eget landskap man beveger seg i, og fordi vi har med 

mennesker og mennesker i bevegelse å gjøre, så vil vårt forhold til etisk handlemåte stadig 

bli utfordret, og enhver situasjon vi havner i, vil kunne tilby en rekke mulige 

valgalternativer. I et klasserom vil man møte på etiske problemstillinger som er knyttet til 

situasjonen og konteksten i seg selv. Disse kan vanskelig nedfelles i forutgående 

protokoller, men må løses der og da. Streitlien henviser til Simons og Ushers begrep 

«situert etikk» og sier: «Som pedagogisk forsker kan man ikke unngå å overveie 

motstridende betraktninger som er lokalisert i praksisen som studeres. Forskeren må derfor 

selv finne sine løsninger (om de finnes) og reflektere over sitt eget utgangspunkt og 

holdningen til forskningsobjektene» (Streitlien, 2006, s. 152). I denne sammenhengen har 

det å delta i klasserommet og til enhver tid forsøke å forholde meg til de avtaler som ble 

inngått gjennom samtykkeerklæringen, blitt et tilbakevendende tema. Jeg måtte hele tiden 

forholde meg slik med videokameraet at jeg minst mulig filmet de som ikke deltok i 

studien, og jeg forsøkte «å lytte» til den generelle stemningen i klasserommet for ikke å trå 

for nært innpå den enkelte elev. 

4.2.1. Det informerte samtykket 

Aukrust presenterer kravet om det informerte samtykket som: «En direkte følge av 

nazitidens medisinske «forskning». Kravet om informert samtykke var ett av de viktigste 

virkemidlene for å beskytte enkeltindividet, særlig i forhold til medisinske forsøk, men det 

gjelder også alle typer deltagelse i forskning» (Aukrust, 2005, s. 231). I Norge reguleres 

innsamling og behandling av personopplysninger av Personopplysningsloven. 

Personopplysninger er definert som: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 

enkeltperson, og det er lovfestet at: 

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket 

eller behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse.  Loven gjelder 
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for behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler 

og formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket 

gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir 

behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig 

integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger (LOV 2000-04-14 nr 

31: Lov om behandling av personopplysninger). 

Det informerte samtykket har stor betydning for forskningspraksis, og kan benevnes som 

en del av «… the bedrock of ethical procedures» (Cohen, Morrison, et al, 2000:50).  Det 

informerte samtykket baserer seg på at den som skal delta i et forskningsprosjekt, skal gi 

sitt uttrykkelig ja til å delta. Det skal fremkomme uten tvang, og den det gjelder, skal ikke 

bli utsatt for utilbørlig press i form av for eksempel, en følelse av å bli holdt utenfor 

attraktive situasjoner eller miljøer. Det bør heller ikke knyttes gevinster opp mot et 

samtykke. I de tilfellene hvor forskningen involverer barn/unge under 15 år, skal også 

foreldre/verger gi sitt samtykke til forskningen.  

Informantene i denne studien er både lærere og elever. Undersøkelsene foregår på 

ungdomsskoletrinnet og berører elever i alderen mellom 13-16 år. Det vil i praksis si at 

informert samtykke måtte innhentes fra ungdommene selv, men i tillegg måtte foreldre, 

som hver enkelt elevs «gatekeeper», informeres og gi sitt samtykke.   

En utfordring ved klasseromsforskning er at det er mange som må gi sitt samtykke før en 

kan sette i gang med sine undersøkelser. Samtykket hver enkelt gir, skal for øvrig, i tillegg 

til å være fritt og uttrykkelig, gis på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon. Hvor mye og 

hva slags informasjon man skal gi, kan by på visse problemer. Informasjonen skal gis slik 

at de involverte kan forstå hva de samtykker til å delta i, men på samme tid er det ikke 

alltid man kan si alt om verken hensikt eller mål for studien. Noen ganger vil for mye, eller 

for detaljert informasjon rett og slett kunne påvirke deltagernes atferd og handlingsmønster 

og dermed også de dataene vi samler inn.  «Men vi kan fort kommet til å tøye strikken for 

langt og ende opp med en strategi hvor det beste å si minst mulig, for å få informanten til å 

si mest mulig» (Aukrust, 2005:233). Det er klart det er en vurdering i forhold til hvor mye 

og på hvilken måte informasjonen skal gis til forskningsdeltagerne. Det skal gis «… 

alderstilpasset informasjon om prosjektet og dets konsekvenser, informasjon om at 

deltagelse er frivillig, og at de når som helst kan trekke seg fra undersøkelsen» (NESH, 

2007:17).  
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I dette prosjekt har jeg valgt, i samråd med lærerne i studien, å sende informasjon og 

samtykke-erklæring til hjemmene via ranselposten (se vedlegg 2). Denne måtte elever og 

foresatte skrive under på, før den ble sendt tilbake til faglærer. Utformingen av 

informasjon/samtykkebrev har blitt lest av to kollegaer som jobber som grunnskolelærere i 

kunst og håndverk, for å sikre at teksten var forståelig og innholdsmessig dekkende. Det 

ble også sendt og godkjent av NSD i forkant. Når det gjelder elevenes samtykke, var det 

noen få som ikke ønsket å delta i studien (se s.76). Disse har jeg da så langt det har vært 

råd, ikke filmet i det hele tatt, og hvis de har kommet med på film, har dette ikke blitt gjort 

til gjenstand for videre analyser.   

I forlengelsen av det informerte samtykket er det å få tilgang til feltet selvsagt svært 

vesentlig. En ting er hvordan man velger ut skoler eller lærere som informanter. En annen 

ting er hvordan man henvender seg, hvordan man får aksept og tillatelse til forskningen 

ved den enkelte skole. En skole er en institusjon med mange gatekeepers på flere plan, og 

for meg ble det blant annet et spørsmål om hvem jeg skulle henvende meg til først. Jeg 

valgte til slutt å henvende meg til lærerne først, fordi jeg vurderte at det var lærerne som 

ville være i den mest sårbare posisjonen. Jeg ønsket ikke å henvende meg til rektor, fordi 

jeg ønsket å unngå at lærerne ble utsatt for utilbørlig press fra sin overordnede. Streitlien 

for eksempel, forteller at hun først henvendte seg til rektor ved skolene hun ville undersøke 

og sier i ettertid at hun ikke kan si om lærerne har blitt utsatt for utilbørlig press for å delta 

i undersøkelsen (Streitilen, 2006). 

Jeg regner læreren som den som løper størst risiko ved å delta i studien, og tenker at hvis 

man skal ta det informerte samtykke på alvor, må de som skal utsettes for studien, bli 

forespurt på fritt grunnlag, uten påvirkning fra for eksempel rektor (som kanskje har sin 

helt egen agenda med å la sin skole delta i prosjektet). Henvendelsene til lærerne skjedde 

først gjennom en kombinert mail/ vanlig post til den gjeldende lærer (se vedlegg 1). De 

lærerne som ikke responderte på min henvendelse, sendte jeg en purring, og de som heller 

ikke responderte på den andre henvendelsen, betraktet jeg som uinteresserte eller ikke 

villige til å stille opp i min undersøkelse, og de fikk være i fred. Lærerne fikk både muntlig 

og skriftlig informasjon om prosjektet, og de samtykket til deltagelse i studien gjennom en 

samtykkeerklæring (se vedlegg 1). 
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4.2.2. Forholdet til informantene og relasjoner i feltet  
Det å være lærer, er en sammensatt og sårbar aktivitet. Noen ganger går alt som på skinner, 

en føler elevene er med, og klasserommet har en positiv atmosfære. Men det kan fort snu 

seg, og ikke alle timer er udelt gode å gå ut fra. Jeg snakker av egen erfaring, men jeg tror 

kanskje flere vil kunne være enige i dette. Det å være lærer og skulle få en forsker inn i 

klasserommet, kan nok for mange oppleves både stressende og kanskje ubehagelig, og det 

er en sannsynlig årsak til at det var så vidt få som svarte på mine henvendelser.  

Det kan være en tøff utfordring å skulle bli observert, føle at en blir veid og målt, tolket og 

forstått gjennom andres øyne. «Å være underlagt andres observasjon og tolkning kan 

oppleves som nedverdigende» står det i NESHs forskningsetiske retningslinjer (NESH, 

2006:11), og som forsker er vi «… forpliktet til ikke å påføre informantene skade og 

smerte», men ingen kan, som det heter i NESHs retningslinjer (forrige utgave, 2003 min 

anmerkning) «... forlange full beskyttelse mot ubehag på linje med dagliglivets 

frustrasjoner eller mot enhver økt innsikt i egen situasjon» (Aukrust, 2005:239).  

Kvalitativ forskning handler om møter med mennesker, det handler om «å bruke» 

mennesker som kilder til kunnskap og informasjon. Aukrust presiserer dette med 

nærhetsetikken (Levinas), hvor viktig det er å anerkjenne og se den Andre (Aukrust, 2005). 

Først når vi anerkjenner hverandre som unike enkeltindivider, kan vi sikre oss at deres 

rettigheter blir ivaretatt. «Idet den andre ser på meg, møter jeg et individ som ikke kan 

reduseres til et nummer i rekken, eller bare å være en representant for en art eller en 

kategori» (Aukrust, 2005:228). Valget av videoobservasjon som metode kan oppleves 

ubehagelig for de som deltar. Dette opplevde jeg for eksempel den første dagen jeg skulle 

filme ved skole 1, hvor en av jentene hadde glemt at jeg skulle komme og filme, og som 

måtte hjem i friminuttet for å stelle seg. Det kan oppleves svært ubehagelig at noen andre 

skal betrakte og vurdere dine handlinger, og ungdom i den alderen er kanskje veldig 

sårbare akkurat på det punktet. Samtidig var det tydelig at flere syntes det var veldig 

morsomt at jeg var der og filmet, og noen hilste alltid blidt og kom med kommentarer som 

de ville ha med på filmen.  

Det at jeg valgte å bruke et split-vision kamera for videoopptak (hvilket betyr at jeg kunne 

filme ved å holde kameraet omtrent i hoftehøyde og samtidig følge med på det som ble 

filmet via skjermvisingen på kameraet), ga meg, slik jeg vurdere det, noen fordeler som 

deltagende observatør og som menneske sammen med andre mennesker. Det kan selvsagt 
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stilles kritiske spørsmål rundt min rolle som forsker ved at jeg valgte en stor grad av 

deltagelse i klasserommene. Det at jeg ikke skjulte ansiktet mitt bak et stort kamera, og 

dermed også unngikk å forsøke å innta en objektiv og tilbakeholden rolle, men valgte et 

håndholdt kamera og mer eller mindre å være til stede, gjorde at jeg kunne observere i 

rommet og de enkelte deltagerne rundt, mens jeg filmet. Jeg opplevde at jeg fikk kontakt 

med det som skjedde på to plan. For det første gjennom hele tiden å analysere hvordan 

deltagerne reagerte på filmingen; ved at elever trakk seg unna eller ga meg andre tegn, 

kunne jeg unngå å filme der og da, eller jeg kunne filme fra en annen vinkel som eleven 

ikke opplevde for nærgående. For det andre at jeg kunne observere helheten i rommet og 

planlegge den videre filmingen ut fra de bevegelser og den aktivitet jeg observerte. Ved at 

jeg hadde kontakt med deltagerne i studien, opplevde jeg ganske raskt at de vennet seg til 

meg og ble trygge og naturlige, og i etterkant av studien fortalte en elev at han til slutt 

hadde begynt å betrakte meg som en av elevene, nærmest som en naturlig del av 

klasserommets praksis.   

4.2.3. Avidentifisering av datamaterialet 

I prosjektet har jeg vært i nærkontakt med mange mennesker, både elver og lærere. Hver 

av disse har krav på beskyttelse som enkeltindivider. Gjennom analysene av materialet har 

jeg derfor avidentifisert materialet på to måter. For det første bruker jeg tall og 

bokstavkoder i stedet for navn på skoler og individer. For det andre benytter jeg meg også 

av en del bildemateriale fra videoobservasjonen i avhandlingen, og her har jeg gått inn på 

hvert enkelt bilde før det har blitt lagret/satt inn i avhandlingen og sladdet/klippet vekk 

personidentifiserende kjennetegn. På den måten vil den enkelte deltagers identitet være 

skjult.  
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5. Presentasjon av datamaterialet og avhandlingens resultater 

Kapittel 5 og 6 er begge viet datamaterialet og avhandlingens resultater. For å lette 

forståelsen, er det laget en modell som skjematisk sett viser hvordan datamaterialet er 

bearbeidet, og hvordan det blir presentert i kapitlene. I kapittel 5 presenteres materialet fra 

hver enkelt skole, gjennom arbeidet fra ide til ferdig produkt. I kapittel 6 sammenfattes og 

sammenstilles materialet, første lineært, fra ide til ferdig produkt, deretter i lys av de tre 

analytiske kategoriene; den kollektive innholdsarenaen, (faglig-) hverdagspraksis mellom 

elev, lærer og faglig innhold og til slutt gjennom elevenes deltagelse og arbeid med 

innhold gjennom oppgaveperioden (se figur nedenfor).   
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Figur 3: Oversikt over presentasjon av resultater, kapittel 5 og 6 
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I dette kapittelet presenteres datamaterialet gjennom en form for fortettet beskrivelse av 

innhold og arbeid i hvert av de tre klasserommene, fra ide til feriidg produkt (skole 1, skole 

2 og skole 3). Det kan sees som en form for «thick description» (Geertz, 1973) hvor det 

søkes etter mening i et komplekst og stort datamateriale ved å se etter mønster og 

tendenser i handlinger, og den sammenheng handlingene foregår i. Datamaterialets 

hovedtyngde er relatert til videoobservasjon, men det inngår i tillegg analyse av elevenes 

ferdige produkter. Observasjonene fant sted i den rekkefølge materialet presenteres. Skole 

1 ble observert høst 2009/vinter 2010, skole 2 og skole 3 vår 2010. De fortettede 

beskrivelsene sikter på å presentere observasjonsdata på en slik måte at leseren kan følge 

gjennomføringen av oppgaveperiodene fra begynnelsen, med lærerens presentasjon av 

oppgaveperiode, til elevenes ferdige produkter ved slutten av perioden.  

I tillegg til at alle undervisningsøktene i de tre oppgaveperiodene ble filmet, gikk lærer 

med en lydopptaker rundt halsen som fanget opp interaksjonssekvenser mellom lærer og 

elev. Lydopptaket ble en god støtte i de tilfeller hvor for eksempel maskinstøy 

vanskeliggjorde å høre lyden på videoopptaket. Noen få undervisingsøkter (gjelder kun ved 

skole 1) er ikke transkribert og dermed ikke med i tolkningen. Dette ble gjort fordi det 

fremkom en form for tetthet i materialet, og lite nytt ble tilført.  

De fortettede beskrivelsene følger en lik struktur: Innledningsvis presenteres hver enkelt 

skole, kort. Dette gir et innblikk i hva slags skole det er snakk om, hva slags lokaler kunst 

og håndverksundervisningen foregår i samt informasjon om lærer og elever. For å kunne 

følge arbeidet fra ide til ferdig produkt, presenteres datamaterialet i den rekkefølgen 

arbeidet foregikk, det vil si fra ide til ferdig produkt. Samtidig presenteres arbeidet 

gjennom to hovedkategorier; for det første gjennom det som er kalt «fellessekvenser fra 

lærer» som omfatter videomaterialet hvor lærer samler hele klassen i felles undervisning/ 

informasjon. Den andre hovedtypen videomateriale er «interaksjonssekvenser mellom 

lærer og elev». Først beskrives lærerens innledning til oppgaveperioden. Deretter 

presenteres arbeidet fra ide til ferdig produkt gjennom tre faser (ideutviklingsfase, 

fremstillingsfase og til slutt arbeidet med finish). Til slutt presenteres en analyse av 

elevproduktene fra det aktuelle klasserommet.  
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5.1. Skole 1 – fat eller bolle?  

 

 

En stor ungdomsskole på Østlandet. 

Ungdomsskolen ligger sentralt i forhold til en mellomstor by på Østlandet. Skolen har ca. 

500 elever. Etter innføringen av LK-06 har skolen gjennomført visse strukturelle endringer 

i forhold til faget Kunst og håndverk. Gruppestørrelsene må sies å være relativt store med 

gjennomsnittlig 18-22 elever i hver gruppe. Det er 18 elever i gruppen som deltok i 

undersøkelsen, og en av dem reserverte seg fra deltagelse i undersøkelsen. Læreren har 

faglærerkompetanse med videreutdanning og mer enn ti års erfaring som lærer i faget. 

Undervisningen er lagt til fredager med tre skoletimer (45 min undervisningsøkter med 

pauser i mellom), og oppgaveperioden strakte seg over 8 uker fra høst til litt ut på nyåret, 

2009/2010.  

Treverkstedet virker velholdt og ryddig. Det er 

veldig mange høvelbenker (14) i forhold til 

størrelsen på rommet, men høvelbenkene er ikke 

skrudd fast i gulvet, de står løse. Inne på 

treverkstedet finnes et lite verktøyskap med de 

enkleste og mest vanlige håndverktøy. I tillegg er 

det en del skrutvinger plassert langs to av 

kortveggene samt to gjæringssager. I tilknytning til 

treverkstedet er det et eget maskinrom samt et lite 

rom for malearbeid. På maskinrommet finnes større maskiner som sirkelsag, båndsag, samt 

tre vippesager (som elevene kan bruke selv). To pussemaskiner, en båndpusser samt en 

tallerkenpusser og bormaskin. I tillegg finnes støvanlegg og materiallagringsplass.  

Bilde 2:Verksted med skråstilte 

høvelbenker, skole 1 
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5.1.1. Lærerens presentasjon av oppgave/problem 
Introduksjonen til oppgaveperioden er filmet gjennom tre videosekvenser, i den første 

presenterer lærer hele oppgaveperioden og hva den skal inneholde (ca 7 min.), deretter 

synliggjøres måter å tenke og arbeide på gjennom oppgaveperioden ved at lærer viser frem 

egenproduserte modeller (ca 9.min). I den siste fellessekvensen, før elevene begynner å 

arbeide, får de utdelt oppgaveteksten, og lærer går konkret og punktvis gjennom den med 

elevene (ca 6 min).   

Det første læreren gjør, er kort å fortelle elevene hva denne oppgaveperioden skal handle 

om, og han knytter umiddelbart an til hovedområdet design i fagplanen og forklarer at:   

… noe av målet med oppgaven da er at dere skal lage produkter ut ifra et krav 

som dere setter til produktet. Så dere må tenke hva er det vi skal bruke det 

produktet til, og da, hvis dere skal bruke det til ett eller annet, må de oppfylle 

noen krav for at det skal fungere til den bruken. Deretter skal dere lage et 

produkt etterpå som fungerer til de krava [S11A:2] 

«Funksjonelle bruksgjenstander» sammen med det å sette krav til et produkt, presenteres 

som viktige elementer i oppgaveperioden. Elevene skal lage funksjonelle bruksgjenstander, 

men lærer forklarer at han ikke har definert hva produktet elevene skal lage, skal være til: 

«Så jeg sier ikke om det er en peanøttskål eller et appelsinfat, eller hva det nå måtte være, 

flatbrød eller druer … » [S11A:2]. Elevene må selv definere hvilke funksjonskriterier de 

ønsker å sette til eget produkt. Poenget med dette settes i sammenheng med funksjonen, det 

vil si hvordan valget av bruksområde har betydning for utformingen av selve produktet 

…. og det er klart, litt ut ifra om vi ønsker å lage noe som vi skal ha druer i eller 

appelsiner i så kan det kanskje formes forskjellig. Tenk bare på veggene rundt på et 

fat, hvis vi skal ha appelsiner i det så behøver det kanskje ikke være så tett mellom, 

eller rundt kantene. Skal vi ha druer eller peanøtter så må vi lage noe som er mer 

eller mindre tett ellers så vil det jo ramle ut [S11A:2]. 

Lærer skisserer en tankegang hvor elevene må medtenke ulike aspekter ved en bruksform 

når de selv skal komme på og utvikle egne ideer. Det handler om at ved å forstå hva et 

objekt skal brukes til, så åpnes det for ulike måter å tenke om form og konstruksjon på. 

Han forklarer for eksempel at det er forskjell på å lage et fat til små og store ting, som 

peanøtter eller appelsiner, fordi et appelsinfat så å si tåler noe annet enn en skål til 

peanøtter. I forlengelse av problembeskrivelsen forklarer lærer at elevene skal arbeide med 

en sammensettingsoppgave, han presiserer at dette ikke er en uthulingsoppgave. 
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I løpet av lærerens introduksjon til perioden blir det i tillegg kommentert at den skapende 

prosessen er viktig, og videre: «Det å ha vurdert ulike løsninger på ting og på en måte 

kommet fram til den beste løsningen som dere synes er best, kanskje litt i samarbeid med 

meg, og da finne fram til noe som dere blir fornøyd med» [S11A:2]. Den skapende 

prosessen knyttes tett mot det å vurdere og tenke gjennom ulike løsningsmuligheter, noe 

som igjen kan indikere et fokus på refleksjon.  

Konkretisering og modellering: 
Lærer har produsert egne modeller som han 

viser frem for å konkretisere oppgaven. Han 

har laget tre hovedtyper, modell 1 er en avlang 

form med utskrådde vegger ved kortenden 

(bilde nr. 4). Modell 2 er en kvadratisk valmet 

form (bilde nr.5) og modell 3 har en sirkulær 

grunnflate påsatt ben som står i vinkel utover 

(og danner «vegger» til fatet, bilde nr. 6). Han 

viser de tre modelltypene etter hverandre, og hver modell blir viet litt tid (modell 1 - 1: 

min, mod 2 – 2: min, mod 3 – 4: min).  

 

Først vises modell 1 frem (bilde 3). Lærer beskriver formen på den og forklarer og viser 

ulike muligheter for endring. Han har blant annet en løs kortvegg som han legger inntil 

formen, og sier: 

 

Den her er rett, sett fra sida her, også er en skrå ut på kantene (lærer peker og viser hva han 

mener med rett på siden og skrå ut på kantene). Så nå kan vi jo i tillegg – og dere ser at en 

er ikke lik på kantene (den veggen han legger til er lavere enn den som er satt fast). Men her 

er det mulig å lage en annen form her hvis dere ønsker det, eller dere kan kutte rett over 

(han peker på kortveggen som er satt fast) så få dere det som en måte å gjøre det på 

[S11A:2] 

 

Modell 2 er en kvadratisk valmet 

form, og i likhet med modell 1 vises 

ulike måter å utnytte denne formen 

på. Denne modellen er laget i finer, 

og den har ikke bunn (se bilde 4).  

Bilde 3:Lærer viser frem muligheter med modell 1 

Bilde 4:Lærer viser frem modell 2. 
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Lærer forklarer at denne formen er mer komplisert enn den foregående fordi den har fire 

skrå hjørner: 

… og da begynner det å bli litt mer vanskelig fordi vi begynner å få litt mer skråer her. 

Skråkanter (han peker på modellen) det er straks litt mer vanskelig men samtidig litt mer 

utfordrende ... og kanskje en mer spennende form hvis dere synes det [S11A:2]. 

Jo flere skrå kanter formen har, desto vanskeligere og mer utfordrende blir det å lage 

gjenstanden, sier lærer, men han legger til at det kanskje også blir en spennende form for 

elevene.  

Lærer visualiserer i tillegg hvordan en bunn kan settes på (se bilde 4). Han påpeker at 

bunnen ikke behøver være tett inntil veggene, men at den for eksempel kan settes slik at 

det oppstår et mellomrom mellom veggene og bunnen. Her tydeliggjøres det at det er 

viktig å medtenke funksjon: 

Det er ikke noe som sier at den (bunnen) nødvendigvis må passe nøyaktig inni der 

Kanskje den kan stå med litt avstand, på de pinnene som jeg har antydet litt her. Og 

hvis vi da skal ha appelsiner oppi her så er det ikke et problem, for appelsiner ramler 

jo ikke ut i den sprekken der (holder modellen opp slik at vi kan se åpningene mellom 

bunnen og formen, se bilde 4). Men hvis jeg skulle lage en peanøttskål med denne 

løsningen her, da ville det kanskje vært en dårlig løsning, for da ville peanøttene skli 

ut og ramle på bordet. Det er derfor vi må ha med hva vi skal bruke den til i forhold 

til valget av løsning. [S11A:2] 

Valget av form henger sammen med valget av funksjon, og valget av form kan vurderes 

som en god eller dårlig løsning alt ettersom hvilke funksjoner som skal dekkes. Det blir 

derfor viktig for elevene å skissere hva de tenker at produktet de skal lage, skal brukes til.  

Videre forklares det hvordan elevene kan tenke når det gjelder farge, og at de kan ha : 

«…ulike farger inni her (peker inni modellen) på de ulike delene her, eller dere kan ha 

samme farge på alt eller dere kan ha en annen farge inni» [S11A:2], og han poengterer 

videre at elevene kan ha ulike størrelser (dvs bredder) på veggene, men at han kommer til å 

sage opp noen standariserte remser med finer: «….slik at ikke jeg må stå å finskjære ulike 

løsninger på en halv centimeter forskjell til hver og en av dere. Det har litt å gjøre med at 

dere er såpass mange i klassen» [S11A:2]. 

På den ene siden foreslår lærer alternativer og måter elevene kan tenke på, både når det 

gjelder form og bruk av estetiske virkemidler, og han angir et visst handlingsrom og 

enkelte valgmuligheter både med farge og form. På den andre siden påpeker lærer når det 
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kommer til størrelsen på produktet (bredden på veggene i fatet) de skal lage, at de må velge 

mellom noen standardiserte bredder som han sager opp. Dette, sier han, er på grunn av 

effektivitetshensyn. Fordi elevene er såpass mange, vil det være lite hensiktsmessig å sage 

opp bredder med små variasjoner tilpasset hver enkelt elev.  

Modell 3 er annerledes enn 

både modell 1 og 2. Der de 

to foregående hadde faste 

vegger, er dette en modell 

som er bygget opp rundt en 

bunnform (lærer viser først 

en sirkelform, deretter en 

trekantform og til slutt 

foreslår han muligheten for å bruke en firkantet bunnform). Lærer visualiserer i tillegg 

hvordan elevene kan bruke både snorer, tre og pleksiglass som vegger. 

 
Presentasjon av oppgavetekst 
I etterkant av konkretiseringen og ulike måter å angripe oppgaven på, tar lærer for seg 

selve oppgaveteksten slik den er skrevet og som elevene blir bedt om å lime inn i hver sin 

loggbok. Han utdyper først oppgaveperiodens fremdriftsplan ved kort å beskrive de enkelte 

punktene: 

Under fremdrift, midt på arket omtrent er det fem punkter... den første skal dere tenke litt på, 

den andre har jeg snakka litt om nå, pluss at dere i tillegg prøver å komme på andres ideer 

og egne ideer. Nå har dere fått litt ideer fra meg...på idemyldring… Så skal dere på nummer 

tre, velge det dere ønsker og på nummer fire lage modell og nummmer fem er å gjøre 

oppgaven reint praktisk [S11A:5] 

Fremdriftsplanen er utformet nærmest som en huskeliste for elevenes arbeid. Her brukes 

begreper som: klargjøre oppgaven, skaffe seg en oversikt over muligheter, innhente idéer. 

Dette poengteres både som et individuelt og sosialt foretakende; de kan ha idéer selv, og de 

kan hente idéer fra andre. På dette stadiet vektlegges det at elevene skal se muligheter, ikke 

begrensninger. Videre må elevene ta et valg som skal begrunnes i loggboken. Det siste 

skrittet med idéarbeidet er å lage en nøyaktig modell som skal godkjennes av lærer. 

Deretter skal gjenstanden lages som en praktisk løsning av oppgaven (se for øvrig vedlegg 

5). 

Bilde 5:Lærer viser frem modell 3 
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Estetiske virkemidler forklares ved å betegne det som «ulike elementer eller ting som kan 

være med på å forme oppgaven» [S11A:5]. Lærer nevner formen på gjenstanden som ett 

element og viser tilbake til konkretiseringen og modelleringen han har hatt. Videre 

forklares estetiske virkemidler som et spørsmål om materialbruk, om elevene for eksempel 

velger tre eller pleksiglass og det å bruke farge som et estetisk virkemiddel. Her viser lærer 

frem ett eksempel på fargebruk:  

… og da er det en måte å bruke farge på det er å gjøre som det er gjort på et 

eksempel her nemlig det som kalles lasering, at når vi maler så maler vi på en 

måte slik at treverket synes litt igjennom, at vi ikke bruker heldekkende maling 

... at vi prøver å male litt med kanskje ved hjelp av en svamp … så drar vi av 

malinga sånn, også får vi sånn fin effekt … eller her som det er mere 

gjennomskinnelig. Det kan gjøres med alle de forskjellige fargene vi har 

tilgjengelig. [S11A:5] 

I tillegg trekkes det frem at elevene kan arbeide med overflaten i treverket, at de kan 

skjære, skrive noe eller sage ut for å skape dekor på gjenstanden.  

De siste aspektene som kommer frem ved gjennomgangen av oppgaveteksten, er for det 

første viktigheten av bevisste valg og at elevene kan begrunne valgene som gjøres. Dette 

settes i sammenheng med vurdering og karakterer; hvis elevene kan begrunne valgene sine, 

kan det bidra til bedre bedømming av oppgavens resultat. Som en utdyping av 

vurderingsaspektet, poengterer lærer elementer ved arbeidsprosess, og han spør: «Har dere 

skisser? Har dere modeller?» [S11A:5]. Arbeidsinnsats settes i sammenheng med fremdrift 

og elevenes evne til å arbeide selvstendig. Selvstendighet i arbeidet trekkes frem som en 

positiv ting:  

Med det så mener jeg ikke at du ikke skal tørre å spørre om hjelp... men vi må 

samtidig ikke be om så mye hjelp at det blir jeg som gjør oppgaven for dere… 

for da har dere kanskje valgt en for vanskelig løsning. Det har noe med å å 

prøve å tenke litt hvor stor (utydelig tale).. hva kan jeg klare å få 

til...selvfølgelig med litt hjelp, men ikke så mye at læreren må gjøre noe for 

dere [S11A:5] 

Lærer fokuserer på elevenes selvstendighet og han forventer at elevene skal arbeide mest 

mulig selvstendig, samtidig skynder han seg å legge til at det ikke innebærer at de ikke skal 

be om hjelp. Det å arbeide selvstendig settes i sammenheng med elevenes evne til å velge 

en oppgaveløsning de tror de er i stand til å lage. Til slutt nevnes det ferdige produktet som 

ett aspekt ved vurderingen, og her sies det at hva som menes med et fint produkt, skal bli 
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tatt opp ved en senere anledning. Deretter viser lærer frem et bord med diverse utstyr 

elevene kan få bruk for når de setter i gang med modeller eller tegninger, og det åpnes for 

at elevene kan velge mellom å lage tegninger eller modeller, alt ettersom hva de selv 

opplever er den beste arbeidsmåten.  

Interaksjonssekvenser 
Det er få interaksjoner mellom lærer og elever i oppstarten hvor lærer presenterer 

oppgaven for elevene. Hovedinntrykket er at lærer viser og forklarer, og elevene ser på og 

følger med på lærerens presentasjon. I de tilfellene hvor elevene stiller spørsmål, er disse 

først og fremst av avklarende art. For eksempel spør en elev om de får lov til å male, eller 

om de bare kan bruke tremateriale i sin oppgaveløsning 

 

E: Jeg bare lurte på om vi skulle ta også – får male og sånn etterpå ... eller er det 

bare tre? 

L: Nei, farge er noe som kommer inn som en del hvis dere ønsker… ja….ja… 

E: Skal vi bare jobbe med materialet tre? 

L: Nei, jeg har noe pleksiglass her som jeg skal vise litt. Men i utgangspunktet så er 

det trematerialet som er basis i oppgaven så skal vi fylle på med noen andre 

materialer. Så det blir verkstedet her og der inne som i utgangspunktet skal bruke her 

nå. 

 

Gjennom et annet spørsmål, vises hvordan en annen elev er opptatt av selve arbeidsformen 

i perioden, om hvorvidt elevene kan arbeide alene eller sammen med noen: 

E: Skal vi jobbe en og en eller skal vi jobbe sammen med noen? 

L: Altså, dere ..skal levere hvert deres produkt for å si det sånn, men det er ikke noe i 

veien for at dere samarbeider og kommenterer hverandres løsninger, får ideer av 

hverandre ser på hverandre, kommer med forslag, og for så vidt jobber med samme 

problematikk, men jeg ønsker jo ikke at dere skal lage to helt like… altså at dere lager 

kopier av hverandres ting. 

Her poengteres det at hver elev skal lage sitt produkt, men samtidig sier lærer at elevene 

kan samarbeide og hjelpe hverandre så lenge de ikke kopierer hverandres løsninger. Det 

legges vekt på at hver elev lager sitt produkt og at det er en individuell oppgave, men at det 

ikke forhindrer en sosial læring sammen med andre.  

Innholdsmessig oppsummering av lærerens presentasjon av oppgaveperioden 

Objekttype og funksjonsaspekt 
Funksjonsaspektet defineres i oppgaveteksten både gjennom en definisjon av objekttype; 

fat/bolle og funksjonskriteriet: å ha noe i eller på. Læreren utdyper for elevene hvordan 
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forholdet mellom objektets funksjon og den valgte formen er avgjørende for forholdet 

mellom god eller dårlig løsning. Lærer fremhever betydningen av å velge funksjon først og 

deretter tenke på hvordan formen på gjenstanden kan bidra til å gjøre den funksjonell. 

Material, teknikk og redskap 
Tekniske aspekt er i oppgaveteksten ikke nærmere definert enn til at elevene skal arbeide 

med sammensetting av deler. I konkretiseringen og modelleringen blir hva som menes med 

sammensetting, visualisert gjennom variasjoner og endringspotensial ved de enkelte 

modelltypene som vises frem. Teknisk vanskelighetsgrad påpekes i forhold til valg av 

vinkler/skråer på formen som velges. 

I oppgavteksten er ikke materialer definert, men etter spørsmål fra elev formidles det at tre, 

det vil si finerplater, er basisen i oppgaven, mens for eksempel pleksiglass også kan 

brukes. I presentasjonen blir det forklart at elevene må forholde seg til en viss 

standardisering av materialbredder fordi det er mange elever.  

Form, farge og komposisjon 
Når det gjelder estetiske virkemidler, er disse kort presentert i oppgaveteksten gjennom 

punktvis oppramsing av mulige virkemidler elevene kan ta i bruk, i presentasjonen i 

klasserommet bringes estetiske virkemidler opp i sammenheng med konkretiseringen og 

modelleringen; gjennom denne blir elevene presentert for mange muligheter i forhold til 

formvariasjoner. Det trekkes også frem at farger kan brukes på mange måter, blant annet 

gjennom laseringsteknikk. Visuelle aspekter ved konstruksjon er et vesentlig trekk ved 

modelleringen og konkretiseringen i klasserommet. Her vises mulige former konkret 

gjennom modellene som er produsert, men i tillegg vises det muligheter for variasjon innen 

hver konstruksjon. 

Kunst og formkultur: 
I liten grad problematisert eller trukket frem. Begrepet «design» brukes og forklares, og 

elevene oppfordres til å tenke på seg selv som «designere». Det at læreren modellerer og 

viser frem egenproduserte modeller kan allikevel forstås som en del av lærerens formbilde 

og formkulturfelt. 

Arbeid og prosess: 
Når det gjelder aspekter ved prosess, er dette definert i forhold til begrepet design. Elevene 

skal designe en gjenstand, og det er påpekt at retningen på arbeidet går fra å definere 

funksjon til å utvikle form på grunnlag av funksjon. Utforming av ideer beskrives i 

oppgaveteksten som «sentralt», og det «å innhente ideer» og «skaffe seg oversikt over 

muligheter» er beskrivelser som brukes i oppgaveteksten. Etter spørsmål fra en elev 
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forklarer lærer at hver elev skal lage «sitt» produkt, og at det er et poeng at det ikke skal 

være kopier av andres løsninger. Det poengteres at elevene «skal arbeide som en 

designer». 

Objekttypen elevene skal designe, er avgrenset til fat eller bolle, men det er lagt vekt på at 

elevene selv skal definere hva fatet/bollen skal romme/brukes til før de arbeider med å 

utvikle en form som kan tilfredsstille kravene til funksjon. Det er mulig å snakke om at 

lærer forsøker å skape en spesifikk måte å tenke på når elevene skal designe sitt objekt 

innen de muligheter og begrensninger som gis i oppgaveteksten. Det er også et inntrykk at 

lærer problematiserer og oppfordrer til elevenes egne refleksjoner omkring egne valg, noe 

som blant annet kan sees i fokuset på elevenes loggføring. Gjennom modelleringen og 

konkretiseringen skapes en ramme som på samme tid kan sies å være retningsgivende og 

mulighetsskapende. Retningsgivende fordi det visuelle sammen med lærerens forklaringer 

angir et konkret innhold og en visuell stimuli som kan virke inspirerende, men også visuelt 

bindende fordi det skaper helt konkrete bilder av spesifikke former.  

Lærer begynner med å presentere oppgaveperioden, deretter konkretiserer og modellerer 

han, og til slutt gjennomgår han oppgavteksten mer utdypende. Til sammen brukes det 17 

minutter på å snakke om oppgaven og nærmere 10 minutter på konkretiseringen og 

modelleringen. Allikevel er det sistnevnte som sitter igjen som et hovedaspekt ved 

introduksjonen av oppgaveperioden. Den visuelle og konkrete innføringen var sentrert 

rundt noen få modeller, men disse ble variert og forandret slik at flere muligheter ble 

synliggjort.  

5.1.2. Arbeidet fra ide til ferdig produkt gjennom tre faser 
I dette kapittelet fortettes datamaterialet for å beskrive arbeidet fra ide til ferdig produkt. 

Det vil si gjennom tre faser; idefase, produksjonsfase og avslutningsfase. Først gis en kort 

og generell beskrivelse av arbeidets gang, deretter presenteres lærerens fellessekvenser og 

til slutt interaksjonssekvenser.   

 

Idefase – å komme frem til et mulig produkt: 
Etter lærerens innføring i oppgaven begynner elevene å arbeide på egenhånd. De tegner, 

skisserer, skriver i loggboka og samtaler seg imellom. Etter hvert trekkes lærer inn i 

elevenes arbeid og tanker ved at lærer går til de elevene som ber om hjelp. Det er for det 
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meste elevene som tar initiativ til samtalene med lærer, og lærer har tidligere gitt uttrykk 

for at det å finne ut hva de skal lage, må foregå «... litt i samarbeid med meg» [S11A:2].  

 

Ideene diskuteres med lærer på ulike stadier; som skisse, som begynnende modell og som 

ferdig modell. Kontakten med lærer er i høy grad av faglig art, og elevene må svare på 

ulike spørsmål knyttet til deres forslag og ideer i sammenheng med oppgaveteksten/ 

problemet som lærer har formulert.  

Lærerens fellessekvenser i idefasen: 
Etter å ha vist frem sine egenproduserte modeller og visualisert for elevene, sier læreren:  

Nå har jeg gitt noen måter å løse oppgaven på, dere må begynne å tenke og prate og få frem 

ideene, bruke loggboka og lage enkle tegninger i forhold til hva dere vil lage” [S11A:3]. 

Så skal vi først lage modeller… tegninger. Noen liker å lage modeller og noen liker å lage 

tegninger [S11A:5] 

Han forklarer at elevene kan lage skisser eller eventuelt modeller, han påpeker at det er noe 

ulikt hva elevene selv liker å jobbe med. Det som er viktig i den første fasen, er altså ikke 

knyttet til hvordan elevene får frem ideer, men at de faktisk får frem ideer, og han påpeker 

også at det med en skapende prosess er viktig i denne oppgaven. Det å jobbe med skisser 

og modeller, blir dermed en prosess som handler om å få frem ideer og derigjennom få 

muligheten til å vurdere egne ideer. Dette er igjen tenkt som et utgangspunkt for å gi 

elevene et grunnlag for å velge den beste løsningen. For på den måten, slik lærer 

formulerer det, at elevene selv kan blir fornøyd. 

Bilde 6:Bildeserie fra arbeidet med ideer og ideutvikling, skole 1 
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Gjennom de i alt syv fellessekvensene i idéfasen tar lærer opp ulike aspekter angående 

elevenes arbeid. To av fellessekvensene er foranlediget av interaksjonsekvenser med 

elever, den ene basert på et spørsmål fra M5 om det å ta utgangspunkt i lærerens form 

[S11A:8] og den andre basert på et teknisk spørsmål fra K12 om mulighet for å bøye tre 

rundt [S11B:1]. De andre sekvensene berører alt fra lærers forventninger til elevenes 

arbeid [S11A:9], via presentasjon av verktøyskap [S11B:14], til organisering av rydding 

[S11C:20] og oppsummering helt i slutten av timen [S11C:23] eller repetisjon og 

introduksjon [S12A:2]. 

Tabell 5: Lærers fellessekvenser i idefasen, skole 1 
 Sekvens 

Nummer 

Innhold 

5 S11A:8 Basert på foregående veiledning med M5 legger lærer frem en annen måte å arbeide på i 

prosessen. Med utgangspunkt i M5s spørsmål om angrepsmåte [S11A:7] forteller lærer 

om to måter å angripe oppgaven på. Altså å gå fra form til funksjon i stedet for fra 

funksjon til form som han egentlig har lagt opp til. Han sier at det egentlig ikke er slik en 

designer jobber. 

6 S11A:9 Lærer går rundt i klasserommet mens elevene jobber og forteller om sine forventninger, 

og at elevene kan lage modeller i stedet for å tegne hvis de synes det er bedre. 

7 S11B:1 Etter spørsmål om materialegenskaper (om finer kan bøyes, om det er mulig med «rund 

form» fra K12 [S11A:11]) i forrige time, forklarer lærer hva kryssfiner er og hvordan det 

kan brukes, forklarer hvordan man kan få runde former; sette sammen små intervaller 

8 S11B:14 Viser elevene verktøyskapet og hva det inneholder av verktøy og redskaper de kan få 

bruk for  

9 S11C:20 Gir beskjed om at elevene snart skal avslutte arbeidet og rydde 

10 S11C:23 Lærer oppsummerer hva de har jobbet med i denne timen, han legger frem hva han 

ønsker av elevenes loggføring. Han gir elevene ros for bra læringsmiljø og innsats, og 

han snakker litt om neste gang og at han vet at noen elever skal være med i en musikal, 

og han skisserer hvor lenge han regner med at de skal holde på med denne oppgaven. 

11 S12A:1 Intro og opprop. Elever og lærer snakker om filmprosjektet de har hatt 

12 S12A:2 Lærer oppsummerer hva de begynte med forrige gang. Lærer stiller spørsmål fra 

oppgaven, og poengterer viktige kjennetegn ved oppgaven, presiserer at det må være 

sammenheng mellom form og funksjon, det skal ikke bare se bra ut, det skal også 

fungere. Sier han håper elevene kommer så langt at de kan ta et valg om hva de vil lage 

slik at de kan komme i gang med trematerialer 

Det er særlig to av disse fellessekvensene som kan være interessante å løfte frem, sekvens 

5 og 7. Begge er foranlediget av spørsmål fra elever. I sekvens 5 endrer lærer selve 

oppgaveformuleringen som ble tydeliggjort gjennom introduksjonen. Kravet om at elevene 

først skal utlede kriterier for funksjon og deretter arbeide med og utvikle en form som kan 

tilfredsstille disse kriteriene, fravikes i og med at lærer åpner for at elevene også kan ta 

utgangspunkt i egen formfasinasjon når de skal lage sitt produkt.  

I sekvens 7 forklarer lærer enkelte muligheter og umuligheter knyttet til hans valg av 

finérplater som materiale. Han forklarer for eksempel at det er umulig å bøye finéren i 
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denne oppgaven, men han åpner også for alternative måter å tenke formen på når han 

introduserer muligheten for å bruke «intervaller» til å skape runde former.  

De to sekvensene forteller om på den ene siden, at elevene har muligheter for å forhandle 

om og faktisk bidra til å endre lærerens tenkte oppgave/problem for perioden og på den 

andre siden, at lærerens valg av materialer setter visse grenser for elevenes formutvikling, 

men at læreren forsøker å skissere alternativer slik at elevene skal kunne forfølge sine ideer 

allikevel.  

Interaksjonssekvenser i idefasen, Skole 1 
Det er først og fremst elevene som tar initiativ for å snakke med lærer. I den første 

kontakten virker det som om fokuset er å finne en felles kommunikasjonsplattform. 

Elevene viser ofte frem skisser og påbegynte modeller som ikke er selvforklarende. På 

bakgrunn av det stiller lærer spørsmål for å forstå hva som egentlig er elevens ide, eller i 

hvert fall finne et grunnlag å diskutere en mulig løsning med eleven på:  

 

K6: Går det ikke an å lage en sånn her i det hele tatt? 

L: Nei det klarer vi ikke ... tror jeg ikke vi klarer å få til ... jeg vet ikke helt ...  

 

(lærer drar litt på det, og eleven viser frem andre skisser og ideer) 

 

K6: Sånn her da..? (viser frem en annen skisse, utydelig tale) 

L: Ehh, jeg har litt.. Jeg tror du må tegne den litt større hvis skal jeg skjønne hva du mener 

eller eventuelt kan du lage den som pappmodell… 

K6: (utydelig) 

L: … eh, nei det er ikke det, det er det at det er litt vanskelig for meg å se det de forskjellige 

... Hva er bunnen her, eller hva er sidevegger?  

K6: (viser på tegningen sin) det er på en måte (tegner videre på skissen) ... der er liksom 

siden … 

L: ja, ja  

K6: Så er det liksom lokket ... 

L: ja  

K6: Så er det liksom sånn (viser på tegningen) den skal liksom … være åpen her 

L: Hvis du ser den rett ovenfra da? Hvordan vil den se ut da? 

K6: Ehh, stjerneform? 

L: Jah … så skal det stå vegger opp her? Litt skrått utover eller rett opp?  

K6: Ehhh, jeg vet ikke jeg … sånn som liksom en trekant på en måte …  

L: Ja, jeg tror det kan være greit å lage den i en enkel pappmodell. Bare klipp ut og teip 

sammen med teip, da er det lettere å snakke ... da er det lettere å kommunisere mellom for 

oss to etterpå om den løsningen din tror jeg. Da vil du også få et bilde av hvordan dette her 

vil se ut [S11B:9]. 
 

Eleven viser frem flere av sine ideer til lærer og spør om de er mulige å få til. Lærer har 

tydelige problemer med å forstå hva eleven mener, han stiller spørsmål om det han ser og 



 
- 103 - 

 

ber eleven lage en pappmodell slik at de lettere kan kommunisere om valget av løsning. 

Arbeidet med skissene og modellarbeidet synes å ha en helt sentral funksjon i forhold til på 

den ene siden, å gi inntrykk av elevens ide, samtidig som det er et sentralt hjelpemiddel 

som understøtter kommunikasjonen mellom lærer og elev.  

Etter hvert som elevenes skisser og modeller blir tydeligere, dreier interaksjonene mellom 

lærer og elev seg til å bli mer faglig orienterte. Analysen av interaksjonssekvensene viser 

noen tendenser knyttet til hva det virker som elevene er opptatt av, og hvordan læreren 

responderer eller utfordrer elevene i idéfasen. Nedenfor vises først den skjematiske 

analysen hvor materialet er sortert og fargekodet gjennom idéfasen. Deretter følger en 

oppsummerende tolkning av analysen. Interaksjonssekvensene i idefasen er sortert og 

kodet i forhold til tre kategorier, oppgave- prosessrelaterte aspekt, formal/estetiske aspekt 

og tekniske/materialemessige aspekt.  

Tabell 6: Interaksjonssekvenser i idefasen, skole 1 
 ELEV FOKUS: LÆRER FOKUS: 

 Oppgave- prosessrelatert aspekt 

Formale/estetiske aspekt 

Tekniske/materialmessige aspekt 

Oppgave- prosessrelatert aspekt 

Formale/ estetiske aspekt  

Tekniske/ materialmessige aspekt 

S11A [7] M5 spør om han kan ta utgangspunkt i 

en av lærers former 

[10] K12 spør om hun kan bøye treverket 

for å få det rundt 

[7] lærer foreslår at M5 skal gå noen runder med 

seg selv 

[7] lærer problematiserer begrepet funksjon for 

K6  

[10] lærer stiller spørsmål om forholdet mellom 

form og funksjon 

[10] lærer foreslår at eleven kan sette sammen 

intervaller for å skape rund form 

S11B [9] K9 spør om det er mulig å lage med 

”lokk” 

[8] K10 spør om det er mulig å lage skrin 

[11] K6 om vanskelighetsgrad 

[16] hvilke materialer kan brukes, er 

avisholder innenfor oppgaven? 

[16] K11 vil ha lærerens aksept før hun 

fortsetter med ideen sin 

 

[2] lærer stiller spørsmål om form, funksjon og 

produksjon  

[3, 5, 7, 8, 10, 11] lærer foreslår å lage modell  

[8] lærer drøfter og stiller spørsmål til hvordan 

eleven kan gi illusjon av en epleform – lærer spør 

hva som må vektlegges, hvor enkelt kan det bli 

uten å miste ”eplet 

[12] lærer viser muligheter med formvariasjon, 

foreslår at eleven skal lage modell 

[13] lærer drøfter trekantform og forholdet 

mellom vinkler,høyde og bredde 

[13] viser hvordan eleven kan arbeide med 

vinkler og forslår at eleven klipper og limer 

sammen papp og deretter vurderer formen  

[16] lærer problematiserer elevens ide i lys av 

oppgavetekst 

[17] lærer foreslår at elev skal bruke linjal og 

jobbe mer nøyaktig 

[16] lærer foreslår at eleven skal lage modell i 

papp/ tre dimensjoner  

sS11C [1] K9 vil ha lærers vurdering, er det en 

dum ide? 

[1] Lærer drøfter boks versus fat/bolle i lys av 

oppgavetekst 
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[3] K6 stiller spørsmål om hvordan hun 

skal få til å lage det hun har tenkt (teknisk 

orientert) 

[7] eleven spør om størrelsen, hun viser 

lærer det hun kaller det endelige målet og 

spør om det kan funke bra 

[8] K9 har forsøkt å sette på bein, spør om 

det blir veldig avansert 

[11] K8 viser frem modellen og spør om 

den er grei. Lærer nøler fordi eleven har 

laget to former mot hverandre  

[14] K8 spør om hun må bruke 

tremateriale eller om det vil se rart ut og 

hun stiller flere spørsmål som går på 

hvordan hun skal få ti det hun har tenkt 

teknisk  

[16] K9 vil ha læreren til å si hva som 

hadde vært best, det vil ikke læreren si 

[17] K4 viser frem modellen sin og vil at 

lærer skal si om det kan la seg 

gjennomføre 

[21] K8 vil ha lærer til å si hva han synes 

om modellen 

[1]Lærer påpeker at det er en enkel form med 

rette vegger og de drøfter hvordan dekor kan 

brukes 

[1] lærer foreslår størrelse og at K9 kan gjøre 

formen mer avansert eller spennende ved å tilføre 

dekor eller bein 

[3] lærer problematiserer forhold mellom form og 

teknikk, hvor langt inn må hullene bores for at 

ikke materialet skal knekke? 

[4] lærer foreslår at K6 må regne, dele opp i 

linjestykker – kanskje starte fra senter å måle fra 

hver side 

[5] lærer problematiserer forholdet mellom 

størrelse og funksjon 

[5] foreslår at K3 skal beholde forholdet mellom 

dybde og høyde, men å utvide formen til nesten 

dobbelt så stor 

[7] lærer spør hva formen skal brukes til, 

diskuterer med eleven hva hun har tenkt 

[11] lærer drøfter om K8s modell er mulig å 

gjennomføre i forhold til tidsaspekt 

[11] lærer foreslår å forenkle K8 dobbelt form, å 

få ”luft” inn i modellen 

[13] viser og diskuterer tekniske ting i forhold til 

å lage modell 

[14] lærer og elev (K8) diskuterer størrelsen på de 

to formene eleven har satt mot hverandre 

[15] lærer foreslår at K9 skal klippe opp modellen 

og bruke den som mal  

[16] K8 fortsetter å diskutere størrelsen, lærer 

problematiserer de to formene i forhold til 

hverandre og spør om de må være like store   

[17] lærer spør hvorfor eleven synes formen var 

kul 

[17] lærer foreslår at K4 skal jobbe videre med 

den ideen hun viser frem fordi han synes den var 

litt spennende 

[21] lærer drøfter K8s ide i forhold til tekniske 

aspekt 

S12A [4] M2 viser frem fire ideer og spør om det 

er feil å fortsette med ideer 

[11] K7 spør om det endelige resultatet 

skal lages i treverk 

[14] K8 viser frem og forklarer prosessen 

sin så langt for lærer.  

[15] K8 spør om formen bør være større 

eller dypere 

[4] lærer foreslår at elevene kan sette sammen 

delene til en modell og vurdere om det gir et godt 

bilde av gjenstanden han vil lage, og gjerne 

fortsette med en ny ide for å se om den blir bedre 

[5] problematiserer funksjonen versus størrelse 

hos M1  

[5] lærer foreslår at eleven skal notere ned det de 

ha snakket om i loggboka (størrelse versus 

funksjon) 

[6] lærer foreslår at K12 skal gå litt rundt å se på 

hva de andre har gjort (siden K12 gikk hjem 

forrige time) 

[9] lærer foreslår for K3 at hun skal skrive i 

loggboka om valget hun har gjort (formen hun vil 

lage)  

[10] lærer problematiserer forholdet mellom 

formen og funksjonen til K6 

[10] lærer foreslår at K6 skal tegne opp bunnen i 

full størrelse 



 
- 105 - 

 

[12] lærer foreslår at K4 skal skrive i notatboka 

om valget hun har gjort og hvorfor hun har gjort 

det og hvilke andre løsninger hun har vært innom 

i prosessen 

[13] lærer problematiserer forholdet mellom 

størrelse og funksjon hos K5 og han stiller 

spørsmål ved en annen ideK5 har vært innom og 

hvorfor hun ikke har valgt den 

[14] lærer foreslår at K8 skal tenke på litt andre 

løsninger for å løfte formen opp 

[14] lærer problematiserer forholdet mellom form 

og tidsaspekt 

[15] lærer foreslår at K8 må skrive/ begrunne i 

loggen at hun har valgt en 

løsning som er litt større enn modellen 

[15] lærer spør hvorfor hun vil ha formen dypere 

og legger til at det må hun bestemme selv, det er 

ikke hans oppgave 

[18] lærer foreslår for M1 at han må lage en 

nøyaktig sidekant med svailinjal  

 

 

S12B 

 

 

 

 

[2] K2 viser frem sin ide og spør om det er 

en grei ide 

[4] K7 er usikker på hvordan hun skal få til 

formen sin teknisk 

[6] K6 vil at lærer skal bekrefte om skissen 

er bra nok til å bruke til bunnen 

[19] K6 viser frem ”stjerne”modellen og 

lærer sier den er grei 

[31] M2 har bygget modell i blå isopor 

med trekanter og vil ha lærers respons, 

lærer er skeptisk 

 

[1] Lærer foreslår for M2 at han skal lage modell 

og at trekantene kan dekoreres på formen i stedet 

for å lage åpninger 

[1] lærer problematiserer M2s valg av trekanter 

[2] Lærer problematiserer valget av mange 

enkeltdeler som skal passes sammen 

[2] Lærer foreslår at delene kan overlappe 

hverandre og at hun kan lage en modell i tykkere 

materiale 

[3] lærer foreslår at K3 kan spørre K8 om hjelp til 

å lag en nøyaktig sidekant 

[4] lærer stiller spørsmål om valget av form og 

funksjonen 

[4] lærer foreslår at K7 lager bunnplata først 

deretter kantene rundt 

[5] lærer foreslår at K6 skal gå ut fra en sirkel og 

tegne stjerna ut fra sirkelen, påpeker at K6 må 

bruke passer 

[6] lærer problematiserer valget av tykkelse på 

platen 

[l6] lærer foreslår at K7 må ha tynnere materialer, 

og viser hvordan K6 skal tegne opp formen på 

materilalet 

[19] lærer stiller spørsmål til funksjonen i forhold 

til formen og spør hva som kunne gjøres for 

eventuelt å bedre funksjonen (epler) – er 

funksjonen viktigere enn formen?  

[19] lærer forklarer hva K6 kan gjøre for å få 

stjerneformen mindre spiss og dermed mer 

funksjonell 

[31] lærer problematiserer sammensettingen av 

trekantene, små limflater 

[31] lærer foreslår at M2 kan lage noen biter til 

for å få se om det kan fungere, men påpeker at 

han snart må ta en avgjørelse 

S12C [8] M4 viser frem sin modell 

[10] K2 viser frem sin 8 kantede modell og 

lurer på om den kan la seg gjennomføre 

[8] lærer problematiserer størrelse og funksjon  

[8] lærer stiller spørsmål til formen hvor den ene 

siden er lavere enn den andre, påpeker at slike 

forskjeller bør se planlagt ut 
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eller om det er veldig vanskelig. Lærer er 

positiv 

 

[8] lærer foreslår at M4 skal lage ny modell i full 

størrelse og  

[8] lærer foreslår at eleven ser på høyden på 

sidekantene for å vurdere om den ene kan være 

lavere enn den andre – utfordre formen på fatet 

[10] lærer foreslår at bunnformen må være presis, 

skape motvekt til uroen i alle delene. Lærer 

forklarer hvordan hun kan lage 8 kant 

S13A [3] K12 viser frem skisser og forteller om 

ulike ideer. Har spørsmål av teknisk art  

[12] K3 lurer på om hun må lage modell i 

tykk isopor noe lærer ikke forstår hvorfor 

hun skal  

[20] M1 har problemer med å teipe 

sammen delene til boksen 

[23] K5 viser frem modellen sin, læreren 

aksepterer modellen og måler opp sidene 

[25] spør om 8 kanten er grei, lærer 

aksepterer 

[3] lærer foreslår at hun kan lage skålen først og 

beina etterpå og foreslår at hun må ta en ting av 

gangen, først få sideveggene like 

[3] lærer forklarer at K12 må velge mellom seks 

eller ni millimeter tykk finer 

[12] lærer problematiserer størrelsen og forholdet 

mellom indre og ytre form og materialtykkelse 

[15] lærer stiller spørsmål til M3 funksjon i 

forhold til form. 

[15] Lærer problematiserer elevens valg av 

trekantet form og påpeker at det blir vanskeligere 

med vinklene i hjørnene 

[15] lærer foreslår at hvis eleven er fornøyd med 

formen, må han bare finne ut hvor stor formen 

skal bli, enten med å lage ny modell eller bare 

måle før han tar en avgjørelse 

[20] lærer stiller spørsmål angående sidekantene 

til M1  

[20] lærer foreslår at kortenden limes inni formen 

selv om de blir synlige fra utsiden 

[23] lærer stiller spørsmål om funksjon 

[25] lærer påpeker at det blir en utfordring å få til 

alle delene  

[25] foreslår at K2 skal lage veggene rundt først, 

men ombestemmer seg når det går opp for han at 

eleven hadde tenkt seg det annerledes og sier seg 

enig i at hun må begynne med bunnplata først 

S13B [3] K11 viser frem modellen til aviskurv, 

forklarer at hun synes den har blitt for brei 

[4] M2 har laget en modell lærer ser på, 

M2 lurer på om den vil være vanskelig å få 

til 

 

[3] lærer foreslår at K11 må bestemme seg for 

formens vinkel  

[3] lærer viser hvordan hun kan kutte av for å 

endre vinkelen 

[3] lærer stiller spørsmål om ”veggene” i 

avsiholderen hvordan K11 har tenkt å få til det 

[4] lærer stiller spørsmål til funksjonen og 

problematiserer tekniske aspekt ved å lime 

sammen mange deler. Problematiserer tekniske 

aspekt ved å sage ut hullmønster i fast vegg 

[4] lærer foreslår at M2 kan lage hullmønster i 

faste ”vegger”. Lærer foreslår å lage en firkantet 

boks med hull, gjerne både store og små 

[4] Lærer ber M2 om å lage en ny modell i full 

størrelse og påtegnede hull  

[6] lærer foreslår at K11 skal lage pappmodell av 

ett bein 

S13C [6] M2 har satt sammen en modell og spør 

om den er godkjent, noe lærer bekrefter 

[6] lærer foreslår at M2 kan lage hull i originalen 

til slutt 

S14A [12] K10viser frem sin modell diskuterer 

hvordan hun skal gå videre  

[21] K13 viser frem skissene sine 

[12] lærer foreslår mulige avslutninger på toppen 

av stolpene, bruker egne modeller og viser 

[21] lærer drøfter skissene til K13 i forhold til 

tidsaspektet, skissen er for avansert for den tiden 

som er igjen  
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[21] lærer foreslår at K13 skal lage ytterformen 

først og se om hun får tid til å lage rommene 

etterpå. 

[21] Lærer foreslår at hun skal lage en modell i 

full størrelse 

S15A [15] K13 stiller et teknisk spørsmål om 

vinkler.  

[15] Elev formidler at formen er litt stor og 

spør om hun bør male inni og utenpå 

[15] lærer stiller spørsmål til hvorfor hun vil ha 

formen lavere og påpeker at størrelsen har med 

funksjonen å gjøre.Lærer stiller spørsmål om 

hvordan det vil virke å male inni eller utenpå.  

[15] lærer sier det er to måter å gjøre det på.. 

Lærer foreslår at K13 skal vente med å lage 

veggene inni til de ser hvor lang tid det tar å lage. 

Lærer sier at det viktigste for K13 er å komme i 

gang med materialer 

Elev- og lærerfokus gjennom idefasen 

Oppgave- prosessrelaterte aspekter 

Elevfokus: Flere av elevinitiativene dreier seg om å få lærerens aksept eller vurdering av 

det elevene har gjort. Denne aksepten synes å være viktig for at elevene kan/vil gå videre 

med det arbeidet de er inne i. Til dette punktet ligger mange konkrete sekvenser hvor 

elevene viser frem arbeidet til lærer og spør om «den er grei nok» eller om «den kan 

aksepteres», som for eksempel eleven som vil ha lærers vurdering i forhold til om det er en 

dum ide [S11C:1], eller der hvor en annen elev vil ha lærer til å si hva han synes om 

modellen [S11C:21]. Noe annet elevene stiller spørsmål om, er om ideen de arbeider med 

eller måten de arbeider på kan forsvares i forhold til oppgaveteksten. For eksempel som 

eleven som spør om han i stedet for å ta utgangspunkt i objektets funksjon, kan ta 

utgangspunkt i en av de formene lærer har vist frem:  

 

M5: Skal vi begynne å tegne skisser eller? 

L: Ja, da kan du få lov til det ..da kan du se på; hvis du hele tida skuler til den fremdriften 

der og prøve å tenke ut hvor er jeg i prosessen her ..nå har jeg på en måte klargjort 

oppgaven litte granne her…  

M5: mm 

L: … så må du prøve å tenke hva er det du ønsker å bruke en sånn en ting til. Hva kunne du 

tenke deg å ha den til, og du kan godt lage ulike … Kan si du ønsker å ha noe til å ha twist 

i så kan du notere deg det, og så, kan du kanskje skrive hvilke krav trenger du da og lage 

noen skisser til forslag på en løsning der. Så kan det hende at du … nei … ikke har lyst til å 

lage til twist allikevel også lage noe til å ha eple … et eplefat, eller noe sånt noe … noen 

større ting … okei … da kan du kanskje tenke litt annerledes for epler er jo mye større i 

formen og ut ifra det jeg viste der, da kan du lage en annen løsning på den problematikken  

M5: … mmmææh … 

L: Så … det er på en måte, gå noen runder med deg sjøl nå ... 

M5: Men ikke sant jeg … hadde lyst til å lage en av de du viste der 

L: Ja? 

M5: … at jeg bestemte hva jeg … 

L: Nei, men derfor så prøver du å begynne med den som du kanskje lyst på først, begynne å 
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tegn noe rundt det 

M5: … tenker jeg bare hva som er bra å ha oppi den da … eller? [S11A:7]  

 

Eleven spør om han kan begynne å tegne skisser, og læreren begynner å forklare hvordan 

eleven kan tenke for å utvikle noen forslag til løsninger. Eleven på sin side, viser tydelige 

tegn på at han egentlig bare vil lage en av de formene som lærer har vist frem. Det virker 

som han er inneforstått med at dette er en annen innfallsvinkel til oppgaveløsningen enn 

hva læreren forventer og spør derfor om det er ok. (I forlengensen av denne sekvensen 

velger lærer å åpne for denne måten å arbeide på [S11A:8]). En helt annen problemstilling, 

men som angår samme tema, er når en annen elev viser frem fire ideer og spør om det er 

«feil» å fortsette med ideer. Bakgrunnen for hans spørsmål er at han har arbeidet lenge med 

ideutvikling [S12A:4].  

Lærerfokus: Når det gjelder oppgave- og prosessrelaterte aspekter, kommer ofte læreren 

med forslag til hvordan elevene skal arbeide videre, eller hva som er neste skritt i 

prosessen, som for eksempel for en elev hvor lærer foreslår at hun kan lage skåla først og 

beina etterpå og videre at hun må ta en ting av gangen og aller først få sideveggene like 

[S13A:3], eller der lærer foreslår at eleven skal skrive i notatboka om valget hun har gjort, 

hvorfor hun har gjort det og hvilke andre løsninger hun har vært innom i prosessen: 

 

K4: Hva skal jeg gjøre nå? Jeg har jo … 

L: Ja, har du loggboka i nærheten?  

K4: eeehh … 

L: Er det den som ligger der? 

K4: Nei … jeg tror ikke den ligger der... 

L: For jeg synes du skal skrive litt i loggboka di om den løsningen du velger, hvorfor du 

velger den også skal vi finne materialer. Jeg vil gjerne også se litt om du har vært innom 

andre løsninger på veien ... 

K4: åhhh ... 

L: … at du tenker litt på alternativer. At du tar en runde med det om du på en måte ja, sier 

litt om hva du skal bruke den til og hvorfor du vil ha den … 

K4: åhjaja ... (eleven bøyer seg ned for å lete i sekken etter loggboka) 

L: Prøv å gjøre deg noen tanker omkring det [S12A: 12].  

I eksempelet viser lærer tilbake til oppgavens krav om at elevene skal reflektere over og 

argumentere for hvorfor de velger de løsningene de gjør, og han forklarer eleven at dette er 

noe hun må arbeide med før hun skal gå videre med materialer. Det første eksempelet viser 

forslag som går direkte på prosessens struktur, det vil si han fokuserer på at eleven må ta 

en ting av gangen, og det andre eksempelet er knyttet til oppgavetekstens krav om 

refleksjon.  



 
- 109 - 

 

Videre stiller lærer spørsmål om forholdet mellom det arbeidet de gjør og oppgavens 

rammer. I noen tilfeller er det tydelig at lærer vurderer elevenes valg som utenfor selve 

oppgaveteksten, slik det for eksempel fremkommer hos K11 når lærer problematiserer 

elevens ide i lys av oppgavetekst: 

L: Altså jeg skal være litte granne vrang da, så skal jeg peke litt på selve oppgaven. 

Du skal lage et fat eller en bolle til å ha noe i eller på… jeg synes kanskje du beveger 

deg mot en kurv… .men fat? Avisfat ... avisbolle?  

K11: Okei ... 

L: Ja kanskje, men det blir liksom litt slik at hvis du skal skrive en stil om andre 

verdenskrig så er det ikke noe vits å skrive om første verdenskrig … selv om (en stil 

om) første verdenskrig var innmari bra så er det ikke sikkert at karakteren ble helt 

topp for det... 

K11: ... hehe ... kanskje ikke det 

L: Du skjønner problematikken? [S11B:16] 

 

Lærer kommer med kritiske kommentarer til elevens ide om å lage noe til å ha aviser oppi. 

Han henviser til oppgaveteksten, smaker på ordene «avisfat, avisbolle» og sier at han 

mener eleven nærmer seg objektet «kurv». Lærer trekker en sammenligning til det å skrive 

stil og poengterer at det å svare på oppgaven kan være viktig i forbindelse med 

karaktersettingen. I andre tilfeller kan det være spørsmål som går direkte på elevens valg, 

som når lærer stiller spørsmål ved en annen idé K5 har vært innom og hvorfor hun ikke har 

valgt den [S12A:13], eller det kan være som når lærer drøfter skissene/ideene til K13 i 

forhold til tidsaspektet, og at han stiller spørsmål om skissen er for avansert for den tiden 

som er igjen [S14A:21].  

Forholdet mellom form og funksjon, som er en viktig problematikk i denne 

oppgaveperioden, problematiseres ofte, og hos de fleste elevene. Lærer stiller spørsmål til 

elevene om hva de tenker seg at gjenstanden skal brukes til, og hvordan formen passer til 

det de har tenkt seg, eller om størrelsen er tilpasset funksjonsområdet osv. Lærer kan stille 

spørsmål konkret til funksjonen, men som regel dreier det seg om spørsmål om forholdet 

mellom form og funksjon, eller form, funksjon og konstruksjon som hos K6 hvor han 

stiller spørsmål om både hvordan hun tenker seg at veggene i gjenstanden skal være for at 

ikke jordbærene skal falle ut, eller om hvordan den rengjøres, til hvordan K6 tenker seg at 

gjenstanden kan konstrueres/ bygges opp: 

[Eleven forklarer at hun vil «ha sånt hjerte», og lærer spør hvorfor, før han går videre med 

å stille spørsmål rettet mot både funksjonen og formen]: 
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L: Ja. Hvorfor skal du ha sånt hjerte … eller hvorfor vil du det? 

K6: Ehh, he ... jeg veit ikke jeg … det er litt kult 

L: Ja ... er det noe spesielt du ønsker å ha oppi det, eller som er grunnen til at du velger å 

ha hjerteform?  

K6: Vet ikke jeg … jordbær … hehe 

L: Jordbær oppi? 

K6: Ja  

L: Ehja ... (drar litt på det). Hvor høye vegger tenker du på dette her? For du skal jo … 

hjerte er jo bunnformen, sånn jeg oppfatta deg nå...at den bunnplata eller noe sånt noe, i 

en form den består i et hjerte?  

K6: Også skal den liksom (peker) være hvit  

L: … mmm … 

K6: Også sidene er brune … 

L: Ja, hvordan tenker du å sette opp sidene rundt her da? Har du tenkt noe på det? For den 

tegningen din den viser jo bare sett rett ovenfra, ikke sant? Så jeg kunne godt tenke meg at 

du kanskje prøvde å utdype den tegningen der litt mer sett i fra sida hvor du også fikk tegna 

veggene ... klarer du det?  

K6: (utydelig, virker ikke å være helt med) 

L: Eller at du prøver å lage den der (peker på skissen) i det materialet der (viser frem et 

materiale) den bunnformen, så setter du på de veggpinnene dine rundt på en eller annen 

måte rundt etterpå. 

K6: Ja - jeg tenkte på sånne eh … åssen vegger var det du hadde liksom..? 

L: Altså, det går an å lage disse her som er … de står jo på skrå … og hvor mye du velger 

å ha dem på skrå det kan du jo bestemme sjøl. For det har bare med formen på skråen her 

å gjøre.  

K6: Jeg skal ihvert fall ha sånn tau rundt her ... (eleven viser til en av modellene lærer har 

vist frem tidligere) 

L: Ja men du må ha ganske tett med tau om du skal ha jordbær oppi?  

K6: mmmm 

L: Har du tenkt noe i forhold til eh ehhh i forhold til til eh reinggjøring osv?  

K6: Hva mener du? 

L: Ja jeg tenker på jordbær blir jo litt sånn klissent og sånn da [S11B:2]  

 

Læreren stiller flere spørsmål til eleven, og det virker, på den ene siden, som om han 

forsøker å forstå hva eleven mener samtidig som han stiller spørsmål for å bevisstgjøre 

eleven om det hun presenterer som en ide for læreren. Det er altså spørsmål knyttet til 

forholdet mellom funksjon og valg av form/ konstruksjon, men andre sekvenser viser at 

lærer også problematiserer størrelsen og forholdet mellom indre og ytre form og 

materialtykkelse [S13A:12].  

Formale og estetiske aspekter 

Elevfokus: Noen spørsmål er rettet mot og omkring gjenstanden i seg selv og formale/ 

estetiske aspekter ved gjenstanden. Disse spørsmålene inkluderer helhet og detaljer, det 

handler om bruk av materialer og hvordan disse vil se ut, om forhold, proporsjoner og 

størrelse [S11C:7,14, S12A:11, 15, S13B:3]. Men det handler også om at elevene ser ut til 



 
- 111 - 

 

å søke etter lærerens vurderinger av formmessig karakter [S11C:7, 16], av hva som er best 

hvis alternativer er involvert, eller mer generelt om hva læreren synes om elevens modell 

[S11C:21], eller at de ber om hjelp til å få formen slik de ønsker den. En elev har for 

eksempel, laget en modell av avisholderen sin, men virker ikke fornøyd med formen:  

 

L: Yes, her er du. Der har du laga den … hva 

var det du hadde tenkt å ha oppi her igjen? 

K11: Aviser trur, jeg, men jeg kan alltids ta 

noe annet. 

L: Nei da ... det er for så vidt greit, men da 

tenkte du at du skulle ha noe mer vegger her? 

K11: Ja, jeg må ha noen vegger. Men jeg 

synes den er litt for brei, den skulle vært litt 

mere sånn (samler stavene i modellen 

innover)  

L: Okei … den går litt for mye ut sånn ja. 

K11: Ja …   

L: Ja, men det er fort gjort å fikse[S13B:3]. 

Eleven forklarer et helt konkret problem knyttet til sin form/ konstruksjon, og lærer 

forklarer like konkret hvordan hun kan fikse problemet med å endre vinkelen på bena.  

Lærerfokus: Lærerens fokus ser ut til å dreie seg om både det å vurdere og det å forutsi 

mulige problemer knyttet til elevens ideutkast. Dette kan være knyttet til forhold som går 

på valg, forholdet mellom størrelse, funksjon og produksjon, som hos elven som har laget 

en svært liten modell, og som lærer umiddelbart ser vil medføre noen tekniske 

problemstillinger for eleven:  

 

L: Hva skal du ha oppi den? 

K3: Rosiner eller noe ... 

L: Ja, ehh, jeg synes kanskje … jeg vet ikke om du har tenkt noe … størrelse … eller 

om dette er endelig størrelse eller om det er en modell av en form?  

K3: Nei det er den endelige størrelsen. 

L: Ja da synes jeg kanskje den er litt liten. Det er en av de innvendingene jeg har ... 

at det blir litt puslete å jobbe med. Hadde vi jobba i et veldig tynt materiale ... 

metall, sølv ... altså et materiale som egna seg til å jobbe med veldig tynne vegger 

... for det du vil se etterpå nå når du lager modell (peker mot arkitekturpappen). 

Der så vil du se at veggen spiser en del av formen din - altså at den opptar en del 

av plassen … også blir det plutselig veldig lite igjen inne i midten. Så ihvert fall … 

hvis du nå skal lage med tykkere materiale så burde du legge slik at dette er 

innvendige formen … slik at det som kommer av tykkelsen på materialet kommer i 

tillegg til denne formen her. Det er i hvert fall minimun av det du burde gjøre synes 

jeg [S11C:5 –bare på lydspor].  

 

Bilde 7:Elev viser at formen er for brei 
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Problemet her er knyttet til valget av tynn papp som modellmateriale, og at eleven ikke 

synes å ha sett eller forstått sammenhengen mellom trematerialets tykkelse og valget av 

størrelse, og lærer forklarer forskjellen på materialer gjennom å vise til metall som et egnet 

materiale til en så liten form. På den ene siden forklarer lærer at det blir nærmest umulig å 

jobbe med fordi det er så smått, og for det andre presisere han at det ville medført en form 

uten plass til å ha noe i.  

Lærerens respons kan også være forslagsbasert, slik som når han foreslår konkret størrelse, 

og at eleven kan gjøre formen mer avansert eller spennende ved å tilføre dekor eller bein. 

K9 har vist frem og snakket om sine ideer til lærer. Det tar litt tid før lærer forstår hva 

eleven tenker på, men når de har etablert en felles kommunikasjonsplattform, diskuterer de 

videre ut fra elevens ide. Etter hvert kommer lærer med eksempel på hvordan eleven kan 

lage modellen mer avansert og spennende: 

L: ... men kanskje du kan prøve å tenke med utgangspunktet som du har gjort den 

nå og om det er ting som gjør at jeg kan noe jeg kan gjøre noe her så det kan bli 

mer avansert eller mere spennende. Altså, nå er det jo også noe som heter at det 

enkleste er ofte det best  

K9: ja … 

L: Så kanskje en enkel form, en rein form uten for mye dilldall på kan være vel så 

fin og bra som noe som er veldig kompliser? 

K9: Men, jeg skal liksom male på den og … 

L: Jaja, så da må du jo jobbe litt med dekoren 

K9: Ja, det er det. Kanskje jeg kan lage noe med utskjæringer eller noe? 

L: Ja … eller noe med fargedekor eller noe sånt noe? Du kunne jo eventuelt satt 

noe bein på den. 

K9: (utydelig) 

L: Ja, altså noen sånne føtter, da ville du plutselig fått løfta den oppi fra bakken 

K9: … ja … 

L: … og da har du en problematikk rundt det med å lage noen bein … 

K9: … ja … 

L: … i en eller annen form … enten de står rett ned eller de kan stå utover du kan 

tenke ulike løsninger på det da for da bygger du litt på den grunnformen som du 

har laget her [S11C:1] 

 

Her er lærerens forslag knyttet til å utvide en ellers relativt enkel form/konstruksjon ved å 

tilføre nye elementer. Først gir han eleven en mulighet til å velge en enkel form, fordi det 

enkle ofte kan være det beste. Eleven på sin side, ser ut til å ha bestemt seg for å tilføre 

dekor, og læreren utvider mulighetene videre med å foreslå at hun kan sette ben på. Videre 

viser lærerens uttalelse om «… så har du en problematikk rundt det med å lage …» til 
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intensjoner om at elevene skal arbeide problemløsende og utforskende med ulike former 

for problemer, det kan være i forhold til selve formen eller det kan være i forhold til 

dekoren.  

I andre sekvenser kan lærerens forslags knyttes til detaljaspekter ved formen, som hos en 

elev hvor han foreslår mulige formavslutninger på toppen av stolpene, og hvor han bruker 

egne modeller for å vise hva han mener [S14A:12]. I begge disse forslagstypene er det 

gjenstandenes visuelle (estetisk/formalt) aspekter som er i fokus, den første vedrører 

gjenstanden som helhet; det vil si størrelse og tilføring av elementer som kan gjøre 

gjenstanden mer spennende eller avansert, mens i det andre tilfellet er forslagene 

konsentrert rundt detaljaspekter ved gjenstanden, her: avslutningen (dvs avrundingen) på 

en formdetalj.  

Lærer stiller også spørsmål ved og drøfter tankemåter i forbindelse med å bruke formale og 

estetiske aspekter som en form for kommunikasjon med form. For eksempel drøfter og 

stiller han spørsmål til hvordan K10 kan gi illusjon av en epleform gjennom å stille 

spørsmål om hva som må vektlegges, og hvor enkelt kan det bli uten å «miste» eplet: 

K10: Jeg vet ikke om det er vanskelig å få frem formen på eplet? 

L: Neeeii … det tror jeg vel ikke egentlig ... ehhm… jeg … 

 

(lærer begynner med å forklare noen konsekvenser ved å velge eple som grunnform i 

konstruksjonen, og han gir forslag til hvordan eleven kan bygge opp vegger rundt 

grunnformen som holder eplene på plass i fatet. Så går han over til å svare på det hun først 

spurte om): 

 

L: Men før du kommer så langt kunne jeg godt tenke meg at du prøvde å lage den 

epleformen, kanskje forenkle den litt? Det er ikke sikkert det er nødvendig å ha med noe 

der for du må tenke hva er det viktigste kjennetegnene på et eple? På en epleform? Det er 

de du kanskje må ta fram ... (liten pause). Så hvis du skal kjenne igjen et eple uten å på en 

måte eller bare bruke omrisset da …. Hva er det du må legge vekt på da? Ja, er det helt 

rundt?  

K10: Det er jo ikke det ... (utydelig) 

L: Ja, det er litte granne bue inn gjerne, hvor er det bue inn hen? 

K10: Det går jo litt inn på toppen ... 

L: Ja, det er det du har gjort der, antydet der. Så men, kanskje for ikke å få for mye ville 

jeg vurdert å kanskje droppe den i bunn, bare konsentrert meg om den buen på toppen. 

Eventuelt runde av litt mer på hjørnene … men det er det du som bestemmer egentlig, 

formen der. Det viktigste er at du klarer å lage en så enkel som mulig bunnform, men 

samtidig å beholde de kjennetegnene som eplet har og som gjør at det skiller seg fra en 

appelsin, for eksempel. Stilken ... tror jeg … den er sånn som vi bare kunne sette på som en 

liten sånn finurlig ting sånn etterpå ... [S11B.:8]  
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I eksempelet er det hvordan eleven kan oppnå en bestemt form (dvs å gi inntrykk av et eple 

gjennom en forenklet form) som er i fokus, men slike drøftinger kan også dreie seg om å 

vurdere størrelsesforhold, som for eksempel når lærer og elev diskuterer hvordan størrelsen 

på de to formene eleven har satt mot hverandre bør forholde seg til hverandre, og hvor 

lærer spør om de skal de være like store, eller om den ene skal en være større enn den 

andre [S11C:14]. 

Tekniske og produksjonsrelaterte aspekter 

Elevfokus: Det siste punktet i forhold til hva elevene henvender seg til læreren om, dreier 

seg om tekniske aspekter. Det kan være som eleven som stiller flere spørsmål som går på 

hvordan hun skal få til det hun har tenkt teknisk sett [S11C:14], eller det kan være som 

eleven som viser frem sin åttekantede modell og lurer på om den kan la seg gjennomføre, 

eller om det er veldig vanskelig [S12C:10]. De teknisk orienterte spørsmålene handler på 

den ene siden om hvordan elevene skal løse problemet rent teknisk, og på den andre siden 

om det de har tenkt, er veldig vanskelig.  

  

Lærerfokus: Når det gjelder tekniske aspekter, er lærerens forslag ofte helt konkrete, slik 

han gjør når han forklarer at eleven kan gå ut fra en sirkel og tegne stjerna ut fra sirkelen 

og påpeker at hun må bruke passer [12B:5], eller slik lærer foreslår at en annen elev må 

bestemme seg for formens vinkel, og at han deretter viser hvordan hun kan kutte av for å 

endre vinkelen, slik at den blir som hun vil ha den [13B:3].    

Men læreren stiller også ofte spørsmål som går ut på å drøfte elevens valg av løsning i 

forhold til hvordan det er mulig å få gjennomført idéen praktisk. Det handler om å 

synliggjøre og stille spørsmål til hvilke tekniske scenarioer eleven kan møte, slik lærer for 

eksempel stiller spørsmål om til eleven som har valgt en trekantet form, hvor lærer trekker 

frem og diskuterer hvilke tekniske utfordringer det kan medføre [S13A:15], som når han 

tar opp spørsmål rundt en idé hvor formen er sammensatt av mange ulike deler, og hvilke 

utfordringer det kan medføre [S13:A25], eller som når lærer stiller spørsmål om veggene i 

«avsiholderen» og hvordan hun har tenkt å få det til [S13B:3].  
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Produksjonsfase: å lage produktet 

Produksjonsfasen starter når den enkelte elev sier seg ferdig med skisser/modellarbeid, og 

overgangen fra idefase til fremstillingsfasen markeres ved at elevene viser frem 

skisser/modell til lærer, og at lærer gir en form for bekreftelse på at eleven kan begynne i 

materialer. På skole 1 er det veldig ulikt når elevene begynner å arbeide i materialer, men 

prosessen, fra lærers godkjenning av elevens skisse/modell og frem til et sammensatt 

produkt, er forholdsvis lik for alle, selv om de ulike stegene har ulike tidsperspektiv (alt 

ettersom hvordan elever og lærer arbeider; tempo/effektivitet/muligheter for hjelp osv.). 

Store deler av arbeidet foregår på maskinrommet som ligger vegg i vegg med sløydsalen, 

og det er i begynnelsen stort press på maskinene.  

De fleste elevene valgte formnærhet til lærers presentasjon av modell 2 (dvs kvadratisk, 

valmet form), en elev valgte formnærhet til modell 1 og tre har formlikheter med modell 3. 

Det er videre identifisert en stegvis prosess som er tilnærmet lik for alle elevene, uansett 

hva slags form/modell de har produsert: a) lage mal, b) velge materialer, c) sage ut deler, 

tilpasse vinkler ved skråpussing og til slutt d) å sette sammen med lim (se bilde 8). 

Tabell 7: Fellessekvenser, produksjonsfasen, skole 1 
13 S12B:16 K8 har kommet så langt at hun skal begynne i tre. Lærer tar opp hvordan elevene skal 

gå frem for å kunne sage ut riktige vinkler. Viser hvordan de kan lage en pappmodell, 

bruke svailinjal for å få like vinkler, vektlegger presisjon og nøyaktighet  

14 S12C:2 Lærer fordeler ryddeoppgaver. Han har et system hvor enkeltelever har definerte 

arbeidsoppgaver 

Bilde 8:Bildeserie om arbeidet i produksjonsfasen, skole 1 
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15 S12C:3 Forteller om å bruke pussemaskin – vil vente med å forklare grundig til alle er tilbake 

fra friminutt 

16 S12C:12 På maskinrommet: går lærer gjennom sikkerhetsrutiner og krav til elevene, viser hvilke 

maskiner elevene kan bruke og hvordan de fungerer, viser hvordan de kan pusse på 

pussemaskinene og forklarer hva de må gjøre når de har sagd ut riktig lengde på 

materialene, viser vippesagene og forklarer hvordan disse kan brukes [12C:12] 

17 S12C.:19 Oppsummerer timene, påpeker at ikke alle som har ønsket hjelp har fått det og at disse 

står først i køen neste time. Påpeker at elevene har kommet godt i gang. Oppfordrer 

elevene til å hjelpe hverandre. 

18 S13A.:1 Opprop. Deler en erfaring han har gjort i en annen gruppe; pussing av fire like sider kan 

gjøres effektivt hvis elevene legger alle sammen og holder de på plass med teip. Han 

minner om at elevene må skrive i loggboka, og at de skriver navn på modeller og annet 

slik at disse også kan være med i vurdering.  

19 S13A:17 For de som er usikre på å bruke vippesag, viser lærer hvordan de kan brukes 

20 S13C.:17 Setter elevene i gang med rydding. Minner om at de skal skrive i loggen sin.  

21 S13C:18 Påpeker at han synes det går bra med oppgaven, men at det virker som det er ulik 

kompetanse når det kommer til å arbeide med tre i elevgruppa, og han spør om hvor 

mange og på hvilken måte elevene har arbeidet med tre før. Poengterer at elevene nok 

vil oppdage at oppgaven krever nøyaktighet og presisjon hvis de skal bli fornøyde med 

resultatet. Påpeker at det er ventetid og at det ofte danner seg kø ved maskinene, ber 

elevene arbeide med andre sider ved oppgaven hvis de må vente.  

22 S14A:1 Informerer om prøve i siste time. Frisker opp momenter fra forrige gang. Snakker om å 

tilpasse vinkler og sidestykker til hverandre, hvordan få det mest mulig tett i skjøtene. 

Spør om noen vet hvordan man skal pusse med sandpapir på treverk. Poengterer at 

elevene er på veldig forskjellig sted i prosessen pga ulike faktorer (bla musikal forrige 

gang). En elev er der for første gang (K13). Lærer er usikker på hvor lang tid han vil 

bruke for å gjøre ferdig, fordi han har lite erfaring med akkurat denne type oppgave. 

23 S14B:22 Avslutter timene med å spørre om elevene vil gi uttrykk for hva de synes om oppgava. 

En synes den var vanskeligere enn antatt. En påpeker at de blir skitne. Ønsker elevene 

lykke til på prove 

24 S15A.:1 Lærer åpner for at elevene kan gjøre ferdig filmprosjektet, ca halvparten av elevene gjør 

det. Lærer minner elevene om at det ikke bare er resultatet som er viktig for vurdering, 

men at også prosessen underveis har betydning. Oppfordrer elever til å bruke ledige 

stunder til å notere i loggboka 

25 S15C: 22 Tar opp forhold rundt levering av filmprosjekt. Poengterer at noen har begynt å lime 

sammen gjenstandene sine ,og at man nå kan se at «det blir noenting». Han spør 

hvordan denne dagen har vært, og en elev svarer «gøy». Lærer nevner at de etter hvert 

må snakke litt om farger 

26 S16A:1 Oppstart. Lærer vil at elevene skal levere så langt de har kommet til en 

«mellomvurdering» til jul. Minner elevene om oppgaveteksten før de leverer. 

27 S16A:3 Forklarer at før elevene skal lime, må de pusse, og han forklarer hvordan de skal pusse 

med treretningen, også nedi bunnen.  

28 S16:B:13 Forklarer en ny måte å tenke på når elevene jobber med å tilpasse bunnen i formen. Det 

er en elev som kom på den nye måten å gjøre det på –og lærer syntes det var en god 

måte og formidler den videre til de andre. Han sier det er en del av designprosessen, og 

at ”ting blir til underveis” 

29 S17A:1 Lærer påpeker at elevene må bli mest mulig ferdig med sløydarbeidet denne dagen, 

fordi andre venter på å bruke sløydsalen. Forklarer at han har satt frem maling på 

malerommet ved siden av, hvilke farger de kan bruke. Forklarer loggens viktighet og at 

den kan løfte elevene karaktermessig. (Jeg takker for at jeg har fått være tilstede) 

Gjennom fellessekvensene fra lærer følges ulike aspekter ved produksjonsfasen. Innholdet 

i sekvensene dreier seg på den ene siden om å introdusere elevene for hvilke maskiner og 

redskaper de kan bruke, og hvordan de kan brukes [S12:3,12, S13A:17], hvor elementer 

ved selve arbeidet forklares og utdypes, for eksempel når han forklarer om konstruksjon av 
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pappmal [S12B:16], når han forklarer en mer effektiv måte å pusse delene på [S13A:1], når 

han forklarer bruken av sandpapir [S14A:1] eller når han forklarer en ny måte å tenke på i 

forhold til å tilpasse bunnen [S16B:3]. De to sistnevnte sekvensene peker tilbake på 

erfaringer lærer har gjort i klasseromarbeidet, den første i en annen klasse, den andre etter 

et forslag fra en elev i denne klassen. I den siste fellessekvensen i produksjonsfasen får vi 

også et innblikk i en tidsproblematikk, i og med at lærer forklarer at andre venter på 

sløydsalen, og at elevene derfor må gjøre ferdig sløydarbeidet [S17A:1]. Rydderutiner og 

aspekter rundt dette er også i fokus ved flere av fellessekvensene. Lærer har utarbeidet et 

eget ryddesystem, og elevene blir satt i gang med rydding i slutten av hver time (se linje 

14).   

Fellessekvensene viser også andre deler ved skolevirkeligheten; elevene mister en time i 

kunst og håndverk fordi de skal ha prøve [S14A:1], lærer legger opp til at de elevene som 

ønsker det, kan arbeide med å få ferdig et tidligere prosjekt [S15A:1, S15C21], og for 

eksempel at noen elever ikke har vært i timene fordi de har deltatt i en skolemusikal 

[S14A:1]. 

Interaksjonssekvenser i produksjonsfase 

I likhet med idéfasen er datamaterialet sortert langs to akser, for det første er det sortert i 

kategoriene elev – lærer. I tillegg er det i produksjonsfasen identifisert tre hovedgrupper 

materialet er analysert i forhold til; konstruksjonsrelatert/formmessige aspekt, 

produksjonsrelatert/tekniske aspekt og aspekt ved material/redskap og maskiner. I tillegg 

er det opprettet en kategori kalt «annet» som i tillegg fanger opp aspekter ved prosess, men 

som også inneholder annet.  

Tabell 8: Interaksjonssekvenser i produksjonsfasen, skole 1 
 

  

ELEV FOKUS: 

Form, farge og konstruksjonsrelaterte 

aspekt 

Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 

Aspekt ved material/redskap/maskiner 

Annet 

LÆRER FOKUS: 

Form, farge og konstruksjonsrelaterte aspekt 

Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 

Aspekt ved material/redskap/maskiner 

Annet 

S12A Elev sier seg ferdig med skisser og lurer 
på hva hun skal gjøre videre [7] 
Elev spør om hun ka få den malen lærer 
har laget [17] 
Spør om han mener med kniv [21] 
 
 

Lærer forklarer at de må tenke på å arbeide i 

materialer [7] 

Lærer synes det er litt for lettvint, ber eleven trene 

seg ved å gjøre selv[17] 

Forklarer at elev må bruke svailinjal [18] 
Lærer forklarer hvordan eleven skal få det rett 
med linjal [21] 
Sier at elev kan skjære ut i full størrelse [21] 



 
- 118 - 

 

S12B Klager over at hun ikke får det rett [5] 
Elev spør om størrelsen – hva hun skal 
gjøre for at skålen ikke skal bli for liten 
[7] 
Elev sier han er ferdig [8] 
Elev viser det hun har saget, virker 
usikker [16] 
Elev sager klager på at det blir skjevt 
[13] 
Elev vet ikke hvordan hun skal legge til 1 
cm [18] 
Elev har saget ut sidestykkene – klager 
over at det ble skjevt [20] 
Elev lurer på om han skal sage ut de 
andre delene [30] 
Elev spør om sideveggene skal stå oppå 
eller kant i kant med bunnen[30] 
 
 

Lærer forklarer hva hun kan gjøre for å få det rett 

[5] 

Lærer står bak M1 som sager og forklarer 
rekkefølgelogikk med sagingen. Viktig å få 
skråvinkelen riktig først [14]  
Lærer påpeker at hun bare må prøve seg frem, 
de kan justere i ettertid [16] 
Lærer går til elev med materialer viser hvordan 

hun skal tegne opp sidestykket på materialbiten 

[18]  

Lærer påpeker at det er om å gjøre å tenke litt 

praktisk [18] 

Lærer forklarer hvordan elev kan legge til 1cm 

[18] 

Lærer foreslår at hun kan bruke svailinjal for å 

sjekke vinklene [20] 

Lærer diskuterer/ foreslår hvordan hun kan få 
jevn form [21] 
Lærer viser og måler på elevens plate, 

kontrollmåler[21] 

Lærer forklarer hvordan eleven skal pusse med 

maskin og fil [21] 

Lærer har skåret ut langsider til kroneformen og 

viser eleven hvordan hun skal legge på og tegne 

på materialene [29] 

Lærer sier ja – men at de skal pusse litt først på 
de som allerede er saget ut [30] 
Lærer viser to alternativ som elev må ta stilling 
til[30] 

12C Elev lurer på om hun skal sage på 
vippesag[4] 
Elev bekrefter at hun har saget på 
vippesag i 8 klasse [4] 
Elev lurer på om hun kan skjære ut i 
tre[4] 
Elev vil ha bekreftelse på at det blir bra 

[11] 

Elev spør om delene passer sammen[13] 
Elev vil vite om det blir riktig[15] 
 
 

Lærer gir råd, å sage på utsiden av streken[4]  

Lærer viser hvordan hun skal lage mal til sidene 

med riktige vinkler. [7] 

Han kontrollerer elevens arbeid og påpeker at det 

ikke er rett [7] 

Lærer bekrefter [11] 

Lærer forklarer hvordan eleven kan pusse flere 

deler på en gang[13] 

Lærer viser ved å holde på elevens hender 

hvordan hun skal pusse – han forklarer hvordan 

hun kan pusse begge sidene [14]  

Forklarer at eleven må sette sammen med teip 
[15] 
Lærer foreslår at hun skal pusse to og to eventuelt 

alle fire delene samtidig.[15] 

13A Elev forklarer at hun er ferdig med å 
pusse de fire delene[4] 
Elev spør om tykkelsen på materialet er 
valgfritt[5] 
Elev viser hvordan hun måler og vil ha 
bekreftelse på at det er riktig[9] 
Elev er usikker på hvordan hun skal 
måle for å få rette vinkler[9] 
Eleven viser frem det hun har tegnet 
opp og forklarer at det er en differanse 
på en halv millimeter[10] 
Elev viser at hun har tegnet ”bena” på 

plankebiten[13] 

Elev viser hun har tegnet opp alle 

Lærer sier hun nå skal pusse skråvinkler[4] 
Lærer sier det henger sammen med størrelsen på 
det de skal lage [5]  
Lærer tegner en rett vinkel og forklarer at eleven 
må pusse (han tar med seg eleven inn på 
maskinrommet) forklarer hvordan en kan pusse 
en 90 gr vinkel ved å bruke anlegget på maskinen 
som støtte.[9] 
Lærer viser med hendene mens eleven pusser [9] 
Lærer ber eleven kontrollere at hjørnene er 90 

grader [9]  

Lærer forklarer at eleven må pusse med løse filer 

fordi hun ikke kommer til med maskinen på alle 

formene[9] 
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delene på finerbiten[16] 
Elev bekrefter, men gir uttrykk for at 
hun litt redd (for å sage)[16] 
Forklarer at han prøver å sette delene 
sammen men at teipen bare detter 
av[20] 
Elev begrunner forminskingen med at 
han skulle ha peanøtter i[20] 
Elev viser frem modell[23] 
Elev spør om åttekanten er grei[25] 
Elev viser frem pappmal og spør om hun 
skal tegne den på[25] 
 
 
 

 

Lærer foreslår at hun skal bruke skråvinkel slik at 
det blir likt på begge sider[10] 
Forskjellen er veldig liten det virker som de blir 
enig om at det er så lite at det kan pusses av i 
ettertid) [10] 
Lærer ber eleven om å tegne opp alle fire delene 
og sage de ut etterpå. Han gir råd om saging.[10]  
Lærer viser elev verktøyskap og hjelper henne å 
velge riktig fil[11] 
Lærer viser hvordan arbeidsstykket må settes 
fast[11] 
Lærer sier at hun skal sage,[13] 
Lærer anbefaler henne å øve først[13] 
Lærer velger å ha en felles gjennomgang for de 

som er usikre på sagen[16] 

Lærer forklarer at teipen fungerer dårlig, mye 

støv[20] 

Lærer er enig og bruker en teiprull for å vise 

hvordan buene kan bli like[20] 

Lærer holder alle delene sammen og påpeker at 
bunnen er litt kort, ber elev lage ny bunn.[20] 
Lærer legger sidestykkene sammen og ber eleven 
se litt på buene inni – og spør hva eleven tror 
læreren ønsker å få gjort med buene[20] 
Lærer sammenligner med pappmodellen som er 
større[20] 
Lærer foreslår at kortenden av boksen limes inni 
formen, selv om det blir synlig fra kortenden[20] 
Lærer gir materialer til M1 og viser eleven hvor 
stor bunnen må være [22] 
Lærer setter en rett linje og forklarer at eleven 
må sage den ut etterpå[22] 
Lærer måler opp kantene (høyden) og sier han 
skal finne materialer[23] 
Lærer sier hun skal tegne på og at hun skal bli 
med å få materialer[24] 
Lærer bekrefter, uttrykker at det blir utfordrende 
med så mange kanter. Han forteller om en elev i 
annen klasse som fikk det bra til.[25] 
Lærer forklarer rekkefølgen i arbeidet, før han 
husker at denne eleven har en annen type 
modell. Da ombestemmer han seg og sier seg 
enig med eleven i å begynne med bunnplata 
først[25] 
Lærer finner materialer til elev. Han gir eleven 
valgmulighet gjennom å spørre hva hun 
synes.[26] 

13B Elev innrømmer at den ikke er bra men 

sier at hun ikke klarer. Hun setter delen 

tilbake i benken og fortsetter å file[7] 

Elev klager på at det ikke blir rett 

Elev forklarer at hun skal lage bunnen. 

Elev har funnet en materialbit som er for 

liten[16] 

Elev spør hvordan hun skal få riktig 

lengde på sideveggene[20] 

Elev spør om hun skal skråpusse. Elev 

Lærer leter og finner material restehylla.[1]  

Lærer ber elev om tegne opp, sage ut og deretter 

pusse kantene[1] 

Lærer påpeker nøyaktighet[1]  
Lærer forklarer hvordan hun skal pusse[5] 

Ber elev sjekke vinkelen[5]  

Lærer virker skeptisk og peker på en av 

kantene[7] 

Lærer, måler modellen, viser frem 

materialtykkelser [8]  
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kommer med forslag på hvordan hun 

skal gjøre det[24] 

 

Lærer spør hvilken tykkelse eleven vil ha på 

platene[8]  

Lærer ber eleven ta en av veggene i modellen å 

bruke som mal når hun tegner over på treverket[8]  

Lærer leter etter planker i heltre i passe bredde. 

Lærer viser hvordan malen legges annenhver 

gang i ulik retning for å få mest mulig ut av 

plankebiten[9]  

Lærer forklarer at hun kan sage litt utenfor 

streken og pusse bort resten[10] 

Lærer forklarer hvordan arbeidsstykket kan 

holdes ned til plata mens hun sager[10] 

Lærer sier hun bør ha bestemt seg i løpet av 

dagen[15] 

Lærer påpeker at det ikke er så hast men at hun 

kan grovskjære den[16] 

Lærer sier han skal skjære ut materialer[20] 

Lærer forstår at eleven ikke skjønner hva han 

mener. Han forklarer at det er viktig å ta en ting 

av gangen; riktig høyde på veggen[20] 

Lærer forklarer hvordan hun må tenke[20]  

Lærer finner og kutter opp materialer i riktig 

høyde[20] 

Lærer viser elev hvordan hun må måle riktig og 

deretter legge til litt ekstra. Påpeker at elev må 

sage i 90 gr[20] 

Lærer viser hvordan endene skal møtes i en spiss, 

og han tegner på materialet for å vise hvor hun må 

pusse for å få riktig spiss[20] 

Lærer forklarer elev hvordan hun bør holde 

arbeidsstykket ned mot anlegget mens hun 

sager[23] 

Forklarer at bruken av pussemaskin avhenger av 

pusseoperasjon. Forklarer og viser den andre 

pussemaskinen og hvordan hun kan pusse ned til 

riktig høyde[23] 

Viser hvordan merke det som er pusset[23] 

Lærer retter opp elevens arbeid. Lærer pusser, 

legger delene oppå hverandre, måler[23] 

Lærer påpeker at det er mer problematisk enn som 

så[24] 

13C Spør lærer om kantene på bena må 

skråskjæres. Hun er redd for å ødelegge. 

Forteller at hun er litt lei.[1]  

Elev sier hun ikke synes det er pent men 

at det ikke gjør henne så mye.Elev tror 

det blir vanskelig[1] 

Elev forklarer at hun må skråskjære 

kantene pga bena som skal festes på 

hjørnene. Hun tar opp problemet med at 

sidestykket kommer skjevt på bunnplata 

og at hun ikke vet hvordan hun skal 

vinkle den for å få den rett[2] 

Elev har saget ut ben og spør om hun 

inntil hun har lært å skråskjære kan feste 

bena[3] 

Elev forklarer at hun har laget bena 

skjeve med vilje fordi hun trodde de da 

ville stå bedre[3] 

Lærer forklarer at uten skråskjæring vil 

endeveden synes på kantene.[1] 

Lærer påpeker at med skråskjæring unngår elev å 

se endeveden[1] 

Lærer sier at det skal de finne ut[2] 

Lærer foreslår at hun skal pusse bunnplata slik at 

den blir kvadratisk og slett i hjørnene. Deretter 

sier lærer eleven kan lime sammen to og to deler 

til bena[3] 

Lærer viser hvordan elev skal markere før hun 

skal skråpusse. Han tegner opp en linje for å vise 

hvor hun skal pusse inntil 

Lærer forklarer at de må stille inn anlegget på 

pussemaskinen[4] 

Lærer måler for elev og der ser at det ikke 

stemmer helt.[5]  

Lærer foreslår ar elev kan pusse litt med 

pussemaskin[5] 



 
- 121 - 

 

Elev spør om de hadde vært like fine rett 

Elev foreslår at hun kan pusse de rette[3] 

Elev 1 vil ha det tynneste materialet[11] 

Elev 2 forklarer størrelsen han trenger og 

sier han vil ha samme tykkelse som elev 

1[11] 

Elev pusser vinkler og påpeker at de må 

bli enda spissere[15] 

Elev svarer at de kan måle med 

vinkel[15] 

 

 

 

Lærer viser hvordan elev kan pusse[5] 

Lærer ser på eleven pusse og forklarer hvordan 

elev skal pusse vinklene slik at elev får riktig 

spiss på kroneformen[5] 

Lærer viser hvordan elev skal pusse bena til 

avisholderen[8] 

Han pusser, måler bena oppå hverandre, pusser 

videre. Ber elev passe fingertuppene sine[8] 

Lærer korrigerer hele tiden mens eleven pusser og 

overtar fordi han er redd for at elev skal pusse 

fingertuppene sine[8]  

Legger delene oppå hverandre, merker av lengden 

og ber elev om å sage av slik at bena blir like 

lange[8] 

Lærer viser hvordan hun skal holde bitene på skrå 

inn mot pussebåndet.[9] 

Lærer pusser, setter delene på bunnplata, viser 

hvordan det blir[9] 

Lærer spør etter bredden på materialene og ber 

elev ta stilling til tykkelse[11] 

Lærer sager materialer til elev 2[11] 

Lærer forklarer at elev må kutte opp planken slik 

at delene blir helt kvadratiske [11] 

Lærer stiller inn anlegget på pussemaskinen. Elev 

følger med[12] 

Lærer viser hvordan elev skal holde når hun 

pusser [12] 

Lærer påpeker at elev må følge med og sjekke 

slik at hun får det som hun vil ha det (formen)[12] 

Lærer påpeker at det skal være skarpt i hjørnene 

og at det kan hende innstillingen ikke er helt 

riktig[12] 

Lærer holder delene sammen og viser hvordan 

elev må skrå de ulike delene slik at de passer 

sammen[14] 

Lærer tegner opp vinkler. Viser og forklarer 

hvilken rekkefølge[14] 

Lærer tar med seg delene på maskinrommet, viser 

elev hvordan han kan holde delene når han 

pusser[14] 

Setter en del som er pusset oppå bunnplata, viser 

av vinkelen passer[14]  

Elev pusser. Lærer korrigerer slik at elev holder 

delene stødig. Lærer følger med når elev prøver 

om det passer [14] 

Lærer forklarer hvorfor det ikke kan bli helt 45 gr 

vinkel[15] 

Lærer sier han er klar over det men forklarer at 

han tenkt det var greit å ikke pusse for spisst i 

starten slik at de heller kan ta mer etter hvert.[15] 

Lærer spør hvordan hun kan finne ut av det.[15] 

S14A Elev holder delene sammen[S14A:6]  

Elev stiller spørsmål om 

oppgave[S14A:8] 

Elev trenger hjelp til skråpussing 

[S14A:9] 

Elev lurer på hvordan hun kan klare å 

lage ny uten at den blir for kort[S14A:9]  

Elev seir at hun ikke klarte det 

Lærer viser hvordan få anlegget på 

pussemaskinen i riktig vinkel[S14A:6] 

Lærer sier hun kan tegne enkle skisser og lage 

enkel modell S14A:8]  

Lærer oppdager at delene har blitt for korteog 

forklarer at elev må lage ny[S 14A:9] 

Lærer vil vise på maskinen slik at hun kan pusse 

riktig spiss[S14A:9]  
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[S14A:12] 

Elev spør om hun kan runde med 

pussepapir[S14A:12] 

Elev gir uttrykk for at det er vanskelig å 

sage inni stjerneformen[S14A:13] 

To elever viser frem delene sine og 

holder dem sammen[S14A:19] 

Elev foreslår at hun skal sette sammen 

med teip[S14A:19]  

Elev lurer på hva hun skal 

gjøre[S14A:20]  

Elev svarer pusse[S14A:20] 

Elev har pusset vinkler[S14A:25] 

Eleven er klar over problemene 

[S14A:25] 

Elev konkluderer med at hun kanskje må 

gjøre det noe annerledes[S14A:25] 

 

Lærer sager opp materialer til elev og viser 

hvordan hun skal sage selv[S14A:10] 

Lærer ser på og forklarer mens elev 

pusser[S14A:10]  

Lærer tar opp bena til elev 2, peker på toppen og 

forklarer at hun bør få de ikke fullt så uformelige 

på toppen[S14A:12] 

Lærer viser på benken hvordan eleven kan holde 

og snu på arbeidsstykket mens hun 

pusser[S14A:12] 

Lærer sier at det kan hun og sier at hun skal være 

litt mer nøye. [S14A:12] 

Lærer forklarer ulike måter å sage på[S14A:13]  

Lærer finner materialer[S14A:14] 

Lærer viser hvordan elev skal legge modellen på 

materialet og sage ut[S14A:14]  

Lærer kommer bort og viser hvordan hun må 

holde arbeidsstykket når hun pusser[S14A:15]  

Lærer gir uttrykk for at det passer ganske 

godt[S14A:19] 

Lærer spør hva hun tror[S14A:20] 

Lærer peker på at elev ikke kan pusse på maskin 

pga stjerneformen. Elev må pusse for 

hånd[S14A:20]  

Lærer viser hvordan elev kan pusse mer effektivt 

ved å sette fast arbeidsstykket i benken. Lærer 

henter filer og viser med fil og hvordan eleven 

kan legge pussepapir rundt fila etterpå[S14A:22]  

Lærer påpeker at elev pusser i feil 

retning[S14A:23]  

Lærer kutter opp biter med grovt sandpapir. 

Forklarer elev hva nummeret betyr, fra grovere til 

finere. Lærer forklarer at det er raskere å pusse 

med grovt papir først[S14A:24] 

Lærer påpeker at utfordirngen blir å sette på 

bena[S14A:25] 

Lærer foreslår noen løsninger[S14A:25] 

S14B16   

S15A Elev viser frem pappmodell med to 

motstående former. Hun har laget deler 

til den øverste formen.[14] 

Elev spør om hun skal teipe sammen 

delene før hun pusser[14] 

Elev spør om det er like greit å lage en 

ny[24] 

Elev forteller lærer at vinklene er for lite 

bratte og spør hva han skal gjøre med 

det. Elev påpeker at den ikke går bratt 

nok. Ikke til en trekant[24] 

Elev sier at han ikke vet hvor bratt den 

må være. [24] 

Elev viser frem modell[30] 

Elev spør om hun skal skråskjære begge 

delene[31] 

Lærer forklarer at hun må skårpusse alle delene 

først. Lærer forklarer hvordan hun kan stille inn 

anlegget på pussemaskinen, og forteller 

rekkefølgen på arbeidet. Passe på at delene er like 

lange, skråpusse og sette sammen formen.[14] 

Lærer tror det er en god ide og forklarer hvordan 

hun må gjøre det og gir henne teip.[14]  

Lærer spør om den har blitt for bratt[24] 

Lærer sier at da kan han bare stille anlegget 

brattere[24] 

Lærer sier han må ta litt på frihånd på 

pussebåndet. Lærer forklarer at hvis delene går 

for mye sammen må eleven. Lærer sier at 

utfordringen blir å holde på riktig måte. [24]  

(de forsøker å regne ut hvilken vinkel elevene må 

ha men det viser seg å være vanskelig) [24]  

                                                 

16 S14B er ikke transkribert. Det viser gjentagelser, og jeg kom til et punkt jeg opplevde at datamaterialet var 

mettet.    
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Elev påpeker at delen som skal ligge 

innenfor skal være trekant, ikke firkant 

som lærer forsøker med. Elev undrer om 

hun kanskje skal bruke firkant i 

stedet[31]. 

Elev påpeker at delene ikke er helt rette 

og spør om det gjør noe[31] 

 

Lærer påpeker at han må prøve litt på frihånd. 

Tegne opp noen hjelpelinjer først og være 

forsiktig[24] 

Lærer pusser for elev og viser hvordan hun må 

holde delene for å pusse riktig høyde [28] 

Lærer finner frem materialer[30] 

Lærer forklarer at elevene må ha to og to like til 

den avlange formen[30] 

Lærer foreslår at hun skal skråpusse bunnen og 

lime sideveggene inntil bunnplata. Han antar det 

er letter å skråpusse bunnplata.[31] 

Lærer anbefaler å pusse mest mulig rett. For å få 

rett vinkel på bunnplata foreslår lærer at eleven 

skal prøve ut på noen biter først.[31] 
S15B elev tegner opp deler til sideveggene[1] 

Elev holder delene sammen[2] 

Elev spør om hun kan få lov til å lime 

sammen formen[3] 

Elev har begynt å ta lim på 

sidekantene[8] 

Eleven hjelper å holde[8] 
Elev forklarer at hun vil ha det som en 

annen elev[10] 

Elev spør om det gjør noe at hun har 

brukt tykkere material til ett av bena. 

Hun påpeker at det jo ikke kommer til å 

synes[12] 

Elev spør om hun bør 

skråskjærevinklene til bena eller om hun 

kan legge delene vinkelrett på 

hverandre[12] 

Eleven sier at det sikkert blir finest med 

å skråskjære[12] 

Elev foreslår 90 grader[12] 

Elev svarer 45 grader.Elev sier han ikke 

har tatt på lim[13] 

Elev spør om hun skal pusse kantene og 

påpeker at de er stygge[14] 

Eleven spør videre om bunnen[14] 

elev spør hvordan hun skal få delene til å 

passe sammen[14] 

Elev forstår ikke hvordan hun skal bruke 

svailinjal[14] 

Elev formidler at hun har forstått 

hvordan hun kan få like vinkler ved å 

bruke svailinjal[14] 

Elev spør lærer om hvilken vinkel hun 

må ha for at sideveggene i formen skal 

stå vinkelrett på bordet[. Hun foreslår 30 

grader15] 

Elev sier hun vil prøve med 25 grader på 

både sideveggene og bunnplata først[15] 

Elev spør etter nye materialer fordi de 

har fikk tidligere ikke passer til den nye 

modellen[23] 

Elev viser at hun har forsøkt med 20 

grader men vil prøve med 25 graders 

vinkel.Hun spør lærer hva som er best 

[26]  

Lærer viser hvordan han kan bruke svailinjal for å 

få vinklene like[1]  

Lærer kommer for hjelp elev som han sier har 

ventet lenge. Lærer holder delene sammen, 

sjekker at de passer. Lærer påpeker at bunnen er 

litt for lang hvis sideveggene skal settes inni slik 

de er nå. [2] 

Lærer merker av hvor mye som må fjernes. Lærer 
viser hvor elev må skråpusse, henter vinkellinjal 
og tegner opp en linje elev kan se etter.[2][  
Lærer spør om elev kan stille inn anlegget selv. 
Sier han skal komme å hjelpe når det blir 
elevenes tur på pussemaskinen[2]  
Lærer sier at det kan hun (lime) hvis delene 
passer sammen. Lærer holder delene sammen og 
de vurderer om det passer. Lærer konkluderer 
med at elev kan lime.[3] 
Lærer kommer og legger metallinjaler på benken. 
Lærer setter delene sammen og legger linjalene 
rundt som støtte. Lærer tar teipbiter og fester 
rundt. [8] 
Lærer løfter formen opp fra linjalene og forklarer 
at han setter teipbitene over hjørnene. Elev ser 
på[8] 
Lærer setter på flere teipbiter. Han presser 

sammen delene så det skal bli så tett som mulig. 

Lærer forklarer at elev kan begynne å tilpasse 

bunnen mens limet tørker. Han viser hvordan hun 

skal merke opp riktig totalmål på bunnen ved å 

bruke undersiden av den limte formen som 

utgangspunkt.. Lærer forklarer at det er lurt å 

merke av hvilke sider som passer sammen.[8]  

Lærer forklarer at dette er en måte å gjøre det på 

men at eleven også kan tenke alternative 

løsninger. [8]  

Lærer hjelper elev med sjekke om delene passer 

sammen. Lærer sier at det passer bra [10] 

Lærer tar opp muligheter i forholde til 

konstruksjonen av understell. Han forklarer at 

alternativene avhenger av hvordan elev vil ha 

bunnen i boksen[10] 

Lærer forklarer hvordan eleven først må lime 

sammen deretter tilpasse bunnen[10] 

Lærer forklarer at det vil kunne gå fortere å lage 
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Elev viser frem delene hun har 

skråpusset[27] 

Elev forklarer at det er en feil hun må 

leve med. Problemet er at hun ikke får 

tilpasset den bakre delene av 

trekanten[27] 

Elev foreslår å kutte av bunnplata for å få 

plass til den bakre delen[27] 

Elev forklarer at hun ikke klarer å få det 

tilpasset[27] 

Elev sier han kan pusse det ned slik at 

det passer[30] 

 

understellet nå som eleven vet hvordan det 

gjøres[10] 

Lærer viser og forklarer hvordan delene limes 

sammen han påpeker at det må holdes stødig[10] 

Lærer forklarer at det er omtrent som å bygge 

iglo, alle delene må passe sammen. Han forteller 

også om brokonstruksjon og den siste stenen som 

holder  

konstruksjonen sammen [10] 

Lærer sier at det ser bra ut og at han tror det 

kommer til å bli bra[10]  

Lærer sier at det går greit at det ene benet er 

tykkere enn det andre[12] 

Lærer spør hva eleven har lyst til og hva hun 

synes er finest[12] 

Lærer spør hvilken vinkel hun må ha hvis hun vil 

skråskjære og ber eleven tenke litt med 

matematikk[12] 

Lærer spør hvilken vinkel det blir når hun har to 

deler[12] 

Lærer forklarer at elev kan sette anlegget på 

pussemaskinen på 45 grader så kan eleven pusse 

delene ned slik at de passer sammen[12] 

Lærer ser på elevens konstruksjon som holdes 

sammen med tvinger. Lærer spør om eleven har 

tatt på lim.[13] 

Lærer kommenterer på konstruksjonen, sier at det 

hjelper. Lærer peker på bunnplata som stikker litt 

utenfor og påpeker at det er litt synd og forklarer 

at han ville hatt den litt kortere. Lærer viser 

eleven hvor han må fjerne materiale[13] 

Lærer påpeker at eleven er nærme målet, og at 

han synes eleven skal få det perfekt og ikke slurve 

på slutten. [13] 

Lærer forklarer hvor elevene kan pusse[13]  

Lærer forklarer at eleven skal pusse og det 

forsvinner når det er pusset.[14] 

Lærer forklarer at det tar de etterpå[14]  

Lærer forklarer at hun kan legge to og to oppå 

hverandre og at hun deretter pusser[14] 

Lærer forklarer at eleven bruker svailinjal til å 

sjekke vinklene med mens hun pusser[14] 

Lærer forklarer hvordan elev kan bruke svailinjal 

han viser på ulike måter for å at eleven skal forstå 

prinsippet med linjalen[14] 

Lærer holder delene sammen og forklarer at 30 

grader sannsynligvis er litt mye[15] 

Lærer forklarer at det ligger på materialrommet 

og begge går for å finne nye materialer[23]  

Lærer forklarer elev hvordan hun må legge delene 

på pussebåndet for å riktig vinkel [25]  

Lærer sier at det ikke er noen regel på det og at 

elev må bestemme selv [26]  

Lærer kommenterer at elev har pusset på utsiden 

av materialet [27] 

lærer spør om hun kan se hva de må gjøre for å få 

det til[27] 

Lærer foreslår at elev kan glemme bunnen litt og 

konsentrere seg om å få selve trekanten tipasset. 
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Bunnen kan lages etterpå. [27] 

Lærer forklarer at hun kan konsentrere seg om ett 

hjørne av gangen. Han forklarer hvor elevene må 

pusse og antyder hvilken vinkler hun må forhode 

seg til[27] 

Lærer utbryter at elevens arbeid begynner å bli 

bra [29]  

Lærer forklarer at han må hjelpe elevene litt med 

å lime, men sier at han tror eleven er så flink at 

han kan få det til selv. [30] 

Lærer sjekker ut at bunnen stemmer og spør om 

ikke den fortsatt er litt for lang[30] 

Lærer påpeker at han bør ha litt kontroll på det 

han gjør og tegner opp en linje elevene kan pusse 

etter[30] 
S15C17   

S16A Elev spør om delene i kroneformen er for 

kort. Hun skal pusse[3] 

Elev viser lærer vinklene han har pusset 

og forklarer for lærer hvordan han har 

tenkt å pusse skråvinkler på bunnplata[5] 

Elev spør lærer om hun skal skråpusse 

kantene[8] 

Elev foreslår hvor hun skal begynne og 

hvordan hun skal pusse[8] 

Elev svarere 35 grader[8] 

Elev spør hvordan ”rekkverket” rundt 

stjerna skal være[1] 

Elev klager over at hun har brukt veldig 

lang tid på å få til vinklene[10] 

Elev spør hvordan hun skal lage resten 

av veggene, hun vil ha noen tips[10] 

Elev spør om han skal ha 45 grader hele 

veien[11] 

Elev viser frem arbeidet sitt så langt og 

spør om hun skal lage ferdig bena før 

bunnplaten[12] 

Elev viser frem sine deler til lærer. Hun 

sier først hun er ferdig men forklarer at 

delene ikke passer sammen[14] 

Elev spør hvordan hun skal pusse 

vinkler[16 

Elev spør om hun kan legge to og to 

deler oppå hverandre når hun pusser[20] 

Elev forklarer at det ble skjevt når hun 

pusser[20] 

 

Lærer forklarer og foreslår hvordan hun skal gjøre 

det[3] 

Lærer hører på elev og bekrefter at han kan gjøre 

som han foreslår[5] 

Lærer stiller inn tallerkenpusser for elev. Han 

forklarer hvordan hun må pusse[6]  

Lærer kommenterer at elev holder arbeidsstykket 

mot båndretningen[7] 

Lærer tegner opp en linje hun kan pusse etter og 

forklarer at han tegner linjen slik at hun kan 

fortsette å se den mens hun pusser[7] 

Lærer spør hvor mye hun skal skråpusse [8] 

Lærer går til pussemaskinen og forklarer og viser 

hvordan hun skal stille inn anlegget[8] 

Lærer spør om alle pinnene behøver være like 

lange, men påpeker at det er elevens valg.[1] 

Lærer forklarer hvordan elev kan bore hull i 

pinnene og han tegner og viser på stjerne formen 

hvor hun skal bore[1] 

Lærer anbefaler elev å pusse bedre[1] 

Lærer sier at det kanskje har blitt for vanskelig 

oppgave.[10] 

Lærer pusser for elev, prøver om vinkelen blir 

riktig – setter delene på bunnformen og prøver 

ut[10] 

Lærer forklarer hvordan hun skal lage sidekanter 

til kroneformen[10]  

Lærer sier an tror 45 grader blir for mye og at 

elev kan prøve ut 35 grader først[11]  

Lærer sier det er lurt å lage ferdig bena først.[12] 

Lærer påpeker at elev må bestemme seg for 

avslutningen på toppen av bena[12] 

Lærer viser hvordan elev kan få alle bena like og 

han forklarer at de etter det kan bestemme hvor 

hakket der bunnplata skal festes skal være[12] 

Lærer holder delene sammen og sier de må se litt 

på bunnen , lærer forklarer at de skal lime 

sammen boksen først og bunnen etterpå[14] 

                                                 

17  S15C er ikke transkribert. Det viser gjentagelser, og jeg kom til et punkt jeg opplevde at datamaterialet 

var mettet.    
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Lærer forklarer at det er flere deler som er pusset 

bøyd og forklarer at han skal hjelpe henne med å 

rette opp. Lærer henter svailinjal og sjekker 

vinkler[14] 

Lærer forklarer elev hvorfor delene ikke passer 

sammen, eleven har pusset vinkelen i en bøy. 

Lærer forklarer han vil elev skal justerere bøyen 

[14] 

Lærer forklarer at det blir problem fordi hun har 

valgt trekantform og at hun derfor ikke får stilt 

inn (og brukt)anlegget på pussemaskinen[14] 

Lærer viser og forklarer hvordan hun skal stille 

inn riktig vinkel[16]  

Lærer pusser for elev, han pusser, prøver og 

pusser videre mens elev ser på[17]  

Lærer og elev prøver vinklene lærer har 

pusset[19] 

Lærer forklarer at bunnen må lages mindre. Lærer 

resonerer og snakker om hva som er problemet og 

hvordan finne en løsning[19]  

Lærer forklarer hvorfor ikke elev kan legge to og 

to oppå hverandre[20] 

Lærer forklarer at det er fordi hun ikke har holdt 

arbeidsstykket godt nok [20] 
S16B Elev spør om bunnen er ok[3] 

Elev spør om hvordan hun skal få 

tilpasset bunnen[4] 

Elev sier hun ikke finner materialer hun 

trenger i restekasse[7] 

Elev holder arbeidsstykket feil når hun 

pusser[15] 

Elev og lærer holder delene til fatet 

sammen[17] 

Elev ser over alle hjørner og finner en 

glipe på utsiden[17] 

Elev spør om hun kan lime[17] 

Elev vurderer bunnformen sin[18] 

Elev forklarer at hun trenger flere 

pinner[20] 

Elev spør lærer hvordan han kan få fatet 

i press når han limer[21] 

Elev lurer på om det fortsatt er for 

spisst[22] 

Elev viser lærer hun har satt pinner oppi 

hullene hun har boret[23] 

Elev sier hun vil ha to omganger og spør 

lærer om hun kan bruke brun tråd[23]  

Elev vil lime fast bunnen[24]  

Elev spør om det er bra pusset[26] 

 

Lærer forklarer hvordan elev skal sette sammen 

deler for å lime men påpeker at elev må pusse 

først[1]  

Lærer viser hvor elev kan lete etter materialer til 

bunnplate. Lærer antyder tykkelse[2]  

lærer påpeker at den er litt liten men at det kan 

skjules hvis hun maler og forklarer at hun da må 

male før hun limer [3] 

Lærer foreslår at hun venter til boksen har tørket 

og at hun da kan bruke den som mal og tegne av 

til bunnen[4] 

Lærer sier at elev kan skriv i loggen mens hun 

venter på at limet skal tørke[4]  

Lærer pusser for elev mens elev ser på, han viser 

hvordan elev kan pusse selv og korrigere mens 

elev pusser[5]  

Lærer hjelper henne med å finne nytt materiale[7] 

Lærer viser hvordan elev kan merke av hull som 

skal bores[11] 

Lærer stiller inn bormaskinen for elev. Han viser 

og forklarer hvordan det skal gjøres. Lærer borer 

ett hull, deretter borer eleven selv mens lærer ser 

på og  

korrigerer[14]  

Lærer går bort fordi elev mister arbeidsstykket 

mens hun pusser og viser hvordan hun må holde 

arbeidsstykket riktig[15]  

Lærer viser hvordan elev kan utnytte 

pussebåndet[16]  

Lærer spør om ikke det blir bra[17] 

Lærer resonerer over hva hun må gjøre for å rette 

opp feilen, lærer påpeker at det er såpass lite at 

det kan være der[17] 

Lærer forklarer at hun kan pusse alle flatene på 

innsiden før hun limer, lærer viser hvilken vei hun 
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skal lime[17]  

Lærer foreslår at hun skal pusse mer for å få den 

rundere[18]  

Lærer forklarer at det kan hun lage selv,[20]  

han viser henne gjærsaga slik at hun kan kutte 

like lengder[20]  

Lærer viser og forklarer hvordan han kan bruke 

teip og tunge linjaler[21] 

Lærer sier han tror det er greit men påpeker 

”homplevei” eleven bør få bort. Lærer foreslår 

elev bruker pussemaskin men viser også hvordan 

hun kan sette fast i høvelbenken og pusse mens 

arbeidsstykket står fast [22]  

Lærer forklarer at hun skal bore hull i pinnene 

fordi hun skal trekke tråder i mellom. Lærer spør 

om elev har tenkt på hvor mange rader ”tau” 

eleven skal ha rundt fatet og foreslår at hun kan 

tenke litt på det. Lærer gir eleven tråd slik at hun 

kan prøve og se hvordan hun vil ha det[23] 

Lærer ber eleven vente fordi han er redd det ikke 

er tørt enda[24] 

Lærer forklarer hvordan elev skal lime fast 

bunnen[24] 

Lærer viser hvordan elev kan pusse med lange 

drag[26]  

Lærer sier til elev at han må få tak i materialer og 

komme i gang[27] 

Lærer sier han skal skjære ut plater til eleven, han 

måler på modellen og forklarer at elev kan pusse i 

45 grader når delene er skåret ut og at han deretter 

kan lime[27] 
S16C18   

S17A Elev spør om hun kan fjerne 

teipbitene[3] 

Elev spør om hun skal skjære ut hakk i 

bena. Hun gir uttrykk for at det er 

vanskelig å få riktig[4] 

Elev forklarer lærer at hun sitter fast. 

Hun forklarer at hun ikke tør skjære 

[sage] ut[5] 

Elev viser ved å markere på et ben[7] 

Elev spør om lærer har teip[8] 

Elev forklarer lærer at bunnen ikke blir 

rett[11] 

Elev spør om han har pusset godt nok  

inni[14] 

Elev spør hvor lenge limet må tøke[15] 

Elev forklarer at hun vil snu formen[15] 

Elev forklarer at hun kan bruke 

”jernbaneskinna” eller noe 

tilsvarende[15] 

Elev forklarer at hun har et teip problem, 

hun lurer på om hun skal teipe fast 

firkantene før hun lager tekantene[18] 

Lærer forklarer elev hvor hun skal ha på lim og 

påpeker at formen vil gi nok spenn i 

limeprosessen[2]  

Lærer vurdere det eleven har saget, han setter 

bunnplata inn i hakket og vurdere hvordan det 

fungerer, han konkluderer med at det er bra nok. 

Han forklarer at det er det ovenfor bunnplata som 

vil synes og at det under ikke er så viktig. Han 

forklarer at elev kan pusse på det hvis hun vil[4] 

Lærer sier at det tør hun, men han foreslår at hun 

kan sage en prøve først[5] 

Lærer spør hvor elev skal ha hakkene i bena[7]  

Lærer tegner på og forklarer hvordan elev skal få 

90 grader. Han forklarer at elev må gjøre 

tilsvarende på resten av bens[7]  

Lærer forklarer at hun må pusse mer på siden slik 

at bunnen faller litt lengre ned i formen[11] 

Lærer forklarer at det ikke er mye om å gjøre[11] 

Lærer forklarer hvor elev må pusse ved å vise 

hvor det er tett og hvor det er gliper, og han 

poengterer at elev må pusse der det er gliper[11] 

Lærer ber elev merke av hvor det er tett slik at 

                                                 

18 S16C er ikke transkribert. Det viser gjentagelser, og jeg kom til et punkt jeg opplevde at datamaterialet var 

mettet.    
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Elev lurer på hvilken farge hun skal ha p 

på pleksiglassplatene sine. Hun sier hun 

vil ha den mørkegrønne fordi den er 

finest[23] 

Elev sier hun ikke har tenkt på at det 

finnes røde epler[23] 

Elev spør lærer om bunnen må passe 

akkurat ned i formen[25] 

 

hun vet hvor hun skal pusse[11] 

Lærer sier det er bra og at elev kan lime[14].  

Han forklarer at bunnen skal limes til sist. Lærer 

forklarer at elev kan løsne teipen og legge lim inn 

også stramme teipen på igjen[14]  

Lærer kommenterer positivt på en elevens 

arbeid[15]  

Lærer forklarer at elev må la limet tørke uten at 

noen kommer borti det[15] 

Lærer svarer at limet må tørke en halv time fordi 

det ikke står i press[15] 

Lærer forklarer at elev kan legge noe tungt i 

formen mens den tørker[15] 

Lærer forklarer at elev kan lime på firkantene når 

hun har pusset dem. Lærer forklarer hvordan elev 

kan bruke tunge gjenstander som støtte og 

forklarer at det er lurt å bruke noe tungt for å 

holde bunnen fast mens hun limer[18] 

Lærer viser elev hvor hun kan finne tunge 

gjenstander til limeprosessen[18] 

Lærer påpeker at det finnes røde epler også[23] 

Lærer forklarer at det ikke er så viktig at bunnen 

går helt nedi fordi det ikke vil synes fra 

oversiden.[25] 

Lærer forklarer at bunnen står stødigere hvis ikke 

bunnen går helt i bunn av formen [25] 
S17B Elev viser frem vinklene hun har pusset 

og prøver ut med lærer om det 

stemmer[1] 

Elev forklarer at hun ikke klarer å sage 

rett[1] 

Elev spør om hun kan male neste uke[1]  

Elev viser frem vinklene han har pusset 

og spør om han skal lime[3] 

Elev forklarer at han skal ha pleksiglass i 

bunnen[3] 

Elev sager og lærer ser på[4] 

Elev spør om lærer har aviser[6] 

Elev har problemer med å sage i 

pleksiglass, det sprekker [7]  

Elev forklarer at hun kan endre på ideen 

sin, hun kan ha hvit pleksi i bunnen og 

grønne ben i stedet[7]  

Elev spør om hjelp til å tilpasse 

bunnen[11] 

Elev peker hvor det er tett[11] 

Elev spør om hun skal ta lim på 

siden[12] 

Elev har limt og forklarer for lærer at det 

ikke ser ut[19] 

Elev forklarer at hun ikke vet hvorfor det 

har blitt sånn[19] 

Elev forklarer at hun ikke orker å lage på 

nytt[19] 

Elev spør hvor lang den skal være[27]  

Elev har limt på delene men forklarer at 

det har blitt feil og spør om hun må rette 

det opp[28] 

Elev forklarer at den siste delen 

Lærer merker av på delene til eleven[1] 

Lærer forklarer at elev kan sage først og pusse 

inntil streken etterpå[1] 

Lærer spør om elev skal male[3] 

Lærer hjelper elev med å sag. Han forklarer 

hvordan elev må sage og forklarer at hvis hun 

sager for lenge vil pleksiglasset smelte 

sammen[4] 

Lærer viser hvordan elev kan stille inn anlegget 

på pussemaskinen og viser hvordan hun skal 

holde arbeidsstykket[5]  

Lærer forklarer at elev kan gå på biblioteket for å 

finne aviser[6] 

Lærer forklarer at det kan være fordi 

pleksiglassplatene er gamle og han finner frem 

noen nye[7] 

Lærer forklarer at elev må skrive om prosessen 

sin i loggboka fordi elev har jobbet så lenge i 

ideprosessen at han måtte ta noen raske valg 

angående løsning[9] 

Lærer forklarer at elev kan lime øvre del av 

kroneformen først også tilpasse det andre 

etterpå[10] 

Lærer viser hvordan elev kan sette fast bunnen i 

høvelbenken mens hun limer. Lærer forklarer at 

hun må ta på lim, sette delene inntil og støtte med 

noe tungt [10] 

Lærer spør hvor det er tett og hvor det er gliper 

[11] 

Lærer forklarer at hun må pusse der det er tett og 

han forklarer hva som skjer når hun pusser de 

ulike sidene. Han forklarer hvor elev må begynne 

å pusse, han setter kryss og merker av på 
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passer[29] 

Elev foreslår at hun kan mal i ulike 

farger[28] 

 

arbeidsstykket[11]  

Lærer forklarer og viser hvordan hun skal ta på 

lim og sette delene inntil[12]  

Lærer gir noen tunge lodd til elev som limer[14]  

Lærer pusser for, prøver og tilpasser bunnen for 

elev[17]  

Lærer forklarer hvordan elev skal lime fast 

bunnen[18] 

Lærer sier det er litt sprekker, han forsøker å 

presse delene tettere sammen[19] 

Lærer tar fra hverandre delene[19] 

Lærer tar fra hverandre delene og setter dem 

sammen på nytt, han forklarer at elev må lage på 

nytt [19] 

Lærer hjelper elev med å tilpassse deler til 

kroneformen[22]  

Lærer forklarer at mens limet tørker skal elev lage 

ny del[27] 

Lærer svarer akkurat passe, han forklarer hvordan 

elev skal pusse og hvordan hun skal holde 

arbeidsstykket inntil anlegget[27]  

Lærer spør etter de andre bitene til åttekanten 

(trekantene). Lærer spør om disse skal være like 

høye eller kortere enn firkantene. Han påpeker at 

det kan få en annen effekt hvis de er kortere[28] 

Lærer ber elev lage en prøve før hun bestemmer 

seg[28] 

Lærer tar løs den delene som ble feil og sier elev 

kan pusse litt mer på den[28] 

Lærer forklarer hvordan hun skal lime[29] 
S17C19   

 

Elev og lærerfokus gjennom produksjonsfasen 

Det er især to av hovedgruppene som utmerker seg med mange avmerkinger, og som 

forteller noe om hva som er i hovedfokus i produksjonsfasen. For det første dreier det seg 

om det som er kalt produksjonsrelaterte/tekniske aspekter, og for det andre det som kalles 

aspekt vedrørende konstruksjon og formmessige aspekt.  

                                                 

19 S17C er ikke transkribert. Det viser gjentagelser, og jeg kom til et punkt jeg opplevde at datamaterialet var 

mettet.    
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Produksjonsrelatert/tekniske aspekter i produksjonsfasen 

Elevfokus: I likhet med idéfasen ser elevene ut til å være opptatt av å få lærers godkjenning 

av det arbeidet de har gjort. De viser frem en arbeidsoperasjon de har gjort, lurer på om det 

er bra nok, om de kan gå videre og hva de skal gjøre videre. Det å vise frem arbeidet sitt 

tolkes som et relativt åpent spørsmål til lærer, det virker som en indikasjon på at de ønsker 

en tilbakemelding eller hjelp, eller begge deler. I noen tilfeller spør elevene eksplisitt, for 

eksempel eleven som viser lærer hvordan hun måler og vil ha bekreftelse på at det er riktig 

[S13A:9], eller som en annen elev som påpeker 

at delene ikke er helt rette og spør «om det gjør 

noe» (se fig. 8)[15A:31], eller eleven som spør 

om hvordan hun skal få delene til å passe 

sammen [S15B:14]. Noen ganger ytrer 

elevenes problemer seg gjennom at de forklarer 

lærer at det ikke blir riktig når de sager 

[S12B:5, S12B:13], eller at de er usikre på 

hvordan de skal få riktige vinkler [S13A:9, 

S15B:27, S16A:20].  

Samtidig er det flere sekvenser som viser elever som angriper arbeidet gjennom selv å 

komme med forslag på hvordan de kan gjøre det og implisitt spør om det er en mulig måte 

å gå frem på, slik som elevene som spør om de skal pusse og deretter foreslår hvordan de 

skal gjøre det [S16A:8], eller som eleven som forklarer lærer hvordan han har tenkt å pusse 

skråvinkler på bunnplata [S16A:5].  

Lærerfokus: Når det gjelder lærers handlinger og respons på elevenes spørsmål og arbeid, 

er det noen trekk som har vist seg å gå igjen i de produksjonsrelaterte/tekniske sekvensene. 

Det handler om at han forklarer, viser, gjør for, kontrollerer og kommer med forslag for at 

eleven skal få til å lage den planlagte formen.  

For det første forklarer lærer ofte en rekkefølgelogikk i arbeidet, som når han forklarer at 

det er viktig å få den rette vinkelen først og deretter pusse, eller som når han forklarer hva 

eleven skal gjøre etter at hun har saget ut delene [S13A:4], eller at han ber eleven tegne 

opp alle delene først og sage etterpå. Han forklarer også hvordan elevene kan effektivisere 

arbeidet [S12C:13], eller hvordan de skal utføre bestemte operasjoner [S13C:11, S16B:24, 

Bilde 9:Elev spør om det gjør noe at 

arbeidet ikke er helt rett 
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S17A:2, S17B:29]. Lærer forklarer i tillegg hvorfor noe har blitt feil, mens han samtidig 

forklarer hvordan feilen kan rettes opp (se for eksempel [S16A:14]).  

Ofte forekommer lærers forklaringer i sammenheng med at han viser konkret hva elevene 

skal gjøre, og det er alltid med basis i elevens arbeid lærer forklarer eller viser. I noen 

tilfeller utfører lærer konkrete arbeidsoperasjoner før han overlater til elevene å fortsette 

mens han ser på og korrigerer mens eleven arbeider [S16B:5, 14]. Det å kontrollere 

elevenes arbeid, forekommer også relativt ofte, og det handler som regel om å finne ut om 

vinkler stemmer [S12C:7, S16A:14] og i noen tilfeller ber lærer eleven selv kontrollere om 

det stemmer [S13B:5].  

Aspekter ved materialer/redskap/maskiner i produksjonsfasen 

Elevfokus: I denne gruppen finner vi ofte konkrete spørsmål fra elevene, de spør etter 

materialer[S15A:23], om de kan velge tykkelse på materialer [S13A:5] og de forklarer 

lærer hva slags materialer de vil ha [S13C:11, S17B3,6]. I forhold til redskap og maskiner 

er det tilsvarende forhold som går igjen, elevene spør om de skal bruke maskiner, og 

hvordan de skal bruke redskap [S12C:4]. 

 

Lærerfokus: I likhet med sekvensene knyttet til produksjon handler aspekter ved redskap 

og maskiner om at lærer forklarer hvordan elevene skal bruke redskap (se for eksempel 

[S12B:5, 21]), han forklarer at de må bruke redskap for å få rette linjer og sjekke vinkler 

[S12A:18, S12B:20], og han forklarer av og til alternativ redskapsbruk som i tilfelle med 

eleven som skal pusse vinkler i en stjerneform, og det er umulig å komme til med 

pussemaskinen [S13A:9]. Når det gjelder bruk av maskiner, forklarer og viser lærer 

hvordan elevene kan stille inn anlegget i riktig vinkel [S14A:6,S15B:12], og han viser 

konkret hvordan de må holde arbeidsstykket mens de pusser [S15B:25]. I forhold til 

materialer er disse sentrert rundt at lærer som regel finner frem materialer til elevene 

[S12C:23, S14A:4].  

Konstruksjons-/formrelaterte aspekter i produksjonsfasen 

Elevfokus: Når det gjelder konstruksjons- eller formrelaterte sekvenser, handler disse ofte 

om at elevene holder sammen delene for å vise frem formene sine, og i likhet med de 

produksjonsrelaterte sekvensene varierer innfallsvinklene til elevene i forhold til at de 

eksplisitt spør lærer om delene passer sammen [S12C:13], om konstruksjonen er ”grei” 
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[S13A:25], eller om delene er for korte [S16A:3]. Det er sjeldnere at elevene selv kommer 

med egne forslag. De konstruksjons- og formrelaterte sekvensene er ofte viet til hvilke 

vinkler som skal til for å oppnå en bestemt form [S14A:26, S15A:24], eller som eleven 

som forklarer at hun har gjort en feil hun må leve med, fordi hun ikke får tilpasset den 

bakre kanten av trekantformen [S15B:27]. Det er også fokus på å få satt former vinkelrett 

ned på bunnplata [S15B:15].  

Av disse konstruksjons- og formrelaterte sekvensene er det en overvekt av sekvenser som 

fra elevenes side handler om fremstillingen av konstruksjonen/formen og et mindre fokus 

på vurdering av formen i seg selv, selv om det også forekommer. En elev, for eksempel, 

uttaler at det ikke blir «pent» [S13C:1], og en annen spør hva lærer synes er best i valget 

mellom to vinkler [S15B:26]. 

Lærerfokus: For å få til et produkt, det vil i denne sammenheng si en formkonstruksjon, må 

sammensettingen av delene fungere tilfredsstillende. I dette klasserommet er riktig 

tilpassing av «vinkler» et vesentlig trekk ved det å konstruere en form. Vinklene må 

stemme i forhold til hverandre, og det er mange sekvenser hvor lærer og elever holder 

deler sammen og sjekker ut om vinkler stemmer med hverandre, eller om formen står godt 

på bunnplata (se for eksempel [S15B:2,3 og 10]. Det er også spørsmål om å forholde seg til 

materiallengder [S14A:8, S15B:13,30] og materialtykkelser [S13B:8]. Slike vurderinger 

forholder seg alltid til det konkrete produktet elevene lager.  

Når det gjelder formale og visuelle aspekter 

ved produktet elevene lager, hender det av og 

til at lærer påpeker eller foreslår endringer. 

Noen ganger forklarer han ulike 

konsekvenser, som når han forklarer for en 

elev at hvis ikke hun skråskjærer bena i 

formen, vil endeveden synes [S13C:1]. 

Andre ganger peker han mer direkte på 

spesifikke detaljer som der hvor han ber 

eleven se litt på buene på sidestykkene, og 

han formidler et ønske om at eleven skal gjøre noe med disse [S13A:20], eller som når han 

foreslår at eleven må korrigere toppen på bena, slik at de ikke blir så «uformelige» 

Bilde 10:Lærer stiller spørsmål ved buen i 

sidestykket 
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[S14A:2]. I et annet tilfelle spør lærer om eleven har tenkt hvor mange rader «tau» hun vil 

ha rundt fate, og han foreslår at hun kan prøve ut først og bestemme seg etter det 

[S16C:23], og for en annen elev vurderer lærer elevens arbeid gjennom å se hvordan 

delene fungerer sammen, og han konkluderer med at det er det «ovenfor bunnplata som vil 

synes», og at det under ikke er så viktig [S17A:4]. Et siste eksempel kan være når lærer 

spør elev om høyden på trekantene i formen skal være like høye som, eller kortere enn 

firkantene, og hvor han påpeker at det gir ulike effekt [S17B:28]. 

Avslutningsfase: Å dekorere eller tilføre farger 

 

Første gang vi møter hva som skal skje i avslutningsfasen i datamaterialet, er under 

lærerens introduksjon til oppgaveperioden. Her svarer for eksempel lærer på et spørsmål 

fra en elev som lurer på om de kan male tingene sine, eller om de bare skal jobbe med tre, 

og hvor lærer forklarer at farge er en del av oppgaven. «Nei, farge er en del … som 

kommer inn som en del hvis dere ønsker det” [S11A:2]. I en fellespresentasjon noe senere 

plasserer lærer farge som et estetisk virkemiddel som elevene kan bruke: «… for å forme 

oppgaven» [S11A:5]. Han viser kort hvordan elevene kan lasere (maleteknikk), slik at 

treverket skinner gjennom malingen, og han snakker om tekstur, overflate og dekor som 

mulige innfallsvinkler til å tilføre tingen «estetiske virkemidler». «Det viktigste er at de 

valga dere gjør er litt bevisste og at du, hvis du i tillegg kan begrunne hvorfor du gjør det 

og det … så er det selvfølgelig med på å score en høyere karakter» [S11A:5]. I 

oppgaveteksten er estetiske virkemidler presentert som noe elevene kan jobbe med, altså 

ikke som et krav i oppgaven (se vedlegg 5).  

I en fellessekvens i S15C kommer det frem at en elev snart nærmer seg å bli ferdig med 

sløydarbeidet, og det blir spurt om de kommer til å rekke å male tingene sine. Lærer svarer 

at han regner med at de kommer til å rekke det, men legger til at: «… hvis det er noen som 

Bilde 11:Bildeserie om arbeidet med dekor og finish, skole 1 
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tenker fager … så ikke bare tenk brunt da..det er en av de andre klassene her som har malt 

brunt til den store gullmedaljen» [S15C:22]. Lærer snakker om farger/dekor som 

muligheter, ikke påbud, og elevene må selv ta stilling til om de vil ha dekor/ maling, og 

hvordan det eventuelt skal dekoreres. Den første eleven som begynner å male, er K4 som i 

begynnelsen av S16C spør om hun kan begynne å male [S15C:7], og i begynnelsen av 

S17A, altså timen etterpå, forklarer lærer at han har satt frem maling på malerommet som 

elevene kan benytte seg av (se fellessekvens nr 29). I løpet av S17 er det flere elever som 

blir ferdig med sløydarbeidet, og som går inn på malerommet (se bilde 11).  

Det er få sekvenser som omhandler form, farge og komposisjon, både i forhold til lærerens 

fellessekvenser (se tabell 9 nedenfor) og gjennom interaksjonssekvensene nedenfor. 

Interaksjonssekvensene er kategorisert og kodet i forhold til form, farge og komposisjons- 

aspekter, produksjonsrelaterte/tekniske aspekter og aspekter ved materiale, 

redskap/maskiner. I tillegg er det to kodinger av annet relatert til elevenes fokus.  

Tabell 9: Interaksjonssekvenser, avslutningsfase skole 1 
 ELEV FOKUS: 

Form, farge, komposisjons aspekt  

Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 

Aspekt ved material/redskap/maskiner 

Annet 

LÆRER FOKUS: 

Form, farge, komposisjons aspekt  

Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 

Aspekt ved material/redskap/maskiner 

 
S17A K10 skal velge pleksiglass som skal ligge i 

bunnen av fatet. 
Hun forteller at hun ville ha mørkegrønt 
fordi den synes best  

Lærer forklarer at han har gjort i stand 

malerommet. Han har satt frem aktuelle farger. 

Lærer påpeker at det også finnes røde epler 

S17B Elev forklarer at han skal ha pleksiglass i 

bunnen[4] 

Elev spør lærer om han har aviser[7] 
Elev klarer ikke sage i pleksiglass, det 
sprekker[8] 
Elev forklarer at hun kan endre ideen sin 

siden lærer ikke har ny grønn pleksiglass. 

[8] 

 

Lærer spør om elev skal male[4] 
Lærer hjelper elev med å sage ut pleksiglass. 
Han forklarer hvordan hun skal gjøre det, og 
hva som skjer hvis hun holder på for lenge[5]  
Lærer sier elev kan gå på biblioteket for å få tak 
i aviser [7]  
Lærer forklarer at det sannsynligvis sprekker 
fordi det (pleksiglasset) er gammelt. Lærer 
finner frem noen nye pleksiglassplater[8] 
Lærer spør om plasten på pleksiglasset 
fremdeles er på.  

S17C Elev svarer at hun har brukt teip. [9] 
K13 har begynt å male. Hun forklarer at 
hun prøver å få det til å se ut sånn at 
treverket synes [10] 
Elev spør om hun kan begynne å 
lakke.[16] 
Elev viser frem fatet sitt[19] 
Elev viser frem fatet sitt[25] 

Han poengterer at elevene bør jobbe på en 
forhøyning slik at det ikke blir merker i 
pleksiglasset [1]  
Lærer påpeker at hun kan male litt mer 
nøyaktig - han viser hvor det er malt på 
utsiden.[8] 
Lærer spør hvordan hun har fått stripen i 
midten [9] 
Lærer viser elev hvordan hun må røre i lakken 
og han viser hvordan hun skal lakke [15]  
Lærer tynner ut lakken, rører i den og ber 
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eleven røre ytterligere to tre minutter før hun 
begynner å lakke. Lærer forklarer at hun må 
lakke to kanskje tre ganger [16]  
Lærer påpeker at det er slurvete gjort. Han 
peker på hvor eleven har malt unøyaktig [19]  
Lærer lakker noen strøk for eleven. Han sier 
den kan stå å tørke [21]  
Lærer spør om hvilke farger han vil bruke og 
peker på noen tekniske problemer[25] 

 

Elev og lærerfokus i avslutningsfasen 
De aller fleste sekvensene som omhandler det dekorative, er orientert mot tekniske 

aspekter, og det er i stor grad lærer som forklarer, viser eller gjør for elevene. I tillegg 

påpeker lærer viktigheten av nøyaktighet, han kontrollerer elevenes arbeid og godkjenner 

eller kritiserer [S17C:8,19]. En gang kommenterer læreren en elevs ide og sier at det finnes 

røde epler, som et alternativ til elevens valg av grønn [S17A].   

Noen sekvenser omhandler materialer, det er først og fremst for de av elevene som har 

valgt noe annet enn, eller i tillegg til, det å male. For eksempel er det eleven med 

aviskurven som vil ha pålimte aviser som dekor i sin avisholder, eller eleven som skjærer 

ut et grønt eple i pleksiglass. For den første eleven handler det om å få tak i det hun trenger 

(avispapir), mens for den andre handler det om å endre ideen om å dekorere bunnen med 

grønt pleksiglass hvis det er slik at lærer ikke har nytt grønt pleksiglass som det går an å 

skjære i. Noen sekvenser handler om at elever vurderer, beskriver og reflekterer over 

visuelle egenskaper ved det de har gjort eller ønsker å få til [S17A + S17C: 9,10]. 

5.1.3. Klasserommets resultater; de ferdige tingene 
Oppgaveteksten og lærers presentasjon i klasserommet har blitt beskrevet som 

utgangspunkt, retningsgivende og modellerende for det elevene skal lage. Elevenes 

praktisk skapende arbeid ender opp i ferdige produkter som viser tilbake til både 

oppgavetekst og læreres presentasjon og modellering. Det deltok 17 elever i studien, 

hvorav 14 er representert med bilder av ferdige (eller tilnærmet ferdige produkter som 

K10). 3 elever var ikke ferdige med sine produkter da bildene ble tatt. I analysen vises 

bilder av elevproduktene, fulgt av en beskrivelse av visuelt-estetiske og askitektonisk-

konstruktive aspekter. I tillegg er det markert andre opplysninger, annet, hvis dette er kjent. 

Etter den skjematiske analysen følger en oppsummering og tolkning av elevarbeidene og 

de sees til slutt i sammenheng med lærerens konstruksjon av innhold.   
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Tabell 10: Analyse av elevprodukter, skole 1 
Bilder av elevarbeid, skole 1 Visuelt-estetiske aspekter Arkitektonisk-

konstruktive aspekter 

Annet: 

K2 

 

Trekantene og firkantene 

er malt i henholdsvis cerise 

og brunt og danner en 

rytmisk gjentagende bord 

rundt fatet. 

Avansert 

formsammensetting; 

åttekantet bunn, åtte 

firkanter og åtte trekanter, 

skråstilt og limt mot en 

bunnplate.   

Formen avviker fra 

lærerens modeller 

 

K9 

 
 

Brun grunnfarge med hvit 

(umalt) stripe rundt 

trekantformen.  

Enkel form, likesidet 

trekant med rette vegger 

Formen avviker fra 

lærerens modeller 

 

Kjent intensjon; 

fatet skal 

representere et 

”kakestykke” 

K6 

 

Hvit bunn med brune 

stolper og ”rekkverk” 

Femtagget stjerneform som 

grunnform. Veggene i fatet 

består av rundstokk satt 

ned i hver stjernetagg og 

forbundet med tre rader 

svart/brun lærsnøre som 

danner veggene i fatet.  

Formen avviker fra 

lærerens modeller 

 

K7 

 

Rosa hovedfarge, 

gullkantet på oversiden av 

formen. (Etter bildet ble 

tatt ble det satt på små 

utskårne kroneformer på 

langsiden og de to 

kortesidene 

Avlang kroneform med 

”kronetagger” på den ene 

langsiden. Rette vegger. 

Formen avviker fra 

lærerens modeller 

 

M3 

 

Bevart trefarge, pålimt blå 

pleksiglassplate i bunnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekantet grunnform med 

utskrådde vegger. 

Formen kan sies å være en 

videreutikling av 

lærermodell nr. 2 

Kjent intensjon: 

Eleven ønsket en 

teknisk utfordring 

og valgte derfor 

trekantet form 
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K8 

 
 

 

Cerise overdel og dyp 

mørkeblå farge på 

understellet. Blåfargen 

gjentatt i bunnen av 

overdelen. (på bildet ses 

teip i bunnen av overdelen)  

Sammensatt form, valmet 

overdel satt oppå et 

understell  

Formen kan sies å være en 

videreutikling av 

lærermodell nr. 2 

 

K10 

 

Hvit bunnplate, med pålimt 

pleksiglassplate på 

oversiden. Eplegrønne 

spiler/ ben danner en 

rytmisk bord rundt 

epleformen.  

Bunnen formet som en 

forenklet epleform. Syv 

spiler/ben som skaper 

fatets ”vegger” og som 

løfter fatet litt opp fra 

underlaget. Spilene skrår 

svakt utover i en tilnærmet 

konisk form. 

Formen kan sieså være en 

videreutvikling av 

lærermodell nr. 3 

Kjent intensjon; å 

designe et fat til 

epler. 

Fatet var ikke 

ferdig, bildet er 

hentet fra en 

utprøving 

underveis i 

prosessen. 

K11 

 

Bunnformen dekket med 

avispapir, hvite spiler/ben 

og svart lærsnøre.  

Avlang, firkantet 

grunnform med fire 

spiler/ben i formens 

ytterkant som løfter 

grunnformen litt opp fra 

underlaget. Spilene skaper 

en tilnærmet ”v” form. 

Lærsnøre i to rader danner 

veggene i avisholderen. 

Formen kan sieså være en 

videreutvikling av 

lærermodell nr. 3 

Kjent intensjon; å 

designe en 

avisholder. 

Drøftinger med 

lærer hvorvidt 

”avisholder” 

kunne sies å være 

”innenfor” 

lærerens 

oppgavetekst. 

K3 

 

Rød ytterside, blå inni. Lite 

hvitt hjerte på utsiden 

under en tekst skrevet med 

penn: ”Medisinskrin” 

(teksten virker lite 

planlagt)   

Liten kvadratisk bunnform 

med bratt skrånende 

vegger 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

 

K5 

 

Yttersiden av fatet malt 

med røde, gule og grønne 

striper. Innsiden vekselvis 

rød og gul, bunnen gul. 

Tekst skrevet med 

kulepenn i bunnen; ”Oh 

no, its empty!” og på siden: 

”I love you like a fat kid 

loves cake!” 

 

Relativt liten kvadratisk 

bunnform med bratt 

skrånende vegger 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

 

M1 

 

Brun grunnfarge med 

oransje kontraststriper på 

oversiden av formen.  

Rektangulær bunnform 

med utskrådde vegger på 

kortsidene. Det er fjernet 

materiale på langsidene, 

noe som skaper en åpnere 

form. 

Formen er basert på 

lærermodell nr 1 
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K4 

 

Blå og cerise farge. 

Vekselvis på veggene og 

på oversiden av formen. 

Gullfarget bunn. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratisk bunnform med 

lett skrånende, lave vegger 

 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

Kjent intensjon; 

eleven laget en 

pappmodell 

bestående av en 

dobbeltform. Ble 

for tidsmessig 

krevende å få til i 

denne perioden. 

K12 

 
 

Blå ytterside og hvitmalt 

innside. Den hvite fargen 

følger innsiden og toppen 

av formen 

Kvadratisk bunnform med 

bratte skrånende vegger. 

 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

  

Kjent intensjon; 

eleven laget en 

avansert 

pappmodell, men 

avgjorde at 

prosjektet ble for 

vanskelig og 

tidkrevende å 

gjennomføre.  

 

 

K13 

 

Lasert brunfarge med 

treverket synlig gjennom 

laseringen, lysende grønne 

kontraststriper på 

oversiden av formen.  

Stor rektangulær bunnform 

med lave utskrådde vegger. 

(Noe større form enn de 

fleste andre) 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

Kjent intensjon; å 

lage et fruktfat. 

Eleven var lite 

tilstede de 

innledende timene 

og valgte derfor 

en av lærerens 

former  

M2 

Ikke ferdig, ikke bilde 

 Rektangulær bunnform 

med utskrådde vegger 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

Eleven arbeidet 

lenge i idefasen, 

men valgte til slutt 

å lage en variant 

av lærerens 

valmete former 

for å bli ferdig i 

tide 

M4 

Ikke ferdig, ikke bilde 

 Rektangulær bunnform 

med utskrådde vegger 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

 

M5 

Ikke ferdig, ikke bilde 

 Rektangulær bunnform 

med utskrådde vegger 

Formen er basert på 

lærermodell nr 2 

 

 
Arkitektonisk-konstruktive aspekter 
Det er relativt enkelt å gjenkjenne lærerens modeller i elevenes arbeider. Av de 17 

produktene har 10 av elevarbeidene referanser til lærerens modell nr 2, en har tydelig 

referanse til modell , mens to kan sies å være videreutviklinger av lærers modell nr 3. De 

siste fire kan sies å være former som ikke har dirkete referanser til lærerens modeller. Dette 

forteller noe om at det er mange som velger å ta i bruk de referanser læreren stiller opp, 

men at det samtidig finnes muligheter til å overskride lærerens modeller.  
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Estetisk-visuelle aspekter 

Når det gjelder bruken av estetiske-visuelle virkemidler i S1, er det enkelte aspekter som 

går igjen. Med unntak av to elever (K4 og K5), er det en tendens til at elevene kun bruker 

to farger. Det er videre svært få elever som tilfører noe annet enn ensfargede felter som 

dekorative elementer (K3 og K5 og K11). I tillegg er det enkelte aspekter som går igjen 

mellom to eller flere elever. For eksempel er det tre elever som har valgt å bruke en 

grunnfarge på fatet og en kontrastfarge på oversiden av kanten (K7, M1 og K13), to 

stykker har malt innsiden og toppen i en farge og en annen farge på utsiden (K12 og K3), 

tre har bearbeidet ideen som et slags konsept, i og med at de gjennom bruken av form og 

farge skaper en kommunikativ helhet (grønn som eplefarge og grunnform som et eple, 

K10, og bruken av avispapir som dekorelement for å signalisere formens bruksområde, 

K11, form og dekor for å illudere et kakestykke, K9, atter to andre har malt ulike farger 

vekselvis på fatets ulike flater (K4 og K5), og to har skrevet tekst på fatet (K3 og K5). 

Av de fire er det tre av disse som kan sies å være fortellende, eller narrative former. De 

referer til noe. K9 formet sin boks som et kakestykke, K6 laget en stjerneform og K7 en 

kroneform. De har med andre ord tatt utgangspunkt i noe konkret de kjente fra før og brukt 

dette i sin produksjon. K2 skiller seg ut her. Hun har laget en avansert form med mange 

elementer satt sammen. Den kan ikke sies å referere til noe spesielt. 

Elevproduktene i lys av lærerens konstruksjon av innhold 
Av 17 produkter er det fire som kan sies å være former som ikke refererer direkte til lærers 

modellering, det er fire som har tatt utgangspunkt i lærers form, men har videreutviklet 

disse, mens ni elever mer eller mindre har laget former som referer sterkt til lærers 

modeller. De fleste har basert seg på modell nr. 2, det vil si den kvadratisk valmede 

formen. Kategoriseringen viser at halvparten av elevene har valgt å forholde seg til det 

læreren presenterer visuelt. Av disse er det tre elevprosesser/produkter som skiller seg ut, 

det er K12 som endte opp med en kvadratisk, valmet form, men som gjennom 

modellarbeidet viste vilje til formutvikling, men som på grunn av tid valgte å ikke fullføre 

modellen. M2 arbeidet mye med å utvikle ideer, han prøvde på mange ulike løsninger og 

idéer og brukte mye tid på det, men valgte til slutt å lage en avlang, kvadratisk form for å 

få noe ferdig. K13 var borte flere ganger i begynnelsen av perioden og mistet dermed tid til 

idéutvikling. Hun hadde allikevel i likhet med K12 og M2 flere planer for produktet sitt 

som hun ikke fikk gjennomført på grunn av tid [14 A:21]. K4 hadde også andre planer som 
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liknet K8s, med et understell til formen som av ukjente årsaker ikke ble gjennomført [11 

C:17]. 

Av de fire er det to som har tatt utgangspunkt i modell 3. K10 har laget en grunnform 

(eple) påsatt ben rundt. Sånn sett kan vi si at det hun har forandret, er selve grunnformen – 

og det at også hun har laget en fortellende form. K11 laget en avisholder. Denne prosessen 

er noe spesiell fordi hun har utfordret oppgaveteksten (bolle? fat?), men i prinsippet har 

hun laget en avlang grunnform, med påsatte ben som vi så i modell 3. K8 har laget en 

kvadratisk valmet form med et understell som løfter formen opp fra bordet, i tillegg har 

hun latt bunnen bli noe større. Den har dermed fått et helt annet formuttrykk enn lærers 

modell. I likhet med K2 er denne ikke fortellende, men det er en sammensatt modell basert 

på rytmisk gjentagelse av grunnformene trekant og firkant. M3 har utfordret den 

kvadratiske formen og laget en valmet trekant i stedet.  

Læreren viste frem en kvadratisk, valmet form, modell 2, i introduksjonen til 

oppgaveperioden, og den ble fremhevet som litt mer utfordrende, men kanskje også som 

mer spennende enn modell 1. Det var tydelig en form elevene likte (jmf. M5). Det som 

gjør disse formene forskjellige, er valg av vinkler, størrelser, høyde og tykkelse på 

materialer. Av de fem som tok utgangspunkt i modell 2, har to fått avlang form og tre er 

kvadratiske. Det var kun en elev som tok utgangspunkt i modell 1. Både K4 og K12s 

produkter er kvadratiske og valmede i formen, men begge produserte pappmodeller i 

idefasen som gikk ut over lærerens form. K12 valgt å ikke lage bena, fordi hun ikke hadde 

tid, og K4 valgte, uvisst av hvilken grunn, å ikke lage understellet hun laget i papp.  

Det er bare M3 som kan sies å ha hatt et konkret teknisk utgangspunkt for eget arbeid. Han 

påpekte i samtale at han valgte å lage en trekantet form, fordi han visste det ville bli 

teknisk utfordrende. Det er videre flere produkter som kan sies å ha fått et fortellende preg 

gjennom elevenes bruk av symboler og former, som representerer noe konkret i sine 

arbeider (epleform, stjerneform, krone, kakestykke), og noen av elevene har valgt å tilføre 

tekst på produktet i ettertid (Både K3 og K5 skrev en hilsen til den som skulle få fatet, K3 

skrev også «medisinskrin» på den ene siden, og K5 skrev «Oh no its empty» i bunnen av 

sitt produkt). Av arbeid som kan sies å ha et formmessig utgangspunkt, kan nevnes K12, 

K8 og til en viss grad M3. Disse har arbeidet med å sette sammen/komponere form. K12, 
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og i en viss grad K4, arbeidet også med et slikt utgangspunkt, men gjennomførte det ikke i 

det ferdige produktet. 

I kapittelet er lærerens fellessekvenser og interaksjonssekvenser 

fra oppgaveperiodens begynnelse til elevenes produkter er 

ferdige, beskrevet og oppsummert gjennom idefase, 

produksjonsfase og avslutningsfaser. I tillegg er de ferdige 

elevarbeidene presentert, analysert og sett i sammenheng med 

lærerens konstruksjon av innhold. I neste kapittel presenteres 

tilsvarende fra skole 2.  

 

 

5.2. Skole 2 - kopp - noe å drikke av  

 

 

 

 

  

Skole 2 presenteres på samme måte som skole 1: Det vil si at beskrivelsen av den faglige 

praksisen presenteres gjennom de to undervisningsstrukturene; fellessekvenser og 

interaksjonssekvenser. Først gis en generell beskrivelse av skolen og forhold knyttet til 

undervisningen i Kunst og håndverk, deretter beskrives lærerens presentasjon av oppgave/ 

problem for oppgaveperioden, deretter følger idefase, produksjonsfase og avslutningsfase 

suksessivt gjennom tre stadier: 1. en generell beskrivelse av fasen, 2. fellessekvenser, 3. 

interaksjons-/ veiledningssekvenser. Til slutt i denne analytiske beskrivelsen følger en 

presentasjon av elevenes ferdige ting, det vil si resultaten av arbeidet i klasserommet. 

1.fra ide til ferdig 
produkt: 
- introduksjon  
- idefase 
- produksjonsfase 
- avslutningsfase 
 
2. analyse av 
elevarbeid 
 

SKOLE 1 
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En mellomstor ungdomsskole på Østlandet 
Ungdomsskolen ligger bynært i forhold til en mellomstor by på Østlandet. Det er ca 400 

elever på skolen. Skolen innførte visse endringer i organiseringen av kunst og håndverk 

etter innføringen av LK-06. På skolen todeles klasser i kunst og håndverk, noe som 

medfører gruppestørrelser på 12-15 elever i hver gruppe.  

Det er 14 elever i gruppen som er observert. To elever deltar ikke i undersøkelsen. Lærer 

har faglærerkompetanse med noe videreutdanning og i underkant av ti års erfaring. 

Undervisingen ble gjennomført siste skoletime på fredager. Oppgaveperioden strekker seg 

over 10 uker på vårhalvåret. Elevene har en klokketime undervisning hver uke.  

Kunst- og håndverksrommene er plassert 

i kjelleretasjen, og det finnes tegnesal, 

keramikkrom, sløydsal - alle lokalisert i 

samme gang. Tegnesalen er relativt stor 

med to store hovedgrupper av bord, det 

er projektor og tilgang til pc. I rommet er 

det mange skap med diverse utstyr og 

materialer. Keramikkrommet er delt i to 

rom med åpen tilgang mellom rommene. 

Selve arbeidsrommet er nokså trangt, det 

er to langbord elevene arbeider ved. Langs den ene langveggen er det hyller med 

glasurfager, og på kortveggen er det vask. Redskap og utstyr står fremme. Rommet er 

trangt, lyden er dårlig pga tunge betongvegger. I det andre rommet står keramikkovnen, og 

der er det skap og hyller for oppbevaring av elevenes arbeider. 

5.2.1. Lærerens presentasjon av oppgave/problem 

På skole 3 foregår introduksjon til ny oppgaveperiode gjennom fire sekvenser. Først 

gjennom en introduksjon (ca 6 min), deretter gjennom en multimediafilm på 5 minutter 

som lærer spiller av for elevene, en interaksjonssekvens (ca 7min) mellom lærer og elever 

følger i etterkant av visningen og i den siste sekvensen foregår presentasjonen av selve 

oppgaveteksten (ca 13 min). De fire sekvensene presenteres nedenfor for å gi en 

beskrivelse av hva perioden består av på et innholdsmessig plan.  

Bilde 12:Keramikkrom, skole 2 
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I det første møtet med elevene starter lærer med å stille spørsmål til elevene om de har 

arbeidet med leire før, hva de har laget og om de kan si noe om hvordan de laget ting i 

leire. Hun lar et par elever fortelle om hva de har laget på barneskolen, og det kommer 

frem at en del av elevene ikke har jobbet med leire før. Gjennom å stille spørsmål og gi 

forklarende utdypinger av elevenes svar, kommer det frem at elevene skal arbeide med å 

lage en kopp i leire, men læreren presiserer at det er ikke sånn at elevene bare skal gå inn 

på keramikkrommet og lage en kopp. Prosessen, det å arbeide med ideer, blir forklart som 

en del av oppgaven. I tillegg trekker hun inn Kunnskapsløftet og forklarer at det er visse 

kriterier som skal ligge til grunn for oppgaveløsningen: 

Og i Kunst og håndverk så står det noen mål under et eget kapittel som heter design - 

og innenfor der så står det jo en del ting. Det også må dere få vite om, for dere skal få 

karakter på den koppen her, og for å kunne nå en karakter på en best mulig måte så 

må dere vite hva jeg ser etter. Samtidig så har oppgaven en ordlyd, altså den spør 

etter noe spesielt, og dere skal på en måte besvare en oppgavetekst - på en spesiell 

måte [S21:2]. 

Lærer forklarer at det er en sammenheng mellom kompetansemålene under hovedområdet 

design i fagplanen i Kunst og håndverk og vurderingen av elevene i ettertid. Hun forklarer 

også at oppgaveteksten har en spesiell ordlyd, og at elevene skal besvare denne ordlyden 

«… på en spesiell måte» [S21:2].  

For å inspirere elevene, sier lærer at hun har laget en film de skal se på innledningsvis, og 

hun ber elevene å legge nøye merke til det som blir presentert, fordi hun kommer til å stille 

kontrollspørsmål om innholdet i etterkant.  

Multimediafilm som introduksjon og formidling  
Avspillingen av filmen foregår på et stort lerret foran i klasserommet, og lysene er slukket. 

Presentasjonen består av lysbilder som er satt sammen i et rytmisk tempo hvor det ene 

avløser det andre i relativt raskt tempo. Det er en blanding av tekst og bilder, og i tillegg er 

det lagt til musikk som spilles av og preger presentasjonen. Til sammen 80 lysbilder vises i 

løpet av de fem minuttene multimediapresentasjonen varer, 20 av lysbildene har tekst, 

resten er bilder.  

Første del handler om å presentere leire som materiale; «leire er finkornet sand …», det 

beskrives kort hva keramikk er…; «brent leire» og hva slags typer gjenstander man kan 

lage i leire….; «pyntegjenstander» og «bruksgjenstander». Mellom hvert lysbilde med 

tekst vises bilder som eksempel på tekstens innhold.  
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Andre del av presentasjonen 

handler om oppgaven elevene skal 

gjennom: «Du skal lage en kopp», 

og videre: «Du skal lage koppen 

din på en av disse måtene». Tre 

teknikker presenteres fortløpende; 

plateteknikk, tommelteknikk og pølseteknikk, også her med lite tekstlig forklaring, men 

med bilder som illustrasjoner på de ulike teknikkene (se fig. 15). 

Den tredje delen i presentasjonen viser to lysbilder 

hvor krav til koppen presenteres: «Koppen din skal 

ha», hvorpå det følger et lysbilde av en kopp hvor det 

er skrevet tre ord; «hank», «farger» og «dekor» som 

står i forhold til koppen, med pilanvisninger inn til 

koppen (se bilde. 16). Den siste delen av 

presentasjonen består av en serie med 40 lysbilder 

med ulike typer kopper. Her presenteres med andre 

ord en lang rekke kopper i ulike former, farger, med dekor, uten dekor, med spesielle 

hanker, kantete former, kopper med ben osv (se fig 17). De siste lysbildene forklarer hva 

elevene skal gjøre: «Nå skal du lage tegninger til den koppen du skal lage», «Husk: hank, 

dekor, farger», og helt til slutt; «Får du tid, skal du også lage skål til koppen». 

 

I etterkant av mutlimediefilmen stiller lærer konkrete spørsmål til det elevene akkurat har 

sett, og i tillegg forklarer og utdyper hun leira som materiale. Hun forklarer blant annet at 

det finnes ulike leiretyper og definerer hvilken type de skal arbeide med og hvorfor: «Den 

dere skal jobbe med er hvit, og den er også veldig god i forhold til å jobbe i litt sånn 

Bilde 13:Eksempler på bilder av plate og tommelteknikk 

Bilde 14:Kopp med hank, dekor og 

farger 

Bilde 15:Ulike kopper presentert gjennom multimediafilm 
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tynnere- tynnere kopper da- ikke bare sånne robuste store kopper» [S21:4]. De tre 

teknikkene som er presentert i mulitmediafilmen, blir også adressert, og her trekker lærer 

inn at valg av teknikk henger sammen med elevenes vurdering av egne ferdigheter eller 

egenskaper: «Og så pleier jeg å si litt sånn at de forskjellige teknikkene er litt sånn at dere 

må kjenne dere selv litt, fordi for eksempel pølseteknikk, det er en teknikk som krever 

veldig mye tid og tålmodighet» [S21:4]. I tillegg forklares et eksempel på en teknikk 

elevene ikke skal jobbe med, nemlig dreiing. 

Presentasjon av oppgave 
I etterkant av multimediefilmen stiller lærer konkrete spørsmål til det elevene akkurat har 

sett, for eksempel spør hun hva er leire? Og hva kan man lage i leire? Det er en type 

spørsmål som får elevene til å gjenkalle innholdet som er presentert. 

I denne sekvensen får elevene utdelt et eget oppgavehefte som skal følge den enkelte 

gjennom denne perioden (se vedlegg 6). I heftet er det definert fire kompetansemål som 

elevene skal oppnå i løpet av denne perioden, disse er hentet direkte fra KL-06. I tillegg 

har lærer satt det hun kaller egne krav, eller mål til oppgaven, fordi: «… det må jeg for å 

kunne vurdere dere i det liksom. Å få dere til å gjøre litt annet enn bare å lage kopp» 

[S21:6]. Når det gjelder kravspesifikasjon for form og farge (KL-06), forklarer lærer: «… 

det betyr at man må lage noe som man kan ha noe oppi» [S21:6], og at det som lages, er 

noe som kan brukes. Hank er et funksjonskrav lærer har satt til produktet elevene skal lage, 

og lærer stiller spørsmål om hva elevene tror er grunnen til at hank er viktig: 

L: Hvorfor har man en hank på en kopp da? 

E: For når det blir varmt så brenner du deg.  

L: Mmmm … veldig viktig. Så hanka, den skal alle ha (…). Det må være veldig 

spesielle argumenter for hvis dere ikke skal ha det [S21:6]  
 

Argumentet for at elevene skal ha hank på koppen sin, knyttes til koppens funksjonalitet, 

men lærer åpner for at elevene ikke trenger hank, men at i så tilfelle må elevene ha gode 

argumenter i forhold til å velge deg bort. Videre fortsetter lærer med å beskrive og forklare 

sin fortolkning av de ulike kompetansemålene, og på hvilken måte disse har betydning for 

elevene i denne spesifikke oppgaveperioden. Når det gjelder ulike løsningsalternativer, 

forklarer lærer:  

Dere skal begynne med ti små skisser, akkurat som når dere får beskjed av en annen 

lærer om at dere skal lage tankekart så kan dere rett og slett lage et visuelt, altså lage 
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tegninger i stedet for å skrive ned. Så dere skal lage ti forskjellige ideer på en sånn 

side (viser til sidene i arbeidsheftet som er avsatt til formålet), og det som er viktig å 

tenke på da, er at det er forskjellige former kanskje, forskjellige hanker, at det er en 

variasjon i hvordan de ser ut. Man kan selvfølgelig jobbe litt med samme form, men 

gjøre noe med dem [S21:6]. 

Her sammenligner læreren det arbeidet elevene skal gjøre med begreper de kjenner fra 

andre fag, blant annet i forhold til tankekart. Elevene skal her lage visuelle tankekart som 

illustrerer forskjellige løsningsforslag og visualiserer forskjellige ideer. Hun gir også 

eksempler på hva som menes med variasjon, for eksempel: forskjellige former og 

forskjellige hanker. Poenget med de ti små skissene er at elevene skal produsere ulike 

ideforslag. 

Dere så mange forskjellige kopper i filmen, her var det kopper med neser som hank, 

kopper som hadde føtter som den stod på – man kan for eksempel tenke seg at hanka 

skal være to hanker og de skal være ører – så det er mange ting man kan gjøre. Her er 

det kreativiteten som stopper dere rett og slett [S21:6]. 

 

I sekvensen henviser lærer til koppebildene hun viste frem i multimediefilmen, hvor det ble 

vist bilder av kopper med neser som hank, kopper med føtter, kopper med flere hanker osv. 

Hun påpeker at det er mange ting man kan gjøre, og at det er kreativiteten som eventuelt 

setter stopper for eleven. Hensikten, slik jeg tolker læreren, er å gi elevene et grunnlag for 

å tenke variasjon i løsningsalternativene.  

 

Når elevene har produsert ti små skisser, skal de velge tre av de ti små skissene og «… lage 

de mer nøye. Man kan si at de ti dere lager, det er skisser, mens de tre som dere skal tegne 

litt større, det er arbeidstegninger». Idearbeidet kan slik sies å starte bredt med flere 

løsningsforslag og deretter snevres inn til tre muligheter. Av disse tre skal elevene igjen ta 

et valg, denne gang i forhold til hva de vil produsere: «Og, ut fra de tre velger dere en, som 

dere skriver på: Jeg vil velge nr. den og den, og jeg bruker den og den teknikken». 

Viktigheten av å produsere ti små skisser aktiviseres når lærer sier:  

 

… og når jeg da får spørsmål om – og det kommer helt sikker til å komme; «Må vi 

nødt til å ha ti stykker når jeg har bestemt meg for den jeg skal lage?» Og det får jeg 

veldig ofte – og da pleier jeg å si at ja – det skal dere, for det står faktisk i et av 

kompetansemålene deres at dere skal kunne det. Men, så er det selvsagt graden av 

måloppnåelse, altså karakteren på skissene deres. Man kan jo selvsagt lage fem små 

skisser og en stor tegning og dermed få litt lavere karakter. Så her er det litt opp til 

dere også [S21:6]. 
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Erfaringsmessig får lærere ofte spørsmål om elevene må tegne alle de ti skissene når de vet 

hva de vil lage, og lærer sier at det er et krav å lage ti skisser fordi det vil vise elevenes 

evne til variasjon, samtidig gir hun uttrykk for at skissene er en del av karaktergrunnlaget, 

og at det er litt opp til den enkelte elev.   

Til slutt i denne sekvensen forklarer læreren sin tolkning av hva livsløpet til et produkt 

betyr, og hun forklarer hva som menes med funksjonelle bruksgjenstander, påpeker 

sammenhengen mellom funksjonalitet og vurdering og viser hvordan hun vurderer om 

koppen er funksjonell eller ikke. På dette tidspunktet har flere elever allerede begynt å 

tegne i heftene sine.  

Interaksjonssekvenser under lærerens presentasjon av oppgave 
I likhet med skole 1 er det først og fremst læreren som er i fokus når oppgaveperioden 

presenteres for elevene. Det er læreren som har regien på klasserommets innhold, og det er 

læreren som presenterer for elevene hva de skal arbeide med i den kommende perioden, og 

elevene trekkes inn først og fremst gjennom lærerinitierte spørsmål. Spørsmålene på skole 

2 dreier seg i hovedsak om tre ting, for det første, som i begynnelsen av timen hvor lærer 

spør etter elevenes tidligere erfaringer med det å jobbe i leire, for det andre, som i etterkant 

av mulitimediafilmen hvor lærer stiller spørsmål om det faglige innholdet på lysbildene 

(som kontrollspørsmål i forhold til om elevene har fulgt med underveis) og for det tredje, 

spørsmål som er knyttet direkte til oppgaven/problemet; som hvorfor elevene tror de må 

lage hank, eller hva det betyr å lage ulike løsningsalternativer. Det er få indikasjoner på at 

elevene er med på å påvirke eller utfordre lærerens konstruksjon av innhold. Dette 

forsterkes gjennom arbeidsheftet elevene får utdelt, hvor elevenes arbeid er skissert med 

relativt klare anvisninger (se vedlegg 6)  

Innholdsmessig oppsummering av lærerens presentasjon av oppgaveperioden 

Objekttype - funksjonsaspekt: 
Objekttypen er definert til kopp, og det vektlegges at elevene skal lage sin kopp. 

Funksjonsaspekt blir videre forklart gjennom enkle forklaringer i multimediafilmen, hvor 

det skilles mellom to hovedgrupper av gjenstander; pyntegjenstander og bruksgjenstander. 

Her får elevene se bilder av utvalgte funksjonelle gjenstander. I interaksjonssekvensene er 

funksjonsbegrepet i fokus gjennom at lærer stiller elevene spørsmål om funksjon, hva en 

kopp brukes til, hvorfor det er viktig med hank osv., og når lærer forklarer kriterier for 

vurdering, er funksjon ett aspekt hun forklarer, som for eksempel at koppen må kunne stå 
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på bordet, og at den er god å holde i. Funksjonskriteriet er knyttet direkte til objekttype 

gjennom overskriften i oppgaveheftet som er: Noe å drikke av (se vedlegg 6). 

 
Materiale og teknikk (redskap blir i liten grad aktivisert) 
Når det gjelder tekniske aspekter, blir elevene presentert for tre teknikker man kan 

bearbeide leira gjennom, og de får vite om dreiing som en teknikk de ikke kan bruke. I 

multimediafilmen får de se lysbilder som illustrerer aspekter ved de tre teknikkene, og en 

av teknikkene får fokus i interaksjonssekvensene, hvor spesielt pølseteknikk blir presentert 

som en teknikk som krever visse elevforutsetninger (utholdenhet). Elevene skal velge 

teknikk i forhold til arbeidstegningen de har produsert. 

I multidmediafilmen presenteres enkle faktakunnskaper om materialet leire. Dette utdypes 

noe både i oppgaveheftet og i interaksjonssekvensene. Det presenteres ulike typer av leire, 

og det defineres hvorfor elevene skal arbeide med hvit leire. Lærer forklarer noe om 

forandringene leire går gjennom i brenneprosessen, og i oppgaveheftet er det beskrevet 

enkel teori om leire, bruk av leire og brenneprosess. 

Form, farge og komposisjon 
Lærer trekker frem mulige valg i sammenhengen mellom det dekorative og funksjonelle 

(hank kan være ører, sette ben på koppen). Det er videre et krav i oppgaven at elevene skal 

tilføre både dekor og farge.  

Kunst og formkultur 
I multimediafilmen vises en rekke bilder av kopper av ulik slag, i alt 40 lysbilder viser en 

lang rekke kopper i ulike former, farger, med dekor, uten dekor, med spesielle hanker, 

kantete former, kopper med ben osv. På forsiden av oppgaveheftet er det også (svart/hvit) 

kopibilder av relativt dårlig kvalitet. Visningen av kopper blir ikke kommentert annet enn 

som mulig inspirasjon for elevene.  

Prosess - fremdrift 
Her formidles forventninger til elevenes prosesser som en struktur for arbeidet lagt 

gjennom krav til skissearbeid (ti små) og tre større arbeidstegninger. Elevene skal tenke 

variasjon og ulike løsningsalternativer, de skal lage sin egen kopp som det står i 

oppgaveheftet. Skissene skal vise en bredde i alternativer og muligheter elevene kan velge 

i forhold til. I de tre større arbeidstegningene skal elevene tegne mer nøyaktig hvordan de 

vil at koppen skal se ut (med farger), og på basis av disse tre skal elevene igjen ta et valg i 

forhold til hvilken de vil produsere. 
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På skole 2 kan vi også si at lærer forklarer fremdriften i perioden ved at alle elvene må 

være ferdig med skisser og arbeidstegninger før de går inn på keramikkrommet og 

begynner å arbeide i materialene, men det antydes ikke noe konkret tidspunkt for når dette 

skal være.  

I oppgaveheftet, gjennom det lærer sier samt gjennom multimediafilmen, er det tydelig at 

elevene skal arbeide med å lage kopp i leire. Koppen skal være funksjonell, men det er 

også tydelig at lærer vil at elevene skal gjøre noe mer enn «bare å lage en kopp». 

Problemet elevene må arbeide med, kan derfor sies å måtte forholde seg spesielt til to 

faktorer; på den ene siden å lage en kopp som er funksjonell, i den forstand at den kan stå 

på bordet, at den kan løftes og drikkes av, samtidig som koppen skal være noe mer enn 

bare en kopp. Hva dette «noe mer enn bare kopp» er, sies det lite om, men det antydes at 

dette for eksempel handler om å tilføre elementer til koppen (hank som ører eller sette ben 

på koppen).   

Koppen som objekttype synes å ha en helt sentral plass, og jeg tror det er grunn til å si at 

det er gjennom det å lage kopp, at et faglig innhold så å si bygges rundt selve produktet. I 

oppsummeringen av undervisningens innholdsmessige aspekter ovenfor, kan man ane at 

hver av disse aspektene inngår i ulike relasjoner, og at måten disse relasjonene samvirker 

på, skaper undervisningens objekt i de enkelte klasserommene. 

 

5.2.2. Arbeidet fra ide til ferdig produkt gjennom tre faser 

I dette kapittelet beskrives klasserommets arbeid gjennom tre faser; idefase, 

produksjonsfase og avslutningsfase. Først gis en kort og generell beskrivelse av arbeidets 

gang, deretter presenteres lærerens fellessekvenser og til slutt interaksjons-/ 

veiledningssekvenser.  
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Idefase – å komme frem til et mulig produkt: 

 

Elevene sitter ujevnt fordelt på to store bord på tegnesalen. Lærer setter frem fargeblyanter, 

og elevene begynner å tegne skisser i de utdelte heftene. I alt tre timer (ganger) arbeider 

elevene på tegnesalen med skisser og arbeidstegninger. Lærer har gitt beskjed om at de 

ikke skal begynne å lage før alle er ferdige med skisser/arbeidstegninger. Det er få 

henvendelser fra elev til lærer i disse timene, men lærer går ofte rundt og kikker på og 

kommenterer elevenes arbeid.  

Elevene begynner med å tegne ti små skisser av kopper; de velger ut tre av disse som 

tegnes som arbeidstegninger. Til slutt velges en av skissene som designgrunnlag for 

fremstillingen. 

Lærer går rundt og prater med elevene om det de gjør. Det ser ut til at lærerens funksjon 

først og fremst er av støttende karakter, og bare av og til diskuteres faglige anliggender. 

Når et gjelder å velge hvilken arbeidstegning elevene skal lage i leire, spør de ofte lærer 

om hva hun synes og vil ha råd om hva de skal velge. 

 

 

Bilde 16:Bildeserie om arbeidet med ideutvikling, skole 2 
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Tabell 11:Fellessekvenser i idefasen, skole 2 

I sekvensen [S21:9] påpeker lærer at de ti små skissene elevene tegner ikke behøver å 

forholde seg til det funksjonelle aspektet, i denne delen av oppgaven (arbeidet med ideer 

og ideutvikling) gis det uttrykk for at elevene kan bruke fantasien, og i [S21:10] forklarer 

lærer at alle elevene må bli ferdig med skissene sine før de går inn på keramikkrommet og 

begynner å arbeide i leira. Det siste aspektet her får konsekvenser for de elevene som blir 

fort ferdige og må vente med å gå videre til alle er ferdige med å tegne. De som blir ferdig, 

får en ekstraoppgave med å lage en «mappe» [S23:2].   

I en av fellessekvensene forklarer lærer at elevene gjerne kan lage mer enn ti små skisser, 

og hun viser frem «bokstavpepperkakeformer» som elevene kan bruke til å trykke ut 

bokstavrelieff som kan settes utenpå koppen, eller som stempel som kan trykkes inn i selve 

koppen [S21:17]. Omtrent midtveis i denne fasen sier lærer at hvis elevene står fast med de 

ti små skissene, så oppfordrer hun dem til å gå videre i oppgaven og heller tegne de 

resterende skissene til slutt [S22:5]. I likhet med lærer i S1 omformulerer hun noe av 

hensikten med oppgaven når hun åpner for at elevene kan tegne skissene til slutt.  

Gjennom fellessekvensene i forberedelsesfasen virker det som om det er høyt fokus på 

prosessen eller arbeidet elevene er i gang med. Det er gitt tydelige rammer for 

 Sekvens 
Nr 

Innhold 

5 S21:9 
S21:10 

Påpeker at de ti små skissene ikke behøver å forholde seg til det funksjonelle aspektet 
ved oppgaven: elevene kan bruke fantasien. Lærer forklarer at alle elevene må være 
ferdig med skissene før de går inn på keramikkrommet og begynner med leira. 

6 S21:17 Påpeker at elevene godt kan lage flere enn ti små skisser. Hun forteller om en mulighet 
elevene har til å bruke ”pepperkakeformer” som bokstaver – de kan trykkes ut og 
settes på koppen som relieff, eller ved å trykke inn i leira. 

7 S21:30 Lærer ber elevene skrive navn i heftene før hun samler dem inn. 

8 S22:1 Opprop 

9 S22:2 Repeterer innholdet i oppgaven ved å stille spørsmål til elevene 

10 S22:4 
S22:5 

Sier det er mulig de behøver en gang til for å jobbe med dette, men at de ”ser det an”. 
Hun sier også at hvis elevene står fast med å tegne ti små skisser, oppfordrer hun 
elevene til å gå videre i oppgaven og heller tegne de resterende til slutt 

10a S25:24 6 elever blir med lærer for å se på glasurfarger 

11 S22:44 Lærer tar opp elevenes prating i timen 

12 S23:1 Opprop 

13 S23:2 Oppsummerer hvor langt elevene har kommet og sier at hun regner med at de går 
over til keramikkrommet neste gang. Hun spør hvorfor ikke de som er ferdig med 
skissene kan begynne med leira – og påpeker at det er viktig å ha litt oversikt. De som 
er ferdige med skissene får i oppgave å begynne å lage en mappe. 



 
- 152 - 

 

idéutviklingsfasens resultat, i og med at det var satt krav til antall skisser og 

arbeidstegninger. I fellessekvensene påpekes det at i skissearbeidet er det elevenes fantasi 

som skal være i fokus, og at produktets funksjon ikke må medtenkes i skisseprosessen. 

Med presentasjonen av bokstavpepperkakeformer som redskap fokuseres det på en relasjon 

mellom tekniske og formal/estetiske aspekter ved dekor.   

Tabell 12: Interaksjonssekvenser idefase, skole 2 

 ELEV FOKUS 
Formmessige/estetiske aspekt 
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Oppgave – prosessrelaterte aspekt 
Annet 

LÆRER FOKUS: 
Formmessige/estetiske aspekt 
Produksjonsrelatert/teknikse aspket 
Oppgave – prosessrelaterte aspekt 
Annet   

 
S21 

 
[7] B1 spør om han skal tegne en kopp 
[11] C5 spør om hun kan lage relieff (noe 
som står ut) på koppen 
[14] C8 gir uttrykk for at hun ikke er særlig 
kreativ 
[19] C3 spør hva lærer mener med dekor og 
om det må være mønster 

 
[7] Lærer sier at eleven skal lage minst ti 
forskjellige kopper med forskjellig utseende 
[11] Lærere aksepterer elevens ide ved å fortelle 
om hva som har blitt gjort tidligere 
[11] foreslår at eleven skal komme med alle ideene 
hun har 
[12] lærer kommenterer positivt og beskriver det 
hun ser – lærer forteller om en tidligere elevs 
arbeid 
[13] Lærer spør hva eleven tegner, foreslår hva det 
kan være 
[14] Lærer forsikrer C8 om at hun ikke behøver å 
være så veldig kreativ og gir eksempel på en enkel 
kopp som fikk beste karakter. Lærer betoner 
viktigheten av funksjon og kvalitet 
[15] Lærer foreslår at hestehalen kan være hank og 
forteller om en som lagde en kopp for noen år 
siden med hestehode på den ene siden og hale 
som hank på den andre 
[16] Lærer kommenterer på B4s skisse, beskriver 
hva hun ser 
[19] lærer forklarer at dekor kan være mye 
forskjellig, essensen virker å være at koppen ikke 
er ensfarget 
[25] Lærer foreslår at hanka C1 tegner på kan 
strekke seg ned til bordet 

S22 [7] C9 lurer på om hun kan ha flere hanker 
[8] C3 viser frem skissene sine og forklarer 
hva hun har tegnet  
[9] B1 spør om ikke koppen hans er tøff,  
[11] C8 vil vite om de får karakter på 
tegningene, 
[17] C3 lurer på om hun må tegne tre ”nye” 
arbeidstegniger 
[19] C9 forklarer sine ideer til lærer 
[20] C5 lurer på om et er vanskelig ”å få et 
hestehode inni en kopp” 
[21] C1 spør om hun kan ha koppen 
ensfarget noe lærer bestrider, deretter spør 

[7] Lærer problematiserer antall hanker i forhold til 
funksjonalitet  
[8] lærer aksepterer selv om ideene er ”groteske” 
[9] lærer svarer ikke direkte men stiller spørsmål til 
hva det er B1 har tegnet 
[10] lærer foreslår for B3 at hvis han står fast kan 
han begynne å tegne de store arbeidstegningene  
[11]lærer forklarer at skissene blir vurdert i en 
helhet 
[11] lærer kommenterer på skissene til C8 at 
kjærlighetserklæringer på koppen kan fall uheldig 
ut 
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C5 om det er greit å ha en farge inni og en 
annen utenpå  
[22] C8 lurer på hva som skal til for å få god 
karakter 
[23] C1 er ikke fornøyd med fargevalget og 
spør lærer  
[25] C1 og C7 ser på muligheter for bruke 
bokstavformer 
[26] C1 og C7 ser på muligheter med 
glasurfarger 
[27] C1 foreslår at hun kan bruke svart, men 
lurer på om fargevalget blir litt kjedelig 
[29] C9 spør hvilken teknikk hun bør velge 
[29] C9 spør lærer hvilken av forslagene hun 
bør velge, 
[30] C3 spør lærer hvilken skisse hun bør 
velge som den tredje arbeidstegningen 
[32] B4 spør lærer om skissen var kul, 
[34] C2 vet ikke hvilke skisser hun skal velge 
[35] C8 lurer på om hun kan ha M i relieff 
[36] C7 sier til lærer at hun har tenkt seg 
omtrent den størrelsen hun har tegnet  
[39] C1 viser frem arbeidstegningen sin og 
spør lærer hvilken teknikk hun bør velge 
[40] C8 lurer på hvilken teknikk hun bør 
velge 
 
 

[11] lærer forslår at C8 skal begynne å tegne på de 
store arbeidstegningene og vente med resten av 
de små 
[12] Lærer kommenterer at C7s ide med vinglass er 
”morsom” 
[13] lærer samtaler med C2 om hvordan hanka kan 
bidra som støtte 
[13] foreslår for C2 at hun kan bruke hank for å 
støtte formen slik at den blir stødig/ mer 
funksjonell 
[14] kommenterer C5s pusekatt som morsom 
[14] lærer forklarer C5 at ingen former likt selv om 
de velger samme ”motiv” 
[14] lærer påpeker at det kan bli ustødig med høye 
ben 
[17] lærer påpeker at C3 må ta valg 
[17] lærer spør om C3 har tatt valg, aksepterer og 
stiller spørsmål til valget 
[19] Lærer stiller spørsmål til C9s valg 
[19] lærer kommenterer at hun har sett sånn 
kopper på Nille 
[19] lærer foreslår at C9 eventuelt kan lage små 
versjoner av koppen før hun tar et endelig valg 
[20] lærer foreslår flere måter C5 kan gjøre det på, 
forme som relieff eller tegne på koppen  
[20] lærer foreslår at C5 kan finne et bilde eller 
skulptur av en hest å se etter 
[21] lærer sier det er greit nok å ha en farge inni og 
en utenpå 
[21] lærer foreslår at hun kan ha samme farge på 
hanken som på innsiden 
[22] lærer foreslår at C8 kan lage en tyngre hank 
for å veie opp for tyngdeproblemet 
[22] lærer problematiserer skissen til C8 som har et 
”tyngdeproblem” 
[23] lærer foreslår at hvis C1 skal ha to farger må 
hun tenke på hvilke farger som er fine sammen 
[23] lærer foreslår at C1 og de som vil kan være 
med inn på keramikkrommet for å se på 
glasurfargene som finnes 
[27] lærer foreslår at C1 velger kontrastfarger, for 
eksempel lys mot mørk 
[27] lærer påpeker at det bør være kontrast 
mellom fargene 
[29] Lærer spør tilbake hva C9 selv synes 
[29] lærer foreslår og begrunner valget av teknikk 
for to av elevens skisser 
[29] lærer foreslår skisse 1 eller 2 men ber C9 selv 
ta et valg 
[29] lærer ber C9 vurdere hvilken teknikk som 
passer til den siste skissen 
[30] lærer påpeker at høy stett teknisk sett er 
vanskelig å få til 
[30] lærer foreslår at C3 bør velge en annen type 
form enn det hun har valgt til nå 
[32] lærer svarer at det ser bra ut 
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[33] lærer stiller spørsmål til C5 om hva hun vil 
velge 
[34] lærer foreslår for C2 at hun kan velge i forhold 
til hvilken teknikk hun kunne tenke seg å bruke 
[34] lærer foreslår flere skisser som egner seg for 
plateteknikk 
[34] lærer forklarer to måter å bruke plateteknikk 
på, konisk eller rektangulær mal 
[35] lærer spør C8 om hva som er vanlig størrelse 
på kopp og hvilken størrelse hun har tenkt seg 
[39] lærer foreslår pølseteknikk 
[40] lærer foreslår plateteknikk 
[43] lærer stiller (kritiske) spørsmål til at B4 ikke 
fyller kriteriene i oppgaveteksten 
[49] lærer foreslår at dekoren til C8 må lages i 
plateteknikk 

S23 [12] C4 har problemer med å velge men sier 
hun kan vente med å bestemme seg fordi 
koppene har tilnærmet lik form 
[15] C1 spør hvilke farger hun kan bruke 
inntil lilla 
[16] C8 sier hun ikke vet hva mer hun skal 
ha på koppen 
[17] C1 viser tegning til lærer g spør hvilken 
teknikk hun skal bruke 
[23] C2 spør hvilken teknikk hun skal bruke 
[27] C8 viser frem tegningen sin og lærer 
spør hvilken teknikk hun vil velge, C8 
foreslår tommelteknikk 
[28] B4 viser frem tegningen sin, lærer spør 
hvilken teknikk han vil velge og han svarer 
pølse teknikk som lærer er enig i. 

[15] lærer foreslår ulike farger lilla kan kombineres 
med, blåfarger eller komplementært 
[16] lærer foreslår at C8 ikke trenger å ha noe mer 
på koppen fordi den er stilrein og tøff som den er –  
[16] lærer foreslår at C8 skal bruke plateteknikk på 
kopp og dekor 
[17] lærer foreslår en blanding av pølse og 
plateteknikk 
[23] lærer spør hva elevene tror selv og C2 svarer 
plate 
[27] lærer er enig i at C8 bør velge tommelteknikk 
[28] lærer stiller spørsmål om størrelse og balanse i 
koppen til B4  
[28] Lærer foreslår at B4 kan bygge med pølser og 
bøye formen mens han jobber 
[28] lærer foreslår at B4 setter farge på tegningene 
sine 

 

Elev og lærerfokus i idefasen 

Oppgave og prosessrelaterte aspekter: 

Elevfokus: Flere elevspørsmål dreier seg om å få læreren til å vurdere det arbeidet de har 

gjort, og elevene spør etter hjelp til å ta valg, på den ene siden er disse valgene knyttet til 

hvilken av de tre arbeidstegningene de skal velge å produsere [S22:29, 30, 34]. Andre 

spørsmål dreier det seg om valg knyttet til hvilken teknikk de skal velge (blir beskrevet 

under neste kategori), og noen går direkte på hva som skal til for å få gode karakterer, for 

eksempel [S22:22].  

Lærerfokus: Når det gjelder oppgave og prosessrelaterte aspekter, er det flere avmerkinger 

som relateres til oppgaveteksten, eller til hva læreren utdyper hva eleven bør gjøre før de 
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tar sitt valg, for eksempel når lærer presiserer at eleven skal lage minst ti forskjellige 

kopper med forskjellig utseende før han velger hvordan den endelige koppen skal se ut: 

B1: skal vi bare tegne en kopp? 

L: ikke en..ti forskjellige kopper med forskjellig utseende..forskjellige... [S21:7]  

 

Eller, som der hvor lærer foreslår at en elev 

eventuelt kan lage små versjoner av koppen før hun 

tar et endelig valg [S22:19], eller som når lærer 

foreslår at eleven bør velge en annen type form enn 

det hun har valgt til nå [S22:30].  

Det er noen få sekvenser på Skole 2 som har blitt 

tolket som problematisering eller samtaler rundt 

elevens ideer. Når det gjelder oppgaven/ide 

relaterte problematiseringer fra lærer, er det bare en sekvens som har blitt tolket innenfor 

dette området, og det er når lærer stiller (kritiske) spørsmål til at eleven ikke fyller 

kriteriene i oppgaveteksten [S22:43].  

Det å ta valg er et viktig punkt i oppgaveteksten, og lærer aktiviserer elevenes valg ved å 

stille spørsmål om elevene har tatt noen valg, og i noen tilfeller om de valgene som er tatt, 

for eksempel der lærer spør om eleven har tatt valg, deretter aksepterer valget, og til sist 

stiller et oppfølgingsspørsmål til fargebruken på skissen:  

L: Har du kommet på noe valg..eller har du valgt tre stykker? 

C3: Jeg tror jeg vil velge den... 

L: Ja..det er jeg enig i - den er mulig å gjøre - ja..mmm..er det sort du tenker eller er det 

grått på kanten oppå der?' 

C3: Det er sort men jeg hadde liksom ikke sort.. 

T. Ja..neida.. [videospor: S22:18 - lydspor S22:5]: 

 

Lærer spør om eleven har tatt noen valg, og eleven peker på hvilken arbeidstegning hun 

tenker hun vil lage. Lærer sier seg enig og kommenterer at den er mulig å gjennomføre, og 

stiller et enkelt spørsmål til bruk av farge på skissen. Eller det kan være som hos eleven 

hvor lærer stiller spørsmål til og samtaler om valget:  

 

Bilde 17: Elev viser på skissene sine den 

neste koppen hun vil velge 
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C9 har begynt å tegne på den første store arbeidstegningen sin: 

 

T: Slangekoppen..ja ..har du valgt noen flere? 

C9: (peker på skissene sine, først den 10. Skissen se fig. 25):Jeg tror kanskje jeg skal ta 

den... 

T: mmm 

C9: For der er det liksom sånn hull som du kan ta skjea oppi... 

T: Ja nettopp..sånn som disse her koppene du kan få kjøpt på Nille eller noe sånt noe? Der 

er det noen av de som har sånn - skal du lage skjea i leira og da tenker du?  

C9: Ja.. 

T: Det går an det... 

C9: Det skal liksom være sånn... 

T: Ja..det er smart... 

C9: [utydelig] 

T: Nei..det er jo valget til slutt det..det finner du helt sikkert ut av..også er det også en 

mulighet til at det går an å prøve lage de i litt mindre versjoner og så - så for å se hva du 

vil ha...hvis ikke du er helt klar på det... [videospor S22:19 - lydspor S22:6] 

 

Eleven forklarer hvilken skisse hun vil lage, og hvordan hun tenker seg at koppen skal bli 

«med skje» oppi. Lærer forklarer at hun har sett en sånn type koppe på Nille, og fortsetter 

med å undersøke om eleven har tenkt å lage skjea i leire også. Til slutt forklarer lærer at 

eleven kan vente med å velge den endelige og foreslår at eleven eventuelt kan lage noen 

små versjoner av koppen før hun tar et endelig valg.   

Formmessige/estetiske aspekter i idefasen: 
Elevfokus: Flest elevspørsmål dreier seg i denne kategorien om dekorative aspekter ved 

koppen, to elever spør for eksempel om de kan lage utstående relieff [S21:11, S22:35], og 

andre spør om muligheter knyttet til fargevalg [S21:19, 21,27, S23:15], som for eksempel 

eleven som foreslår at hun kan bruke svart farge, men spør lærer om det valget blir litt 

kjedelig: 

C1: ..ehh..kan jeg ha svart farge? 

L: Sort er jo også en farge som går til stort sett til de fleste farger, tenker jeg.  

C1: …ja 

L: …ja 

C1: ...men det blir kanskje litt kjedelig? 

L. Nei, hvorfor er det kjedelig? Det er god kontrast mellom de da, og det ka jo ofte være 

ålreit.  Det er jo en ganske lys farge og sort er jo en ganske mørk farge. Så det er 

absolutt en mulighet [S22:27] 

Det er bare ett spørsmål knyttet til formmessige aspekter ved koppen, som eleven som 

lurer på om hun kan ha flere hanker [S21:7]  

 



 
- 157 - 

 

Lærerfokus: Lærer kommenterer av og til elevenes arbeid, for eksempel der hun 

karakteriserer ideen som morsom [C21:12], eller som når hun påpeker at 

«kjærlighetserklæringer på koppen kan falle uheldig ut» [S21:16]. Først og fremst kommer 

hun med forslag knyttet til bruk og valg av farger. Hun forsikrer for eksempel om at det er 

mulig å bruke en farge inni og en farge utenpå koppen [S21:21], og ved et par anledninger 

påpeker hun at hvis elevene skal ha to farger, bør de tenke på hvilke som er fine sammen 

[S21:23], eller at fargene står i kontrast til hverandre [S22: 27, S23:15], og hun foreslår at 

de som vil, kan bli med for å se på hvilke glasurfarger som er tilgjengelige [S22:23]. Som 

svar på et elevspørsmål forklarer lærer hva hun legger i begrepet dekor [S21:19]. 

I noen sekvenser ligger lærerens forslag i 

grenseland mellom funksjon og formmessige 

aspekter, og de dreier seg først og fremst om 

hanken, en gang gjennom at lærer forteller om 

hvordan en tidligere elev brukte hestehalen som 

hank, og med et hestehode på motsatt side av 

koppen [S21:25], men som regel dreier forslagene 

seg om hvordan hanken kan brukes som støtte for 

formen, og hvordan den kan «veie opp for 

tyngdeproblem» [S21:25, S22:13,22]. Hun stiller også et par spørsmål vedrørende valg av 

størrelse og balanse i koppens form [S22:35, S23:28]. 

Produksjons-/teknisk relaterte aspekt i idefasen: 
Elevfokus: Det temaet elevene spør hyppigst om, er valget av hvilken teknikk som er egnet 

til å produsere den koppen de vil lage, og om det de har valgt, er vanskelig å få til. Over 

halvparten av elevene spør lærer direkte om hvilken teknikk de bør velge å lage koppen i 

[S22:29,39,40] [S23:17,23,27,28]. Når det gjelder å lage dekor, er det bare en elev som 

stiller et teknisk relatert spørsmål når hun lurer på om det er vanskelig «å få et hestehode 

inni en kopp» [S22:20].  

Lærerfokus: Når det gjelder lærerens forslag angående tekniske løsninger, er disse ofte 

direkte relatert til elevenes spørsmål, og de er også for det meste konkrete svar, slik som 

hos [S22:39,40,49, S23:16,17,28] hvor lærer foreslår hvilken teknikk eleven kan bruke til 

de ulike arbeidstegningene. I enkelte tilfeller spør læreren eleven om hvilken teknikk hun 

selv tror er best [S23:23], eller hun sier seg enig i elevens valg av teknikk [S23:27], eller 

Bilde 18: Lærer forklarer hank og 

tyngdeproblem 
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som i et tilfellle hvor lærer omformer spørsmålet om valg av hvilken arbeidstegning eleven 

skal velge, til et spørsmål om hvilken teknikk eleven har lyst til å arbeide med. I et tilfelle 

gir eleven uttrykk for usikkerhet i forhold til hvilken arbeidstegning hun skal velge, og 

lærer foreslår at hun kan velge i forhold til hvilken teknikk hun kunne tenke seg å bruke:  

L: Du har laga alle ti du også? 

C2: Jeg vet ikke hvem jeg skal velge 

L: mm nei. Du kan se  på det på en litt annen måte. Er det en teknikk du har lyst ti å prøve 

deg på? 

C2. Jeg tror jeg vil ta den der plateteknikken.   

L: mmm...og da...kan jeg for eksempel si at (peker på C2 sine skisser) da kan den være lur å 

velge...eller den...eller noen av de helt rette. Denne her går mer på tommel(teknikk), den er 

pølse vil jeg tro, kanskje tommel. Så hvis du vil velge plate så kan det være greit med de som 

er helt rette. Jeg kan vise deg en sånn mal som du kan bruke da. [S22:34] 
 

Tekniske aspekter problematiseres av og til, for 

eksempel som når lærer ber eleven vurdere hvilken 

teknikk som passer til den siste skissen [S22:29], 

eller som når lærer problematiserer at høy stett 

teknisk sett er vanskelig å få til (i leire) [S22:30]. En 

gang foreslår lærer tekniske muligheter i forhold til å 

lage dekor på koppen [S22:20]. 

 

Produksjonsfase: å lage produktet 
På skole 2 begynner produksjonsfasen samtidig for alle elevene. Lærer forklarte at ingen 

elever kunne starte med leire før alle var ferdige med skisser og arbeidstegninger, og derfor 

var det flere elever som arbeidet med ekstraoppgaver i forberedelsesfasen, først og fremst 

for å vente på at alle skulle bli ferdig med skisser og arbeidstegninger. Den fjerde 

gangen/timen begynner lærer med å demonstrere de tre teknikkene elevene har kunnet 

velge mellom, og elevene kommer i gang med det praktiske arbeidet. 

 

 

 

 

 

Bilde 19: Stett forklares som vanskelig 

å få til i leire 
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Bilde 20: Bildeserie om arbeidet i produksjonsfasen, skole 2 

I  

 

 

 

 

 

 

 

I likhet med de foregående analysene begynner også denne med en kort beskrivelse 

(bildeserie) av hva denne fasen handler om, deretter følger analyse og beskrivelse av lærers 

fellessekvenser i og gjennom timen, til slutt følger en analytisk beskrivelse av 

interaksjonssekvenser mellom lærer og elever.  

Bildene viser hvordan elevene arbeider med å velge mal og begrunne valg av teknikk, de 

viser hvordan elevene sitter og arbeider rundt bordet, hvordan læreren hjelper til med å 

skjære ut leiver etter en mal, de viser en elev som setter sammen til form, og hvordan en 

annen finpusser formen på en kavalett og betrakter formen sammen med lærer, og til slutt 

hvordan en hank er satt på. 

Tabell 13: Fellessekvenser i produksjonsfase, skole 2 

14 S24:1 Opprop 

15 S24:2 Demonstrerer tre teknikker, pølseteknikk, plateteknikk og tommelteknikk.  

16 S24:3 Begynner å dele ut leire til hver elev 

17 S24:25 En elev spør om hvordan hun kan vite at det ikke er luft i leira – lærer svarer med at 
hvis de har knadd i ca fem minutter, burde det gå greit 

18 S24:28 Lærer forklarer at elevene bør begynne å jobbe raskt med leira (og ikke leke med den) 
fordi den tørker ut 

19 S24:33 Forteller at elevene bare skal arbeide i fem minutter til 

20 S24:35 Lærer svarer på spørsmål fra en elev om hvorfor leira kan sprekke når den blir brent 

21 S24:48 Lærer tar for seg og forklarer ryddeprosess – og hun forklarer hvordan elevene skal 
pakke inn gjenstandene sine slik at de ikke tørker til neste gang.  

22 S25:1 Opprop 

23 S25:2 Repeterer hva de gjorde sist ved å spørre elevene 

24 S25:59 Lærer repeterer rydderutiner 

25  I S26 er det en student som starter timen. Dette er ikke tatt med i undersøkelsen. 

26 S27:2 Opprop.lærer påpeker at elevene bruker for lang tid på å komme på plass. 
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27 S27:3 Forklarer brenneprosess og hvorfor ikke alle er brent til denne dagen, om tørking osv. 
De som er ferdige, får velge mellom tre alternative oppgaver: lage en kopp til, lysestake 
eller jobbe videre med mappa 

28 S27:18 Lærer forklarer at de er tomme for leire, og at elevene derfor er nødt til å bruke leire 
fra den store samleboksen 

29 S27: 49 Ber elevene rydde, minner om at de som skal arbeide videre på koppen neste gang, må 
pakke godt inn 

I tid strekker fellessekvensene seg over i alt 4 ganger (S24 tom S27). Det er flest 

fellessekvenser i S24, i S25 repeteres i store trekk det som ble sagt i S24, og det er først i 

S27 læreren bringer inn nye faglige perspektiver. I timen S26 var det en student som 

gjennomførte innledningen til timen, og det er ikke tatt med i datamaterialet20. Den første 

fellessekvensen inneholder lærers presentasjon og demonstrasjon av de tre teknikkene 

elevene kan velge å ta i bruk. Direkte etter denne oppstarten deler lærer ut leire til elevene, 

og de setter i gang å arbeide. Faglig sett handler fellessekvensene videre om visse 

materialegenskaper. I løpet av fellessekvensene er det et par spørsmål fra elever. Ett 

hanlder om hvordan det er mulig å vite når det ikke lenger er luft i leira, og et annet 

handler om hvorfor leira kansprekke når den blir brent. I en annen sekvens forklarer lærer 

at elevene må arbeide raskt med leira fordi den tørker ut. I oppstarten av S25 repeterer 

lærer hva som har blitt gjennomgått ved å stille spørsmål til elevene om hva de husker. I 

S27 forklares den tørke- og brenneprosess leira gjennomgår, og det forklares hvorfor ikke 

alle koppene er ferdig brent. De av elevene som er ferdig med koppen sin, får velge 

mellom tre alternative ekstraoppgaver.  

Utover dette handler fellessekvensene om rydding, opprop og diverse annen organisatorisk 

informasjon. 

Interaksjonssekvensene i produksjonsfasen er analysert (i likhet med måten det ble 

gjennomført på skole 1) gjennom fire kategorier; «konstruksjonsrelatert/formmessige 

aspekter», «produksjonsrelatert/tekniske aspekter» og «aspekter ved material/redskap», 

samt en kategori som fanger opp «annet». 

 

                                                 

20 Det kom overraskende på meg at det skulle være en student til stede i timen, og jeg valgte ikke å ta med 

dette i studien.  
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  Tabell 14: Interaksjonssekvenser i produksjonsfasen, skole 2 

S2 Elev fokus 
Formmessige/estetiske aspekt 
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Aspekt ved material/redskap 
Annet 

Lærer fokus 
Formmessige/estetiske aspekt 
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Aspekt ved material/redskap 
Annet 

 
S24 

 
Elev sier hun skal ha ganske stor 
leireklump[6] 
Elev spør om hun også kan få så stor[9] 
Elev finner ikke riktig størrelse på 
mal[11] 
Elev viser frem skissen sin (avklare 
teknikk[14] 
Elev viser frem skissen sin[ (avklare 
teknikk)15] 
Elev har funnet frem en mal hun lurer på 
om er for liten[15] 
Elev lurer på når leira er ferdig 
knadd[18] 
Elev vrir av en del av leira og spør lærer 
om det er luft i den[26] 
Elev lurer på hvorfor eller hva det er 
med leira. [27] 
Elev skjærer gjennom spør om han må 
bruke hele leirklumpen fordi det ble litt 
mye[29] 
Elev vil bytte teknikk fordi plateteknikk 
ser finere ut[32] 
Elev spør om hun ikke kan stryke over 
det hun har skrevet i arbeidsheftet. Elev 
stryker ut og skriver inn nytt valg.[32] 
Elev spør hvor tynn den skal være[36] 
Elev spør om hun kan skjære ut nå[36] 
Elev har ikke forstått hva lærer 
mente[37] 
Elev har laget en form med 
tommelteknikk og spør om det ikke går å 
få den høyere[39] 
Elev forklarer at hun ikke forstod hva 
lærer mente[41] 
Elev har skåret ut plata og lurer på hva 
hun skal gjøre[42] 
Elev spør om hun skal lage mønster på 
koppen før hun setter den sammen[43] 
Elev begynner å lage hakk i kantene og 
spør lærer hvordan pølseteknikk var[43] 
Elev forklarer at hun har skåret ut en 
form hun ikke får opp fra plata[47] 
 
 

 
Lærer spør om elev skal bruke en av malene hun 
har vist frem[4] 
Lærer spør hvilken teknikk[5] 
Lærer spør hvor stor elev skal ha og om den 
klumpen hun har er stor nok[6]  
Lærer spør etter teknikk. Elev svarer 
pølseteknikk[7]  
Lærer sier elev kan få mer (materialer) etter 
hvert[7]  
Elev viser frem mal og lærer skjærer av en bit leire 
og gir til elev[8] 
Lærer sier formen avhenger av hvilken teknikk[9] 
Lærer sier hun skal se om de har en (mal) til [11] 
Lærer foreslår at elev skal prøve med 
tommelteknikk først.[14]  
Lærer spør om hun skal bruke tommelteknikk [14]  
Lærer forklarer at eleven kanskje ikke får den så 
høy som den er på skissa.[14]  
Lærer foreslår at hun bruker en blandingsteknikk 
(for å få en spesifikk form)[15] 
Lærer tror at den er høy nok iom at eleven skal 
bygge koppen i to deler.[15]  
Lærer sier at eleven må begynne med nedre 
del[15] 
Lærer svarer når hun har knadd en fem 
minutter[18] 
Lærer har funnet en ny mal. Hun former den rund 
med hendene, og gir den til eleven[21] 
Lærer spør om elev skal ha plateteknikk[29]  
Lærer sier at man av og til kan høre at det er luft i 
leira[26] 
Lærer sier det bare er slik fordi den er "krøka 
sammen" og "ikke er jevn" da blir leira sånn[27] 
Lærer forklarer at da trenger han kniv bare for å 
skjære gjennom for å se om det er luft[29] 
Lærer sier at elev ikke må bruke opp hele 
leirklumpen[29] 
Lærer sier det er lov å ombestemme seg.  
Lærer påpeker at eleven ikke får helt den formen 
hun har tegnet på arbeidstegningen hvis hun 
velger plateteknikk[32] 
Lærer peker på kopp nr 2 og sier at den er mulig å 
lage i plateteknikk. [32] 
Lærer forklarer. Elev forstår ikke. Lærer sier eleven 
skal hente en kniv så skal hun vise [36]  
Lærer antyder (at leiven) ikke må bli tynnere enn 
en halv cm [36] 
Lærer forklarer hvordan elevens nedre form må 
bygges opp, størst pølse nederst, deretter mindre 
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pølser [37] 
Elev har hentet kniv. Lærer skjærer rundt 
malen[38] 
Lærer forklarer at det er vanskelig å få de særlig 
høye med tommelteknikk, og hvis eleven vil ha det 
høyere må hun bruke plateteknikk i stedet[39] 
Lærer fortsetter å skjære etter malen til en elev. 
Hun plukker bort restene etter skjæringen slik at 
eleven har et ferdig utskåret rektangel[40] 
Lærer forklarer at eleven må sette sammen sin 
kopp av to former, en liten og en større[41] 
Lærer forklarer at elev må ha en bunn og bruker en 
plate for å vise hva hun mener. Lærer forklarer at 
denne bunnen skal settes på etterpå[41] 
Lærer forklarer at elevene skal lage hakk og sette 
sammen til rund form. Lærer viser med å forme 
plata til eleven rund.[42] 
Lærer forklarer pølseteknikk[43] 
Lærer sier det er lurt å vente med fordi 
bearbeidingen av formen kanskje vil ødelegge 
mønsteret[43] 
Lærer påpeker at hun har vist elevene noen 
verktøy de kan bruke[46] 
Lærer forklarer at hun må bruke den andre siden 
av plata ellers suger leira seg fast[47] 

S25 Elev lurer på om han skal lage bunnen 
først[4] 
Elev spør om leiven er litt tynn. Hun 
holder den sammen endene 
overlapper[7] 
Elev sier at det ikke ble noe fint 
(formen?) og spør igjen om den er for 
tynn[7] 
Elev 1 spør om hun skal lage den på 
nytt[8] 
Elev 2 mener at hennes leiv ikke er noe 
tykkere[8] 
Elev spør om lærer tror det kan funke[9] 
Elev svarer tommelteknikk [11] 
Elev svarer lage hakk[12] 
Elev bekrefter med å si at den er 
firkantet. Elev fortsetter å slå på 
leira.[15] 
Elev snakker om størrelse og form på 
den øvre delene av koppen.Elev spør om 
malen hun selv holder er for stor[17] 
Elev spør om hun har knadd nok[18] 
Elev har kjevlet ut en leiv og sier det blir 
litt lite[19] 
Elev sier at det hadde hun tenkt[19] 
Elev har satt på bunnen og spør om det 
er greit [20] 
Elev synes ikke den er fin innvendig [20] 
Elev lurer på hva hun skal gjøre 
videre[20] 
Elev viser misnøye med overflata [26] 

Lærer spør om han skal bruke pølseteknikk[4]  
Lærer forklarer at han ikke skal lage bunnen 
først[4] 
Lærer forklarer at hun skal kjevle først og sette 
koppen fast oppå[5] 
Lærer tar leiven og holder den sammen slik at 
endene går butt i butt[7] 
Lærer ser på og forklarer at leiven til eleven er for 
tynn[8] 
Lærer påpeker at elev 1s leire er bløtere (våtere). 
Lærer sier at elev 1 skal få ny leire[8] 
Lærer bekrefter at det kan gå, men om det blir så 
bra som eleven tror er en annen sak[9]  
Lærer ber elev forklare hva han holder på med[Elev 
forklarer at han skal grave ut av firkanten 9] 
Lærer spør hvilken teknikk eleven skal bruke[11] 
Lærer ser på bunnplate elev har skåret ut og spør 
om elev husker hvordan det skal settes sammen 
med koppen[12] 
Lærer fortsetter med å påpeke lage hakk og lage 
den som en del av koppen[12] 
Lærer spør hva som er elevens plan[15] 
Lærer spør om arbeidstegningen hans er lik Lærer 
spør en gang til om eleven følger skissen sin [15] 
Lærer påpeker at det viktigste er å få den til å 
passe i den smaleste delen (nederst) og at eleven 
kan ta bort litt av kanten på malen for å få den 
mindre[17] 
Lærer svarer at det tror hun nok og at det som 
regel går veldig greit[18] 
Lærer kjevler litt mer. Lærer sier at malen er veldig 
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Elev forklarer at det er hvite greier i 
leira[27] 
Elev viser frem koppen sin og spør hva 
lærer synes Elev viser frem skissene sine 
[28] 
Elev setter sammen formen. Den er myk 
og faller sammen. Hun legger den ned 
og sier hun ikke tror hun får det helt til 
[35] 
Elev forklarer at det sprekker opp[36] 
Elev sier det ikke er helt rett[36] 
Elev har kjevlet ut leiv og spør om den er 
bra[37] 
Elev viser frem hanken sin og spør om 
den kan være sånn[38] 
Elev spør hva hun skal gjøre[38] 
Elev viser frem hanken sin og spør om 
den kan være sånn[39] 
Elev har en sprekk i en skjøt[43] 
Elev spør om fingeravtrykkene vil 
synes[44] 
Elev ”moser” formen sin og forklarer at 
det ikke blir noen kopp[45] 
Elev har laget nedre del til koppen. Hun 
skjærer ut den øvre delen etter en mal. 
Hun spør om leiven blir for stor til den 
nedre delen.[46] 
Elev spør om hun skal ta leiven ut[46] 
Elev sier at det ikke blir rett[47] 
Eleven påpeker at hennes kopp skal bli 
perfekt[47] 
Elev spør om hun skal bruke en leiv til 
bunn[49] 
Elev lurer på hvordan hun vet hvor stor 
den skal være[49] 
Elev spør om lærer kan hjelpe henne 
[49] 
Elev lurer på hva hun skal gjøre[51] 
Elev forkarer at det er for sent for hun 
har allerede satt sammen delene[51] 
Elev spør ”tror?” og gi uttrykk for at hun 
er redd for at den skal bli ødelagt [51]  
Elev har kjevlet ut en leiv og lurer på hva 
han skal gjøre videre[53] 
Elev sier at han trenger en form (mal). 
Han spør om han kan få den malen en 
annen elev bruker.( Hun sier nei fordi 
hun må bruke den først.) [53] 
Elev spør hvordan man lager hank[56] 
Elev vil ha den flat fordi hun skal ha skje 
stående i hanken[56] 
Elev har kjevlet ut en leiv. Hun skal lage 
hank. [57] 
Elev svarer hun skal ha en hank hun kan 
holde i[57] 
 

brei og at eleven kan gjøre den litt kortere[19] 
Anbefaler elev å arbeide med yttersiden [20] 
Lærer sier det er greit foreløpig, legger til at det 
kommer finpuss til slutt. [20] 
Lærer sier at hanken er neste skritt[20] 
Lærer sier det er vanskelig å gjøre det fint 
innvendig. Lærer påpeker at de arbeider med et 
håndverk. Det trenger ikke være perfekt..[20]  
Lærer forklarer at det er derfor det står vann på 
bordet [26] 
Lærer sier det blir borte under brenning.[27] 
Lærer spør hvilke farger elev skal ha[27] 
Lærer spør hvilken arbeidstegning hun har laget 
etter[28] 
Og spør hvilken teknikk eleven har brukt. Lærer 
foreslår at hun kan jobbe med formen og få den 
mer presis.[28] 
Lærer sammenligner, påpeker at koppen er lavere 
enn arbeidstegningen man at formen er lik. Lærer 
sier den ser veldig fin ut. Lærer roser elev[28] 
Lærer viser hvordan elevene kan arbeide på 
kavalett[29] 
Elev har satt sammen koppeform. Lærer sier den er 
bra[32] 
Lærer setter formen opp og smører kantene 
sammen[35] 
Lærer smører vann på med fingrene [36] 
Lærer forklarer at det er kunsthåndverk de driver 
med og at det ikke behøver se maskinlaget ut[36] 
Lærer forklarer at det er greit bunnen er litt 
tynnere enn resten[37] 
Foreslår at elev finner en bolle med vann.[38] 
Lærer at hun i verste fall kan fylle inn litt leire [43] 
Lærer bekrefter[38] 
Lærer sier koppen kommer til å bære preg av at 
den håndlaget, men ikke at fingeravtrykkene som 
sådan[44] 
Lærer lager form av malen og holder den borti den 
nedre delen[44] 
Lærer spør om han kom til bunnen[45] 
Sier hun tror det går greit. [46] 
Lærer bekrefter[46] 
Lærer påpeker at det er kunsthåndverk ikke 
maskinproduksjon de driver med [47] 
Lærer foreslår at hun kan bruke litt vann[47] 
Lærer bekrefter[49] 
Lærer foreslår at elev bruker en annen 
leiv[49]  
Lærer forklarer at hun kan sette formen oppå og 
skjære rundt, (sammen tar de tak i koppeformen 
og snur den. Formen klapper sammen. Lærer 
griper tak i den og setter den opp igjen)[49] 
Lærer mener det går greit allikevel fordi elev har 
brukt såpass mye vann at delene setter seg 
sammen[51] 
Lærer forklarer hun skal lage hakk og ta slikker 
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 mellom bunnen og formen[51] 
Lærer viser hvordan eleven må jobbe med 
”kniven”. Lærer finner frem en slynge og viser i 
lufta hvordan den bør brukes.[52]  
Lærer spør om det er meningen at det skal være så 
bulkete[52] 
Lærer spør om hun har forsøkt å bruke (kniv)[52] 
Lærer sier hun har flere maler[53] 
Lærer sier hun må finne formen hun vil ha. Hvis 
den skal være rund må hun bruke pølse, skal den 
være flat må hun kjevle[56] 
Lærer spør om elev skal ha flat hank[57] 
Lærer forklarer at leiven er litt tynn og at elev må 
kjevle mye tykkere[56] 
Lærer sier hun må forme hanken som en pølse[57]  
Lærer sier leira begynner å bli tørr og at elev skal få 
ny leire[57] 

S26 Elev spør om det blir vanskeligere[4] 
Elev forklarer at hun vil male[6] 
Elev foreslår at hun kanskje skal se på 
noe[6] 
Elev lurer på hva hun skal gjøre videre[7] 
Elev spør om malingen som sitter i 
penselen vil smitte over på koppen 
hennes[8] 
Elev bekrefter, sier koppen ble stygg[9] 
Elev trenger hjelp til å lage ”håndtak” og 
sier hun må ha litt flaks fordi hun skal ha 
skje oppi hanka[10] 
Eleven sier hun må ha hull både på 
toppen og i bunn fordi skjea skal gå 
gjennom [10] 
Elev lurer på hvordan hun skal sette 
hanken på[10] 
Elev lurer på hvorfor, han trenger jo ikke 
ha vann helt opp[.elev tetter igjen 
hullene] [11] 
Elev spør om hun trenger slikker, hun 
har satt på bunnen uten å ta på 
slikker[15] 
Elev svarer med at koppen ble rar[19] 
Elev sier hun ikke karer å feste den 
sammen. [19] 
Elev påpeker at den blir veldig stor i 
toppen [9] 
Elev forklarer at hun skal ha en form 
under også[19] 
Eleven spør om hvis koppen var blitt helt 
perfekt om de hadde fått topp 
karakter[20]. 
Elev ber om hjelp[21] 
Elev forklarer at koppen sprekker 
opp[21] 
Elev forklarer at han ikke får koppen til å 
stå[25] 

Lærer spør elev om koppen var litt ”mosa” på den 
ene siden[1] 
Lærer forklarer at slikt kan skje når den står med 
vått papir[1] 
Lærer sier det henger sammen med tykkelsen på 
hanken og forholdet mellom kopp og hank. Lærer 
forklarer at det som regel går greit, men hvis 
koppen er for tung i tørkeprosessen[4] 
Lærer spør om elev skal ha rund hank som halen til 
kua[4] 
Lærer ser på skisseheftet. Hun kommenterer 
elevens valg og spør hva eleven tenker i forhold til 
hvordan hun vil ha hjertet på koppen[6] 
Lærer spør om eleven skal male eller trykke ut et 
hjerte som kan stå i relieff på koppen. Lærer spør 
om hun har tenkt å risse inn hvordan hjertet skal 
bli først slik at hun har noe å forholde seg til[6] 
Lærer spør om hun skal tegne det på når koppen er 
brent.[6] 
Lærer sier hun kan jobbe med overflaten og jevne 
toppen av koppen, og hun viser hvordan eleven 
kan bruke slynge.[7]  
Lærer svarer nei fordi malingen i penselen er tørr 
[8] 
Lærer spør om elev vil begynne på nytt [9] 
Lærer spør hvordan koppen hans ser ut og spør om 
han kunne tenke seg å prøve plateteknikk også 
bøye formen bakover[9]  
Lærer former en rund form med A4 arket og spør 
om høyden og om det hun har er omtrent slik han 
har tenkt. Hun spør videre om diameteren, hun 
viser med arket og spør om det er noe slik han 
tenker.[9] 
Lærer forklarer at siden den skal være høy må elev 
bruke en høy mal. Hun viser hvordan an kan bruke 
et A4 ark som mal.[9] 
Lærer foreslår at han vurderer hvor høy han skal ha 
den[9] 
Lærer forklarer at han kan prøve å bøye til den 
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Elev legger leiven rundt kjevlet mens 
lærer hjelper og holder[25] 
Elev spør om den er grei [35] 
Elev svarer at det blir rart [37] 
Elev spør om det går bra å ha det sånn. 
Hun viser frem koppen sin og sier det er 
litt sprekker[39] 
Elev er redd for at den blir most [39] 
Elev spør hva lærer synes om skjea 
hennes[41] 
Elev spør om hun burde det [41] 

 

formen han skal ha.[9]  
Lærer sier elev kan kjevle og sier at han sikkert kan 
ta den litt lavere før hun gir malen til eleven[9]  
Lærer sier at hun må ha et hull på toppen [10] 
Lærer forklarer at elev må lage en remse. Lærer 
merker opp, skjærer ut og forklarer at elev kan 
bestemme selv hvor høy eller lang den skal være. 
[10]  
Lærer forklarer at hun først må finne ut lengden, 
hun viser med remsa som er skåret ut og forklarer 
og tegner av hvor hun ville lage hullet., at hun 
deretter må finne ut hvor stor den skal være og 
viser hvordan eleven kan sjekke det ut ved å holde 
remsa inntil koppen. [10] 
Lærer spør hvor tykk eleven vil ha den [10] 
Lærer forklarer at elev ikke kan ha hull i koppen 
sin, Hun påpeker at den da ikke blir særlig 
funksjonell[11] 
Lærer forklarer at elev kan bearbeide sprekkene på 
koppen med vann for få en glattere overflate[13] 
Lærer sier at det går nok hvis hun passer på dra 
kantene godt sammen[15] 
Lærer sier den ble litt ujevn i toppen. [19] 
Lærer spør hvordan det går [19] 
Lærer påpeker at det er feil ved formen og at det 
er derfor den ser rar ut. [19] 
Lærer forklarer at den er litt tynn, men forsikrer at 
elev skal få det til [19] 
Lærer sier det går greit, og en annen elev foreslår 
at hun eleven kan lage den litt mindre[19] 
Lærer foreslår at de skal finne en annen mal som 
er mindre. Leiven til eleven er for liten og lærer 
foreslår at eleven kan lappe litt på den og kjevle 
slik at den blir stor nok [19] 
Lærer spør om hun skal lage skjea [19] 
Lærer spør om hun vil ha den smalere og hun 
forsøker å vise elev hvordan hun kan gjøre for å få 
den litt mindre[19]  
Lærer forklarer at det er et håndverk elevene 
driver med, ikke maskinlagde kopper og påpeker at 
det er fint hvis man kan se at de er laget for hånd. 
[20] 
Lærer forklarer at ingen karakter er satt før hun 
har satt seg ned og vurdert skisser og kopper. Hun 
påpeker at det er mulig å få toppkarakter[20] 
Lærer forklarer hva eleven skal gjøre når hun setter 
koppen til tørk[21] 
Lærer forklarer at hun kan bruke vann for å få det 
jevnere og finere[21] 
Lærer forklarer at han kan putte avispapir inni, hun 
tar kjevlet legger papir rundt.[25] 
Lærer forklarer hvordan eleven skal risse inn 
initialene sine under koppen før den kan settes til 
tørk [34]  
Lærer forklarer at hun må bruke slikker og hakk slik 
eleven gjorde når hun satt sammen koppen[35] 
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Lærer spør om det går greit [37] 
Lærer forklarer at elev skal gjøre det samme som 
en annen elev, snu koppen rundt og risse inn 
initialene[37]  
Lærer sier det ble en fin hank. Hun studerer den fra 
flere kanter og sier at den virker litt skjevt satt 
på[37] 
Lærer forklarer hvordan eleven kan rette den opp 
[37] 
Lærer spør om hun vil vente en gang til slik at hun 
kan finpusse på overflata[39] 
Lærer forklarer at hvis hun setter den fint fra seg 
og ikke har så mye vann og putter koppen pent 
nedi posen. [39] 
Lærer sier det ser greit ut[41] 
Lærer forklarer at hun er redd for at den kan blir 
litt overarbeida[41] 
Lærer spør om hun vil jobbe videre med den neste 
gang for hvis hun ikke vil det trenger hun ikke 
pakke den inn [41] 
Lærer foreslår at elev setter den til tørk og hun 
forklarer hvordan eleven skal sette den fra seg 
med papir under [41] 

S27 Elev viser frem koppen hvor hanken er 
ødelagt og sier hun ikke vil lage ny 
kopp[4] 
Elev spør om hun kan ta av den gamle 
hanken[4] 
Eleven lurer på om hun bare skal lime på 
hanken [12] 
Elev spør om noe mangler på 
koppen[14] 
Eleven spør om hun skal ta litt leire[14] 
Elev viser frem toppen av koppen som er 
ruglete[17] 
Elev spør om lærer kan hjelpe henne.. 
Hun får ikke satt fast hanken[19] 
Elev folder sammen det hun har gjort, 
kjevler den litt ned holder den opp og 
spør om den er bra nå[19] 
Elev spør om hun skal ta vann på[20] 
Elev spør om hun skal ta vann på først 
for koppen er steinhard[20] 
Elev bekrefter[22] 
Elev spør om hun kan sette koppen til 
tørk[34] 
Eleven svarer at han ikke vet[40]  
Elev svarer hank, men ikke bunn, han 
venter på at hanken skal tørke[40] 
Elev viser frem koppen sin og sier hun er 
ferdig[43] 
Elev spør om fingermerker i overflaten 
kommer til å synes[43] 
Elev spør fordi hun ikke har tenkt å male 
inni hjerte, men som svar på lærers 
forklaring sier hun at det er det 

Lærer sier de kan prøve å lage ny hank[4] 
Lærer sier at de bare må prøve på det, det er det 
eneste alternativet hvis ikke eleven vil lage ny[12] 
Lærer spør om eleven har funnet leire[12] 
Lærer sier hun skal finne ny leire fordi den er veldig 
våt[14] 
Lærer spør om hvordan eleven skal ha dekor, om 
hun skal ha noe relieff ”sånn pepperkakeformaktig 
som stikker ut”. Lærer sier at eleven kan finne en 
hjerteform, kjevle ut plate og stikke ut formen[14] 
Lærer sier at hun ikke forstår hva som har skjedd 
under tørking men foreslår at eleven kan skrape 
litt[17]  
Lærer forklarer at grunnen til det sannsynligvis er 
fordi den er for tynn og sier at elev må få den 
tykkere[19] 
Lærer bekrefter[19] 
Lærer sier hun bør sette den på med slikker[20] 
Lærer sier hun har lite erfaring med akkurat det, 
men sier at det kanskje ikke er så dumt[20] 
Lærer spør om hvilken teknikk han har valgt eller 
om han er litt frem og tilbake.[22] 
Lærer forklaer at leira blir bedre å jobbe med når 
han har jobbet med den en stund[22] 
Lærer spør om eleven får gjort noe ut av leira eller 
om den er for våt [22] 
Lærer forklarer at elev skal risse inn initialene sine 
og sette til tørk i hylla[28]  
Lærer foreslår at i verste tilfelle så går det an å lime 
hvis det skulle falle av underveis. Hun forteller om 
en hank som var knust i flere deler som hun greide 
å lime sammen [31] 
Lærer sier det ser bra ut, [31] 
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samme[43] 
 
 

Lærer sier hun må risse inn initialene sine[34] 
Lærer forklarer at hanken ikke tørker så fort[49] 
Hun forklarer at når han skal lage hank (sier feil 
mener bunn) så skal han kjevle ut en plate og sette 
oppå og skjære rundt[40] 
Lærer spør hva elev holder på med[40] 
Lærer spør om han har laget bunn eller hank[40] 
Lærer påpeker at elev eksperimenterer ”fært” og 
spør om han driver med kjemiforsøk[42] 
Påpeker at han kan lage plate [42]  
Lærer sier hun skal risse inn initialene sine[43]  
Lærer forklarer at de ikke kommer til å synes når 
elev maler[43] 
Lærer foreslår at hun kan male med hvitt[43] 
Lærer finner frem og gir elev en leiv som er 
kjevlet[44] 

 

Elev- og lærerfokus i produksjonsfasen 

Formmessige/estetiske aspekter i produksjonsfasen: 
Elevfokus: Sammenhengen mellom størrelse og form på koppen henger sammen med 

valget av riktig teknikk og riktig mal, og det er flere spørsmål fra elevene som går på denne 

sammenhengen [S25:11, 15, S26:17, 46, 49, 53]. En elev har laget en kopp med 

tommelteknikk og spør lærer om det ikke går an å få den høyere enn hva hun har klart 

[S24:39]. En annen elev forklarer hvordan hun vil ha hanken sin og påpeker at hun må ha 

litt flaks for få det til [S26:10]. Et par sekvenser handler om å utfordre formen og 

funksjonen, slik en elev som har laget hull i koppeformen og dermed utfordrer koppens 

funksjon. Han spør om hvorfor han ikke kan ha det, med en forklaring om at han trenger jo 

ikke ha vann helt opp til kanten [S26:11]. Det er videre mange spørsmål som går på å få 

lærers vurdering eller aksept. I noen sekvenser forklarer elevene at det ikke blir fint, at det 

blir rart, stygt, ikke blir rett osv [S25:20, 38, S26:9, 41, S27:14, 17], og av andre 

vurderende aspekter er, for eksempel eleven som spør om det er noe som «mangler» på 

koppen: 

C8: Mangler jeg noe på den? 

L. Hm?  

C8: Mangler jeg noe på den? 

L: Neeeii … ikke hvis du skal lage noe dekor i selve koppen? 

C8: Jo - jeg (utydelig) 

L. Ja - men vil du - skal du male på eller risse inn eller skal du lage en sånn der som stikker 

litt ut? En sånn pepperkakeformaktig? 

C8: Åh ja sånn ja..ja 

L: Ja..da har vi - du kan se om du finner sånn hjerteform der som du kan bruke..Da må du 

kjevle en plate også stikke ut den også ...[S27:14 +lydspor S27:2] 
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Det er bare to sekvenser som er identifisert til å være dekorrelaterte, den ene handler om en 

elev som forklarer at hun vil male på et hjerte [S26:6], og den andre handler om at en elev 

lurer på om fingermerker kommer til å synes etter at koppen er brent [S27:43]. 

Lærerfokus: Et sentralt trekk i denne grupperingen handler om hvordan lærer formidler 

forholdet mellom elevens arbeidstegning, og hvordan eleven skal kunne oppnå den tenkte 

formen. For eksempel uttrykker lærer at formen avhenger av teknikken som velges 

[S24:9], hun foreslår teknikker til ulike former [S24:15,32,41, S27:56] og hun finner frem 

maler som kan passe elevens form [S24:11, 21, S26:53]. I tillegg forutser og snakker lærer 

om konsekvenser av elevenes valg. Hun forklarer for eksempel at eleven kanskje ikke får 

formen like høy som koppen på arbeidstegningen på grunn av teknikken (se for eksempel 

[S24:14,39]). I forlengelsen av at lærer forutser konsekvenser, foreslår eller påpeker hun 

ofte mulige løsninger og anbefaler i enkelte tilfeller andre teknikker enn det eleven har 

tenkt for å få den ønskede formen [S24:39].  

I enkelte tilfeller forklarer og viser lærer hvordan eleven kan gjøre formforandringer med å 

endre på malen [S25:17, 19], som når hun for eksempel påpeker at malen er veldig brei og 

at eleven kan gjøre den litt kortere [S25:19]. 

Noen sekvenser handler om dekor og tilføring av farge, lærer forklarer for eksempel at det 

kan være lurt å vente med å lage mønster fordi bearbeidingen av formen kanskje vil 

ødelegge mønsteret [S24:43] og et par ganger spør hun om eller kommer med forslag til 

farger og typer dekor eleven kan ha [S24:27, S27:14,43]. 

I enkelte sekvenser vurderer læreren elevens arbeid. Det kan være som når hun påpeker at 

koppen er lavere enn arbeidstegningen, men at formen er lik, og hvor hun roser eleven 

[S25:28, 32]. Av og til stiller hun kritiske spørsmål, som når hun spør om det er meningen 

at formen skulle være så bulkete [S25:52], men det kan også være vurderinger, som når 

hun foreslår at eleven skal arbeide med å få mer presis form, eller vurderinger som går på 

detaljer som at hanken er «bra» men skjevt satt på [S26:37, S25:28]: 
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L: Går det greit med dere jenter? 

C8: [utydelig]..blir litt rart... 

L: Det var en fin hank det..skal vi se...bare se den fra 

begge sider..nå ser jeg den fra den sida..hvis du bare 

tar også snur den for meg...[begge betrakter koppen 

mens de ser på den fra flere kanter]..Ja..også 

den....Det virker liksom som den er litt sånn skjeivt 

satt på. Altså, om du bare kan rette den litt 

sånn...Skal vi se..hvis du...[videospor 25.28 - lydspor 

S26:7] 

 

I forlengelse av slike kommentarer er det ikke uvanlig at lærer hjelper helt konkret med å 

rette opp eventuelle skjevheter (se bilde nr. 22).  

Produksjonsrelatert/tekniske aspekter i produksjonsfasen: 

Elevfokus: Noen av elevenes spørsmål dreier seg om å få hjelp til å velge teknikk 

[S24:14,15]. En elev ønsker at lærer forklare teknikken en gang til [S24:43] og en annen 

spør om å få bytte teknikk fordi hun synes plateteknikk ser finere ut [S24:32].  

Veldig mange spørsmål går på helt konkrete tekniske problemstillinger, som for eksempel 

det å kjevle ut leiven i riktig tykkelse [S24:36, S25:7, 8, 19], hva elevene skal gjøre etter at 

de har kjevlet ut [S24:42, S25:53], om de kan skjære eller ta ut leiven [S24:36, S25:46], 

eller det kan være spørsmål rettet mot hvordan de skal lage hank [S25:56], eller om bunnen 

skal lages først [S25:4].  

I enkelte sekvenser ber eleven om lærerens vurdering av arbeidet, som eleven som har satt 

bunnen på og spør om det er greit [S25:20], om kjevlingen er bra [S25:37], eller det kan 

også være at eleven selv klager over at det ikke blir rett [S25:47]. 

Lærerfokus. Mange avmerkinger går på lærerens spørsmål til elevene om valget av teknikk, 

hun spør hvilken teknikk de har valgt, og hun kommer med forslag på teknikker som svar på 

elevens spørsmål [S24:4,5,7,14,29, S25:4,11, S27:22]. Videre er det en del avmerkinger som  

angår leivens tykkelse, hvor lærer svarer på elevenes spørsmål ved å formidle at den ikke 

må bli tynnere enn en halv centimeter [S24:36], hun svarer at det er greit at bunnen er litt 

tynnere enn resten av koppen [S25:37] og foreslår at eleven må lage tykkere leiv [S25:8, 

S26:49, 56, S27:19]. 

Bilde 21: Lærer hjelper elev med å 

rette opp hank 
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Når det gjelder det å sette sammen formen, 

forklares ofte rekkefølgen i arbeidet. Hun 

forklarer at eleven må begynne med nedre del 

[S24:15], eller at bunnen skal settes på etterpå 

[S24:41], eller at bunnen må kjevles først før 

koppen settes fast oppå [S25:5,Det er også 

flere sekvenser med samme tema [S24: 37, 

S25: 4,20,40], for eksempel som når en elev 

skal lage understellet til koppen sin [S24:37]. 

Hun forklarer og viser også de enkelte arbeidsoperasjonene som å lage hakk, bruke slikker 

og sette sammen til rund form [S24:42, S25:12, 35, S26:51, S27:20], hun forklarer at en 

elev må forme hanken som en pølse [S26:57] og viser bruken av kavalett [S25:29]. I noen 

sekvenser viser og gjør lærer store deler av arbeidet for eleven: 

C2: Hvor tynn skal den være? 

T: Ikke så forferdelig mye mer, en halv centimeter er det tynneste synes jeg hvis du skal 

jobbe med plateteknikk for det... 

C2: Kan jeg skjære ut nå? 

L: Skal du ha den? [lærer holder opp en sort rektangulær mal] 

C2: Jeg trur det ja...  

L: Altså du kan ...den her er jo forholdsvis tjukk, så du kan hvis du vil gjøre den litt kortere 

også stoppe opp her så blir den et par eller en centimeter kortere? Så hvis du skjærer der, 

også legger du bare den...der for å bruke for å få den rett der også..Skjønte du hva jeg 

mente? 

C2: Mmm ikke helt... 

L: Nei- legg den så langt du kan ut der..også skjærer du - og da vil jo ikke den rekke helt ut 

der [leiven er for liten til malen] …men hvis du...finn en kniv du så skal jeg vise deg... 

[lærer veileder en annen elev mens C2 henter kniv. Deretter skjærer lærer ut leiven for 

eleven og plukker vekk overskytende materialer etterpå. Se også fig 36.][S24:36] 

 

Lærer forsøker å forklare eleven at hun ikke behøver å bruke hele malens lengde, men at 

hun kan kutte den med et par cm slik at malen tilpasses den leiven eleven har kjevlet ut. 

Eleven forstår ikke helt hva lærer mener, og lærer viser hva hun mener med å gjøre 

arbeidet for eleven. Sekvensen viser både noen problemstillinger vedrørende lærerens 

kommunikasjon av praktisk arbeid og betydningen av å både bruke verbale forklaringer og 

visuell demonstrasjon som virkemiddel for at eleven skal kunne forstå.   

I enkelte andres sekvenser forekommer det at lærer foreslår at eleven kan være mer presis i 

arbeidet [S25:28], eller at hun anbefaler en elev å arbeide mer med yttersiden [S25:20]. I to 

Bilde 22: Lærer gjør arbeid for eleven 
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tilfeller forklarer læreren alternative løsninger hvis for eksempel hanken skulle bli ødelagt, 

eller om det skulle oppstå sprekker i godset [S25:43, S27:31]. 

Aspekter ved materialer, redskaper 
Elevfokus: I de første sekvensene er elevene opptatt av å få utdelt leire, to er oppatt av 

størrelsen på leireklumpen de får [S24:8,9], og en lurer på om hun må bruke hele klumpen 

[S24:29]. En annen lurer på når leira er ferdig knadd, og en annen spør om det luft i leira 

[S24:26]. Sekvenser som inneholder materialegenskaper handler i stor grad om at leira 

sprekker opp [S25:36, S26:21]. 

 

Lærerfokus: Aspekter ved material blir i liten grad aktivisert eksplisitt gjennom 

interaksjonssekvensene. I starten av perioden er utdeling av materialer i fokus, og da 

handler det om hvor mye leire elevene har bruk for [S24:6,8,29],til en viss grad bringes 

materialegenskaper opp, som regel via spørsmål fra elever [S26:57, S27:14, 22]. En gang 

minner lærer en elev på at de kan bruke redskaper hun har vist tidligere [S24:46], og hun 

viser bruken av for eksempel slynge og kniv [S26:52]. Noe fokus er det også på ”luft” i 

leira [S24:26, 29].   

Avslutningsfase: å fargelegge koppen 

 

På skole 2 handler avslutningsfasen først og fremst om å tilføre glasurfarger til de råbrente 

koppene. I og med at ikke alle koppene har blitt brent, er det noen som begynner å tilføre 

farger, og andre som fortsetter med ekstraoppgaver. Her kan det legges til at arbeidet med 

å velge farger for mange av elevene allerede er tatt i og med at de har tegnet ferdige 

arbeidstegninger hvor også fargene og dekoren skulle tegnes inn.  

Bilde 23: Bildeserie om arbeidet med glasur og finish på skole 2 
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Tabell 15: Fellessekvenser, avslutningsfase, skole 2 

I tid strekker arbeidet i avslutningsfasen f ra S28 til S210. Det er først og fremst i S28 hun 

presenterer nytt fagstoff. Dette repeteres i S29. Når det gjelder fellessekvensene fra lærer, 

er det først og fremst to ting som synes å være i fokus. For det første er det lærerens 

poengtering av at fargene endrer seg under brenning, og at det er et aspekt elevene må ta 

hensyn til når de velger farge, et annet aspekt er av teknisk karakter og gjelder at elevene 

må ha like mange lag med glasur over hele koppen. Et interessant aspekt kommer frem 

gjennom et spørsmål fra en elev som spør om de kan få dårligere karakter hvis ikke 

glasuren er jevn over hele koppen (altså like mange lag). Lærer svarer her at det kan være 

et bevisst valg fra elevens side (underforstått at bevisste handlinger ikke gir dårligere 

karakter). 

Tabell 16: Interaksjonssekvenser i avslutningsfasen, skole 2 

 Elevfokus 
Form, farge, komposisjons aspekt  
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Aspekt ved material/redskap 
Annet 
 

Lærerfokus 
Form, farge, komposisjons askpekt 
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Aspekt ved material/redskap/maskiner 
Annet 

S28 Elev spør om hun bare skal tegne på 
hjertene[5]  
Elev ser på fargeprøvene og sier at hun ikke 
trenger rødere[8] 
Elev sier at hun ikke så den[8] 
Elev spør om antall lag[9] 
Elev reflekterer over at det sorte kan bli grått 
hvis det kommer i kontakt med det hvite[9] 
Elev spør om de må male innvendig[18] 
Elev lurer på om de må ha like mange lag inni 
[18] 

Lærer forklarer at den er mørk oransje og viser 
elev hvor rød er[8]  
Lærer forklarer forskjellen på lyse og mørke 
farger[9] 
Lærer forklarer at hun kan male det hvite 
først[9] 
Lærer sier at hun må male innvendig men ikke 
under[18] 
Lærer bekrefter at hun må ha like mange lag 
inni[24] 
Lærer sier at det skjønner hun og legger til at 

30 S28:1 Opprop. Lærer forklarer at noen kopper er brent og andre ikke. Elevene skal fortsette 
med ekstraoppgaver slik de ble presentert forrige gang + pluss evt et fat til koppen de 
lager. Lærer demonstrerer hvordan elevene kan lage fat. For de som skal begynne å 
male, forklarer lærer litt om fargene. Hun forklarer at fargene endrer seg mye når de 
brennes og at elevene må ta det med i betraktningen når de velger farge.  

31 S28:27 For de som maler glasur, forklarer lærer at elevene bør ha like mange lag glasur over 
hele koppen, ellers kan det bli ujevnt. En elev lurer på om de får dårligere karakter pga 
det, men lærer svarer at det kan være bevisst (inneforstått at da blir det ikke dårligere) 

32 S29:1 Intro – opprop 

33 S29:2 Repeterer for de som skal male glasur 

34 S29:40 Lærer sier til de som er på keramikkrommet at hun synes de er flinke til å lage kopper.  

35 S29:43 Lærer forteller at hun har tenkt at elevene, etter keramikkoppgava kan få en 
ekstraoppgave alle kan gjøre – å lage gipshender 

36 S29:69 Forklarer at det er ryddetid 

37 S210:1 Opprop, lærer finner ut hvem som gjør hva, hvem som er arbeidsledig osv. Demonstrer 
en ekstraoppgave med fat som hun viser elevene. Minner de av elevene som ikke er 
ferdige med glasur om hvor mange lag elevene bør male 



 
- 173 - 

 

Elev spør om hun må ha like mange lag inni 
koppen[24] 
Elev sier det er hardt å være keramiker[24] 
Elev poengterer at hun ikke klarer å male i 
samme retning inni koppen[26] 
Elev poengterer at koppen skal se 
hjemmelaget ut[27] 
Elev spør om antall lag[40] 
Elev spør om antall lag[43] 
Elev spør om hun skal ta glasur oppå 
toppen[43] 

hun bare må gjøre det så bra som hun klarer. 
Lærer poengterer at det er det som er 
spennende at en aldri helt vet hvordan det 
blir[26] 
Lærer bekrefter ved å si at det er 
kunsthåndverk de driver med, ikke 
fabrikkprodusert arbeid[27] 
Lærer forklarer at hun tror det holder med tre 
lag hvit fordi leira er hvit[43] 
Lærer forklarer at glasuren gjør leira blank og 
holdbar[43] 

S29 Elev forklarer at fargen bare har blitt rosa[4] 
Elev er redd for at koppen skal sprekke opp[5] 
Elev har hentet den røde glasurfager og viser 
til lærer[7] 
Elev er overrasket over at den ikke var 
brent[7] 
Elev forklarer at det var bra den ikke ble 
brent[7] 
Elev spør om hun kan tegne på med blyant[9] 
Elev forklarer at hun skal ha rødt et par steder 
men spør hvilken farge hun bør ha i tillegg [11] 
Elev forklarer at hun ikke har 
arbeidstegningen, og forklarer at det bare er 
hvitt på den [11] 
Eleven spør ”lys”?[11] 
Elev spør hvem den gressgrønne er[11] 
Elev spør om i hvilken rekkefølge hun skal 
male[14] 
Elev forklarer hvor hun skal ha de ulike 
fargene[14] 
Elev spør om hun bør tegne opp og gir uttrykk 
for at det er vanskelig[14] 
Elev spør om noe utydelig i forhold til 
glasurfarger[15]  
Elev forklarer at det er en boks det står 
gressgrønn på og lurer på om det er den hun 
skal ta[15] 
Elev sier hun vil ha limegrønn[16] 
Elev spør hvilken farge hun bør begynne 
med[16]  
Elev spør hvor mange lag[16] 
Elev spør hvor mange lag[17] 
Elev spør om hvit skulle fire lag[18] 
Elev spør om den blir helt hvit[22]  
Elev spør hvorfor lærer ikke har fortalt det til 
henne[22] 
Elev sier at det er irriterende at de ikke har 
større pensler[38] 
Elev spør om det gjør noe at det kommer litt 
utenfor[40] 
Elev forklarer at hun er ferdig med å male[47] 
Elev spør i hvilken farge (hun bør male)[47] 
Elev forklarer at hun er ferdig[53] 
Elev spør om det holder med maling[54] 
Elev forklarer at det blir tredje laget[54] 

Lærer forklarer at elev må ha tatt feil farge 
fordi den rød aldri blir rosa eventuelt at noen 
har hatt hvitt i den[4] 
Lærer forklarer at det ikke vil skje og at elev 
kan ta litt ekstra glasur i sprekken[6] 
Lærer sier at den er rød, hun ser på koppen til 
eleven og forklarer at den ikke er brent enda. 
Lærer spør retorisk om eleven var ferdig med 
å male og forklarer at de som var ferdig skulle 
sette tingene sine utenfor skapet[7] 
Lærer sier hun kan tegne med blyant bare ikke 
så hardt[9] 
Lærer spør etter 
plantegningen[arbeidstegningen][11] 
Lærer spør om hun ikke har tegnet noen farge 
der, og spør hvilken farge eleven synes passer 
sammen med rød. Lærer forklarer at den rød 
blir veldig knallrød, og at hvis de skal tenke 
harmonimessig, fargelære, sier hun at hun 
synes mørkegrønn[11] 
Lærer går videre på elevens spørsmål og spør 
om gressgrønn kunne være noe[11] 
Lærer viser elev hvor gressgrønn står[11]  
Lærer spør hvor hun skal ha de ulike 
fargene[14] 
Lærer forklarer hvilken rekkefølge hun ville ha 
malt og begrunner det med at det er lettere å 
gå over[14] 
Lærer forklarer at det må hun prøve fordi det 
er enda verre å tegne direkte med penselen, 
og med blyant har hun mulighet til å viske ut 
hvis det blir feil[14] 
Lærer forklarer at det er penselglasur hun skal 
bruke og at hun kan bruke alle fargene 
bortover hylla[15] 
Lærer sier at hun tenker på lime-grønn[15] 
Lærer poengterer at det limegrønne blir 
ganske fin sammen med den røde[15] 
Lærer forklarer hvilken farge hun bør ta først, 
fordi den ene fargen er mer dekkende enn den 
andre[16] 
Lærer forklarer at begge fargene hun har valgt 
er ganske mørke og at det da holder med tre 
lag[17] 
Lærer forklarer at fordi de har en hvit kopp og 
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Elev spør om det er bra i og med at hun har 
begynt på det hvite[56]  
Elev sier at hun vel er ferdig[59] 
Elev spør om hvor mange lag med hvitt[63] 
Elev forklarer at hun har tatt over der det var 
blått[63]  
Elev spør om hun må vente lenge når hun er 
ferdig med en farge[65] 
Elev spør om antall lag[65] 
Elev spør om hun kan begynne å male med en 
gang[65] 
Elev spør hva som skjer hvis de bare maler en 
gang.[66] 
Elev forklarer at det var meningen at hennes 
kopp skulle se litt håndlaget ut, ikke 
perfekt[66] 
 
 
 
 
 
 

at det hvite skinner igjennom gjør ikke så 
mye[18] 
Lærer svarer at i og med at leira er hvit blir 
koppen helt hvit og legger til at elevene derfor 
ikke behøver så mange lag [22] 
Lærer spør om hun har tatt mer enn fire fem 
lag[22] 
Lærer legger til det ofte blir litt 
gjennomskinnelig men at det ikke er så 
farlig[22] 
Lærer forklarer at elev kan gå på tegnesalen å 
hente flere pensler[38]  
Lærer forklarer at det nok kan synes med at 
hvis det bare er ett lag så gjør det 
sannsynligvis ikke noe.[40] 
Lærer spør om hun har malt inni og forklarer 
at det må hun[47] 
Lærer foreslår blå fordi hun har blått 
hjerte[47] 
Lærer forklarer hvor hun skal sette koppen 
sin[53] 
Lærer spør hvor mange lag hun har[54] 
Lærer anbefaler å ta ett lag til[54] 
Lærer forklarer hvor hun skal sette koppen[59] 
Lærer forklarer at hun godt kan ta tre lag og 
litt ekstra der hun har kommet utenfor med 
det blå[63] 
Lærer forklarer at hun kan begynne å male det 
andre med en gang[65] 
Lærer forklarer at fargen vil synes men bli 
veldig gjennomskinnelig[66] 

S210 Elev spør om hun må ha ett lag til [3] 
Eleven forklarer at hun har tre eller fire lag [3] 
Eleven spør hva hun risikerer ved å ha ett lag 
til [3] 
Elev spør hva som skal til for å få koppen glatt 
utenpå[44] 
Elev sier hun tror fargen blir sterkere 
(farge)[44] 
Elev spør hvor hun skal sette koppen sin [47] 
Elev sier hun ikke er ferdig[48] 
 

Lærer spør hvor mange lag hun har til nå[3] 
Lærer mener det holder [3] 
Lærer svarer at hun risiker at det blir 
jevnere[3] 
Lærer forklarer at det gjør penselglasuren og 
at den blir blank når den har stått i ovnen og 
blitt brent. Lærer forklarer at det er litt magi 
og at det skjer en stor forvandling og at 
fargene blir helt annerledes[44] 
Lærer forklarer at fargen blir mye sterkere[44] 
Lærer forklarer at den skal settes i hylla hvis 
den er ferdig[47] 
Lærer sier hun skal sette koppen inn i 
skapet[48] 

 

Elev- og lærerfokus gjennom avslutningsfasen 

Form, farge, komposisjonsaspekter i avslutningsfasen 
Elevfokus: Ved et par anledninger spør elever om hjelp til å velge farger [S29:11,47]. Ved 

to anledninger uttaler elever at det er meningen at deres kopper skal se hjemmelaget ut 

[S28:27 og S29:66].  
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Lærerfokus: Som svar på elevenes spørsmål om hjelp til å velge farger, forklarer lærer ved 

en anledning hvilke farger eleven kan velge basert på fargeharmonilære, for eksempel at til 

rødt kan det passe godt med grønt [S29:11], andre ganger forteller hun hvilke farger hun 

selv synes kunne være fine [S29:15, 27]. Ved et par anledninger forklarer lærer visse 

aspekter ved glasurfargenes egenskaper; som forskjellen på lyse og mørke farger samt 

dette at fargene blir sterkere når de blir brent [S28:9, S210:44 ]. 

 

Produksjonsrelaterte/tekniske aspekter i avslutningsfasen 
Elevfokus: Svært mange av avmerkingene i denne kategorien handler om at elevene spør 

om antall glasurlag de må male på koppen sin [S28:9,18,24,40,43, S29:16,17,18,63,65,66, 

S210:3], og det er tydelig at det å male mange nok lag er en ting som opptar elevene. I 

tillegg til å spørre om antallet lag, handler enkelte spørsmål om de må, eller hvordan de 

skal kunne male inni eller oppå koppen [S28:18,43]. Et par spørsmål handler om hvordan 

elevene kan tegne opp mønster med blyant før de maler med glasur. I ett tilfelle spør 

eleven om hvilken farge hun bør begynne med [S29:16]. 

 

Lærerfokus: På basis av de mange elevspørsmålene om antall lag glasur, er også lærerens 

respons preget av å svare direkte på disse spørsmålene, i tillegg forklarer og utdyper hun 

hvilken hensikt det har å male flere lag [S29:17, 18, 22, 54, 63, S210: 3]. Som svar på 

elevens spørsmål om rekkefølge, forklarer lærer hvilken farge eleven bør begynne med og 

hvorfor [S28: 9,14,16,22,65]. I noen sekvenser spør lærer hvor mange lag elevene har malt, 

hun forklarer hvordan fargen er gjennomskinnelig, og hvordan elevene kan dekke over feil 

[S29:22.63, S210:3].   

 

 
Aspekt ved material/redskap i avslutningsfasen 
 

Elevfokus: Det er en del avmerkinger som går på at eleven reflekterer, vurderer og stiller 

spørsmål om glasurfargenes egenskaper, for eksempel om fargene blir sterkere, eller at sort 

og hvit glasur blandet, kan blir grått [S28: 8, 9, S29: 22, S210: 44]. Noen av avmerkingene 

i denne kategorien handler om at elevene spør om de har tatt riktig farge [S29:7,11,15], og 

en gang kommenterer en elev at det er irriterende at de ikke har større pensler [S29:38]. 
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Lærerfokus: Lærer forklarer elevene hvor de kan finne fargene, og hva de kan velge i [S28: 

8, S29:11,15]. Ved et par anledninger forklarer lærer om glasurens egenskaper; at den gjør 

koppen blank og holdbar, og at glasuren kan brukes til å tette små sprekker i leirgodset 

[S28: 43,S29: 6,66]. Som svar til eleven som irriterte seg over at penslene var for små, 

responderer lærer med å si at de kan hente flere pensler på tegnesalen [S29:38]. 

 

 

5.2.3. Klasserommets resultater; de ferdige tingene 

I S2 deltok 12 elever i studien. Alle er representert i produktanalysen med ferdige 

produkter. 

 

 

 
Tabell 17: Analyse av elevprodukter, skole 2 

Elevarbeid på skole 2 Visuelt-estetiske 
aspekter 

Arkitektonisk-
konstruktive aspekter 

Annet: 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
C1 

Blå grunnfarge, 
hanken inngår som 
dekorativt element 
med form som et 
blad 
 

Bruk av konisk mal. 
Malen er utvidet noe 
før bruk. 
 

Plateteknikk. Eleven 
støtte på flere tekniske 
problemer underveis. 
Blant annet falt hanken 
av under brenning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
C3 

Hvit grunnfarge med 
små røde hjerter 
plassert rundt på 
koppen. Det rød 
gjentas i skjea. 

Bruk av konisk mal. 
Tillegg; egenprodusert 
skje som kan stå i 
hanken. 

Plateteknikk. Kjent 
intensjon: eleven 
ønsket å lage noe lærer 
ikke hadde sett før, 
men lærer 
kommenterte at hun 
hadde sett slike kopper 
på ”Nille”. 
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C9 

Hvit grunnfarge med 
svarte striper og to 
hjerter plassert på 
hver side av koppen. 

Bruk av konisk mal.  
 

Plateteknikk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
C6 

Norgesflagget er malt 
rundt hele koppen 
inkludert hanken. Et 
norgeskart er malt i 
dyp grønn midt i 
korset. 

Bruk av rett mal. Plateteknikk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
C4 

Ensfarget lilla 
ytterside og 
ensfarget svart 
innside. 

Bruk av konisk mal. 
Malen er kortet noe inn 
før bruk. 
 

Plateteknikk 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
B1 

Hele koppen er malt i 
ensfarget lilla. 
 
 
 
 

Bruk av konisk mal. 
Hank tenkt som to kuler 
(disse falt av under 
brenning) 

Plateteknikk 

 
 
 
 
 
 
 
                                           
C2 

Lilla utside, med et 
fylt hjerte på motsatt 
side an hanken. Blå 
innside som gjentar 
blåfargen i hjertet. 

Bruk av rett mal. Plateteknikk 
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C8 

Lys grønn utside, 
med konturen av et 
rødt hjerte i svakt 
relieff på motsatt 
side av hanken. Det 
røde gjentas i 
hanken. 

Bruk av rett mal. Plateteknikk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
C5 

Hvit grunnfarge med 
tegnet ku på den ene 
siden av koppen. 
Halen til kua er 
formet inn som en 
del av hanken. 

Bruk av rett mal. Plateteknikk 

 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                           
B3 
 

Grunnfargen er 
lysegrønn, med 
påmalt motiv av 
svarte øyne, blå nese 
(hanken) og munn 
med rød tunge som 
stikker ut. 

Bruk av rett mal. Malen 
er laget spesielt for den 
høye formen. 
 

Plateteknikk. Eleven 
brukte et A4 ark som 
mal fordi lærerens 
maler var for små. 

 
 
 
 
 
 
                                           
C7 

Grunnfargen er svart 
med en enkel rød ”I” 
i svakt relieff på 
motsatt side av 
hanken 

Lav, vid form bygget 
opp av  pølser 

Pølseteknikk 

 
 
 
 
 
 
                                           
B4 

Lyseblå grunnfarge 
inni og utenpå, gul 
stripe som deler 
koppeformen i tre 
deler. 

Formen er rektangulær 
og firkantet. 

Eleven har tatt i bruk 
egen teknikk. 
Ytterformen ble skapt 
først, deretter ble 
innholdet gravet ut. 
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Arkitektonisk konstruktive aspekt 
I S2 er det i hovedsak to typer koppeformer, fem er koniske og fem er sylinderformet, og 

de aller fleste har rette former og relativt tynt materialgods. Formene i er først og fremst 

betinget av de ferdige malene som lærer tilbyr elevene å bruke. To produkter avviker det 

rette, koniske eller sylinderformede (C7 og B4). Alle elevene har videre laget kopp.  

 

Estetisk-visuelle aspekter 
Når det gjelder bruk av estetisk-visuelle aspekter i S2, kan en se at åtte av tolv elever kun 

bruker to farger, fire bruker hjertesymbolet (C2, C3, C8 og C9), tre bruker illustrasjoner 

(C1 bladform som hank, C6 norgesflagg og norgeskart og B3 malt ansikt), to bruker en 

farge på utsiden og en farge på innsiden (C2 ogC4).  

 
Elevproduktene i relasjon til lærerens konstruksjon av innhold 
Objekttypene på skole 2 er definert til objektet kopp, og det er ingen elever som har gått 

utover denne begrensningen. Alle elevene har laget en kopp, selv om det kan sies at et par 

av elevene har utfordret tradisjonelle koppeformer i noen grad; på den ene siden ved 

høyden som er gitt koppen, og på den andre siden ved at koppeformen har blitt firkantet i 

stedet for rund, noe som kan indikere at elevene også i S2 i stor grad også har forholdt seg 

lojalt til lærerens oppgave og konstruksjon av innhold, men det er også ting som tyder på at 

den åpne tilnærmingen til det dekorative (”fri fantasi”), har gitt elevene et (i alle fall 

tilsynelatende) stort handlingsrom og muligheter til selvstendige valg hva angår det 

dekorative uttrykket. Valgene ser igjen ut til å være festet i elevenes oppfatning av hva som 

er fint, men det kommer også frem at enkelte elever søker etter lærerens formbilder og 

oppfatninger av hva som er et kreativt objekt, de forsøker å avkode hva som gir uttelling på 

karakteren. 

Elevenes bruk av dekorative elementer kan videre forstås i forlengelse av den friheten og 

åpenheten læreren la til grunn for ideutviklingsprosessen, det at de ble oppfordret til «å 

bruke fantasien» for å komme på ideer til kopper. I dette arbeidet genererte elevene 

symboler og elementer som de muligens kjenner til fra før, fra en form for 

«livsverdensrepertoar», som de selv fortolker og reproduserer, velkjente symboler og 

illustrasjoner som elevene selv har valgt ut fra det kulturelle og visuelle repertoaret de 

enten selv har opparbeidet, eller som de får kjennskap til/ ideer til gjennom 

praksisfellesskapets deling. C1 s kopp er et eksempel på et visuelt uttrykk som er inspirert 

og/eller foranlediget av en av skissene til en annen elev (dette kommer frem gjennom en 
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samtale med eleven i etterkant, hvor C1 forteller at hun spurte om hun kunne få bruke C6s 

ideskisse som sin egen), og koppen til C9, som virker å være inspirert/ foranlediget av 

kopper hun har sett på Nille (noe som kommer frem gjennom en samtale med eleven i 

etterkant og som i tillegg berøres i en samtale mellom elev og lærer på. 

I kapittelet er lærerens fellessekvenser og interaksjonssekvenser 

fra oppgaveperiodens begynnelse til elevenes produkter er 

ferdige, beskrevet og tolket gjennom idefase, produksjonsfase og 

avslutningsfaser. I tillegg er de ferdige elevarbeidene presentert, 

analysert og sett i sammenheng med lærerens konstruksjon av 

innhold. I neste kapittel presenteres tilsvarende fra skole 3.  

 

 

 

5.3. Skole 3 – kopp eller skål?  

 

Skole 3 presenteres tilsvarende både skole 1 og skole 2. Det vil si at beskrivelsen av den 

faglige praksisen beskrives gjennom de to undervisningsstrukturene; fellessekvenser og 

interaksjonssekvenser. Først gis en generell beskrivelse av skolen og forhold knyttet til 

undervisningen i Kunst og håndverk, deretter beskrives lærerens presentasjon av oppgave/ 

problem for oppgaveperioden, deretter følger idefase, produksjonsfase og avslutningsfase 

1.fra ide til ferdig 
produkt: 
- introduksjon  
- idefase 
- produksjonsfase 
- avslutningsfase 
 
2. analyse av 
elevarbeid 
 

SKOLE 2 
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suksessivt gjennom tre stadier: 1. en generell beskrivelse av fasen, 2. fellessekvenser, 3. 

interaksjons-/ veiledningssekvenser. Til slutt i denne analytiske beskrivelsen følger en 

presentasjon av elevenes ferdige ting, det vil si resultatene av klasserommets arbeid. 

En stor sentrumsnær byskole 

Skolen er en mellomstor ungdomsskole 

beliggende sentralt i forhold til en storby. 

Skolen har ca 500 elever. Kunst og 

håndverksrommene er for det meste 

lokalisert på samme sted i skolebygget, men 

siden skolen har gjennomgått en ombygging, 

har også deler av de opprinnelige kunst- og 

håndverksrommene blitt bygget om, og en 

del av undervisningen foregår nå i tilpassede 

klasserom, noen relativt små. 

I likhet med de to andre skolene har timetallet i faget blitt redusert i etterkant av KL-06. På 

åttende trinn har elevene 2 x45 min, på 9.trinn 1x45 min og på 10, trinn 2 x45 min. 

Gruppestørrelsen varierer mellom 17-20 pr. gruppe. Elevene sitter gruppevis, fire og fire 

sammen ved hvert bord. I klasserommet der undervisningen har foregått, er det både pc og 

projektor, og det er i bakkant av rommet tilgang til keramikkovn. Rommet brukes til ulike 

typer kunst og håndverksundervisning.  

Det er 18 elever i denne gruppen, og alle deltar i undersøkelsen. Lærer har 

faglærerkompetanse i faget og nærmere fem års erfaring. Undervisningen ble gjennomført i 

5+6. time (2x45 min) på onsdager og strakte seg over fem uker i vårhalvåret.  

 

5.3.1. Lærerens presentasjon av oppgave/problem 
På skole 3 er det to hovedelementer som karakteriserer introduksjonen til 

oppgaveperioden. Først holder lærer en forelesning om «Arkitekturhistoriens hovedtrekk», 

deretter gjennomgår hun hovedtrekkene i oppgaven elevene skal igjennom i den 

kommende perioden. I gjennomgangen er det fire ting som kan trekkes frem; først forklarer 

lærer hensikten med forelesningen om arkitekturhistorien; den skal fungere som et 

Bilde 24: Kunst og håndverksrommet, skole 3 
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bakteppe for å kunne bruke jugendstil som inspirasjon for eget arbeid. Deretter trekker hun 

frem karakteristika for jugendstilen; hun gjennomgår oppgaveteksten sett i forhold til et 

tidsperspektiv og i forhold til oppgavens problemområde, og til slutt runder hun av med å 

trekke frem dekor som en del av oppgaven. 

I oppstarten av ny oppgave er det først og fremst lærer som er i fokus. Det er flere 

sekvenser som viser at lærer henvender seg til elevene med ulike former for spørsmål, både 

i presentasjonen av den nye oppgaven, men også i gjennomgangen av arkitekturhistorien.  

Sekvensene hvor elever deltar er først og fremst initiert av lærer gjennom spørsmål knyttet 

det som gjennomgås der og da.  

I møtet med elevene forklarer lærer hvorfor elevene ikke skal fortsette å arbeide med «lue-

oppgaven», og at elevene må prøve å få denne ferdig, for eksempel ved å sy hjemme. Det 

poengteres at de må komme i gang med keramikkoppgaven på grunn av tidspress på 

verkstedene. Hun forklarer at de skal gjennom arkitekturhistoriens hovedtrekk på ca 40 

minutter, og presiserer at: «… men ja, vi tar litte grann spørsmål underveis, men det meste 

blir litt sånn forelesning og å sitte å lytte» [S31A:1]. Det blir også presisert at elevene ikke 

behøver å pugge årstall, hun forklarer at det først og fremst er slik at de skal ha vært 

gjennom stoffet, at elevene kan bruke dette i ettertid som inspirasjon, og at powerpointen 

legges ut i Fronter slik at den blir tilgjengelig for elevene i etterkant. På et spørsmål fra en 

elev om de skal ha teori i Kunst og håndverk, svarer lærer slik: 

Ikke noe store mengder teori nå på åttende trinn. Den teorien blir egentlig de tingene 

vi går gjennom i forkant av oppgaver - sånn som vi har hatt en del sømteori når vi har 

jobba med søm - ikke sant - og det her blir da karamiikkteori - også skal jeg snakke 

litt om tre og treverk når vi begynner med treoppgaven. Det blir teorien. Ehh..nå skal 

vi snakke om litt historie innen kunsten, eller arkitekturen ikke sant - arkitektur er jo 

endel av kunsten - så det blir jo da teori på en måte. Vi har bestilt noe lærebøker som 

vi håper vi får - som heter Akantus, og der er det litt mere sånn teori som vi kunne fått 

litt leselekser og sånn så dere var litt mere forberedt til timene men - de har vi ikke 

fått enda da [S31A:1] 

En kan merke seg hvordan lærer har to måter å definere teori på, for det første er det teori 

som er knyttet direkte til det elevene gjør/skal gjøre i de enkelte oppgaveperiodene, og for 

det andre, altså i denne sammenheng, forklares teori som arkitekturhistorie som en del av 

kunsten.  
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Arkitekturhistorie som utgangspunkt 
Arkitekturhistorien, forteller lærer, strekker seg fra oldtiden og fremover til samtiden og 

morgendagens arkitektur. Det vises mange lysbilder fra ulike stilperioder, hun trekker 

paralleller til ressursgrunnlag, bosetningsmønstre, teknologisk og arkitektonisk utvikling.  

 

 

Gjennom forelesningen stiller hun i tillegg spørsmål til elevene om relaterte emner. For 

eksempel når hun snakker om «monumental stil» og refererer til symmetri, sier hun: 

 

L: Monumental stil altså - streng, presis og geometrisk - grekerne var glade i å ha 

rette og geometriske ting - og særlig tempelbygg de var preget av regelmessighet og 

symmetri… symmetri.. .hva er symmetri?  

E: At det er likt på begge sider av...  

L: Ja ikke sant..ansiktet vårt - det er i hvertfall sånn cirka symmetrisk, ikke sant - 

høyre og venstre side er speilvendt helt lik - eller så godt som lik ihvertfall – 

symmertrisk [S31A:1] 
 

Faglige begreper tas opp og forklares, og hun peker tilbake på andre oppgaver elevene har 

vært gjennom og trekker tråder til fagstoff elevene har vært gjennom tidligere: «... viktige 

bygningselementer var søyler - da har vi doriske og joniske søyler og korintiske - og rikt 

dekorerte gavler [viser på lysbildet] husker dere de skråtakene? Når vi drev og tegna hus?» 

[S31A:1]. 

Lærer bruker ofte egne eksempler eller hun spør etter elevenes assosiasjoner knyttet til 

temaet hun snakker om, for eksempel bruker hun filmen Gladiator når hun snakker om 

Romertid og Colosseum, og under behandlingen av barokken spør hun om noen av elevene 

har noen assosiasjoner til stilarten. En elev svarte at «det ser litt pompøst ut», og en annen 

trakk en parallell til musikkhistorie. Når lærer kommer til Jugendstil og Art Nouveu, 

forklares det at det er denne stilperioden elevene skal la seg inspirere av i denne 

oppgaveperioden. Lærer viser lysbilder av ulike typer arkitektur, særlig såkalte signalbygg, 

helt frem til vår egen samtid. Avslutningsvis sier hun: 

Bilde 25: Powerpoint om arkitekturhistorien, skole 3 
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L: Ja..prøve å strekk armene litt ut nå - prøv å våkne opp litt...nå har vi vært gjennom 

arkitekturhistorien altså..mesteparten av den i hvertfall. Og jeg veit det er mye. Dere 

har andre ting (timer?) hvor dere er vant til å sitte lytte kanskje enn det vi gjør her - 

så det her blir jo mere sånn unntaks time da- for at man skal komme gjennom det. Åh - 

er det ikke litt interessant og da? 

  

(Flere elever svarer ja..) 

 

L: Det er jo litt spennende - en del av det veit man fra før - men man har kanksje ikke 

sett det i sammenheng. Hvorfor ser slottet i Oslo ut litt som et gresk tempel? Hvorfor 

gjør det det? Og det veit vi nå , for det er jo rett og slett fordi det er inspirert fra den 

tiden. [S31A:1] 
 

Lærer peker på at forelesninger, slik elevene nå har vært gjennom, ikke er vanlig i Kunst 

og håndverk, og hun forklarer videre at dette er en slags «unntakstime» slik at de skal 

komme gjennom stoffet. Samtidig trekker hun opp det positive og interessante ved å kunne 

sette kunnskap inn i sammenhenger.  

Presentasjon av oppgavetekst 
(Oppgaveteksten som elevene får i S3 er kompleks og innholdsrik. Her blir både oppgavens 

problem, en detaljert fremdriftsplan samt forklaringer og utdypinger av prosessens 

hovedelementer, beskrevet.)  

I etterkant av arkitekturforelesningen deler lærer ut oppgaveteksten (se vedlegg 7) og viser 

den samtidig på et lysbilde. Hun forklarer at: «… tanken nå - den tingen dere lager nå - det 

er ikke meningen at dere skal kopiere noe fra den stilen, sånn helt kopiert, men - dekoren - 

altså det dere pynter med - det synes jeg det hadde vært spennende om dere hadde hentet 

fra jugendstil -eller art nouveau» [S31A:2], og hun sier videre at: «… det er jo så mangt 

[…] hvis man lager noe som er inspirert av naturen eller menneskeansikt eller 

menneskemasker – så er man litt inne på temaet» [S31A:2].  

Oppgaven beskrives for elevene ved at lærer leser opp fra oppgavearket: «Du skal altså 

lage din egen kopp eller skål i leire [leser fra oppgaveteksten] ved hjelp av plate teknikk» 

[S31A:2]. I oppgaveteksten defineres tre ting, for det første at elevene kan velge mellom 

kopp eller skål som objekttype, at materialet er leire samt at elevene skal benytte den 

samme teknikken, plateteknikk, men når lærer utdyper det som står i teksten noe senere, 

forklarer lærer at: 

…en kan lage seg enten en kopp, altså en tekopp [holder opp og viser sin egen 

tekopp] rett og slett, eller en liten skål eller bolle i den stilen […] Så - noe som man 



 
- 185 - 

 

kan legge noe oppi - sant - hvis noen absolutt vil lage et fat med litt sånn karmer opp, 

så går det også an [S31A:2].  

Gjennom dette kan oppgaven/problemet sies å bli utvidet fra å bare dreie seg om et 

objektkriterium (kopp eller skål) til et funksjonskriterium når lærer forklarer at det kan 

være «noe man kan legge noe oppi».  

I løpet av presentasjonen 

vender lærer også tilbake til 

og utdyper det å bruke 

jugendstil (ved å vise en ny 

powerpoint med kunst og 

formkultur spesifikt fra 

jugendstil) som 

utgangspunkt og inspirasjon, 

ved å forklare hva slags formtyper som kan være aktuelle: «… jugenstil kjennetegnes av 

ellipseformer, myke linjer, buer, utradisjonelle former - assymmetri - ikke sant - 

ornamenter og dekor er ofte motiver fra naturen, blomster, dyreformer - menneskemasker 

osv» [S31A:2]. (lærer tegner ellipseform på tavla mens hun forklarer).  

Teknikken som skal brukes, forklarer lærer, er bestemt til plateteknikk. I motsetning til S2 

har lærer tatt avgjørelsen at alle skal arbeide med den sammen teknikken, og hun 

begrunner det med at det er raskere enn både pølseteknikk og dreieteknikk; «…for hvis 

man skal dreie – så må man trene et par uker før man blir flink, og vi har en dreieskive som 

virker – og vi er tjue – så det rekker vi ikke» [S31A:2]. I tillegg får elevene en maks 

størrelse å forholde seg til i sitt eget arbeid: «…ti cm høy – ti, elleve, tolv, men ikke høyere 

enn det» (hvis kopp) og «…ca femten cm vid» (hvis skål/bolle). Dette begrunnes med 

keramikkovnens struktur og selve brenneprosessen. 

Lærer har i utgangspunktet lagt opp til at elevene først skal arbeide med formen, eller 

fasongen på det de vil lage, deretter skal de tenke på dekor: «… først må du avgjøre hva du 

lager, kopp eller skål […] finn ut hvilken fasong […] og eksperimenter med former og 

hanker på skissene, tenk funksjon og størrelse» [S31A:2]. Og dette gjentas flere ganger i 

den siste delen av presentasjonen: «Yes, da vil jeg gjerne at dere begynner å tenke - hva vil 

jeg lage - hvilken form skal tingen ha? Skal jeg ha en kopp - eller skal jeg ha en skål? Var 

det viktig denne gangen X6 å finne ut akkurat hvilke farger og former man skal dekorere 

Bilde 26: Bilder fra jugendstil, skole 3 



 
- 186 - 

 

med? Var det viktig nå?» [S31A:2]. Og siste gang spør hun: «Men begynne nå, som sagt, å 

tenke på formen. Hvilken fasong skal min ting ha. Blir det en skål? Blir det en kopp?». 

Hun ber elevene eksplisitt og flere ganger om å begynne å tenke på form og funksjon, men 

samtidig forklarer hun at når elevene skal arbeide med dekor, så har elevene tilgang på 

powerpointen med lysbilder fra jugendstil samt at de kan søke selv på nettet.  

I likhet med S1 presenteres også elevene for en mer overgripende fremdriftsplan. Hun 

visualiserer fremdriften i oppgaveperioden ved å lese fra og forklare rundt oppgaveteksten 

som vises på et lysbilde:  

Første økt skal vi gå gjennom teori og presentasjon av oppgaven og dere skal 

begynne å jobbe med selve formen […] Andre økt, da skal elevene ha tegnet det de 

skal lage med dekor da – Vi begynner å jobbe med leire – så da håper jeg vi 

kommer litt rett i gang med leire, for hvis vi har to ganger å jobbe med fersk leire – 

så setter den til tørk – så klarer vi fremdriften vi håper å holde» [S31A:2]21  

Elevene blir bedt om å tegne forslag til dekor i løpet av vinterferien, slik at de kan kommer 

«… kjapt i gang etter vinterferien» [S31A:2]. I S3 er det skissert et stramt tidsskjema med 

konkretisert innhold og målsetting for hver økt fremover (se vedlegg 7). 

Interaksjonssekvenser i introduksjonsfasen 
I S1 er forelesingen om arkitekturhistorie et stort innslag i den første økten med den nye 

oppgaven, i alt 48 av 90 minutter. Presentasjonen av oppgaven var i sammenligning 10 

minutter. Allikevel er det presentasjonen av oppgaven som kan sies å være det vesentlige, 

fordi det er her elevene blir presentert for hva som forventes av dem, og hva de skal gjøre i 

løpet av perioden. Oppgaveteksten og interaksjonssekvenser i klasserommet viser at 

forelesningen skal fungere som et bakgrunnsteppe for elevenes arbeid, og det presiseres at 

elevene ikke skal kopiere, de skal la seg inspirere av en spesifikk arkitekturhistorisk 

periode; jugendstil. Slik blir forelesningen presentert som noe de må gjennom, ikke noe 

elevene skal lære seg.  

I likhet med både skole 1 og skole 2 er det først og fremst læreren som er i fokus. Det er 

læreren som har regien på klasserommets innhold, og det er læreren som presenterer for 

                                                 

21 På Skole 3 er fremdriften i arbeidet et viktig punkt blant annet pga den rullerende verkstedsordningen de 

har på skolen. Gjennom denne ordningen er tidsperspektivet i utgangspunktet bestemt gjennom en seks ukers 

rullerende ordning mellom de ulike verkstedene på skolen og slik sett er får tidsrammen en vesentlig rolle i 

undervisningssituasjonen. 
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elevene hva de skal arbeide med i den kommende perioden, og elevene trekkes inn først og 

fremst gjennom lærerinitierte spørsmål. De lærerinitierte spørsmålene på skole 3 ser ut til å 

ha en elevaktiviserende eller oppmerksomhetsstimulerende funksjon. Lærer henvender seg 

ofte til elevene, av og til med retoriske spørsmål, som «… neste oppgave som vi skal 

begynnes på – da skal vi jobbe i det materialet som vi kaller…?», eller for eksempel:  

«Arkitekturhistoriens hovedtrekk – ja – tror dere den historien er ganske lang?». Mange av 

spørsmålene kan besvares med ja- eller nei-svar.  

I gjennomgangen av arkitekturhistorien trekker lærer gjerne frem noen poeng ved å bruke 

elevenes verden som referanse i spørsmålene: «… forresten – hvordan kommuniserte folk 

på den tida her? Sendte de en mail om hva som var nytt og nyttig? Hva tror du?». I 

gjennomgangen av oppgaveteksten knytter lærer spørsmål tilbake til forelesningen ved å 

stille spørsmål om: «Hvilken form var det som var litt populært i den der art-nouveau eller 

jugendstilen?»  

Innholdsmessig oppsummering av lærerens presentasjon av oppgaveperioden 

Objekttype - funksjonsaspekt 
Funksjonsaspektet er i oppgaveteksten definert som objekttypene kopp eller skål, men det 

utvides eller endres noe fokus når lærer forklarer at det kan handle om å lage noe «man kan 

legge noe oppi». Funksjonsaspektet er i oppgaveteksten også knyttet opp mot forholdet 

mellom valg av funksjon og størrelse. I interaksjonssekvensene legger lærer til at «det skal 

være noe man kan legge noe oppi», og fokuset endres i noen grad fra objekttype til 

hvordan objektet skal/kan fungere.  

 
Material, teknikk og redskap 
Tekniske aspekter er avgrenset til at elevene skal arbeide med plateteknikk, fordi den 

begrunnes som den mest effektiv metoden. Dette defineres i oppgaveteksten og forklares 

og begrunnes i interaksjon med elevene. (I oppgaveteksten er det videre også forklart flere 

tekniske delaspekter gjennom oppgavens ulike faser; for eksempel forklares det i 

oppgaveteksten hvordan elevene skal/kan arbeide med både redskap og teknikker, både i 

utforming/praktisk arbeid og påføring av glasur. Disse blir ikke utdypet i presentasjonen 

av oppgaven/ interaksjonen med elevene i denne sammenheng.) 
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I likhet med skole 2 er leire det materialet som skal brukes i perioden, og aspekter ved 

materialet presenteres først og fremst gjennom oppgaveteksten22. Kunst og formkultur 

Arkitekturhistorien danner et bakteppe for oppgaveperioden, men det er spesielt 

jugendstilen som i første omgang defineres som fokusområde for elevene. I likhet med S2 

ble elevene presentert for en mengde visuelle stimuli gjennom bildene fra forelesningen, 

og elevene blir også oppfordret til å ta i bruk både powerpoint, bøker (lærer har tatt med og 

vist frem to bøker om jugendstil) og evt søke på nettet for ytterligere inspirasjonsmateriale. 

Tre svart/hvit bilder knyttet til jugendstil er plassert på forsiden av oppgavedokumentet (se 

vedlegg 7).  

Form, farge og komposisjon 
Formale og estetiske aspekter beskrives i presentasjonen av oppgaveteksten gjennom både 

form og dekor, lærer bruker begrep som ”ellipsformer, natur, menneskeformen, 

menneskeansikt” for å illusterer kjennetegn ved jugendstil. Andre formale/estetiske 

aspekter fremkommer gjennom et fokus på formaspekter, som; sylinder, kjegle; 

størrelsesforhold. I presentasjonen av jugendstilen ser det først og fremst å være et fokus 

på stilarten, og bildene som vises og bøkene som presenteres, kan sies å favne et bredt 

spekter av kunst og formkultur, det vil si, det som presenteres er ikke bare knyttet opp mot 

objekttypen elevene skal arbeide med. (I oppgaveteksten oppfordres elevene til å regne ut 

volum, og det gjøres klart at elevene skal konstruere sitt eget mønster i papir. Dette bringes 

ikke inn i presentasjonen av oppgaveteksten utover at elevene blir forklart at de skal lage 

«mønster» til koppene sine, men det bringes på banen ved en senere anledning) 

Arbeid og prosess 
Et vesentlig aspekt ved elevenes skapende prosess presiseres både gjennom 

oppgaveteksten og i presentasjonen av oppgava, hvor det kommer frem at elevene skal la 

seg inspirere av jugendstil, og at elevene oppfordres til å bruke ulike kilder som 

inspirasjon. Det er også et høyt fokus på hvilken rekkefølge elevene skal arbeide i, og dette 

defineres spesielt i oppgaveteksten, men det presenteres også i gjennomgangen av oppgav. 

Elevene skal først definere objekttype, deretter finne fasong/form og så skal de jobbe med 

dekor. Elevene oppfordres til å eksperimentere med former og hanker.  

                                                 

22 I oppgaveteksten presenteres materialet stort sett i sammenheng med tekniske eller produksjonsmessige 

forklaringer, for eksempel: «Pass på at leira ikke blir ujevn: bruk kjevlepinner!» eller «Alle glasurer har 

bunnfall! Skrap opp godt fra bunnen […]» (se vedlegg 7). 
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I presentasjonen av oppgaven er fokuset rettet mot de aktuelle arbeidsoppgavene elevene 

skal gjennom; å la seg inspirere av jugendstil, bestemme seg for objekttype og tegne 

skisser til form. Forelesningen om arkitekturhistorien kan sies å fungere som en 

kulturhistorisk bakgrunn for elevenes arbeid. Det er et høyt fokus på jugendstilens uttrykk, 

med linjeføring og typer av motiv elevene kan bruke. I likhet med S2, virker elevenes 

praktisk skapende arbeid å fungere i et spenningsforhold mellom forventninger om 

elevenes eget bidrag i prosessen (kreativitet, fantasi og variasjon, ”…lage din egen kopp”), 

oppgaveperiodens struktur og fremdriftsplan og krav som er satt til både prosess og 

produkt. I S3 er det også et uttalt spenningsforhold mellom å bruke et definert 

kulturhistorisk (formal/estetisk) utgangspunkt og ”å lage din kopp eller skål” (fra 

oppgavtekst). 

5.3.2. Arbeidet fra ide til ferdig produkt gjennom tre faser 
I dette kapittelet beskrives klasserommets arbeid gjennom tre faser; idefase, 

produksjonsfase og avslutningsfase. Først gis en kort og generell beskrivelse av arbeidets 

gang, deretter presenteres lærerens fellessekvenser og til slutt interaksjons-/ 

veiledningssekvenser.  

 

Idefase: å komme frem til et mulig produkt 
Elevene begynner med å tegne skisser, se på bilder i bøker og på pc’ direkte etter at lærer 

har gått gjennom, forklart og utdypet oppgaveteksten for elevene. I dette klasserommet 

sitter elevene gruppevis, fire og fire elever på hvert gruppebord. Elevene arbeider med 

skisser og tegninger resten av S31B, og i S32 fortsettes planleggingen av produktet som 

Bilde 27: Bildeserie om arbeidet i idefasen, skole 3 
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skal lages. Det er høyere fokus på å konstruere et mønster(mal) elevene kan bruke når de 

skal i gang å produsere gjenstanden i leire.  

 

I S3 bruker elevene bøker og internett for å finne inspirasjonsmateriale, de tegner skisser 

og de diskuterer med hverandre, og de bruker ofte lærer for å fortelle om sine ideer og få 

veiledning på det de tenker: 

 

Elevene forklarer ideene til lærer og forsikrer seg om at det er «innenfor» oppgaveteksten 

(39), lærer kommer gjerne med forslag til nye ting og ideer, hun forklarer mulige 

konsekvenser av elevenes ideer og viser og demonstrerer hvordan elevene kan konstruere 

mønstermaler for å oppnå den formen de ønsker, og en elev kikker på internett og lærerens 

powerpoint for å finne inspirasjon.  

 

Tabell 18: Fellessekvenser i idefasen, skole 3 

3a S31B:2 Åpner for at elevene kan la seg inspirere av gotisk eller gresk stil 

3b S31B:4 Gjentar hva elevene skal gjøre: bestemme om de vil lage kopp eller skål – finne 
selve formen 

4 S31B:23 Viser forskjellen mellom kjegleform og sylinder i forhold til å lage mønster til    
koppen 

5 S31B:27 Lærer forklarer at hun skal hente noen eksempler å vise frem 

6 S31B:30 Lærer viser frem eksempel på kopp – snakker litt om funksjon, og viser 
eksempel på oval grunnflate, lærer sier hun ikke har eksempler på akkurat den 
oppgaven disse elevene lager, for den er det ingen som har løst foreløpig. De er 
de første og er derfor nyskapende. Deler ut infohefte om leiretyper, 
fremgangsmåter, dekor og glasurer, hun ber elevene lese i lekse til neste gang.  

7 S32A:1 opprop, lekser 

8 S32A:2 presenterer hva som skal gjøres i øktene fremover og presenterer målet for 
dagen; å sette sammen skålen/koppen. Snakker om leiretypen de skal bruke og 
krav til størrelse. 

9 S32A:7 lærer spør om elevene er klar for neste trinn 

10 S32A:8 spørsmål fra elev går over til fellessekvens om å regne ut diameter 

11 S32A:9 spørsmål fra elev går over til fellessekvens om å lage mønster, som delene i et 
pepperkakehus 

12 S32A:10 viser linjaler, sier elevene kan sette opp et regnestykke eller bruke kalkulator 

13 S32A:13 spør om elevene er ferdig med å tenke ut hvordan ting skal skjæres ut 

 

I likhet med både Skole 1 og Skole 2, omformes eller utvides oppgaven i en av de første 

fellessekvensene etter at elevene har begynt å arbeide. På Skole 3 utvider lærer 

inspirasjonsområdet elevene kan forholde seg til, fra å bare gjelde jugendstil til også å 
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inkludere for eksempel gotisk eller gresk stil [S31B:2]. Fellessekvensene på Skole 3 er ofte 

korte og inneholder små mengder informasjon eller spørsmål. For eksempel som når lærer 

minner elevene om at må bestemme seg for hva de vil lage, kopp eller skål [S31B:4], som 

når hun spør om elevene er klare for neste trinn [S32A:7], eller som når hun spør om 

elevene er ferdige med å tenke ut hvordan ting skal skjæres ut [S32A:13].  

Fasen hvor elevene skal komme frem til en ide/form de ønsker å lage, er delt inn i to. Først 

arbeider elevene med ideer gjennom å se i bøker, se på internett eller lærerens powerpoint- 

presentasjon, og elevene tegner/arbeider relativt fritt med skisser. Deretter fokuseres det 

mer konkret på selve formen og noen prinsipper som følger av å lage en form. I motsetning 

til skole 2 hvor lærer hadde ferdige maler, forventer lærer på skole 3 at elevene skal 

lage/konstruere egne maler (se linje 3b,4,8-13).  

I likhet med skole 2 viser lærer på skole 3 eksempler, men her vises eksempler for å snakke 

om grunnflate og funksjonelle aspekter. Hun deler i tillegg ut et informasjonshefte om 

«leirtyper, fremgangsmåter, dekor og glasur» som elevene må lese i hjemmelekse 

[S31B:30]. I likhet med skole 1 er flere av interaksjonssekvensene resultat av forutgående 

interaksjonssekvenser med elever. To spørsmål fra elever medfører at lærer har felles 

gjennomgang. Disse er rettet mot hvordan elevene kan regne ut diameter, og hva som 

menes med mønsterdeler [S32A:8+9]. 

Interaksjonssekvensene i produksjonsfasen er analysert i forhold til tre overordnede 

kategorier; oppgave- og prosessrelaterte aspekter, formale- og estetiske aspekter og til sist 

produksjons-/ tekniske aspekter. På skole 3 har det kommet til en ekstra kategori som 

omhandler bruk av kilder/bøker. (Dette er ikke aktuelt på skole 1 eller skole 2). I likhet 

med de andre skolene er analysen inndelt i forhold til både elev- og lærerfokus.  

Tabell 19: Interaksjonssekvenser idefase, skole 3 

 ELEV FOKUS: LÆRER FOKUS: 

 Oppgave - prosessrelaterte aspekt 
Formal/estetiske aspekt 
Tekniske aspekt 
Annet 

Oppgave – prosessrelaterte aspekt 
Formal/ estetiske aspekt  
Tekniske aspekt 
Bruk av kilder/bøker osv 

S31A [4] X11 spør om hun kan lage firkant [4] Lærer foreslår at X11 skal ”finne” formen 
[4] Lærer diskuterer forholdet mellom firkant, 
avrundede hjørner og jugendinspirert dekor 

S31B [1] Y3 lurer på om han kan bruke MU logo på 
koppen,  
[3] Y7 forteller at han vil lage en kopp som en 
laurbærkrans 

[1] Lærer forklarer at Y3 ikke kan bruke ManU 
logo på koppen fordi det ikke fantes i 
jugendperioden 
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[5] X4 forteller at hun vet hva hun skal lage, 
tekopp som bursdagsgave til mamma 
[8] Y2 spør om hun kan lage firkanta kopp 
[9] Y2 lurer på om det går an å ha koppen 
smal nederst og videre øverst 
[10] Y5 spør om han kan lage en gresk vase 
[11] Y6 spør om hva lærer mente med dekor 
[16] Y6 peker på et bilde i boka og spør om 
han kan lage en versjon av en slik 
[17] Y8, X10 og X7 viser sine ideer til lærer og 
forteller hva de har tenkt på 
[17] X7 spør om lærer har noen ideer 
[17] X10 spør om den kan være gresk, 
inspirert av søyler, noe lærer sier den kan 
[17] Y8 forteller at han har tenkt å ha slanger 
rundt hele koppen (lærer sier det var en 
spennende ide) 
[17] X10 kommer på en ny ide – å lage en 
kopp med striper som i søyler 
[18] X6 formidler at hun har idetørke 
[19] Y3 lurer på hva som er innafor oppgaven, 
gir uttrykk for usikkerhet i hva han skal velge 
[26] X4 spør om koppene de lager blir 
glattere enn en råbrent kopp hun har funnet 
[26] X4 forklarer ideen sin og spør om den er 
godtatt,  

[3] Lærer foreslår at Y7 må finne bilder selv 
(fra antikken) 
[6] Lærer kommenterer/foreslår for X3 og X6 
at det kunne være fint å ha øyestikker som 
hank 
[7] Lærer foreslår for X1 at hun kanskje kan få 
det til å se ut som et glassmaleri – hun 
anbefaler at X1 i tillegg til å se ppt kan bruke 
boka 
[8] Lærer drøfter forholdet mellom firkanta 
kopp, tekniske aspekter og forholdet mellom 
firkant og jugendstil 
[8] Lærer foreslår en alternativ teknisk løsning 
for Y2 å lage firkantaktig kopp 
[9] Lærer foreslår hvordan Y2 skal gå frem for 
å få laget en pokalaktig form 
[10] Lærer foreslår at Y5 kan la seg inspirere 
av en gresk vase med for eksempel å ha to 
hanker 
[[10] Lærer problematiserer forholdt mellom 
teknikk, form og tid 
[11] Lærer bruker oppgaveteksten til å 
påpeke forhold ved dekoren for Y6 
[11] Lærer foreslår ulike formtyper for Y6 
[11] Lærer foreslår at Y6 skal se i bøker og ppt 
[12] Lærer stiller spørsmål til Y4s bruk av 
smily, problematiserer om det fantes smily i 
jugendtiden 
[12] Lærer foreslår og viser hva Y4 kan gjøre 
for å få ideen mer i tråd med jugendstil, 
foreslår at det kan være en maske eller 
inspirert av greske guder men fremdeles som 
blidt ansikt 
[15] Lærer diskuterer Y5s skisse av hodeskalle 
og peker på et av lysbildene som en mulig 
legitimering for å bruke det 
[16] Lærer diskuterer Y6 s forslag i lys av leiras 
egenskaper og diskuterer hvordan Y6 kan 
bruke elementer fra bildet i egen versjon 
[16] Lærer foreslår at Y6 kan la seg inspirere 
av bildet i boka for eksempel til hank, bladene 
[17] Lærer drøfter ulike måter å bruke motiv 
på og påpeker at jugendmotiv ikke behøver å 
være symmetrisk 
[17] Lærer foreslår at X7, X10 og Y8 først skal 
tenke på formen 
[17] Lærer foreslår at X10 kan ha 
akantusranke på toppen av koppen 
[17] Lærer foreslår hvordan slangen til Y8 kan 
brukes som hank 
[18] Lærer foreslår at X6 skal fokusere på 
formen hun vil lage først)deretter dekoren 
(lærer forsøker å få X6 til å ta et valg ved å si 
at hun ”bestemmer at X6 skal lage en kopp”) 
[19] Lærer lister opp ulike elementer som kan 
være kjennetegn på jugendstil 



 
- 193 - 

 

[22] Lærer spør X6 om hun har tenkt på 
hvordan hun kan få deler til formen hun vil 
lage, lærer bruker lampeskjerm som  
utgangpunkt for å forklare former 
[24] Lærer diskuterer X2s ide, først beskriver 
lærer det hun ser deretter stiller hun 
spørsmål til og peker på funksjonelle aspekter 
vedrørende formen 
[26] Lærer påpeker at hun er innafor 
oppgaven og aksepterer 

S32A [5] X3 viser frem sin skisse og lurer på 
hvordan hun skal lage formen 
[8] Y7 lurer på hvordan han skal regne ut 
diameter 
[9] Y4 er usikker på hva han skal tegne og 
hvor lang [remsa] må bli 
[12] X5 stiller spørsmål om størrelsen på 
bunnen 
[15] X6 forklarer lærer hvordan skålen skal 
være, med” luft” i mellom 
[16] Y4 viser frem tegningen sin 
[17] Y3 har regnet ut omkretsen på bunnen 
men forstår ikke helt hvordan han skal bruke 
det videre 
[18] Y4 spør om han skal brette kantene over 
(for å få formen som han vil) 
[19] X1 forklarer og viser at hun vil ha en 
pokalform på koppen og lurer på hvordan 
hun skal få den riktig 
[20] X3 lurer på hvordan hun kan lage 
pokalform 

[5] Lærer tegner og forklarer hvilket mønster 
X3 må ha for å få konisk form 
[6] Lærer forklarer Y4 forholdet mellom bunn 
og remse som skal gå rundt til sylinderform 
[9] Lærer forklarer at Y4 skal lage 
mønsterdeler som i et pepperkakehus og at 
lengden på remsa avhenger av hvor stort Y4 
vil ha det 
[10] Y7, X10 og X7 diskuterer med lærer 
hvordan de skal regne ut og tenke for å få 
riktig lengde 
[12] Lærer diskuterer forholdet mellom 
størrelse, funksjon og leiras fleksibilitet 
[14] Lærer stiller spørsmål til og påpeker at X4 
ikke har laget mønsterdeler   
[15] Lærer drøfter forholdet mellom tid og 
avansert teknikk 
[15] Lærer forklarer hva som gjør ideen 
vanskelig å gjennomføre, lærer foreslår at X6 i 
stedet skal skjære ut former og legge inni 
eller utenpå og eventuelt kombinere med å 
skjære litt inn i leira men ikke gjennombrutt 
[16] Lærer spør om Y4 har tenkt på hvordan 
formen ser ut når den er bretta ut  
[16] Lærer ber Y4 tenke litt mer 
[17] Lærer forklarer forholdet mellom 
diameter og omkrets for Y3 og hvilken 
funksjon det har i hans arbeid 
[18] Lærer forklarer at Y4 kan sette sammen 
en sylinder og så trykke formen forsiktig 
sammen slik at han får den formen han vil ha 
[19] Lærer foreslår at X1 må skjære ut mer 
enn nok og så justere når den settes sammen 
[20] Lærer viser og forklarer hvordan X3 kan 
bruke armen som svingradius (som en passer) 

 

Elev- og lærerfokus gjennom idefase 

Oppgave- og prosessrelaterte sekvenser i idefase 

Elevfokus: I S3 er det videre flere elever som tar kontakt med lærer for å vise frem skisser/ 

ideer og fortelle om sine ideer. I noen tilfeller kan vi anta at elevene har tatt et valg og vil 
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ha bekreftet av lærer at det kan aksepteres, andre ganger virker det som elevene viser frem 

skissene/ ideene for å samtale om det de har gjort. Til det første er for eksempel X4 som 

forteller at hun vet hva hun skal lage – en tekopp som bursdagsgave til mamma [S31B:5] 

og som senere i timen igjen forklarer ideen sin og spør om den er godtatt [S31B:26]. I 

andre tilfeller virker det som om elevene presenterer ideene sine og gjennom det, forventer 

en eller annen respons fra lærer, slik som for eksempel Y7, som forteller at han vil lage en 

kopp som «laubærkrans» [S31B:3], eller Y8, X10 og X7 som viser sine ideer til lærer og 

forteller hva de har tenkt på [S31B:17] 

Oppgaverelaterte spørsmål er videre spørsmål som Y3 stiller når han spør konkret hva som 

er innenfor oppgaven, og gir uttrykk for at han er usikker på hva han skal velge i forhold til 

det [S31B:19]. I en annen sekvens spør X10 hvilken stil de må følge, om de kan velge «… 

sånn gresk» og presenterer gjennom samtalen en ny ide – å lage en kopp med striper, som i 

greske søyler: 

X10: Hvilken stil var det vi måtte følge? 

L: Jugend, art nouveau - ja de tingene som ligger i yttersida på den powerpointen - men 

tenk først på formen...selve formen den må ikke være så strengt etter... 

X10: ...kan den ikke være sånn gresk?  

L: Ja - da må du tenke litt sånn -  

X10: ...søylene ikke sant.. 

L: Inspirert av søylene ja..ja.. du kan det..lage en kopp.. 

X10: Jeg vet ikke helt jeg.. 

L: ..som ser ut som en akantusranke på toppen for eksempel..det går an..ja...[X10 tegner på 

pulten, noe lærer kommenterer] masse bladdekor..også... 

X10: Jeg har ikke tenkt å lage en kopp som det der - da blir den veldig tynn og smal og 

sånn derre [viser til en skisse hun har tegnet på pulten]  

L: Ja - men man kunne for eksempel forenkle det å bare bruke akantusbladet da og ha det 

liksom rundt - at man skjærte ut blader og satt på kanten rundt... 

X10: Men da blir det litt vanskelig å drikke... 

L: Ja - må tenke litt på funksjonen da - da må det være veldig tynt øverst, kanskje de må stå 

sånn at de ikke kræsjer med leppa - ja –  

 

[Samtalen fortsetter mellom lærer og to andre elever. En stund etter skyter X10 inn i   

samtalen igjen]: 

X10: Jeg vet hva jeg kan ha - jeg kan ha en sånn vanlig kopp med sånne streker liksom 

...sånn som det er på sånn.. 

L: Ja - også sånn nederst for de var litt spesielle nederst også de..søylene de hadde noen 

sånne utbygg nederst.. 

X10: ja... 

L: Jeg kan godt bla den frem nå - powerpointen ligger jo oppe nå [X10 går for å se på 

powerpointen][S31B:17].  
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I likhet med skole 1 viser eksempelet problemstillinger som er relaterte til å være innenfor 

eller utenfor oppgaven/ problemet lærer har gitt. På skole 3 er det jugendstilen, og det å la 

seg inspirere av denne som er i fokus, men denne eleven har noen ideer eller forestillinger 

som går på utsiden av innholdet lærer har presentert, og i sekvensen søker hun aksept for 

sin ide (bruke greske søyler som utgangspunkt). Lærer aksepterer ideen raskt og kommer 

med en rekke forslag til hvordan eleven kan tenke i forhold til å bruke blant annet 

akantusranker som dekor. Eleven argumenterer mot lærerens ideer og ser ikke ut til å være 

helt komfortabel med lærerens forslag. Det kan virke som at eleven allerede har en vag 

forestilling om hvordan koppen skal bli, men det er først etter en liten stund hun plutselig 

skyter inn og forklarer at hun kan bruke greske søylerelieff som dekor på sin kopp.  

Lærerfokus: Lærer stiller spørsmål til og 

problematiserer elevenes forslag og ideer gjennom 

for eksempel å relatere ideen til både tekniske 

muligheter og tidsaspekt [S31B:10] eller ved å ta 

utgangspunkt i oppgaveteksten og bruke den for å 

stille spørsmål ved aspekter som dekor [S31B:11]. 

Lærerens spørsmål og problematisering handler 

også om å drøfte elevens ide, slik som elevens ide 

om å bruke en smily som dekorelement. I dette 

tilfellet problematiserer lærer om det fantes «smily» i jugendtiden [S31B:12]:  

 

 

L: Var det så mye smilyer på jugendstiltiden da 

Y4: Ja de var glade for de hadde så mye penger.. [Y4 holder en skisse opp og viser til 

lærer]  

L: Ja - altså hvis ikke oppgaven hadde hetet det den heter, skulle jeg til å si - så hadde det 

vært en veldig fin og glad kopp å ha. Du blir blid om morran når du ser den, absolutt. Hvis 

jeg skulle tenkt jugendstil da - så ville jeg kanskje hatt den sånn litte granne mer sånn den 

formen der [lærer tegner på Y4 ark] kanskje hanken hadde slynget seg noen ganger sånn, 

og hvis det hadde vært en smily - så hadde det vært en maske eller inspirert av greske 

guder eller noe i den stilen - man måtte liksom ha - men det kan fortsatt være et blidt 

ansikt...[S31B:12] 

Først argumenterer lærer at «smilyer» ikke fantes i jugendstilen. Men hun anerkjenner 

elevens ide som en blid og glad kopp, og omformulerer etter hvert «smily» til å kunne bli 

mer som en maske inspirert av greske guder, slik at ideen kan bli i mer tråd med 

oppgaveteksten. I møtet med elevenes ideer kan det se ut til at hvis elevenes ideer avviker i 

Bilde 28: Elev viser frem sin «smily» 
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for stor grad fra den kollektive innholdsarenaen, så søker lærer å finne en måte å 

omformulere elevens ide slik at den kan passe inn i og aksepteres som en relevant 

oppgaveløsning.  

I møte med elevene fokuserer også lærer på å minne elevene om arbeidsmåten/ 

prosessforløpet som er skissert, for eksempel at elevene skal tenke på formen først, som 

hos X7, X10 og Y8. Det er, med andre ord, rekkefølgeorienterte forslag som forklarer 

elevene hva som kommer først og hva som kommer etterpå [S31B: 17]. 

På skole 3 fokuserer lærer på et aspekt som ikke i særlig grad er til stede i de andre 

klasserommene. Det handler om at lærer kommer med forslag til at elevene må finne/bruke 

bilde og inspirasjonsmateriale, sik som da hun foreslår at eleven selv må finne bilder (fra 

antikken) [S31B:3], eller som da hun konkret foreslår at en annen elev kan la seg inspirere 

av bildet i boka, til for eksempel hank [S31B:16]. 

Formale- og estetiske aspekter i idefase 
Elevfokus: Når det gjelder formale- og estetiske aspekter, stiller elevene mange spørsmål, 

og spørsmålene er særlig rettet mot å få klarhet i hva som er mulig å få til. Noen spørsmål 

er rettet mot dekor, for eksempel eleven som lurer på om han kan bruke MU (Manchester 

United) logo på koppen [S31B:1], eller eleven som spør om hva lærer mente med dekor 

[S31B:11]. Her finner vi også formrelaterte spørsmål, som hun som spør om hun kan lage 

firkanta kopp [S31B:8], eller som eleven som lurer på om det går an å ha koppen smal 

nederst og videre øverst [S31B:9], eller som han som peker på et bilde i boka og spør om 

han kan lage en versjon av en slik [S31B:16].  

 

Lærerfokus: I møtet med elevenes spørsmål ser det ut til at lærer forsøker både å drøfte 

spørsmålet i lys av flere aspekter ved oppgaven, og når det gjelder estetiske og formale 

aspekter, diskuterer lærer forholdet mellom ulike elementer i oppgaveløsningen, som hos 

X11 som har spurt om hun kan ha firkantet form. Her drøfter lærer forholdet mellom det å 

bruke firkant, avrundede hjørner og jugendinspirert dekor [S31A:4]. Det kan også være at 

lærer stiller spørsmål til og drøfter enkelte elementer, som hos X10 hvor hun forklarer 

ulike måter å bruke/plassere motiv/dekor på og påpeker at jugendmotiver ikke behøver å 

være symmetriske [S31B:17]. Lærer problematiserer i tillegg forhold som angår 

funksjonelle aspekter og formen som sådan [S31B:24], men det kan også være forholdet 

mellom størrelse, funksjon og leiras egenskaper [S32A:12].  
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Læreren kommer ofte med konkrete forslag til hva elevene kan gjøre, som hos X3 og X6 

hvor lærer foreslår at det kunne være fint å ha øyestikker som hank [S31B:6], eller som hos 

X1 da lærer foreslår for eleven at hun kanskje kan få det til å se ut som et glassmaleri 

[S31B:7], men det er også forslag som ligger i skjæringspunktet mellom formale/estetiske 

og funksjonelle aspekter, som når lærer foreslår at eleven kan la seg inspirere av en gresk 

vase med for eksempel å ha to hanker [S31B:10]. 

Produksjons-/tekniskrelaterte aspekter i idefase 
Elevfokus: Når det gjelder tekniske spørsmål, er det flere som går på hvordan elevene skal 

klare å lage den formen de har valgt, slik som eleven som viser frem sin skisse og lurer på 

hvordan hun skal lage formen [S32A:5], eller som hun som forklarer og viser at hun vil ha 

en pokalform på koppen og lurer på hvordan hun skal få den riktig [S32A:19]. Andre 

spørsmål dreier seg om matematiske utregninger, som eleven som lurer på hvordan han 

skal regne ut diameter (omkrets?) [S32A:8], eller forholdet mellom det å regne ut omkrets 

og det å lage mønsterdeler, et spørsmål som angår konkret konstruksjon, som eleven som 

er usikker på hva han skal tegne og hvor lang [remsa] må bli [S32A:9]. 

 

Lærerfokus: I forlengelse av elevenes spørsmål kommer lærer med forslag om tekniske 

muligheter, som for eksempel ved å foreslå en alternativ teknisk løsning for at eleven kan 

få laget en «firkantaktig» kopp [S31B:8], eller som da lærer foreslår hvordan en annen elev 

skal gå frem for å få laget en pokalaktig form [S31B:9]. 

Problemstillinger av teknisk art kan ha flere innfallsvinkler, som da lærer drøfter forholdet 

mellom formen og mønsterdelen eleven må konstruere, slik som hos eleven som ønsker en 

«pokalaktig» form, og lærer bruker det å klippe opp en «lampeskjerm» som utgangspunkt 

for å forklare formen [S31B:22], eller som der lærer drøfter forholdet mellom tid og 

avansert teknikk [S32A:15]. De tekniske aspektene synes å være knyttet opp mot på den 

ene siden å forstå formens karakter, og på den andre siden å forstå forholdet mellom det å 

velge avanserte løsninger og tiden det tar å fremstille. 

Produksjonsfase: å lage produktet 
På skole 3 begynner produksjonsfasen med at lærer demonstrerer og presenterer 

plateteknikk. Demonstrasjonen starter på et tidspunkt gitt av lærer midt i den andre timen 

(S32) etter at hun har forhørt seg om at elevene er klare for å gå videre. Elevene arbeidet 
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med å lage et mønster i papir som skulle brukes som hjelpemiddel, men svært få elever har 

blitt ferdige med mønsteret (malen).  

I likhet med de foregående analysene begynner også denne med en kort analyse og 

beskrivelse av lærers felles sekvenser i og gjennom timen, deretter følger en analytisk 

beskrivelse av interaksjonssekvenser mellom lærer og elever.  

Tabell 20: Fellessekvenser, produksjonsfase skole 3 

14 S32A:21 
S32A:22 

Lærer demonstrerer hvordan elevene skal sette sammen en gjenstand i 
plateteknikk 

15 S32A:23 organisering og utdeling av utstyr og leire 

16 S32A:25 Lærer snakker høyt mens elevene arbeider, minner dem på at det ikke må bli 
furer som inneholder luft i leira 

17 S32B:3 Lærer snakker mens elevene jobber – forklarer at den som skal lage avlang skål 
må kjevle ut en lang leiv 

18 S32B:7 påpeker i forlengelse av en veiledning at elevene alltid må skjære ut en for stor 
bunn uansett 

19 S32B:13 Forklarer at elevene skal skylle opp en klut som kan ligge over leira de ikke 
bruker slik at den ikke ”tørker ut og ”dør” noen steder 

20 S32B:14 Forbereder avslutningen av timen – spør om elevene vil rydde i friminuttet, noe 
som betyr at de kan holde på litt lenger å jobbe med leira 

21 S32B:17 Minner elevene på å bruke våt klut 

22 S32B:36 Poengterer (etter en veiledning) at alle bør sette sammen tingene sine. fordi 
leira begynner å få ”aldersrynker”  

23 S32B:28 Forklarer at leira vil sprekke litt opp når elevene har jobbet lenge nok med den 

24 S32B:43 Lærer spør høyt om noen elever føler seg oversett – Y5 vil ha hjelp 

25 S32B:47 Forklarer hva elevene skal gjøre neste gang: sette på hank og jobbe med dekor 

26 S32B:52 Lærer forklarere hvordan elevene skal rydde – deler ut ryddeoppgaver – viser 
ryddeliste på projektoren 

27 S33A:1 Opprop og leksesjekk  

28 S33A:2 forklarer hva som er viktig for denne dagen: dekor og relieff. Viser på tavla hva 
relieff er. Advarer mot for dype reliefflinjer fordi de gjør godset svakere. 
Påpeker at slikkerlim må brukes under påsatt relieff 

29 S33A:16 Veiledning går over i felles, hvor lærer forklarer at når elever skal kjevle til 
dekor, er det lurt å bruke tynnere kjevlepinner enn hva de brukte til koppe-
godset, ellers kan relieffet bli veldig tykt 

30 S33A:29 Lærer foreslår at elevene kan legge emner til hanken i et fuktig klede 

31 S33A:33 Lærer ber elevene være litt forsiktige med å tilføre for mye fuktighet på 
koppene, fordi de etter denne økta skal stå til tørk 

32 S33A:42 Lærer påpeker at elevene har en halvtime igjen å jobbe, og at de bare må bli 
ferdige. (en elev utroper et ”oi” 

33 S33A:50 Etter en liten seanse hvor lærer ber to elever snakke om det de holder på med – 
henvender lærer seg til den ene av disse, og spør om ikke det er ”noe kreativt” 
han lurer på. Lærer ber elevene huske på at de kan bruke hverandre og få tips 
og råd 

34 S33B:8  Viser hvordan elevene kan støtte opp fra innsida når de jobber, slik at de ikke 
ødelegger formen på koppen sin 
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35 S33B:19 Lærer finner ut hvor lang tid elevene har igjen å jobbe på før de må rydde 

36 S33B:22 Lærer forklarer hvordan elevene skal sette fra seg gjenstandene til tørk, hun 
forklarer samtidig hvordan tørkeprosessen foregår. 

37 S34A:1 Intro – opprop. Lærer har skrevet opp hvem som skal jobbe med hva denne 
timen på tavla. De som skal jobbe med leire, blir satt ved samme bord. Hun 
snakker om at elevene skal fylle ut vurderingsskjema til lueoppgaven, og hun 
snakker om vurdering av keramikkoppgava og hva som ligger i kriteriene for 
vurdering 

38 S34A:3 (for de som jobber med keramikk) forklarer bruk av slikkerlim og hun forklarer 
hva relieff er 

Demonstrasjonen foregår etter det lærer selv betegner som: «… nesten litt sånn som i det 

militære at ting må gjøres på geledd, altså i rekke og rad og i den rekkefølgen de får 

beskjed om. Det er for at det skal kunne gjennomføres» [S32A:2]. Demonstrasjonen er 

grundig, og hun viser alle ledd i prosessen fra elevene får leire til et ferdig produkt. Etter 

demonstrasjonen deles det ut leire til elevene, og de går direkte i gang med arbeidet. Av 

fellessekvensene gjennom denne fasen ser vi at lærer ofte snakker og formidler 

informasjon til elevene mens de arbeider. Det er mange praktisk opplysninger om leire og 

hvordan elevene skal behandle materialet, og hvordan de må tenke i forhold til egen 

konstruksjon. I S32 er fokuset praktisk rettet mot konstruksjonsprisnipper og det å få satt 

sammen gjenstandens elementer, i S33 vendes fokuset til det å tilføre gjenstanden 

dekorative elementer.  

Utover dette handler fellessekvensene om organisering, formidling av ryddeoppgaver, bruk 

av friminuttene for å få mer tid til praktisk arbeid, opprop og i begynnelsen av S33 sjekker 

lærer om elevene har gjort lekser.  

 
Interaksjonssekvenser i produksjonsfase 
I produksjonsfasen er materialet analysert (i likhet med skole 1 og skole 2) i forhold til tre 

hovedgrupper; konstruksjonsrelatert/formmessige aspekter, produksjonsrelatert/tekniske 

aspekter og aspekter ved material/redskap og maskiner. I likhet med Skole 2 er det lagt til 

en gruppe kalt dekorrelatert, fordi aspekter ved dekor forekommer i produksjonsfasen. I 

tillegg er det som på skole 1, en kategori kalt «annet» som ofte fanger opp aspekter ved 

prosessen, men som også innholder andre aspekter. 
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 Tabell 21: Interaksjonssekvenser i produksjonsfase, skole 3 

 ELEVFOKUS LÆRERFOKUS 

 Konstruksjonsrelatert/formmessige 
aspekt 
Aspekt ved material/redskap 
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Dekorrelatert 
Annet 

Konstruksjonsrelatert/formmessige aspekt 
Aspekt ved material/redskap 
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Dekorrelatert 
Annet 

S32A Elev viser frem barreformen sin[8] 
 
 

Lærer bekrefter og spør om han skal lage sylinder 
form[4] 
Lærer bekrefter at den er fin [7]  
Lærer påpeker at hun må passe på å ikke få 
luftbobler [8] 
Lærer forklarer at elev må komme i gang å 
kjevle[8]  
Lærer gjentar avstand mellom kjevle pinner og at 
duken under må være glatt [8] 
Lærer tar tak i elevens leiv og snur den[1] 

S32B Elev spør om den er grei [4] 
Eleven takker[4] 
Elev har skåret ut sidekanten og spør om 
hun kan lage den mindre[7] 
Elev sier hun kan lage den for stor[9] 
Elev vil lage konisk koppeform, hun har 
tegnet en sektor form på leiven[11] 
Elev forklarer at det skal være kopp[12] 
Elev forklarer at koppen skal stå 
skjevt[12] 
Han forslår å lage en sylinder først også 
kutte av materiale[12] 
Eleven har funnet ut hvilken høyde han 
synes passer og avklarer at han da bare 
kan skjære ut delene [16] 
Elev spør om hun har tegnet opp stort 
nok[22] 
Elev skal gjøre formen mindre og spør 
hva hun må ta bort[23] 
Elev lurer på hvordan han skal få løs 
formen[24] 
Elev har satt sammen formen sin men 
har ikke nok materiale til bunn[25] 
Elev forklarer at hun hadde tenkt å lage 
firkantet kopp[26] 
Eleven sier han ikke visste hva han skulle 
gjøre med den[29] 
Elev spør om han skal bruke vann[29] 
Elev har problemer med å få delene til å 
passe sammen[33] 
Elev har satt på bunnen[34] 
Elev prøver om delene passer 
sammen[35] 
Elev viser lærer at koppen har fått 
aldersrynker[40]  
Elevens kopp har fått tørre partier [41] 
Elev forklarer lærer at hun fikk den til å 

Lærer påpeker at det er bedre å lage for stor. 
Lærer tegner en sektor form til kjegleform for 
elevene. [4] 
Påpeker at hun også har tegnet opp for en annen 
elev. [4] 
Lærer forklarer at elev må skjære ut etter den 
ytterste streken og at eleven kan finpusse når den 
er satt sammen[4] 
Lærer ber elev hente redskap, smørepinne[5]  
Lærer kommenterer at elev har laget knøttliten 
bunn[7] 
Lærer spør eleven om formen ellers ble riktig, om 
den stemmer med ytterformen og om den ble litt 
for høy.[9]  
Lærer tegner opp sektorform på elevens leiv.[9]  
Lærer forklarer hvordan elevene kan ta vekk 
materiale for å få den mindre, både i bredden og 
høyden[9] 
Lærer påpeker at det er lurt å fjerne materiale 
øverst ellers blir formen for stor nederst[9]  
Lærer forklarer at det er bedre å lage for stor. 
Lærer gjentar at det er bedre å lage for stor også 
fjerne det overskytende[9] 
Lærer retter opp linjene ved å tegne dem 
parallelle[11] 
Lærer spør hva eleven lager, kopp eller skål[12] 
Lærer spør om den skal være vanlig sylinder[12] 
Lærer påpeker at det går bra med formen men 
forklarer at elev må lage bunnen for stor[12] 
Lærer hjelper elev med å sette sammen 
sidekanten[20] 
Lærer hjelper elev med å finne ut om delen passer 
sammen. [21] 
Lærer foreslår at elev kan lage større bunn, hun 
henter en plastkopp og bruker den som mal for å 
lage større bunn[21] 
Lærer anbefaler elev å skjære ut bunnen litt større 
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sitte[42] 
Elev har satt sammen kopp og bunn og 
viser frem til lærer og spør om det ble 
feil[46] 
Elev spør om hun skal begynne å lage 
hank[46] 
 
 

enn det hun har tegnet opp[22] 
Lærer svarer at hvis hun tar bort nederst blir 
formen videre og hvis hun tar bort øverst blir 
formen lavere[23] 
Lærer løfter bort det overskytende materialet[24] 
Lærer spør om noen i klassen har en leiv eleven 
kan bruke[25]  
Lærer sier hun tror elev må har mer materialer[26] 
Lærer spør om hun hadde tenkt å sette sammen 
fire sider.[26]  
Lærer foreslår at eleven skal bruke den leiven hun 
har til bunn fordi den har begynt å bli tørr og 
dermed vanskelig å bearbeide videre. Hun 
forklarer hvordan leira sprekker opp når den 
tørker. Lærer foreslår at elev får mer leire hun kan 
kjevle ut på nytt. [26] 
Lærer tegner opp en firkant på leiven til eleven og 
foreslår at den kan være bunnen[26] 
Lærer forklarer at elevens sylinderform ser grei ut 
[29] 
Lærer sier at de nå skal sette den på bunnen[29] 
Lærer forklarer at koppen må være helt flat i 
bunnen og at han må rufse til kanten. Lærer henter 
et treredskap og rufser på kanten. [29] 
Lærer forklarer at han skal bruke vann og gni slik at 
det blir litt gjørmete. [29] 
Lærer forklarer og viser hvordan formen må jobbes 
ned i [29] 
Lærer foreslår å få den fineste siden opp[29] 
Lærer forklarer at elev må jobbe effektivt slik at 
han får satt den på plass før vannet har trukket ned 
i leira [29]  
Lærer viser hvordan han skal sjekke og skjære av 
hvis det er for stort.[33] 
Lærer påpeker at jo flere ganger han bøyer leiven 
ut og inn jo flere sprekker vil oppstå [33] 
Lærer anbefaler henne å gå over og glatte 
yttersiden med vann[34] 
Lærer spør om han har satt delene sammen[35]  
Lærer påpeker at han må komme i gang med å 
sette sammen før det blir for tørt[35] 
Lærer viser elev at han kan fjerne overskytende 
materiale på bunnen slik at det ikke blir så mye å 
smøre ut.[39] 
Lærer viser hvordan han kan smøre bunnkanten 
oppover slik at de to lagene kobles helt 
sammen[37] 
Lærer forklarer hvordan elev skal sette bunnen og 
sidekanten fast [39]  
Lærer forklarer at han kan glatte ut med vann[40]  
Lærer forklarer at det er lurt å bli ferdig med 
formen før hun glatter ut med vann(41]  
Lærer sier det er bra[42] 
Lærer påpeker at hun kan skjære av overskytende 
materiale[42] 
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Lærer påpeker at sånne ting må avgjøres før man 
skjærer. [45] 
Lærer spør om eleven planla det slik når han satt 
den sammen. [45] 
Lærer forklarer at hun ikke ville skåret den så smal, 
og hun ville tatt den litt for høy og skåret i hver 
ende av formen. Lærer forklarer av hvis eleven må 
ha den skrå må han kjevle ut ny leiv – eventuelt 
jobbe med den på en annen måte – en annen 
form.[45] 
Lærer gjentar at slikt må planlegges før man 
skjærer[45] 
Lærer forklarer at det ikke er noe feil med formen 
men at den går litt utover i basen, lærer synes det 
ikke er skadelig for designet. [6] 
Lærer anbefaler elev å gå over yttersiden og jevne 
den til. [46] 

S33A Elev viser og forklarer at hun vil lage 
søylelignende relieff og spør hvordan 
hun skal lage det[4]  
Elev viser frem koppen sin og spør om 
den er for stor[6] 
Elev svarer suppekopp[6] 
Elev spør om det er greit å lage 
ølglass[7] 
Elev forklarer at hun egentlig skulle lage 
skål men at det ser mer ut som en 
kopp[11] 
Elev spør hvordan hun skal tynne ut 
kantene [11] 
Elev spør hvordan hun skal lage 
hank[12] 
Eleven forklarer at koppen er helt tørr 
inni[14] 
Elev spør om hun skal lage hanke eller 
dekor først[21] 
Elev spør om bredden på hanken[22] 
Elev spør om han må ha hank[24] 
Elev har skåret til delene til koppen og 
spør om hjelp[37] 
Elev forteller om ideen sin. Til dekor Hun 
vil lage et hus[37] 
Elev forklarer at hun har forsøkt fire 
ganger[41]  
Elev forklarer at ha bare skal ha ett øye 
og viser til skissen sin[48] 
Elev spør om han bør lage ny hank[52] 
Elev forklarer at han ga opp å lage s 
form og bestemte seg for å lage en rune 
i stedet.[60] 
Elev viser hvordan han tenker at en 
firkantet leiv dekorert med runetegn kan 
settes på koppen[60] 
Elev sier han er ferdig[62] 
Elev spør hvordan han skal få bort 
sprekker[62] 

Lærer forklarer og viser hvordan elev kan lage 
striper uten at det blir for dypt og svekker 
godset[4]  
Lærer hjelper elev å komme i gang med leira. Hun 
forklarer og viser hvordan han skal gjøre det siden 
han ikke var til stede forrige gang [5]  
Lærer spør hva den skal brukes til [6] 
Lærer sier at koppen ikke er for stor i forhold til at 
det skal bli en suppekopp.[6] 
Lærer påpeker at elev må rette av kanten på 
koppen[6]  
Lærer foreslår at hun skal bruke skjæretråd[6] 
Lærer sier han kan lage ølglassinspirert kopp.[7]  
Lærer påpeker at elev må tenke på kanten rundt 
slik at den blir behagelig å drikke av[7]  
Lærer viser hvordan elev kan skjære vekk 
overskytende materiale og hvordan eleven kan 
smøre opp bunnen og inn i resten av koppen[9]  
Elev har laget barreform. Lærer forklarer hvordan 
han skal kjevle mellom to pinner[10]  
Lærer viser og forklarer hvordan eleven kan tynne 
ut slik at koppen skal bli mer behagelig å drikke 
av[11] 
Lærer sier at da blir det en kopp[11] 
Lærer forklarer at hun enten kan rulle ut pølse eller 
kjevle ut en leiv og skjære ut. [12] 
Lærer finner fersk leire til eleven [12] 
Lærer spør om det går bra og om eleven holder på 
å jevne ut overflaten[14] 
Lærer viser hvordan eleven kan stryke over med 
fingrene og forklarer at små rynker blir skjult under 
glasuren[14] 
Lærer forklarer at koppen ikke bør stå for lenge 
med fuktig klade rundt seg fordi den kan bli for 
våt[15]. 
Lærer forklarer om bredden på hanken[15]  
Lærer henter tynnere kjevlepinner til 
dekorelementer[16]  
Lærer forklarer hvordan elev skal skjære ut delene 
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Elev spør om hun bør gravere inn eller 
male på dekor[53] 
Elev forklarer at han får bruke leiven til 
en annen elev[54] 
Elev spør hvordan han skal feste 
dekoren[56] 
Elev viser at han har satt fast 
dekorelementer, virker ikke fornøyd[57] 
Elev forklarer at hvis hun gjør det da 
forsvinner strekene i dekoren[57] 
Elev forklarer at hun synes hanken ble 
for stor[59] 
 
 

til koppen.[20] 
Lærer henter en skål hun spør om kan være mal. 
Malen er for stor i forhold til leiven eleven har 
skåret ut og lærer henter en mindre gjenstand som 
kan være mal. [20]  
Lærer sier det er hipp som happ. Lærer sier elev 
må tenke på hankens bredde[21]  
Lærer vurderer bredden på hanken til elev. Lærer 
forklarer at bredden på hanken henger sammen 
med bærestyrken i hanken. [20] 
Lærer foreslår en minimumsbredde men sier at 
elev kan ha den bredere.[22]  
Lærer sier at det ikke er nødvendig å lage hank og 
at det kommer an på hva eleven skal lage.[24]  
Lærer påpeker at en hank kan integrere de 
svungne linjene i jugendstil. Lærer forklarer at hvis 
eleven vil bruke mer tid på å lage dekoren er det 
greit.[24]  
Lærer legger til at det er mest vanlig å ha hank på 
drikkekopper[24]  
Lærer hjelper elev med å finne høyde på 
koppen.[25] 
Lærer skjærer ut sidekantene[25]  
Lærer prøver ut størrelsen og skjærer av 
sidekanten slik at den får riktig størrelse i forhold 
til bunnen.[31] 
Lærer måler og tar bort leire til bunnen er litt 
større enn sylinderen. Lærer viser hvordan eleven 
skal feste sammen delene på en ”test”.[31]  
Lærer påpeker av eleven kan få hjelp av de som 
sitter på sammen gruppe som han som allerede 
har gjort det. [31]  
Elev lager et øye som dekorelement. Lærer foreslår 
og viser hvordan han kan lage det tredimensjonalt 
og forklarer hvordan han setter det fast med 
slikkerlim[36]  
Lærer spør elev om det går bra[37] 
Lærer forklarer at hun kan lage grunnformen først 
og deretter tegne inn detaljer etterpå. [37]  
Lærer har gått bort til elev og forklarer at det ikke 
må bli skarpe kanter når elev skriver bokstaver inn 
i koppen[41] 
Lærer hjelper elev med å sette på hanken[44] 
Lærer har satt fast koppen på bunnen. Lærer viser 
hvordan elev skal skjære av og smøre opp kanten 
[45]  
Lærer spør om elev lager øye nummer to[48]  
Lærer sier aha – og forklare hvordan hun ville ha 
skåret ut de andre formene [48] 
Lærer henvender seg til elev og vurderer koppen 
hans. Hun sier den bør være rund i toppen og ber 
han passe på at den ikke mister formen underveis. 
Lærer påpeker at hanken er svak.[52] 
Lærer tror det er lurt å lage ny hank[52] 
Lærer spør om det eleven kjevler skal bli dekor 
eller hank.[54] 
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Lærer sier hun kan gjøre begge deler[53] 
Lærer forklarer redskap elev kan bruke og viser 
hvordan hun kan bruke baksiden på et 
treredskap.[53] 
Lærer forklarer at dekoren både kan gå innover og 
utover[53]  
Lærer påpeker at den sannsynligvis er for tynt til 
hank [54] 
Lærer påpeker at elev bør bruke de tynneste 
kjevlepinnene. [54] 
Lærer anbefaler at eleven kommer kjapt i gang 
med å lage hank[54] 
Lærer sier han skal bruke slikkerlim, så mye at det 
tyter på utsiden. Hun poengterer at hvis eleven 
skal sette fast en såpass stort dekorelement så bør 
den formes til slik at elementet buer slik som 
koppen. Lærer former til buen på elementet og ber 
elev ta rikelig med slikkerlim[56] 
Lærer sier at det var litt tjukt men at han kan 
presse dekoren litt tettere inntil koppen.[57]  
Lærer sier at de kan tegnes opp igjen etterpå, det 
er viktigere at luften blir borte og at elementene 
sitter godt [57] 
Lærer påpeker at elev ikke blir ferdig og forklarer 
at elev kan jobbe med fersk leire neste gang [58] 
Lærer påpeker at leira begynner å bli tørr og 
forklarer hvordan han kan forme og trykke for å få 
kanten jevn[58] 
Lærer foreslår at hun kan bruke den skarpeste 
slyngen og skave av litt gods selv om hanken sitter 
fast på koppen[59] 
Lærer spør om elev har gjort hanken kortere[59] 
Lærer spør om hele firkanten skal sitte på 
koppen.[60] 
Lærer tegner en s form og viser hvordan han kan 
lage den slik, men hvis han har en annen ide så kan 
han gjøre den i stedet. [60] 
Lærer ser på det han har gjort og foreslår at han 
skal få bort alle produksjonsmerker, hakk og 
merker.[62] 
Lærer viser hvordan han kan få bort sprekker ved å 
smøre hanken godt fast[62]  
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S33B Elev viser frem at hun har laget hank[2] 
Elev viser lærer at han har tegnet ned et 
symbol i koppen[3] 
Elev sier han vil lage ett symbol til [3] 
Elev forklarer at han ikke er sikker på om 
han vil ha hank[3] 
Elev viser at hun har satt på dekor[4] 
Eleven har satt et blad på 
koppkanten.[7] 
Eleven spør om hanken er dårlig[7] 
Elev viser frem koppen sin som blir mer 
og mer som en mugge [12] 
Elev har kjevlet ut en leiv og viser den til 
lærer hun spør om det er luftbobler[13] 
Elev forstår ikke hva lærer spør etter[16] 
Elev spør hvor lenge leira må ligge i 
fuktig klede[16] 
Elev spør om han kan brette en leiv i 
to[17]  
Elev lurer på hvor bred kanten til 
hanken må være[18] 
Elev forteller lærer at hun er i ferd med 
å bli ferdig[26] 
Eleven foreslår en mørker farge[26] 
 

Lærer ber elev hente flere treredskaper de kan 
arbeide med slik at de kan fjerne alle 
produksjonsmerker. Lærer oppfordrer elev til å 
bruke treredskap der hun ikke kommer til med 
fingrene og fjerne merker og gi koppen en finpuss. 
Lærer ber elev bruke lite vann og mye 
formepinner[1] 
Lærer sier det er for tynt og at hanken bør lages i 
litt tykkere materiale[2] 
Lærer sier at det ble fint og at det blir fint å legge 
farge nedi sporet.[3] 
Lærer spør elev om han ser det samme. [3]  
Lærer spør om han vil lage hank eller symbol fordi 
tiden er i ferd med å renne ut[3] 
Lærer forklarer at elev kan lage symboler i stedet 
for hank hvis han ønsker det[3]  
Lærer viser hvordan elev kan gå over og trykke ned 
i alle kriker og kroker[4]  
Lærer forklarer at det påvirker funksjonen til 
koppen [7] 
Lærer sier at koppen har fått mange sprekker og 
forklarer hvordan eleven kan tett igjen og smøre 
sammen [7] 
Lærer forklarer at den kommer til å fungere men at 
det er litt lang nederst og at elev kan kutte av litt 
gods[7] 
Lærer beskriver hvordan linjene elevene har tegnet 
på koppen følger formen og peker mot tuten. [10] 
Lærer påpeker at det fungerer[10] 
Lærer spør om elev skal ha tofarget mugge slik det 
er på skissen.[11] 
Lærer foreslår at noe av dekoren kan stå ut i relieff, 
at elevene kan sette på kuler, men foreslår at 
eleven kan tenke litt på det[11]  
Lærer hjelper elev med å forme mer ”tut”[12]  
Lærer forklarer at det er luftbobler og sier at 
eleven kan stikke hull på den og klemme ut 
luften[13]  
Lærer forklarer at elev må jevne ut merker og se 
over kanten. [16] 
Lærer ber elevene se på koppen sin ovenfra og 
fortelle hva hva han ser.[16] 
Lærer forklarer at dekorelementet ikke sitter godt 
nok inntil koppen og forklarer at han må bruke mer 
slikkerlim[16]  
Lærer forklarer at leireleiven er for tørr og legger 
den inn i fuktig klede for å tilføre fuktighet[16] 
Lærer svare et par minutter[16] 
Lærer forklarer at det kan komme luft i mellom[17]  
Lærer ser på remsen eleven har skåret ut og sier 
den er grei størrelse[18]  
Lærer ser på koppen til X4 og sier at den er mye 
bedre nå. [21] 
Lærer ber elev fjerne produksjonsmerker og slike 
ting. Lærer sier at eleven må legge farge nedi 
rillene(sporene) på koppen 
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S34A Elev spør hva jugendstil er[6] 
Elev spør om dekor[6] 
Elev har satt seg ved PC for å se på 
bilder av jugendstil[10] 
Eleven ser et bilde og spør om ikke hun 
kan ha det sånn[10] 
Elev har kjevlet ut leiv til 
dekorelementer og han har tegnet på 
”godteri” han vil skjære ut [14] 
Elev spør om han skal fargelegge 
skissene til koppen[18] 
 

Lærer ser på skåla til eleven når hun pakker den ut 
og ser den har sprukket litt. Lærer forklarer at elev 
kan ”gnukke” sammen kantene. Lærer forklarer at 
kanten har sprukket pga at kantens egenvekt har 
vært for stor[2]  
Lærer forklarer at jugendstil er svungne former og 
sier at elevene vil logge seg på pc å se 
powerpointen en gang til hvis de vil. [6] 
Lærer påpeker at selv om elevene ikke var på 
skolen sist så regner hun med at elevene har gjort 
leksa, å tegne forslag til dekor.[6] 
Lærer forklarer at hvis man risser inn dekor kan 
gjenstanden bli svakere[6] 
Lærer forklarer at glasuren kan legge seg inn i 
sporene og skjule dekoren.[6] 
Lærer anbefaler å lage dekor i relieff slik at 
dekoren blir godt synlig. Lærer forklarer at elevene 
kan kombinere men at å risse inn ikke gir så god 
effekt[6] 
Lærer forklarer hva jugendstilformer er, runde, 
ellipser og naturformer[9] 
Lærer hjelper han å finne frem bildene på 
presentasjonen[10] 
Lærer forklarer at hun kan ha naturinspirerte 
blader fordi det er mye av det i jugendstil. Lærer 
bruker begrepet svungne former og peker på bildet 
av klesdrakter for å understreke hva hun 
mener[10] 
Lærer forklarer en annen måte å lage dekor på og 
påpeker at elev bør bruke tynnere kjevlepinner slik 
at dekoren ikke blir så tykk[14] 
Lærer forklarer at det ikke er nødvendig men at de 
kan være litt detaljert. Lærer gjentar til slutt at 
ideskisser ikke behøver å farger hvis ikke eleven 
selv synes at ideer kommer enda bedre frem[18] 

S34B Elev viser frem koppen til lærer[10] 
Elev henter lærer og løfter løs og viser 
frem koppen sin[15] 
 

Lærer beskriver elevens koppeform som at det ser 
ut som det blåser og koppen står og lener seg.[4]  
Lærer anbefaler elevene å gå over koppen og ta 
bort fingermerker. Lærer finner frem en kavalett 
og viser eleven hvordan han kan bruke den[4]  
Lærer kikker over den og forklarer at alt som ikke 
fjernes nå vil fortsatt være der etter brenning[10]  
Lærer spør om elev er ferdig og henter sponplate 
elevene kan sette koppene på[15] 

 

Elev og lærer fokus gjennom produksjonsfasen 

Konstruksjons-/formrerelaterte aspekter 

Elevfokus: Flere av sekvensene som er kodet som konstruksjons/ formrelaterte aspekter, 

handler om at elevene beskriver eller forklarer hva de lager [S32B:12, S33A:6]. Det 

handler om å få bekreftelse på at de kan lage det de har tenkt, eller slik det er i ferd med å 
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utvikle seg; for eksempel som eleven som spør om han kan lage et ølglass, eleven som 

forklarer at det som egentlig skulle bli en skål, mer ser ut som en kopp, eller eleven som 

viser frem koppen som mer og mer blir lik en mugge [S33A:7, S33A:11 og S33B:12].  

Mange sekvenser i denne kategorien handler videre om hank; og i disse sekvensene 

varierer spørsmålene fra om de må ha hank [S33A:24, S33B:3], om bredden på hanken 

[S33A:22, S33B:18], om hanken er dårlig og om nødvendigheten av å lage ny hank 

[S33B:7, S33A:52], eller som eleven som forklarer at hun synes hanken ble for stor 

[S33A:59]. I et par tilfeller forklarer eleven hva slags former de vil lage, for eksempel som 

eleven som vil lage firkantet kopp [S32B:26], eller som eleven som vil at koppen skal stå 

skjevt.  

L: Hva skal det bli da? Skal det bli skål eller kopp? 

Y1: Jeg skal lage en kopp, men den skal være ..[utydelig].. 

L: Helt vanlig sånn sylinder kopp? 

Y1: eh..ja.. 

L: Ja..men den.. 

Y1: Men den skal stå litt skjevt - men jeg lager en sylinder først og så kutter jeg sånn at ..ja 

[viser med hendene hvordan han tenker at den blir skjev]  

L: Ehh.. det går helt fint me den formen du har her men hvi du laager en bunn her nede nå 

som er kanskje litt for stor … altfor stor (lærer tegner med fingrer på leiven) sånn - også 

bare... ja.ja.. så heller litt for stor enn for liten bunn...[S32B:12].  

 

Lærerfokus: Det er i hovedsak to typer arkitektonisk-konstruktiv form elevene arbeider 

med; sylinder- eller kjegleform. De som har valgt kjegleform, får som regel hjelp til å 

konstruere riktig mønstermal på leiven de har kjevlet ut [S32B:4,9]. Ofte kommenterer og 

påpeker lærer forholdet mellom bunnen og formen, og hun gir ofte råd om å lage bunnen 

for stor slik at de kan fjerne overskytende material i ettertid [S32B:7, 9, 12,23]. I 

forbindelse med å lage hank forklarer lærer at bærestyrken i hanken henger sammen med 

både bredde og tykkelse på hanken, og hun viser eksplisitt hvordan hank kan formes (se for 

eksempel [S32;20, 21, 22]), hun påpeker hvis hun ser at hanken er svak (se for eksempel 

[S32B:52, 54], eller hun forklarer at det ikke er nødvendig å ha hank [S32B:24]. I enkelte 

tilfeller forklarer hun at hun ville gjort det på en annen måte enn hva eleven gjør, som når 

hun forklarer at hun ikke ville skåret den så smal, heller tatt den litt høyere og deretter 

skåret av i hver ende [S32B:45]. I forhold til konstruksjonen forklarer og viser lærer flere 

ganger hvordan elevene kan tynne ut kanten rundt slik at den blir mer behagelig å drikke 

av (se for eksempel [S33A:7,11]).  
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Når det gjelder formale og estetiske aspekter, beskriver lærer av og til hva hun ser i elevens 

form/konstruksjon; hun beskriver for eksempel linjene som følger formen [S33B:10], av og 

til ber hun eleven selv beskrive hva de ser [S33B:16], eller hun beskriver elevens form som 

at det ser ut som det blåser, og at koppen står og lener seg [S34B:4]. Lærer vurderer og 

begrunner for eksempel når hun forklarer at formen til eleven ikke er for stor for å være 

suppekopp [S33A:6], eller at det er i orden at eleven lager en ølglassinspirert kopp 

[S33A:7]. 

Produksjonsrelaterte/tekniske aspekter i produksjonsfasen 
Elevfokus: Når det gjelder produksjonsrelaterte/ tekniske aspekter, er det en avmerking 

som går på hvordan en elev forklarer problemet samtidig som han antyder hvordan han kan 

løse det [S32B:12]. Ellers ser det ut til å være et hovedfokus på det å vise frem arbeidet 

som er gjort og avklare hva de skal gjøre videre [S32A:16], for eksempel hvordan kantene 

kan tynnes ut [S33A:11], eller hvordan eleven kan lage et søylelignende relieff [S33A:4]. 

Noen sekvenser handler om konstruksjonen av deler eller å få delene til å passe sammen 

[S32B:33, 34, 42], og et par handler om hank, en hvor eleven spør hvordan hun skal lage 

hank, og en hvor eleven lurer på hva som kommer først, dekor eller hank [S33A:21].  

 

Lærerfokus: De produksjonsrelaterte sekvensene 

handler ofte om at lærer hjelper elevene, hun gjør og 

viser ofte helt konkret hvordan elevene kan/bør 

arbeide [S32B:20, 21,24, 29 eller 33]. Interessant 

nok varierer hun noe mellom å demonstrere direkte 

på elevens arbeid på den ene siden, og å demonstrere 

tekniske løsninger på andre materialer enn elevens 

arbeid (se bilde. Nr. 30 og 31). 

Andre ganger forklarer hun tekniske aspekter i 

sammenheng med form/konstruksjon, som at bunnen 

må være helt flat og viser deretter hvordan eleven 

kan rufse i kantene [S32B:29], og andre sekvenser 

som handler om å sette sammen bunnen og formen 

og hvordan det skal gjøres [S32B:37,39 eller 

S33A:9]. Hun forklarer hvordan dekorelementer må 

Bilde 29: Lærer hjelper elev med å 

sette på hank 

Bilde 30: Lærer demonstrerer for elev 
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settes fast med slikker [S32A:56 og 33B:16], og påpeker ved flere anledninger at 

overflaten kan glattes ut, fingermerker og produksjonsmerker kan/ må fjernes før brenning 

(se for eksempel[S33A:41, 33A:62 eller S33B:4).  

Aspekter ved material/redskap i produksjonsfasen  
Elevfokus: Det er også svært få sekvenser som er kodet som aspekter ved material, og det 

er derfor få trekk som fremkommer. Noen handler om at leira blir tørr og får 

«aldersrynker» [S32A:40, 41, og S33A:14]. 

 

Lærerfokus: Når det gjelder material og redskap, fordeler sekvensene seg over ulike tema. 

Lærer påpeker og forklarer for eksempel hvordan leira sprekker opp når den tørker og at 

elevene kan bruke litt vann for å glatte ut eller jevne til [S32B:40,33A:58], eller hun 

påpeker at og hvordan elevene kan bruke redskaper for å bearbeide leira (se for eksempel 

[S32B:5, S33A:6 eller S33A:10, 59]). Det kan handle om materialbruk og 

forsiktighetsregler i forhold til å få luftbobler inn i leira [S32A:8, S33B.17), eller sekvenser 

som handler om å forklare og vise hvordan eleven kan risse inn i leira uten å svekke godset 

[S33A:4]. 

 

Dekorrelaterte aspekter i produksjonsfasen 
Elevfokus: Når det gjelder dekorrelaterte aspekter, er det først og fremst et inntrykk at 

elevene forteller om sine ideer til lærer [S33A:37, S33A:48], eller det kan være som eleven 

som forklarer at han ga opp å lage «s» form og vil lage rune i stedet, og deretter forklarer 

hvordan han tenker seg at han skal lage det på en firkant han kan lime på koppen etterpå, 

og som forklarer noe senere at han vil lage et symbol til [S33A:60 og S33B:3]. En elev 

spør hva jugendstil er [S34A:6], og en annen ser på bilder på powerpointen og spør om han 

ikke kan lage som et av bildene [S34A:10]. 

 

Lærerfokus: Når det gjelder dekorrelaterte sekvenser, handler det om individuelle 

løsninger for den enkelte elev, og lærer forklarer muligheter i forhold til det hun ser. For 

eksempel når hun forklarer hvordan eleven kan lage tredimensjonale «øyne», eller hvordan 

en annen elev kan la noe av dekoren stå ut i relieff [S32A:36, S33B:11], eller når hun 

tegner en «s» form for en annen elev og forklarer at det er en måte å gjøre det på hvis ikke 

han har en annen ide, og hvor hun i forhold til samme elev forklarer at han kan lage et 

symbol til i stedet for hank hvis han ønsker det [S33A:60, S33B:3]. Gjennom et par 
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sekvenser forklarer lærer hva som menes med jugendstil [S34A:6,9,10], hun anbefaler 

elever å lage relieff som står ut av koppen fordi det vil synes best, at det går an å 

kombinere med å risse inn, men at det ikke gir så god effekt [S34A:6]. 

 

Avslutningsfase, å tilføre farger og dekorative elementer:  
På skole 3 begynner avslutningsfasen i den femte timen. De aller fleste elevene er ferdige 

med sine kopper, og disse er råbrent og klare for glasur. Lærer introduserer elevene for hva 

glasur er, hun deler ut skriv om glasur og forklarer hvordan elevene kan arbeide med å 

legge på glasur. I motsetning til skole 2, hvor elevene brukte vanlige malepensler, har lærer 

på skole 3 kjøpt inn store, myke spesiapensler. I likhet med skole 2 forklarer lærer hvordan 

fargene forandrer utseende etter glasurbrann, og informerer om at elevene må studere 

fargeprøvene før de velger farge.  

Som på skole 2, er «antall lag med glasur» viet noe oppmerksomhet, men her poengterer 

lærer at elevene ikke må ha flere enn tre lag fordi glasuren kan renne under brenning. 

Lærer er også opptatt av å formidle til elevene at hun har et triks for å male med glasur 

innvendig, et triks hun viser i det øyeblikket en elev har kommet til det punktet i prosessen. 

Lærer forklarer videre hvordan penslene skal behandles i ettertid, vaskes og settes med 

busta opp. Hun poengterer at dette er dyre redskaper elevene må ta vare på. 

Tabell 22: Fellessekvenser, avslutningsfasen, skole 3 

39 S35A:1 Lærer deler ut et skriv om glasur og gir en teoretisk innføring i hva glasur er – 
snakker om fargeblanding og glasur, grunnen til at glasurfager ikke kan blandes 
som vanlige farger – og om hvordan elevene skal pensle på glasur. Hun påpeker 
at elevene ikke behøver å bli ferdige med glasur denne dagen men at de kan 
fortsette neste gang også 

40 S35A:3 Lærer forklarer hvor fargene står og at det ligger fargeprøver sammen med 
fargene. Hun påpeker at elevene kan flytte litt rundt i klasserommet alt 
ettersom hvor fargene befinner seg 

41 S35A:8 Lærer forklarer at rosa  - mørk lilla elle rosa – ikke dekker så godt og kanskje er 
best å bruke til detaljer 

42 S35A:10 Spør om noen er klar til å legge glasur på innsiden av koppen, fordi til dette har 
hun et eget triks hun vil vise elevene 

43 S53A:14 Ber elevene være nøye med ikke å viske ut sin dekor med glasuren – og hun 
minner om at alle flater må være dekket 

44 S35B:21 Forklarer hva elevene bør gjøre hvis de maler litt feil og minner elevene på å 
dyppe penselen ofte mens de maler 

45 S35A:24 Minner om at hvis noen er så langt at de skal ha glasur inni, så vil hun vise 
hvordan det kan gjøres på en grei måte 
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46 S35A:28 Lærer forklarer at mer enn tre strøk ikke er å anbefale fordi glasuren da kan 
begynne å renne, evt smelte fast i ovnen 

47 S35A:44 Lærer viser hvordan elevene kan legge glasur på innvendig i koppen 

48 S35B:13 Lærer spør om det er noen som vil jobbe videre med glasur neste gang, og hun 
forklarer at det snart er ryddetid 

49 S35B:22 Lærer forklarer hvor elevene skal sette det som er ferdig, og hvor de skal sette 
det som ikke er ferdig. 

50 S35B:24 Lærer ber elevene vaske penslene - og forklarer hva elevene skal gjøre med de 
ulike redskapene de har brukt i løpet av timen 

 

Fellessekvensene fra lærer omhandler i stor utstrekning materialmessige- og 

tekniskorienterte forklaringer på hvordan elevene skal arbeide, og hun demonstrerer ofte 

hvordan elevene konkret kan arbeide for å legge glasur på den råbrente leiren.  

 

Interaksjonssekvenser i avslutningsfase 
I avslutningsfasen er materialet analysert ( i likhet med S1 og S2) først og fremst i forholk 

til to hovedgrupper: form, farge og komposisjon og produksjonsrelaterte/tekniske aspekter. 

I motsetning til både S1 og S2 er det flere sekvenser som er relatert til form, farge og 

komposisjon. Det synes å være et høyere fokus på valg og vurdering av farger og de 

effekter fargene kan bidra med, enn hva tilfellet var på skole 2. 

 

Tabell 23: Interaksjonssekvenser i avslutningsfase, skole 3 

  ELEVFOKUS 
 Form, farge og komposisjon 
 Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
 Annet 

LÆRERFOKUS 
Form, farge og komposisjon 
Produksjonsrelatert/tekniske aspekt 
Material/redskap 
Annet 

S35A Elev kommenterer overflaten på koppen[5] 
Elev spør om rekkefølge[6] 
Elev legger frem et forslag på to farger hun 
har tenkt på[11]  
Elev spør hva lærer synes er best[11] 
Elev spør hvordan hun skal male 
bokstavene[13] 
Elev har malt utenfor[20] 
Elev viser frem det han har gjort[25] 
Elev forteller at det hun har tenkt er å male 
«hytta»[33] 
Elev forklarer at hun vil ha gult[33] 
Elev forklarer at noe av dekoren har lukket 
seg[35] 
Eleven forteller at han kikket på flere 
farger[35] 
Elev forklarer hvilke farger han vil ha og 
spør om det finnes sølvfarge, men sier han 
bruker lilla når lærer sier at de ikke har[35] 
Elev forklarer hva fargene symboliserer[35] 

Lærer forklarer at overflaten vil endre seg 
med glasur[5]  
Lærer forklarer at det er hip som happ[6]  
Lærer forklarer at forslaget kanskje ikke 
skaper den effekten eleven ønsker. Lærer 
kommer med mange forslag til 
fargekombinasjoner.[11] 
Lærer svarer at det vet hun ikke, det er 
vanskelig å si[11] 
Lærer forklarer hvordan hun skal 
male[13] 
Lærer forklarer at han kan bruke en 
pensel med vann for å fjerne det som har 
kommet på utsiden[20] 
Lærer spør om han har tatt to strøk[25] 
Lærer spør hva eleven maler[33] 
Lærer spør hva slags farger hun har tenkt 
å bruke og minner eleven på å tegne en 
strek over ø’en.[33] 
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Elev forklarer at han har tatt på tre lag[35] 
Elev spør om det er mulig å ha en farge inni 
og en utenpå[36] 
Elev sier det er en smart ide[37] 
Elev har malt ferdig på utsiden[39] 
Elev svarer hun skal ha hvit innvendig[39] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lærer foreslår at elev kan bruke brunt på 
detaljer[33] 
Lærer spør hvordan det går[35] 
Lærer forklarer at elev får male de større 
flatene etter hvert, og spør om fargene 
eleven har valgt[35] 
Lærer forklarer at elev må være trofast 
mot sin egen stil[35] 
Lærer påpeker at det blir kjempetøft med 
forskjellige farger [35] 
Lærer snakker om at fargevalg kan være 
kulturelt eller personlig betinget[35] 
Lærer påpeker et tre lag holder og at 
eleven kan begynne på noe nytt[35] 
Lærer forklarer at problemet ligger i å få 
tydelig skille mellom fargene[36] 
Lærer foreslår at han kan ha blått inni og 
grønt utenpå[37] 
Lærer spør hvilken farge eleven skal ha 
innvendig[39] 
Lærer henter hvit[39] 
Lærer viser hvordan elev skal røre opp 
glasuren[41] 
Lærer forklarer at elev kan legge tynne 
svarte streker med pensel for å få frem 
ansiktstrekkene[43] 
Lærer tar tak i koppen til elev og viser 
hvordan han skal male med lange strøk 
opp og ned [45] 

S35B Elev svarer hvit[14 
Elev spør lærer om hva slags farge hun skal 
ha innvendig [18] 
Elev sier seg enig og sier hun ikke vil stresse 
med å male innvendig nå. Hun vil heller gå 
litt nøyere over det hun allerede har 
gjort[18]  
Elev sier hun vil ha den sammen fargen som 
utvendig[19] 
 

Lærer foreslår at elev kan bruke mørkere 
farge på dekorelementene og forklarer at 
det er bedre å bruke en gang til enn å 
skynde seg for å bli ferdig[12] 
Lærer spør hvilken farge eleven skal ha 
innvendig[14] 
Lærer forklarer at det er to hvitfarger og 
forklarer hvordan eleven skal legge på 
farge [14] 
Lærer forklarer et er bedre å vente til 
neste gang enn å skynde seg for å blir 
ferdig[18] 
Lærer lurer på om elev vil ha en annen 
farge inni koppen[19] 
Lærer heller litt farge i koppen til eleven 
og sier hun kan stryke fargen oppover 
kanten[19] 

 

Elev- og lærerfokus gjennom avslutningsfasen 

Aspekter ved form, farge og komposisjon 
Elevfokus: I likhet med S2 er det få sekvenser som forteller om mønstre i elevfokuset når 

det gjelder form, farge og komposisjon. Ved en anledning ber en elev om hjelp til å velge 
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farger [S35B:18], og ved et par sekvenser forteller eleven om hvilke farger de har valgt 

[S35A: 11,33,36, S35B:19]. Det er en interessant sekvens hvor vi får innblikk i hvordan en 

elev tenker om de fargene han har valgt, og hva han legger av symbolikk knyttet til de 

enkelte fargene [S35A:35]. 

 

Lærerfokus: Når det gjelder valg og bruk av fager, stiller lærer spørsmål til hva slags farger 

eleven har tenkt å bruke [S35A:33,37,39, S35B:14,19], og hun kommer av og til med 

forslag til farger og fargekombinasjoner [S35A:11, 33, S35B:12]. Ved en anledning bruker 

lærer tid til å snakke om å være tro mot sin egen stil, og at farger både kan være kulturelt 

og personlig betinget [S35A:35]. 

 

Produksjonsrelaterte/tekniske aspekter 
Elevfokus: Det er få avmerkinger som går på hva elevene er opptatt av når det gjelder 

produksjonsrelaterte/tekniske aspekter. En elev spør om rekkefølgen i arbeidet [S35A:6], 

en spør om hvordan hun skal male bokstaver [S35A:13] og et par forklarer at de har gjort 

feil og spør hva de må gjøre for å rette opp [S35A:20, 35].   

Lærerfokus: Lærer forklarer hvordan eleven skal male [S35A:13,43,45, S35B:14,19], 

holde penselen og rette opp feil [S35A:20]. Et par ganger kommenteres antall lag med 

glasur [S35A: 25, 35]. 

 

5.3.3. Klasserommets resultater; de ferdige tingene 

Tabell 24: Analyse av elevproduukter, skole 3 
S3 Visuelt-estetiske aspekter Arkitektonisk-

konstruktive 

aspekter 

Annet: 

X4 

 

Grønn farge på utsiden og 

hvit innside og blekrosa på 

kanten. Innrisset blomst og 

teksten ”mamma” i svart 

skrift på den ene siden av 

koppen, en innrisset blomst 

på den andre. To 

bladformer er satt på som 

utvekster, en på hanken og 

en på motsatt side.  

Grunnformen er 

sylinderformet, 

drikkekanten er 

formet ut, bølgete og 

organisk.   

 

 

 

 

 

 

 

Eleven har 

tydelig uttrykt 

at koppen skal 

være en gave 

til mamma.  
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Y3 

 

Lyseblå grunnfarge. To 

grønne bladlignende former 

og en gul halvmåne er 

plassert som et relieff mot 

høyreside av hanken. 

 

 

 

 

 

 

Grunnformen er 

sylinderform med 

tydelig formet 

drikkekant. Hanken er 

firkantet, høy og 

slankt formet og står 

litt på oversiden av 

koppen. 

 

Y2 

 

Lyseblå grunnfarge med en 

stor gul sol med korte, 

kraftige stråler ut fra solen 

på den ene siden av koppen. 

Motsatt side strekker det 

seg en hvit, skylignende 

formasjon. 

Dekorelementene er svært 

kraftige. 

 

 

 

 

Grunnformen er 

sylinderformet, med 

noe avrundet 

drikkekant. 

 

X9 

 

Utsiden av koppen er blå og 

innsiden brun. Brunfargen 

gjentas i hanken og på 

dekorelementene. Dekoren 

står i relieff, på høyre side 

av hanken er et enkelt gult 

hus med brunt tak, og på 

motsatt side en stor gul 

form påskrevet” Lindø”. En 

brun oppdelt stolpe er 

plassert mellom øya og 

huset, vis a vis hanken.  

Svakt konisk form. 

Lett avrundet 

drikkekant. Flat, liten 

hank med svak 

bevegelse oppover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppen er 

laget til hytta 

X3 

 

Hvit grunnfarge med blå og 

gule dekorelementer og blå 

hank. En blå blomst med 

gul kjerne, og en gul blomst 

med blå kjerne er plassert 

på hver side av koppen. 

Den gule blomsten er noe 

mindre og plassert noe 

høyere enn den blå. 

Blomstene er kraftige og 

står i relieff på koppen. 

Koppen er konisk 

formet og nokså 

kraftig i godset. 

Hanken er firkantet 

og  s-formet.  
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X5 

 

Blå utside, hvit innside og 

blekrosa hank. Koppen er 

påsatt sommerfuglliknende 

dekorelementer i relieff. To 

er plassert på koppens 

utside, følehorn er risset 

svakt ned i godset, et 

element er plassert slik at 

den stikker litt over 

koppekanten rett ved 

hanken.  

Grunnformen er 

konisk og formet slik 

at det dannes en 

helletut på den ene 

siden, koppen er mer 

mugge enn kopp. 

Hanken er flat og s- 

formet. 

 

Y8 

 

Lyseblå utside og hvit 

innside. Tre grønne 

bladaktige former er 

plassert noe tilfeldig på 

formens nedre del som 

relieff. 

Grunnformen er 

konisk, smal nederst 

og utvidet i overkant. 

Hanken er flat og 

følger i en jevn bue 

fra øvre til nedre kant 

Eleven ville 

lage «ølglass», 

noe han fikk 

aksept for av 

lærer 

X1 

 

Grunnfargen er hvit. Et 

blått diagonalt felt skaper et 

midtparti som skråner fra 

hanken og ned mot 

underlaget på motsatt side. 

En mørkere blå blomst 

binder det hvite og blå 

feltet sammen. Hanken er 

hvit og tar opp og binder 

sammen det visuelle 

uttrykket 

Grunnformen er 

konisk, med relativt 

vid åpning øverst. En 

liten helletut er formet 

på motsatt side av 

hanken. Hanken er 

flat, festet i overkant 

og litt nedenfor 

midten og danner en 

jevn oval bue.  

 

X6 

 

Innsiden er hvit, utsiden er 

delt mellom et lyseblått og 

hvitt felt delt ved en 

diagonallinje fra helletuten 

til hanken. Hvit spiraldekor 

er risset inn i det blå feltet 

på hver side av hanken  

 

 

 

 

 

Grunnformen er svakt 

konisk, åpningen er 

formet ut og danner 

en hjerteform sett 

ovenfra, spissen i 

hjertet er formet som 

helletut. Hanken er 

flat og tilnærmet 

formet som et halvt 

hjerte 

 

X8 

 

Grunnfargen er mørkblå. Et 

svart takkete felt dekker og 

står i relieff fra nedre kant 

til litt under midten av 

koppen. Hanken tar opp 

den svarte fargen 

 

 

 

 

 

 

Grunnformen er svakt 

konisk og overkanten 

strukket slik at 

åpningen nærmer seg 

en oval. Hanken er 

flat, smal og har en 

bevegelse oppover. 
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X2 

 

Innsiden er hvit og utsiden 

lilla. Lysegrønne 

bladformer er plassert 

diagonalt i en rytmisk og 

jevn bevegelse rundt hele 

formen. Bladnerver er risset 

inn i godset 

 

En lav, vid konisk 

form med skråstilt 

avslutning. 

 

X7 

 

Hvit innside og svart utside. 

Dyprøde dekorelementer 

plassert på hver side av 

hanken. 

 

 

 

 

 

 

 

Svakt konisk form, 

noe utvidet i overkant. 

Hanken er flat og står 

i en avlang bue ut fra 

koppen. 

 

X10 

 

Blekgul innside og hank, 

lyseblå ytterside. Rundt 

hele formen er det risset inn 

riller i en rytmisk 

repeterende bevegelse rundt 

hele koppen. Hver rille er 

malt med mørkere blåfarge 

for å forsterke 

dybdeeffekten i rillene. 

Formen er svakt 

konisk med formet 

drikkekant. Hanken er 

flat og danner en smal 

diagonal bue ut fra 

koppen.  

Eleven fikk 

aksept for å 

bruke 

inspirasjon fra 

greske søyler 

Y1 

 

Knall gul grunnfarge og 

sterkt rød detaljer på 

hanken og på bladlignende 

dekorelementer i relieff 

som er plassert midt på, 

diagonalt og i rytmisk 

gjentagelse rundt formen  

 

 

 

 

 

Grunnformen er en 

syliderform som er 

skåret skrått slik at 

hovedformen luter 

sterkt til den ene 

siden. Hanken består 

av to kraftige røde 

stolper som er bundet 

sammen av en gul 

tverrstolpe. 

Eleven ble 

veldig opptatt 

av gresk 

arkitektur, og 

hanken er 

formet med 

inspirasjon fra 

et tempel.  

Y7 

 

Blå farge inni og lysbeige 

på utsiden. I en bord rundt 

formen er det plassert ulikt 

typer ”godteri” i sterkt 

relieff, kjærlighet på pinne, 

is, sukker tøy mm. Disse er 

malt med bleke farger. 

 

 

 

 

 

 

 

Formen består av en 

rett sylinder med flat 

kant og relativt tykt 

gods. Ingen hank. 

 

 

 

 

  

Dekoren 

referer til 

«godteri» fordi 

eleven lager en 

godteriskål 
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Y4 

 

Hvit innside og hvit på 

toppen, blålig rødfarge på 

utsiden og hanken. To 

dekorelementer på hver 

side av hanken som skal 

forestille teatermasker med 

ulike ansiktsuttrykk, en 

maske er blå og en er svart 

Formen er svakt 

konisk med antydning 

til en stett nederst. 

Toppen er kuttet rett 

av, men formet ørlite i 

retning av en helletut. 

Hanken er bred og flat 

og formet i en 

bølgende bevegelse.  

Bruken av 

”masker” som 

dekorelement  

kan sees som  

et direkte 

forslag fra 

lærer. 

Y5 

Ikke ferdig, ikke bilde 

Mye bruk av symboler Rett sylinderform  

X11 

Ikke ferdig, ikke bilde 

 Ønsket en firkantet 

form, ble ikke ferdig 

 

Y6 

Ikke ferdig, ikke bilde 

Bruk av «øyne» som 

dekorelement 

Rett, syliderform  

 

Arkitektonisk-konstruktive aspekter 
Av 16 ferdige produkter kan seks former sies å være sylinderformet, og ti kan sies å være 

svakt koniske former. Ni av formene er bearbeidet og formet etter fremstilling av 

hovedform. Tre objekter kan sies å være bolle/skål, ti kopper, et ”ølglass” og fire mugger.    

 
Visuelt-estetiske aspekter  
Når det gjelder bruken av dekorative elementer, kan en se at flere av elevene har arbeidet 

med forenkling og imitering av naturobjekter, og det er flere som bruker blomster og 

bladformer som dekorativt innslag. To elever har eksplisitt valgt en annen stilperiode enn 

jugendstil som inspirasjon (Y1 og X10). Nesten alle elevene bruker og kombinerer tre 

farger. Elleve elever har tilført kraftige relieffelementer som dekor, og fem har risset 

dekorelementer inn i leiregodset. To elever kan sies å ha utfordret tingens funksjonalitet 

(Y1 og X4).  

 
Elevproduktene i relasjon til lærerens konstruksjon av innhold 
På skole 3 er arbeidet med estetisk-visuelle aspekter satt i sammenheng med bruken av 

jugendstilens visuelle språkrepertoar, en tilnærming som dermed kan sies både å rette og 

styre elevenes oppmerksomhet mot et spesifikt og valgt innhold som elevene må aktivisere 

og ta i bruk i eget arbeid. Der hvor tilnærmingen på skole 1 ble beskrevet nærmest som en 

klassisk produktutviklingsproblematikk, kan tilnærmingen på skole 3 mer forstås som en 

logikk slik den ble beskrevet i L-97; hvor opplevelse (av for eksempel kunst og 

formkultur) ble lagt som en slags forutsetning for å skape uttrykk. 



 
- 218 - 

 

På skole 3 er det ikke lærerens egenproduserte modeller som sådan som danner 

utgangspunktet for elevenes design. Her er det i større grad et mer generelt tematisk 

utgangspunkt knyttet til en spesifikk stilperiode som lærer skisserer som utgangspunktet. 

Her snakkes det om linjeføring, ellipser, organiske former osv. som mulige former for 

virkemidler elevene kan ta i bruk i eget arbeid. Det er i tillegg lagt vekt på at elevene selv 

kan søke informasjon gjennom et utvalg bøker lærer har tatt med eller på internett.  

Det kan være vanskelig å observere direkte fra elevarbeidene at det er jugendstilen som har 

vært utgangspunktet, eller en kan kanskje snakke om at måten elevene har tolket 

jugendstilen på, viser en tendens til at de har nærmet seg organiske uttrykk, og at de 

dekorative elementene ser ut til å være hentet/inspirert fra natur. 

Når det gjelder arkitektonisk- konstruktive aspekter, har det oppstått noe mer variasjon i 

formuttrykket enn hva som var tilfellet på skole 2. Det henger sannsynligvis sammen med 

måten læreren har ført elevene gjennom de tekniske aspektene ved konstruksjonen på, og 

at det pga bruken av tykke leireleiver til sammensettingen, oppstod muligheter for elevene 

til å forme materialet i etterkant. Det var stort sett i denne bearbeidingen det oppstod ulike 

formuttrykk og med det, bruksformer som overskred betegnelsene kopp/bolle,      

I kapittelet er lærerens fellessekvenser og interaksjonssekvenser 

fra oppgaveperiodens begynnelse til elevenes produkter er 

ferdige, beskrevet og tolket gjennom idefase, produksjonsfase og 

avslutningsfase. I tillegg er de ferdige elevarbeidene presentert, 

analysert og sett i sammenheng med lærerens konstruksjon av 

innhold. I neste kapittel sammenfattes resultatene fra de tre 

skolene.  

 

 
 
 
 

SKOLE 3 

1.fra ide til ferdig 
produkt: 
- introduksjon  
- idefase 
- produksjonsfase 
- avslutningsfase 
 
2. analyse av 
elevarbeid 
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6. Sammenfatting og presentasjon av sentrale mønstre og tendenser  

 

Gjennom de fortettede beskrivelsene i forrige kapittel har datamaterialet fra de tre 

klasseromscasene blitt presentert og behandlet hver for seg. Arbeidet fra ide til ferdig 

produkt ble delt inn i og presentert kronologisk gjennom tre faser; idefase, produksjonsfase 

og avslutningsfase. I dette kapittelet gjøres en sammenfatting og tolkning. Det vil si, først 

blir noen tendenser knyttet til oppgaveperiodens struktur og gjennomføring presentert, før 

noen tendenser ved arbeidet fra ide til ferdig produkt legges frem. Først beskrives 

tendenser knyttet til idefasen, deretter noen tendenser knyttet til produksjons- og 

avslutningsfasen (de to siste blir sett under ett i det som er kalt fremstillingsfasen). Til slutt 

i kapittelet belyses de ferdige tingene i relasjon til oppgaveperiodens innhold og arbeid.  

6.1. Ideutviklingsfase; å planlegge og å designe et mulig produkt 

Ideutviklingsfasen begynner i det øyeblikket læreren presenterer oppgaven for elevene. I 

alle de tre klasserommene introduseres elevene til oppgaven gjennom at læreren formidler 

både hva og hvordan elevene kan, og er forventet å arbeide gjennom perioden. 

Presentasjonen og tolkningen av materialet følger tre linjer. Den første er rettet mot 

lærerens konstruksjon av en kollektiv innholdsarena, det vil si hva og hvordan læreren 

segmenterer og presenterer innholdsrelaterte elementer for oppgaveperioden, og den andre 

er relatert til elevenes arbeid og hvilke mønstre som kan sees gjennom 

interaksjonssekvensene mellom lærer og elev, og de ulike fokus som har blitt tolket ut fra 

disse interaksjonene.  

Lærerens presentasjon av innhold og oppgaveperiode  
Lærerens presentasjon av oppgaveperioden innebærer formidling av oppgaven/problemets 

art, krav og kriterier knyttet til arbeidet, samt formidling av oppgaveperiodens faglig 

innhold. Elevene blir presentert for hva de er forventet å arbeide med, de blir presentert for 

ulike former for visuelle og verbale modelleringer og faglige ressurser, samt krav og 

kriterier knyttet til løsning og fremdrift gjennom perioden. Introduksjonene er komplekse 

og sammensatte og favner vidt. Gjennom introduksjonene antyder lærerne former for 

læringsrom gjennom at de på den ene siden skisserer muligheter og på den andre siden 
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avgrenser eller styrer elevenes arbeid mot bestemte handlingsalternativer. Nedenfor gis en 

oppsummering og sammenstilling av lærernes kollektive konstruksjon av innhold.  

 

Tabell 25: Sammenfatting av kollektiv innholdsarena, introduksjonsfase 
 Skole 1:Introduksjon: Skole 2: Introduksjon: Skole 3: Introduksjon: 

Materialer/ 
teknikk og 

redskap 
 

Krav til sammensetting av 
deler, finérplater(tre) som 
hovedmateriale, men 
elevene forespeiles valget av 
egen løsning mellom enkel 
versus sammensatt form og 
elevens forståelse av egne 
ferdigheter ved valg av 
løsning 

Krav om å bruke leire som 
materiale; men tre teknikker 
å velge i, valg relateres til 
arbeidstegning, dvs, velge 
teknikk i forhold til 
arbeidstegning.  
 

Krav om å bruke leire og at 
alle skal lære plateteknikk; 
men elevene forespeiles 
mulighet til formvariasjon og 
objekttype. 
 

Kunst og 
formkultur 

 

Læreren viser tre 
egenproduserte modeller, 
men påpeker at disse skal 
fungere som inspirasjon og 
utgangspunkt for elevenes 
eget arbeid, det er ikke tenkt 
at elevene skal kopierer 
lærerens former. 

Læreren viser en lang rekke 
bilder av kopper på 
powerpoint, understreker at 
elevene skal lage ”sin” kopp 
og at det er kreativiteten som 
evt stopper dem. 
 

Læreren holder en 
forelesning om 
arkitekturhistorien og  
trekker ut og skisserer 
formale elementer ved 
”jugendstil” som inspirasjon 
og utgangspunkt for elevenes 
arbeid. 

Form, farge og 
komposisjon 

 

Det er et ikke et krav at 
elevene skal tilføre farge eller 
dekor, men læreren skisserer 
noen muligheter med 
”estetiske virkemidler”.  
Læreren skisserer for øvrig 
også, gjennom 
presentasjonen av 
egenproduserte modeller, 
konstruktive og formmessige 
muligheter og variasjoner 
over tre ulike tema og 
vanskelighetsgrader, men 
forklarer at dette kun er 
mulige måter å angripe 
oppgaven på. 

Det er et krav at elevene skal 
tilføre dekor og farger (og 
hank), men hva og hvordan 
det skal gjøres, er opp til 
elevene. Læreren skisserer 
muligheter gjennom å 
forklare at elevene kan gjøre 
hank som ”ører” eller ”tilføre 
ben”.  
 

Læreren fokuserer på 
jugendstilen og forklarer og 
viser typer av formelementer 
knyttet til perioden; ellipser, 
linjeføring og organiske 
former, men det er lagt opp 
til at elevene selv skal søke 
etter inspirasjon til former og 
uttrykk i bøker/ på nett osv. 
Videre er det satt krav til 
størrelsen, men elevene må 
selv finne ut hvilken form de 
vil lage. Læreren legger opp 
til at elevene skal 
eksperimentere med hanker 
og former.  

Arbeidsmåter/ 
prosess-forløp 

Elevene forventes å:  

definere funksjon – bruke 
skisser og modeller for å 
utvikle formideer på basis av 
funksjonskriterier –  
vurdere løsningsalternativ – 
lage nøyaktig modell i 
arkitekturpapp – produsere 
det planlagte produktet 

Elevene forventes å:   
 
bruke fantasi - tegne ti 
skisser av mulige og umulige 
kopper (visuelt ”tankekart”) – 
velge tre og tegne disse som 
arbeidstegning i stort format 
med farger – velge en av 
disse – velge teknikk på 
bakgrunn av arbeidstegning – 
produsere kopp i forhold til 
arbeidstegning  

Elevene forventes å: 

bruke jugendstil som 
utgangspunkt og inspirasjon 
– søke egen inspirasjon via 
internett/bøker osv – velge 
objekttype og form/fasong – 
utvikle og lage mønstermal til 
ønsket form– produsere 
objekt og jobbe med dekor 
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Aspekter relatert til kunst og formkultur 

Krav til objekttype  
I de tre oppgaveperiodene har objektet, eller den konkrete tingen elevene er forventet å 

designe og lage, en viktig plass, og det er i større eller mindre grad bestemt hva elevene 

skal designe og lage. Det kan være helt styrt som på skole 2 hvor elevene skal lage en 

kopp, eller noe å drikke av, eller det kan være bestemt gjennom alternativ som på skole 1; 

fat eller bolle, hvor hensikten beskrives gjennom å ha noe i eller på, eller som på skole 3; 

kopp eller skål hvor koppens funksjon ikke beskrives, men at å lage skål handler om å 

legge noe oppi.  

Utgangspunktet for objektet elevene skal designe og lage kan med andre ord sies å være 

forankret i objektet eller tingen i seg selv, og elevene gis i utgangspunktet relativt liten 

aktiv medbestemmelse eller mulighet for å påvirke i forhold til hva slags objekt de skal 

rette arbeidet mot og det som ser ut til å være en klar målrettethet mot tingen som sådan.  

Bruk av forbilder; mellom sterke og svake funksjoner  
Samtidig er det identifisert noen visuelle utgangspunkt for arbeidet, og disse kan i 

hovedsak knyttes til lærernes utvalg og aktivisering av visuelle representasjoner. Når det 

gjelder visuelle stimuli, sees disse tydelig gjennom måten lærerne bruker visuelle 

representasjoner på, fra egenproduserte modeller (skole 1), via en bildevisning av kopper 

(skole 2) til bilder fra arkitekturhistorie og jugendstil spesielt (skole 3). Bruk av bilder og 

konkreter som visuelle artefakter gjør det mulig både å snakke om ulike former for (dirkete 

og mer indirekte) idemessig og visuell inspirasjon og påvirkning (implisitt og eksplisitt) for 

elevenes arbeid.  

Både på skole 1 og på skole 3 gis forbildene (lærerens egenproduserte modeller og 

eksempler på jugendstil) en relativt sterk funksjon for elevenes arbeid. De tre modellene 

læreren presenterer på skole 1 gir relativt sterke føringer for hvordan elevene kan arbeide 

med egne ideer og ideutvikling, fordi modellene og måten læreren presenterer disse på 

konkretiserer både hva og hvordan han tenker at elevene skal arbeide med egne former og 

formutvikling. Det er viktig å påpeke at lærer presenterer tre ulike modeller, samtidig som 

det skisseres at elevene har muligheter til å utvide eller tenke utover det læreren 

presenterer. Læreren formidler at elevene ikke skal kopiere det de ser, men bruke det som 
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utgangspunkt og referanser i eget arbeid. På skole 3 tydeliggjør lærer eksplisitt at elevene 

skal ta utgangspunkt i og bruke bevisst jugendstilens formale og estetiske formrepertoar 

(som linjer, ellipser osv.) når de skal designe sine ting. De visuelle forbildene både på 

skole 1 og skole 3 kan derfor sies å ha en relativt sterk funksjon, både gjennom hva læreren 

sier og legger opp til, men også i forhold til de visuelle aspektene elevene presenteres for. 

På skole 2 sees en langt svakere funksjon knyttet til de visuelle referansene elevene 

presenteres for. Lærer viser en lang rekke bilder med ulike kopper på en 

powerpointpresentasjon, presentasjonen følges av musikk, og det presenteres ingen krav til 

at elevene skal ta i bruk, gå tilbake til eller aktivisere disse visuelle representasjonene 

knyttet til eget arbeid.  

Aspekter relatert til formale og estetiske virkemidler  
Gjennom analysen av læreplaner i kapittel 3.3 vises det til form, farge og komposisjon som 

et kunnskapsfelt som anvendes og brukes, og som implisitt er til stede i enhver form for 

formgivende arbeid. Det er umulig å fremstille form, eller å formgi, uten å anvende 

formalestetiske virkemidler. Men på hvilken måte inngår dette kunnskapsfeltet i de faglige 

praksisene, hvordan aktiviseres og brukes det? Jeg har gjennom analysen sett et behov for 

å dele inn formale- og estetiske virkemidler i to kategorier; en som vedrører arkitektonisk-

konstruktive aspekter ved formens oppbygging og konstruksjon, og en annen som vedrører 

visuelt-estetiske aspekter (bruk av farger og dekorative elementer). 

Lærernes sammensetting av innholdsdimensjoner formidler videre ulik vektlegglegging 

mellom det arkitektonisk-konstruktive og det estetisk-visuelle arbeidet. Det arkitektonisk-

konstruktive synes å være mer fremtredende på skole 1, mens det både på skole 2 og skole 

3 ser ut til å være et sterkere fokus på estetisk-visuelle og dekorative aspekter. Det kan 

også sies at arbeidet med estetisk-visuelle aspekter ser ut til å være lagt opp til elevinitiativ 

og valg på skole 1 og skole 2, mens det på skole 3 synes å være mer styrt og rettet mot et 

avgrenset faglig innhold.   

Muligheter og begrensninger knyttet til formgiving (arkitektonisk-konstruktive aspekter) 
Det er mange begrensninger knyttet til hvordan elevene kan arbeide med formgiving eller 

det jeg har kalt de arktitektonisk-konstruktive aspektene ved form. Når det gjelder 

formgivingen og konstruksjonen av fatet/ bollen på skole 1, settes begrensninger på 

størrelse, og lærer antyder en viss standardisering av bredden på veggene i fatet som 

elevene må forholde seg til, men valget av sammensetting som teknisk element bidrar til at 
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elevene får et visst repertoar å vurdere å ta i bruk i forhold til formens arkitektonisk-

konstruktive element. På skole 2 settes ingen eksplisitte krav til verken formutviklingen 

eller størrelsen på tingen, men begrensningene er regulert gjennom blant annet kravene om 

å lage en funksjonell kopp. På skole 3 settes i tillegg eksplisitte begrensninger på størrelse 

(blant annet med praktiske begrunnelser om å få plass i ovnen til brenning).   

Det ser ut til å være en sterk sammenheng mellom lærerens valg av objekt, materialer og 

teknikker og elevenes muligheter til formgiving. På skole 1 for eksempel, bruker læreren 

de egenproduserte modellene til å vise hvilke muligheter elevene har i egen formgiving 

innenfor de rammene og begrensingene som både objekttypen, teknikken og materialene 

danner til sammen. 

Visuelt-estetiske virkemidler – mellom individuelle valg og styring  
Når det gjelder elementer som kan sies å inneha en mer visuelt-estetisk betydning 

(dekorative elementer), som farger, fargesammensetning og eventuelt tilføring av 

dekorative elementer, så inngår disse på ulike måter i den faglige praksisen. På skole 1 er 

estetiske virkemidler i form av farge og eventuell dekor nevnt i lærerens introduksjon til 

perioden, men hvordan elevene skal forholde seg til dette, hvordan de forventes å bruke 

farger, legges først og fremst opp til elevene selv. En gang oppfordrer læreren elevene til 

ikke bare å bruke brunt (slik en annen elevgruppe hadde gjort tidligere). På skole 2 er det et 

krav at elevene skal bruke farge og dekor, men som tidligere nevnt, ligger det ikke 

ytterligere føringer på hva dette kan innebære. Både på skole 1 og skole 2 synes det som at 

lærere legger opp til at elevene selv skal finne på og utvikle det estetisk-visuelle uttrykket 

på egenhånd. Forskjellen mellom de to er at på skole 2 har elevene helt fra begynnelsen av 

planlagt og tenkt gjennom det estetisk-visuelle uttrykket. Det er et sentralt krav til 

arbeidstegningene. På skole 1 derimot, kommer det estetisk-visuelle inn som et element når 

de konstruktive formene er ferdige; det er ikke planlagt eller gjennomtenkt på forhånd og 

får litt preg av en ad-hoc tilnærming på slutten av perioden.  

På skole 3 er arbeidet med estetisk-visuelle aspekter satt i sammenheng med bruken av 

jugendstilens visuelle språkrepertoar, en tilnærming som dermed kan sies både å rette og 

styre elevenes oppmerksomhet mot et spesifikt og valgt innhold som elevene må aktivisere 

og ta i bruk i eget arbeid. Der hvor tilnærmingen på skole 1 ble beskrevet nærmest som en 

klassisk produktutviklingsproblematikk (mellom «form og funksjon»), kan tilnærmingen 

på skole 3 forstås i lys av den overordnede matrisen i L-97; hvor opplevelse (av for 
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eksempel kunst og formkultur) ble lagt som en slags forutsetning for å skape uttrykk 

(KUF, 1996).  

Aspekter ved materialer, redskaper og teknikker 
Alle lærerne har gjort et utvalg relatert til materialer, redskaper og teknikker, og disse 

valgene angir sentrale muligheter og avgrensninger vedrørende elevenes arbeid. På skole 1 

er det et krav av elevene skal bruke finérplater som utgangspunkt for å jobbe med 

sammensetting av deler, men de forespeiles formmuligheter i spennet mellom enkel versus 

sammensatt form. I både skole 2 og skole 3 er det leire som er definert som 

materialområde. På skole 2 får elevene en mulighet til å velge mellom tre teknikker; 

plateteknikk, pølseteknikk eller tommelteknikk, mens på skole 3 avgrenses teknikkvalget 

til at alle elevene skal lære plateteknikk.  

Når det gjelder produksjonsmessige utfordringer, er det gjennom en tilnærming på skole 1, 

hvor sammensetting av deler presenteres som den tekniske hovedutfordringen. På skole 2 

er det lagt opp til at elevene kan velge mellom tre måter å skape/konstruere form på23, og 

på skole 3 er det produksjonsmessige avgrenset til at alle elevene skal lære plateteknikk. 

Med valget/begrensningen til de produksjonsmessige utfordringene er i prinsippet også 

materialvalget bestemt. 

Aspekter ved arbeidsmåte/prosessforløp 
Når det gjelder elevenes arbeid og fremdrift, har lærer skissert både prosessforløp og 

forventninger om arbeidets karakter; På skole 1 er elevene forventet å arbeide litt som 

designere med en presisering av at det handler om å arbeide i spennet mellom form og 

funksjon (fra funksjon til form). På skole 2 uttaler lærer at elevene skal bruke sin egen 

fantasi som ressurs, og idéarbeidet beskrives som en prosess hvor det er om å gjøre å 

komme på så mange ideer som mulig (minst ti skisser). I tillegg poengterer lærer at elevene 

i dette arbeidet kan tenke helt fritt, samtidig er det en sterk føring knyttet til rekkefølgen på 

elevenes arbeid; de skal produsere ti små skisser, velge tre av disse og tegne disse store og 

med farger (arbeidstegninger) før de til slutt tar et valg av hva de vil materialisere. På skole 

3 er det kravet om at elevene skal ta utgangspunkt i og la seg inspirere av jugendstil, som 

                                                 

23 Plateteknikk, tommelteknikk eller pølseteknikk 
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retter og styrer elevenes oppmerksomhet i idéutviklingsfasen, og elevene tilbys ressurser i 

form av bøker, internett og andre former for visuelle referanser knyttet til jugendstil.  

Gjennom oppgaven/problemet lærerne presenterer for elevene, synliggjøres ulike 

tilnærminger til designprosesser. Problemstillingene elevene er forventet å forholde seg til 

er viktige, fordi det er disse som kan sies å være grunnlaget både for hvordan elevene 

oppfatter hvordan de forventes å arbeide, samtidig som de synliggjør ulike faglige 

tilnærminger til designorientert undervisnings- og læringsarbeid. Slik disse 

problemstillingene er formidlet av lærer, kan en hevde at undervisnings- og læringsarbeidet 

peker i retning av ulike fagforståelser, og det kan argumenteres for at undervisningen 

formidler trekk ved både designanalytiske (skole 1), reproduserende og 

formingspedagogiske (skole 2) til mer kulturfortolkende (skole 3) arbeidsmåter.  

Noen mønstre og tendenser relatert til arbeidet med ideer og idéutvikling 
Elevenes arbeid med ideer og idéutvikling foregår i skjæringspunktet mellom det lærer har 

stipulert av faglig innhold og elevenes evne til å forestille seg løsningsforslag. I dette 

arbeidet er skisser og modeller sentrale hjelpemidler, og det er først når elevene selv 

begynner å visualisere sine tanker og ideer gjennom en eller annen visuell form, det synes 

å være mulig for lærerne å kunne snakke om eller problematisere elevenes ideer.  

I møtet med lærerens presentasjon av oppgave og innhold ser elevene ut til raskt å 

aktivisere et fremadrettet blikk mot det som skal bli det ferdige produktet. Det synes som 

de har behov for å kunne forestille seg både hvordan ideene de tegner og forestiller seg vil 

kunne se ut i virkeligheten, samtidig som de formidler et behov for å forstå hvordan de kan 

lage/fremstille det de tenker. Det ser ut til å være viktig at lærer kan forklare og plassere 

elevenes arbeid i et fremtidig perspektiv.  

Arbeidet med ideer kan derfor både sees i lys av enkeltdeler og problemstillinger knyttet til 

en her- og nåsituasjon, men også i et mer helhetlig perspektiv hvor forestillingene/ideene 

kan sees som et (gyldig) svar på oppgaveperiodens krav og muligheter. I disse 

forestillingsprosessene ser lærerens erfaring og kunnskap ut til å være helt avgjørende, og 

elevene stiller ofte spørsmål om hvordan deres ting kommer til å se ut som ferdig produkt.   

Målet med ideutviklingen er felles i de tre klasserommene; nemlig at elevene skal komme 

frem til et tenkt og visualisert forslag til hva de vil lage. Hvor definert og konkretisert dette 
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tenkte og visualiserte produktet skal være, varierer fra pappmodell i riktig størrelse (skole 

1), en definert arbeidstegning med farger og dekor (skole 2) til en litt mer løselig skisse 

(skole 3), men i alle de tre klasserommene er arbeidet i ideutviklingsfasen nødvendig for at 

alle elevene skal opparbeide en forestilling om «et mulig produkt».    

Gjennom idefasen er det videre en tendens til at det er elevene som ber om veiledning og 

hjelp når de opplever et behov for det. Det er ulikt hvor ofte elever ber om hjelp. Noen er 

mer aktive enn andre i å søke etter lærers oppmerksomhet, men elevene henvender seg til 

lærer med eksplisitte spørsmål eller ved å vise frem arbeidene sine med forventninger om 

at lærer skal respondere og gi en vurdering eller tilbakemelding på arbeidet.  

Videre presenteres en sammenfatting av de tendenser som er observert gjennom 

interaksjonssekvensene. 

Oppgave/ prosess- relaterte aspekter gjennom idefasen 
Et fellestrekk i de tre klasserommene er at elevene henvender seg til lærer med en 

forventning om at lærer skal akseptere eller godkjenne arbeidet de har gjort så langt. På 

skole 1, for eksempel, stiller elevene spørsmål som går på om ideen er «grei nok», om den 

«kan aksepteres» eller mer presist om hvordan lærer vurderer eller hva han synes om 

ideen. På skole 2 fremkommer spørsmål om læreren kan vurdere arbeidet, eller hva som 

skal til for å få god karakter, og på skole 3 spør elevene etter lærerens godkjenning, i likhet 

med skole 1 om ideen kan aksepteres og de spør etter hva som er «innenfor oppgaven». 

 

«Å være innenfor eller utenfor oppgaven» eller «å ta valg» 
Særlig på skole 1 og skole 3 tyder elevenes spørsmål på at elevene har oppfattet og 

forholder seg til at det finnes rammer og begrensninger for arbeidet. Elevene synes å ha 

oppfattet betydningen av å være «innenfor oppgaven», og de søker i møtet med lærer å 

finne ut hvor i dette landskapet de selv befinner seg med sine ideer og at de behøver 

godkjenning og aksept fra lærer for å kunne arbeide videre. Betydningen av å være 

«innenfor eller utenfor» oppgaven tydeliggjøres gjennom lærernes respons på elevenes 

henvendelser, blant annet på skole 1, hvor lærer ofte viser tilbake til oppgavetekstens krav 

og formidler betydningen av å være innenfor oppgaven i forbindelse med å få karakter. I 

møtet med disse spørsmålene får lærerrollen karakter av å være en form for «portvakt», og 

den som har makt til å godkjenne elevenes arbeid.   
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På skole 1 og skole 3 har lærerne i tillegg et faglig fokus i møtet med elevenes ideer. I de 

to klasserommene kan man snakke om at lærer problematiserer elevens arbeid, enten ved å 

vise tilbake til oppgaveteksten og stille bevisstgjørende spørsmål til eleven, eller ved å 

drøfte/problematisere elevenes ideer og arbeid gjennom, for eksempel, å relatere ideen til 

både tekniske muligheter og tidsaspekt. På skole 2 for eksempel, stiller læreren ofte 

spørsmål til elevene om hva tingene skal brukes til, og hvordan de tenker at ideutkastene 

passer til formålet, både som tydeliggjøring av problemet elevene er forventet å arbeide 

med, men også som spørsmål som fungerer bevisstgjørende gjennom det at elevene må 

tenke gjennom, begrunne og reflektere over egne ideer og tankeutkast. På skole 3 henviser 

lærer i tillegg ofte elevene til å ta i bruk bøker, bilder, internett osv. som kilder og 

referanser for elevenes ideutvikling.   

På skole 2 søker også elevene etter lærers vurdering og godkjenning, men de ser i mindre 

grad ut til å være opptatt av oppgavens begrensninger som sådan, eller om de er innenfor 

eller utenfor oppgavens rammer. Det som fremkommer som en tendens på skole 2 er 

elevenes rettethet mot det «å ta valg», og de spør ofte lærer om hjelp til å ta valg. I likhet 

med de to andre klasserommene viser lærer tilbake til oppgaveteksten i møtet med 

elevenes arbeid, men i dette tilfellet handler det først og fremst om forventningen om at 

eleven skal lage minst ti små skisser og i mindre grad om faglige problemstillinger knyttet 

til dette. I møtet med elevenes dirkete spørsmål om hva de bør velge, gir læreren ofte 

konkrete svar, men det hender at hun stiller spørsmål til hva eleven selv synes, eller at hun 

utdyper aspekter eleven bør gjøre før de tar et endelig valg.       

Det synes å være en prinsipiell forskjell i hvordan forholdet mellom elev, lærer og faglig 

innhold forløper på skole 1 og skole 3 på den ene siden, og skole 2, på den andre. På den 

ene siden det som oppfattes som lærernes fokus rettet mot problematiseringer og drøftinger 

av elevenes arbeid, og en rettethet mot å hjelpe elevene til å ta valg på den andre. Det er 

sannsynlig at denne forskjellen er knyttet til måten læreren har segmentert og satt sammen 

innholdsdimensjoner på, og i særlig grad hvordan eller om de har skissert noen idemessige 

problemstillinger som de forventer at elevene skal forholde seg til og aktivisere gjennom 

eget skapende arbeid.  

På skole 1 er det sentralt at elevene arbeider «fra funksjon til form», og på skole 3 er 

jugendstilen presentert som et visuelt felt elevene skal bruke og aktivt la seg inspirere av. I 
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begge disse tilfellene ser det ut til å oppstå forståelse av en ambivalent romlighet, et 

mellomrom som må fortolkes og forstås for hva det betyr egentlig å gå fra «funksjon til 

form»? Og, hva innebærer det egentlig å la seg inspirere av jugendstil? På skole 3 har lærer 

i utgangspunktet lagt vekt på at elevenes ideutviklingsarbeid skal være «fritt», og at 

elevene først og fremst skal bruke sin «fantasi» når de tegner skisser. Det ser ut til at denne 

forskjellen innebærer ulike grader av faglige drøftinger mellom lærer og elev.       

Formale og estetiske virkemidler gjennom idefasen 
Innholdet, slik det presenteres i forrige analyse, ser ut til å skape et rom som elevene er 

forventet å forholde seg innenfor, men i arbeidet med ideer og ideutvikling er det i tillegg 

flere interaksjonssekvenser som handler om «tingen» og det å designe og lage et produkt 

innenfor de rammer som er satt. Gjennom interaksjonssekvensene fremtrer et fokus mot 

formale og estetiske virkemidler ved arbeidet med ideer og ideutvikling, noe som indikerer 

at det er av betydning at elevene kan få til et «best» mulig produkt som svar på 

oppgaveteksten.  

I forrige analyse kom det frem hvordan elevene stadig søker etter lærerens vurderinger og 

bekreftelser på at det arbeidet de til enhver tid utfører, er bra nok til at lærer kan godkjenne 

det. Dette er også gjennomgående når det gjelder formale/estetiske aspekter, og i likhet 

med at elevene søker etter godkjenning av ideene de arbeider med, er det også tendenser til 

at de er opptatt av å få læreren til å vurdere og uttale seg om både helhet og detaljer ved 

form, valg av farger og dekor ved ideutkastene. Mange elever ser videre ut til å være 

opptatt av hva læreren vurderer som «fint», og noen spør direkte hva læreren ville ha valgt 

hvis det var alternativer involvert. De signaliserer et behov for å forstå hvilke muligheter 

de har i forhold til både farge-, dekor- og formvalg, få hjelp til å forestille seg hvordan det 

de har tenkt, kommer til å se ut til slutt, få hjelp til å ta valg eller rett og slett å få hjelp til å 

forstå hvordan de kan lage det de har tenkt seg. 

Arbeidet i retning av et best mulig produkt 
Arbeidet med ideer og ideutvikling handler både om arkitektonisk-konstruktive og estetisk-

visuelle aspekter det å gi, skape og utvikle en form eller som i disse oppgavene, et best 

mulig, både som visuelt og funksjonelt produkt. I møtet med elevenes skisser og tanker om 

sine produkter kommer lærerne ofte med både forslag til og vurderinger av elevenes 

arbeid. Men, hvordan kan vi egentlig forstå disse interaksjonssekvensene som er kodet som 

formale og estetiske aspekter knyttet til arbeidet med ideer og ideutvikling?  
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Konkrete forslag og problematiserende samtaler  
Interaksjonssekvensene mellom lærer og elev synes på den ene siden å handle om at lærer 

responderer på elevenes skisser, utkast og tanker ved å fortelle dem konkret hva de kan 

eller bør gjøre for å videreutvikle eller forbedre sine ideforslag. Forslagene kan være helt 

konkrete og oppfattes i et grenseland mellom styrende anbefalinger og forslag elevene kan 

ta stilling til eller forholde seg til hvis de ønsker. På skole 1 foreslår lærer for eksempel at 

eleven bør endre størrelse på formen, han forklarer hvordan eleven kan gjøre formen mer 

«avansert eller spennende» ved, for eksempel, å tilføre dekor eller bein. På skole 2 

anbefaler/foreslår læreren at elevene kan velge farger enten fordi er «fine sammen», eller at 

de kan sees som «kontraster», og på skole 3 foreslår lærer ofte alternative løsninger, hun 

kommer med flere ideer og konkrete forslag til hva eleven kan la seg inspirere av, bøker/ 

bilder de kan kikke i og ikke minst, forslag som går på hvordan elevene kan få til et 

formuttrykk mer i tråd med jugendstilens karakter. I nær sammenheng med de konkrete 

forslagene forekommer også samtaler om arkitektonisk-konstruktive og visuelt-estetiske 

virkemidler som har mer karakter av å være problematiseringer av mer bevisstgjørende 

karakter. Når det gjelder denne type samtaler, er det, i likhet med oppgave-/prosessrelaterte 

samtaler (se ovenfor), en forskjell mellom skole 1 og skole 3 på den ene siden og skole 2 

på den andre. Det er langt flere slike samtaler på skole 1 og skole 3 enn på skole 2. 

Samtalene på skole 2 synes i større grad å være sosiale samtaler enn faglige 

problematiseringer.  

På skole 1 handler slike sekvenser om at lærer problematiserer elevens ideutkast, hvordan 

de har tenkt at det er sammenheng mellom formen, størrelsen og funksjonen de har 

planlagt for at tingen skal fylle, eller han stiller konkrete spørsmål om forholdet mellom 

formelementer. Han løfter frem spørsmål som for å stimulere eleven til å reflektere over 

størrelse og funksjon. Også på skole 3 ser det ut til at lærer forsøker å problematisere 

elevenes ideutkast i lys av elevenes bruk av estetiske og formale virkemidler. Hun 

diskuterer for eksempel, om forholdet mellom jugendstilens kjennetegn, elevens valg av 

formuttrykk og på hvilken måte eleven kan kombinere disse to, men det kan også være at 

lærer stiller spørsmål til og drøfter enkelte elementer og ulike måter å bruke eller plassere 

motiv/dekor på. Lærer problematiserer også forhold som angår funksjonelle aspekter og 

formen, eller forholdet mellom størrelse, funksjon og materialets egenskaper. På den måten 

blir lærernes forslag nærmest å se som forsøk på å utvide elevenes «formrepertoar», det vil 
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si, det ser ut som at lærerne på den ene siden forsøker å åpne nye forestillingsmuligheter 

for elevene, og på den andre siden hvordan problematiseringene lærerne iverksetter, har til 

hensikt å stimulere elevenes refleksjons- og bevissthet omkring hva de arbeider med, hva 

slags virkemidler de tar i bruk og den nære sammenhengen det er mellom virkemidler, 

formuttrykk og tingenes funksjon.  

Samtidig synes det å være et underliggende aspekt ved lærernes forslag og 

problematiseringer som vedrører en stadig pågående vurdering av elevenes arbeid.  

Forslagene kan sees som konkrete svar på elevenes eksplisitte eller implisitte henvendelser, 

og som spørsmål om hvordan læreren vurderer arbeidet så langt. Lærerens forslag og 

problematiseringer synes å derfor å reflektere faglige verdier og hva som regnes som et 

«godt» produkt.   

Tekniske og produksjonsmessige aspekter i idefasen 
Det kommer også frem gjennom interaksjonssekvensene at arbeidet med ideer og 

ideutvikling i liten grad foregår som noe i seg selv, men relateres ofte og i stor grad til det 

faktum at gjenstanden elevene designer, også skal fremstilles materielt. Teknologiske og 

produksjonsmessige aspekter ser med andre ord ut til å ha stor betydning for hvordan 

elevene arbeider med ideer, og mer konkret, i forhold til hva slags produkter som er mulig 

å forestille seg. Når det gjelder tekniske og produksjonsmessige aspekter, er det særlig to 

ting elevene ser ut til å være opptatt av. For det første, om det de forestiller seg, er mulig å 

få til, og for det andre om det de tenker seg, er vanskelig å gjennomføre. Elevene ser ut til å 

ha behov for en «realitetsorientering» av lærer i forhold til hvor vanskelig det vil bli å lage, 

slik som for eksempel eleven på skole 1 som viser frem sin åttekantede modell og lurer på 

om den kan la seg gjennomføre eller om det er veldig vanskelig.  

På skole 2 ser elevenes fokus først og fremst ut til å være rettet mot det å velge den riktige 

teknikken. Det er bare på skole 2 elevene har fått valgmuligheter i forhold til teknikk, noe 

som synes å medføre at elevene ofte spør lærer direkte om hvilken teknikk de bør velge, 

eller hvilken teknikk som vil egne seg for den formen de har valgt.  

Lærerne på sin side drøfter elevens valg av løsning i forhold til hvordan det er mulig å få 

gjennomført idéen praktisk. De synliggjør utfordringer og stiller spørsmål til tekniske 

scenarioer eleven kan møte.  
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Tekniske problemstillinger og tiden som faktor  
På skole 1 har ideutviklingen et todelt fokus. For det første handler det om å lage en modell 

i papp, som i seg selv medfører både konkrete og tekniske problemer, men også mer 

generelt om å forstå arktiektonisk-konstruktive aspekter. Lærer responderer på elevenes 

spørsmål relatert til å lage/produsere modellen ved å demonstrere og vise helt konkret 

hvordan elevene kan gjøre det de skal, men når det gjelder de større og mer globale 

(overordnede) spørsmålene, synliggjør og drøfter lærer ofte tekniske scenarier for dem. 

Disse scenariene inkluderer både tidsmessige faktorer og teknologiske problemstillinger 

knyttet til hvordan tingen kan lages, og hvilke vanskeligheter eller problemer elevene kan 

støte på underveis i arbeidet.   

På skole 2 ser vi hvordan læreren ofte imøtekommer elevenes spørsmål ved å fortelle dem 

hvilken teknikk de bør/ kan velge i forhold til elevenes arbeidstegninger, men det hender 

også at hun omformulerer valget av teknikk til et spørsmål om hvilken teknikk den enkelte 

eleven ønsker å jobbe med selv. Av og til problematiserer lærer tekniske aspekter og 

advarer mot tekniske vanskeligheter. 

Oppgavens muligheter og begrensninger og det å tilpasse/ justere innholdet i møtet med elevene 
Sentralt i ideutviklingsarbeidet sees elevenes fokus mot å forstå og forholde seg innenfor 

oppgavetekstens muligheter, men samtidig sees en tendens til at de forsøker å tilpasse eller 

justere innholdet til egne forestillinger og ideer.  

Det er liten tvil om at innholdet lærer har presentert, har stor betydning for både hva 

elevene arbeider med og hvordan de arbeider med det. Det potensielle læringsrommet som 

lærer har skissert innledningsvis, kan sees som et rammeverk med noen sterke og noen 

svakere føringer for elevenes arbeid. Elevene kan enten slutte seg til, eller utfordre disse 

føringene, og det gis muligheter for en elevdeltagelse hvor særlig problemet eller det 

idemessige utgangspunktet ser ut til å ha en viss fleksibilitet. Dette sees særlig på skole 1 

og skole 3 hvor det ser ut til at elevene er opptatt av mulighetene som ligger i lærerens 

konstruksjon av innhold, og hvor det videre ofte diskuteres om elevene er innenfor eller 

utenfor oppgaveteksten.   

En elev på skole 1 utfordrer for eksempel tankerekken «fra funksjon til form» ved å 

forklare lærer at han vil lage en av modellene som lærer har vist frem, fordi han rett og 

slett liker denne formen. Eleven gir uttrykk for å ville reprodusere modellen i stedet for å 
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gå veien om å tenke gjennom hvilken funksjon fatet/ bollen skal ha, før han selv utvikler 

en form som egner seg til denne funksjonen. Eleven utfordrer dermed lærerens i 

utgangspunktet problembaserte/ og designanalytiske arbeidsmåte når han gir uttrykk for 

heller å ville reprodusere/ kopiere lærerens form. Møtet med denne eleven får lærer til å 

endre, eller modifiserer det opprinnelige idémessige utgangspunktet gjennom en 

fellessekvens for hele klassen hvor han løsner litt på kravene knyttet til det å arbeide fra 

funksjon til form. I møtet med en annen elev ser vi også at det finnes muligheter til å 

forhandle om objekttype.  

På skole 3 utfordrer noen elever lærerens forventning om å bruke «jugendstil» som 

inspirasjon og utgangspunkt, og de presenterer ofte ideer som kan forstås som å være 

«utenfor» oppgaven i møtet med læreren, for eksempel eleven som vil la seg inspirere av 

og bruke «gresk arkitektur» i stedet for jugendstil. De kan også presentere ideer som har 

mer sammenheng med samtidens populærkultur, for eksempel eleven som hadde tegnet en 

skisse med en «smily» som dekor, og hvor lærer problematiserte elevens ide i forhold til å 

være utenfor oppgavens forventninger. I møtet med ideen ble den allikevel ikke forkastet, 

men lærer omformulerte i stedet «smily» på en slik måte at ideen kunne aksepteres som 

hentet fra jugendstil.    

Både på skole 1 og skole 3 sees en tendens til at lærerne både kan og må forsvare, 

begrunne eller revurdere sitt valg av innhold i møte med elevene. Det er sannsynlig at en 

del av disse faglig orienterte drøftingene kan forstås i forlengelsen av oppgavenes art og 

måten det faglige innholdet er satt sammen på, og på hvilken måte dette skaper åpninger 

for eller muligheter til tolkning, og det jeg har valgt å kalle «ambivalente» læringsrom.    

Gjennom idefasen på skole 2 virker det som om lærerrollen er mer tilbaketrukket, mindre 

faglig orientert og mer oppmuntrende og sosialt støttende. Elevene på skole 2 viser mindre 

behov for hjelp og veiledning (enn på skole 1 og skole 3), men læreren går av og til rundt 

på eget initiativ og kikker på hva elevene gjør og kommenterer og snakker om det hun ser. 

Det kan se ut til at lærerens fokus på at elevene skal bruke sin fantasi i 

ideutviklingsarbeidet, kan være en medvirkende faktor til at samhandlingen mellom elev 

og lærer synes å være av mer sosial enn faglig art. Den hender lærer forklarer tekniske 

muligheter og konsekvenser i henhold til idéskissene elevene har tegnet, men det er ikke 

observert drøftinger av oppgavens art eller det faglige innholdet slik det er konstruert av 
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lærer. Jeg antar at denne forskjellen i lærerens måte å involvere seg på i elevenes arbeid på, 

kan relateres til oppgaveperiodenes faglige problemstillinger og hva læreren har formidlet 

av krav til elevenes arbeid (jmf, forholdet mellom funksjon og form, reproduksjon av 

form/fri fantasi og å bruke jugendstil som utgangspunkt for skapende arbeid).  

På skole 1 og skole 3 tydeliggjøres læreren som den som har makt til å bestemme og 

definere det faglige innholdet. Det er også tydelig at lærerens mening om elevenes arbeid 

har betydning. Lærerens rolle kan beskrives både som en mester som kan og vet, og som 

elevene trenger for å kunne realisere sine ting. I tillegg er det tydelig at lærerens rolle og 

mening om elevenes arbeid er viktig fordi det er læreren som skal vurdere og sette 

karakterer i ettertid. Samtidige tyder drøftingene og forhandlingene mellom lærer og elev, 

på at elevene har muligheter til å påvirke og modifisere, i enkelte tilfeller til og med endre 

lærerens konstruksjon av innhold. På skole 2 er lærerrollen mindre markert som faglig 

diskusjonspartner gjennom ideutviklingsfasen. Læreren involverer seg mer i elevenes 

arbeid gjennom en sosial tilnærming. Det er derfor mulig å snakke om læringsrom som er 

preget av både «definerte» og «åpne» rom, noe som kan se ut til å skape mindre behov for 

faglige tolkninger og drøftinger. På den ene siden ser vi for eksempel at det at elevene skal 

lage «kopp», er avklart, og det er heller ingen elever som stiller spørsmål til eller utfordrer 

dette kravet. Det aksepteres og alle elevene lager kopp. På den andre siden er arbeidet med 

det dekorative definert som helt åpent og fritt, noe som ser ut til å gi elevene styringen med 

ideutviklingen, og som derfor blir et arbeid som ikke i sammen grad som på skole 1 og 

skole 3, ser ut til å invitere til faglige diskusjoner mellom lærer og elev.   

6.2. Fremstillingsfase; å lage og ferdigstille et produkt 

I overgangen mellom idéutviklings- og fremstillingsfase vises en fokusendring i 

undervisnings- og læringsarbeidet. Fokusendringen kommer tydeligst frem gjennom 

lærerens presentasjon av innhold, hvor aktivisering og bruk av faglige ressurser og 

håndteringen av det produktive aspektet kommer i fokus. Fra et læringsrom som synes å 

være preget av dialektiske forhold mellom krav, muligheter og begrensninger, virker 

innholdet i langt større grad å kommunisere et målrettet fokus mot det å håndtere og 

utnytte materialer, teknikker og redskaper slik at elevene får den kunnskap de trenger for å 

kunne lage ferdig sine ting.  
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Lærerens presentasjon av innhold og fagstoff  
Når det gjelder lærerens segmentering og fordeling av innhold gjennom produksjons– og 

avslutningsfase, sees en tendens til at fellessekvensene først og fremst rettes mot 

innholdsdimensjonen materialer, redskap og teknikk; hovedsakelig fra et 

produksjonsteknisk ståsted (det vil si at lærer forklarer hvordan elevene kan arbeide, 

hvordan de skal behandle materialene, beherske redskapene, neste skritt i prosessen, rette 

opp feil osv). Dette bidrar til at det faglige innholdet får et mer endimensjonalt preg direkte 

rettet mot det å gi støtte i produksjons- og avslutningsfasen. (Det er for øvrig litt påfallende 

at lærerne i så liten grad fokuserer på andre innholdsdimensjoner i de to siste fasene, 

kanskje særlig i forbindelse med avslutningsfasen som først og fremst handler om å tilføre 

estetiske og visuelle aspekter til gjenstanden):  

 

Tabell 26: Sammenfatting av kollektiv innholdsarena, produksj.- og avslutningsfase 
 Skole 1: Produksjonsfase: Skole 2:  Produksjonsfase Skole 3: Produksjonsfase: 

Materialer/ 
teknikk og 

redskap 

 

-forklarer hva kryssfiner er 
og hvordan den kan brukes.  
-viser elevene 
verktøyskapet og forklarer 
hvilke verktøy elevene kan 
få bruk for 
-demonstrerer hvordan 
lage en pappmodell. 
Demonstrerer og forklarer 
bruken av svailinjal for å få 
like vinkler 
-demonstrerer 
maskiner/redskap og 
gjennomgår 
sikkerhetsrutiner ved bruk 
-forklarer hvordan 
pussingen kan gjøres mer 
effektiv 
-demonstrerer vippesag for 
de som ønsker det 
-forklarer tilpassing av 
vinkler og sidestykker for å 
få tette skjøter 
-forklarer at delene må 
pusses før de limes 
sammen 
-viser en ”ny” måte å 
tilpasse bunnen til fatet 

-demonstrerer tre 
teknikker, pølse- plate og 
tommelteknikk 
-forklarer sammenhengen 
mellom teknikk og valg av 
form 
-svarer på enkelte spørsmål 
angående leiras egenskaper 
-forklarer at elevene bør 
arbeide raskt med leira 
fordi den tørker 
-lærer forklarer 
brenneprosessen 
 

-forklarer og viser på tavla 
hvordan elevene kan lage 
egne mønstermaler. Bruker 
en assosiasjon til 
”pepperkakehus” for å 
forklare hva mønstermal er 
-demonstrerer plateteknikk 
og forklarer underveis 
aspekter ved forholdet 
mellom materialet og 
sammensetting av leire 
-minner elevene på at det 
ikke må bli furer i leira 
-forklarer hvordan elevene 
må tilpasse utkjevlingen til 
egnet størrelse 
-forklarer hvordan elevene 
kan holde leira fuktig mens 
de arbeider 
-forklarer at elevene må 
sette sammen delene før 
leira blir for tørr 
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 Skole 1:Avslutningsfase: Skole 2:  Avslutningsfase: Skole 3: Avslutningsfase: 

Materialer/ 
teknikk og 

redskap 
 

-viser hvor malingen står 
-minner elevene om hvor 
redskapene skal stå 
 

- forklarer at elevene må ha 
like mange lag glasur på 
hele koppen for å unngå 
ujevn farge 
 

-forklarer hvordan dype 
reliefflinjer kan svekke 
godset i koppen 
-påpeker at slikkerlim må 
brukes for å settes fast 
dekorelementer 
-forklarer og viser hvordan 
elevene kan lage tynne 
dekorelementer 
-advarer elevene mot å 
tilføre for mye fuktighet 
-demonstrerer hvordan 
elevene kan gi støtte fra 
innsiden når de setter på 
dekorelementer 
-forklarer tørkeprosessen 
-forklarer og viser hvordan 
elevene skal bruke 
penselen 
-forklarer egenskaper ved 
glasurfarger og at 
glasurfarger har ulik 
dekkeevne 
-forklarer antall lag med 
glasur 
-forklarer hva glasur er, og 
hvordan elevene kan 
blande glasurfarger 

Form, farge 
og 

komposisjon 
 

-ber elevene om ikke bare 
velge ”brun” farge 
 

-forklarer ar fargene endrer 
seg under brenning 
 

 

 

Formidling av nødvendig fagstoff 

Det er verdt å merke seg forskjellen mellom skole 1 og skole 2 på den ene siden og skole 3 

på den andre, med tanke på hvor ofte og hvor mye felles fagstoff lærer presenterer i 

produksjons- og avslutningsfasen (se tabell 28). Lærer på skole 3 har langt flere 

fellessekvenser og går grundigere til verks i forhold til å formulere fagstoff knyttet til bruk 

og forståelse av glasur. 

På skole 1 bruker lærer svært lite tid og fokus på det visuelt-estetiske området; han 

formidler en erfaring med en annen klasse hvor elevene først og fremst malte tingene sine 

med «brun farge», en tilnærming han gir uttrykk for at disse elevene bør unngå. Utover det 

er det få krav eller faglige innspill til hvordan elevene skal velge eller bruke farger. I 

hverdagspraksisen ser elevenes fokus ut til å være rettet mot å få til den riktige formen, og 
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hva det innebærer av å få til riktige vinkler og ikke minst tette skjøter. Læreren retter av og 

til fokuset mot estetisk-visuelle aspekter ved å vise til hvordan visuelle aspekter kan 

bedres, avslutninger bli finere osv, men det viktigste ser allikevel ut til å være å oppnå 

nøyaktighet i utført arbeid.  

På skole 2 forklares de tekniske aspektene ved å bruke glasurfarger på leire, som hvor 

mange lag elevene må male, og hva som skjer med glasurfarger under brenneprosessen. De 

aller fleste avgjørelser i form av dekor og farger ble avgjort i idéutviklingsfasen og markert 

på arbeidstegningene, så det er heller ikke i dette klasserommet noe særlig innholdsfokus 

utover det tekniske og materialmessige. På skole 3 har læreren en langt mer aktiv rolle, og 

hun formidler mange aspekter ved glasur og glasurfarger i løpet av denne fasen, men også 

her er det kollektive fokuset først og fremst orientert mot tekniske og praktiske aspekter 

ved å tilføre glasur til den råbrente leiregjenstanden. 

Demonstrasjoner, forklaringer og nyttige tips for arbeidet 

Oversikten som er vist i tabell 26 viser videre hva lærerne løfter opp på den kollektive 

kunnskapsarenaen; det er informasjon og kunnskap om materialer (for eksempel at leira 

tørker fort, og at elevene må jobbe fort (skole 2)), eller passe på å legge leira under en 

fuktig klut (skole 3), verktøy og redskaper (særlig på skole 1 er demonstrasjon av ulike 

verktøy og maskiner sentralt), om hvordan elevene kan nærme seg det tekniske og 

praktiske arbeidet, samt råd og tips som kan være nyttige for å forenkle eller effektivisere 

arbeidet.  

På skole 1 handler dette om at lærer skritt for skritt viser de ulike stegene i arbeidet, han 

forklarer nyttige tips og demonstrerer maskiner osv. På skole 2 demonstrerer læreren de tre 

teknikkene elevene kan velge mellom, og på skole 3 viser lærer først i detalj hvordan 

elevene skal arbeide med plateteknikk, og deretter ledes de nærmest samtidig gjennom de 

tekniske momentene ved å slå opp formen. Dimensjonen er rettet mot det tekniske og 

praktiske arbeidet, hvordan bruke redskaper, materialer og utstyr. 

Innhold og organisering av produksjonsarbeidet 

Når det gjelder arbeidets organisering i forhold til å fremstille arkitektonisk – konstruktiv 

form, kan det også observeres forskjeller. På skole 1 introduseres teknikker og måter å 

tenke på i en slags etappevis bevegelse, hvor teknikker, redskaper, maskiner og måter å 

gjøre ting på presenteres og demonstreres når det dukker opp behov hos elevene. Arbeidet 
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består av flere typer operasjoner rettet mot å tilpasse og justere hjørner og vinkler, slik at 

konstruksjonen skal bli tett og fin. På skole 2 demonstreres tre teknikker, deretter tilbyr 

lærer elevene å bruke ferdige maler som et hjelpemiddel for å lage den arkitektonisk – 

konstruktive formen. Dette valget kan sies både å avhjelpe og forenkle fremstillingen av 

koppeformen. Etter demonstrasjonen av teknikkene er det for øvrig få intervensjoner av 

lærer på et kollektivt nivå.  

På skole 3 har lærer valgt et annet utgangspunkt for fremstillingen av de arkitektoniske – 

konstruktive formene i og med at hun har avgrenset teknikken til plateteknikk. I dette 

klasserommet gjennomfører alle elevene, i en rekkefølgeorientert og samkjørt bevegelse 

hele produksjonsprosessen samtidig. Sett i forhold til skole 2 hvor elevene gjennomfører 

tilnærmet lik teknikk (plateteknikk), er det allikevel interessant at de ferdige produktene på 

skole 3 har fått større variasjon enn hva tilfellet er på skole 2. Selve gjennomføringen, den 

stegvise og felles gjennomgangen av teknikken gjorde det konstruktive arbeidet for 

elevene relativt enkelt å følge, i og med at de ble ledet veien frem til en sammensatt 

konstruksjon.  

 
Noen trekk ved arbeidet i produksjons- og avslutningsfasen  
I overgangen mellom idéutviklings- til produksjonsfasen endres fokuset i alle de tre 

klasserommene. Dette vises både i lærerens presentasjon av innhold og gjennom 

interaksjonssekvensene. Det er en hovedtendens som viser at forskjellen mellom 

ideutviklingsfasen på den ene siden og fremstilling- og avslutningsfasen på den andre, 

dreier fra dialektiske forhold mellom muligheter og begrensinger til i langt større grad å 

bære preg av å få gjennomført det praktiske arbeidet, slik at alle elevene kan avslutte og bli 

ferdige med «et ferdig produkt». 

Arbeidet beveger seg fra elevenes ideer (konkretisert gjennom skisser, arbeidstegninger og 

modeller) til en tredimensjonal form, det konkrete arbeidet med materialer og til sist det at 

de tilfører farger og andre dekorative elementer til den ferdige formen.  

Veien fra ide til tredimensjonal form  
I de tre klasserommene brukes former for modeller/maler som et mellomledd mellom det 

tenkte og det materialiserte produktet. Men det er en vesentlig forskjell mellom det å lage 

egen maler og det å få tilgang på ferdige maler. Både på skole 1 og skole 3 er det forventet 
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at elevene lager sine egne maler basert på de forestillinger/skisser og tanker de har gjort 

seg om eget produkt, mens på skole 2 får elevene tilgang på ferdige maler som de kan ta i 

bruk, blant annet ved å sammenligne malene med egne arbeidstegninger for å finne en som 

kan matche deres ide best mulig.  

Både på skole 1 og skole 3 spør elevene ofte om hvordan de kan få til den formen de har 

tenkt seg, og lærerne svarer med å problematisere forholdet mellom formens elementer og 

hva slags mønsterdeler elevene må tilvirke for å få til ønsket form. På skole 1 begynner 

arbeidet med den arkitektonisk-konstruktive formen egentlig allerede i idefasen. Gjennom 

kravet om at elevene skal lage en papp-modell av tingen de forestiller seg, viser det seg at 

flere av elevene bruker disse papp-modellene som maler og utgangspunkt for de ferdige 

tingene til slutt, mens på skole 3 er arbeidet med å lage maler et felles anliggende og noe 

som ledes av lærer. I motsetning til arbeidet på skole 1 og skole 3 hvor elevene forventes å 

lage sine egne maler, er fokuset på skole 2 at elevene i langt større grad velger ferdige 

maler som utgangspunkt for sin formgiving. Her ser det ut til at elevene er rettet mot å 

velge «riktig» mal, og i mindre grad om å vurdere eller snakke om malens egenskaper eller 

hva slags form elevene arbeider med.  

Mellom praktiske og mentale utfordringer 
Lærerne har ulike måter å nærme seg det å fremstille form på; fra den enkleste tilgangen i 

form av å tilby ferdige maler som elevene kan velge mellom (skole 2), til det å bruke egen 

pappmodell som et praktisk og konkret utgangspunkt for å lage maler (skole 1), til den mer 

abstrakte og matematiskorienterte veien om å regne ut og konstruere egne maler (skole 3). 

De tre tilnærmingene mer enn antyder at det er flere veier mot det å fremstille en ferdig 

form, men at det kan ligge svært ulike utfordringer og mulige læringserfaringer gjennom 

måten læreren griper an og håndterer problematikken på. Målet for de tre tilnærmingene er 

det samme; å få fremstilt en ferdig ting og spørsmål som reiser seg er knyttet til hva, 

hvordan og hvorfor lærerne aktiviserer så vidt ulike tilnærminger både til fagstoff og 

arbeidsprosesser. Med de tre eksemplene ovenfor kan vi anta at elevene har deltatt i ulike 

former for læringsrom, og at disse læringsrommene blant annet handler om et spenn 

mellom forenklede og komplekse, konkret-praktiske og abstrakt-verbale tilnærminger til 

det faglige innholdet.  
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Å materialisere og produsere et «velgjort» produkt 
I likhet med fokuset i idéfasen, ser elevene ut til å være opptatt av å få lærers godkjenning 

av det arbeidet de har gjort. De viser frem arbeidet sitt, spør om de kan gå videre og hva de 

skal gjøre videre. Det å vise frem arbeidet sitt tolkes som et relativt åpent spørsmål til 

lærer, det kan sees som en indikasjon på at de ønsker en tilbakemelding eller hjelp, eller 

begge deler. I noen tilfeller spør elevene eksplisitt, for eksempel eleven som viser lærer 

hvordan hun måler og vil ha bekreftelse på at det hun gjør er riktig. En del elever, særlig i 

begynnelsen av arbeidet, indikerer at de finner arbeidet relativt vanskelig å få til på en god 

måte. Sentralt i arbeidet med den arkitektonisk-konstruktive formen er å få satt sammen en 

tett og fin konstruksjon, og en stor del av elevenes fokus ser ut til å rette seg mot den 

praktiske og konkrete tilpasningen av vinkler, og at lærer skal vurdere og hjelpe elevene 

med å oppnå dette. 

Av konstruksjons- og formrelaterte samtaler er det en overvekt av sekvenser som fra 

elevenes side handler om fremstillingen av formen og et mindre fokus på vurdering av 

formen i seg selv, selv om det også forekommer. Det er videre noen få sekvenser på skole 

1 og skole 3 som viser elever som angriper arbeidet gjennom selv å komme med forslag til 

hvordan de kan gjøre det og implisitt spør om det er en mulig måte å gå frem på.  

På skole 2 dreier noen av elevenes spørsmål seg om å få hjelp til å velge av teknikk (jmf 

også idefasen), men mange spørsmål går videre på helt konkrete «her og nå» 

problemstillinger, eller å få hjelp til eller svar på konkrete ting de lurer på. I enkelte 

sekvenser ber eleven om lærerens vurdering av arbeidet, eller det kan også være at eleven 

selv klager på at det ikke blir rett, men det er også flere som ønsker lærerens vurdering av 

forholdet mellom arbeidstegning og arbeidet mer generelt; for eksempel om det blir «fint», 

at det blir «rart», «stygt», ikke blir «rett», eller om arbeidet er bra, eller greit gjort.   

På skole 3 er det for øvrig færre interaksjonssekvenser som er kodet mot produksjon og 

tekniske problemstillinger, enn i de to andre klasserommene, og det er samtidig kodet flere 

sekvenser som omhandler konstruksjonsrelaterte aspekter. Det kunne derfor se ut som at 

elevene hadde mindre behov for hjelp og assistanse i produksjonsarbeidet, men ved en 

nærmere undersøkelse av kodingen viser det seg at hovedvekten av interaksjonssekvensene 

allikevel omhandler hvordan lærer hjelper elevene med å få laget en ønsket form.  
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I likhet med de to andre klassene, virker det som om elevene på skole 3 både er opptatt av 

her- og nå spørsmål som dreier seg om hva de har gjort til nå, og hva de skal gjøre videre. 

De ber om hjelp til å tilpasse og sette sammen delene til koppeformen, og de søker etter 

lærerens aksept på at det de gjør er greit, samtidig ber de om forslag til både til hvordan 

koppeformen og hanken skal kunne lages til den formen de ønsker. For noen elever endrer 

objekttypen seg underveis i arbeidet, og de søker lærerens aksept for at det er greit.  

Lokale og globale tilnærminger til elevenes arbeid 
I møte med elevenes spørsmål og tilnærminger til arbeidet er det ting som tyder på at 

elever og lærer har en felles rettethet i arbeidet, noe som først og fremst handler om å få 

produsert en ferdig form, det vil si et produkt som har tilfredsstillende tekniske kvaliteter. 

Selve arbeidet med materialer, verktøy og redskaper og forståelse av hvordan man går frem 

for å få til det man er ute etter, ser derfor ut til å være sentralt. Gjennom elevenes spørsmål 

og henvendelser til lærer synliggjøres både helt konkrete «her og nå» utfordringer i det 

direkte møtet med materialer og bruk av verktøy og redskaper, men også et behov for å 

forstå rekkefølgen i arbeidet frem til det ferdige produktet.   

På skole 1 retter læreren fokuset mot verktøyenes bruksområde. Han viser helt konkret 

hvordan redskap og maskiner skal brukes og forklarer hvordan elevene best mulig kan 

utnytte verktøyene på en effektiv måte. På skole 3 sees et fokus på materialenes 

egenskaper og betydning for det praktiske arbeidet, for eksempel at leire tørker fort og må 

holdes fuktig underveis, men også forklaringer på hvordan redskaper kan brukes for å 

oppnå jevne flater, mens på skole 2 handler mye om valget av teknikk. Læreren spør 

hvilken teknikk elevene har valgt, og hun kommer med forslag på teknikker som svar på 

elevens spørsmål. Lærer formidler også forholdet mellom elevens arbeidstegning, og 

hvordan eleven skal kunne oppnå den tenkte formen. For eksempel formidler lærer at 

formen avhenger av teknikken som velges, hun finner frem maler og forutser 

konsekvenser. Hun forklarer for eksempel at eleven kanskje ikke får formen like høy som 

koppen på arbeidstegningen på grunn av teknikken (se for eksempel [S24:14,39]), og 

anbefaler i enkelte tilfeller andre teknikker enn det eleven har tenkt for å få den ønskede 

formen [S24:39]. I enkelte tilfeller forklarer og viser lærer hvordan eleven kan gjøre 

formforandringer ved å endre på malen [S25:17, 19].  

På skole 3 kommenterer og påpeker lærer ofte forholdet mellom bunnen og formen, og hun 

gir ofte konkrete råd til elevene, for eksempel om å lage bunnen for stor slik at de kan 



 
- 241 - 

 

fjerne overskytende material i ettertid [S32B:7, 9, 12,23]. I forbindelse med å lage hank 

forklarer lærer at bærestyrken i hanken henger sammen med både bredde og tykkelse på 

hanken, og hun viser eksplisitt hvordan hank kan formes (se for eksempel [S32;20, 21, 

22]). Hun påpeker hvis hun ser at hanken er svak (se for eksempel [S32B:52, 54], eller hun 

forklarer at det ikke er nødvendig å ha hank [S32B:24]. I enkelte tilfeller forklarer hun at 

hun ville gjort det på en annen måte enn hva eleven gjør, som når hun forklarer at hun ikke 

ville skåret den så smal, heller tatt den litt høyere og deretter skåret av i hver ende 

[S32B:45].  

På skole 3 handler de produksjonsrelaterte sekvensene ofte om at lærer hjelper elevene, 

hun gjør og viser ofte helt konkret hvordan elevene kan/bør arbeide [S32B:20, 21,24, 29 

eller 33]. Interessant nok varierer hun noe mellom å demonstrere direkte på elevens arbeid 

på den ene siden, og å demonstrere tekniske løsninger på andre materialer enn elevens 

arbeid. Andre ganger forklares tekniske aspekter i sammenheng med form/konstruksjon, 

som at bunnen må være helt flat, og hun viser deretter hvordan eleven kan rufse i kantene 

[S32B:29]. Og videre, sekvenser som handler om å sette sammen bunnen og formen, og 

hvordan det skal gjøres [S32B:37,39 eller S33A:9]. Hun forklarer hvordan dekorelementer 

må settes fast med slikker [S32A:56 og 33B:16], og påpeker ved flere anledninger at 

overflaten kan glattes ut, samt at fingermerker og produksjonsmerker kan/ må fjernes før 

brenning (se for eksempel [S33A:41, 33A:62 eller S33B:4).  

I møtet med elevenes spørsmål og behov for veiledning og hjelp er det med andre ord to 

hovedtilnærminger som lærerne synes å følge; for det første at de hjelper og veileder helt 

konkret i her- og nåproblemstillinger, samtidig løfter lærerne blikket og forsøker å forklare 

for elevene hvordan disse problemstillingene henger sammen med helheten i arbeidet, og 

hvilke konsekvenser arbeidet som gjøres her og nå, vil kunne ha for det videre arbeidet og 

de ferdige produktene. 

Å tilføre farger og dekorative elementer 
I avslutningsfasen er det, generelt sett, få interaksjonssekvenser mellom elever og lærer, og 

det er vanskelig å danne seg noe bilde av hva som kan sies å være hovedtendensene 

mellom lærer og elever når det gjelder arbeidet med å tilføre farger og andre dekorative 

elementer. Jeg har derfor valgt å bruke interaksjonssekvenser både fra produksjons- og 

avslutningsfasen under denne overskriften for å få et noe mer utfyllende bilde av forholdet 
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mellom elever, lærer og faglig innhold når det gjelder dette arbeidet med estetisk-visuelle 

aspekter. 

Når det gjelder visuelt-estetiske virkemidler og hvordan dette faglige elementet aktiviseres 

og tas i bruk mellom elever og lærer, er det en tendens på skole 1 til at det er nærmest ikke-

eksisterende, hverken i produksjonsfasen eller avslutningsfasen. Gjennom 

produksjonsfasen er det i det materialet som er analysert, kun observert en elev som er 

opptatt av og stiller spørsmål rundt fargebruk. I dette tilfellet er fargebruken tett knyttet til 

ideen som hun ønsker å formidle, et «eplefat» som signaliserer og kommuniserer at det er 

et fat for epler, og ideen om å bruke farget pleksiglass. Gjennom avslutningsfasen er det 

enkelte kodinger som handler om at elever vurderer, beskriver og reflekterer over visuelle 

egenskaper ved det de har gjort eller ønsker å få til, men spørsmål knyttet til bruken av 

farger og dekorative elementer er først og fremst orientert mot å få hjelp til å forstå eller 

utføre enkelte arbeidsoperasjoner, eller rett og slett å avklare praktiske spørsmål som hva 

slags farger som finnes, hvor penslene er eller hvor de ellers kan finne de trenger til 

arbeidet.  

På skole 2 er de aller fleste elevspørsmålene rettet mot helt praktiske og konkrete spørsmål 

som «hvor mange lag glasur» de må male, eller hvor de kan finne fargene de trenger, eller 

hvordan de skal kunne male inni koppen. Elevene har allerede tegnet arbeidstegninger med 

farger og dekor, og i oppgaveteksten er det gjort et poeng ut av at den ferdige koppen skal 

være mest mulig lik arbeidstegningen. Valget av farger til kopp og dekor er derfor ofte 

relatert til hvilken av glasurfargene som stemmer best overens med elevenes 

arbeidstegning, og hvis elevene spør, svarer læreren stort sett direkte på disse spørsmålene 

ved å vise hvilken boks med glasur eleven kan velge. Hun svarer også direkte hvis en elev 

spør hvilke farger vedkommende bør velge, for eksempel ved å forklare at eleven kan 

velge ut fra «fargeharmonilæren», for eksempel at til rødt kan det passe godt med grønt. 

Hva som er fint sammen. Eller hva som passer sammen.  

Også på skole 3 stiller elevene få spørsmål om farger, men det hender at lærer spør elever 

om hvilke farger de har valgt, og hun deltar gjerne med forslag til hvilke farger de kan 

velge og sette sammen. På skole 3 ser det i tillegg ut til å være et noe høyere fokus på at 

elever og lærer retter oppmerksomheten mot dekor som noe utover det å velge farger som 

passer sammen, eller hva som er fint, eller hvordan elevene skal få til det de ønsker. I noen 
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tilfeller på skole 3 diskuterer lærer elevenes individuelle løsninger, og hun forklarer 

muligheter i forhold til det hun ser. For eksempel når hun forklarer hvordan eleven kan 

lage tredimensjonale «øyne», som en form for utvidelse av elevens eget repertoar knyttet 

til dekorative aspekter, eller som ved den anledningen hvor hun diskuterer og samtaler med 

eleven om det å være tro mot sin egen stil, og at farger både kan være kulturelt og 

personlig betinget [S35A:35].  

Det ser ut til at elevenes bruk av farger og dekorative elementer først og fremst aktiviseres 

gjennom de problemstillingene elevene er opptatt av, og at lærerne i stor grad responderer 

på elevenes spørsmål og henvendelser ved å hjelpe, forklare hva elevene skal gjøre eller 

kritisere arbeidet hvis det ikke er godt nok utført. 

Hvis vi ser dette aspektet ved arbeidet i sammenheng med innholdet som ble presentert i 

begynnelsen av oppgaveperioden, er det ting som tyder på at særlig arbeidet med visuelt-

estetiske aspekter ivaretas og fokuseres svært ulikt; på skole 1 ble det formidlet et krav om 

at elevene skulle ta i bruk estetiske virkemidler, og lærer viste blant annet lasering som en 

mulig teknikk og pleksiglass som et mulig tilleggsmateriale elevene kunne ta i bruk, men 

på et kollektivt plan ble dette i liten grad fulgt opp i ettertid, hverken av elever eller lærer.  

På skole 2 ble det også formidlet krav om dekor og fargebruk, og at dette skulle 

kommuniseres på arbeidstegningene i idéutviklingsfasen, men heller ikke her ble det 

estetisk – visuelle presentert eller aktivisert i særlig grad utover kravet om at elevene skulle 

ta i bruk farger og dekor på koppene sine.  

Slik sett, er det bare på skole 3 at det visuelt-estetiske har hatt en eksplisitt plass i lærerens 

presentasjon av innhold og fagstoff, det vil si i form av et eget kunnskapsfelt og som en 

form for kommunikasjon og uttrykk, i og med at lærer har fokusert på en spesifikk stilart 

som utgangpunkt og inspirasjon for elevenes arbeid. Gjennom dette har fagbegreper som 

linje, organiske former, ellipser mm. blitt løftet frem som en del av kunnskapsområdet, 

men heller ikke i dette klasserommet blir farger eller bruk og aktivisering av estetisk-

visuelle virkemidler i særlig grad aktivisert, hverken i interaksjonssekvensene eller 

lærerens formidling av fagstoff utover den innledende presentasjonen i og gjennom 

idefasen. 

Det er derfor ting som kan tyde på at måten estetisk-visuelle aspekter aktiviseres og tas i 

bruk på, i og gjennom arbeidet med å lage den ferdige tingen, først og fremst er rettet mot 
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at elevene skal få til det de har tenkt, det vil si at de skal kunne mestre og håndtere de 

praktiske, konkrete utfordringene med å tilføre farge og dekor til sine gjenstander og ting, 

og at arbeidet med estetisk-visuelle aspekter inngår i en fortelling om betydningen av å 

lage et «velgjort produkt», som drøftet ovenfor. Allikevel, med de få unntakene hvor 

estetisk-visuelle aspekter diskuteres i lys av, for eksempel kultur, og som en form for 

kommunikasjon, antydes det at elevenes deltagelse, om enn underkommunisert i elev-

lærer-relasjonen i produksjon- og avslutningsfasen, sannsynligvis har en betydning for 

eleven og måten elevene deltar i arbeidet på. Dette kommer tydeligere til uttrykk gjennom 

den neste analysen som fokuserer på de ferdige gjenstandene.   

 

6.3. De ferdige tingene i relasjon til innhold og arbeid i oppgaveperioden 

Jeg har i det foregående delt opp læringsarbeidet fra ide til ferdig produkt, lineært. 

Idéutviklingsfasen beskrives gjennom en delvis åpenhet, hvor forestillinger og ideer om et 

ferdig produkt behandles, bearbeides og utvikles på et tenkt plan, og fremstillingsfasen 

som mer målrettet produksjon. Slik sett, kan det hevdes at ulike faglige forestillinger søkes 

realisert. På den ene siden forestillinger om kreativitet og det å utvikle et kreativt produkt 

(Barlex & Trebell, 2008; Kimbell & Stables, 2008) og på den andre siden, forestillinger 

om mestring gjennom å beherske, utforske og transformere den materielle verden (Illum, 

2004; Mason, 2004). 

Sett under ett, vil jeg hevde at de ferdige produktene innad i hvert klasserom har noen 

fellestrekk og likheter. Dette forteller noe om hva som påvirker elevenes deltagelse; på den 

ene siden lærerens utvalg og presentasjon av innhold og på den andre siden betydningen av 

å delta i et praksisfellesskap. Datamaterialet viser at elevene både tar i bruk det læreren har 

presentert av innhold, og at de deltar i hverandres arbeid. De gir, tar og diskuterer ideer og 

erfaringer underveis i prosessen. Samtidig viser elevproduktene i hver gruppe variasjoner, 

og det er ingen elever som har laget helt identiske ting. Dette kan indikere at elevene søker 

å designe og lage unike og personlige ting innenfor de rammer og strukturer som etableres, 

både gjennom lærerens konstruksjon av innhold og den hverdagspraksisen som produseres 

underveis gjennom arbeidet. 
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Tabell 27: Sammenfatting og tolkning av elevarbeider 
 S1 S2 S3 

Arktiektektonisk-
konstruktive aspekter 

 

Av 17 produkter er det 
fire som kan sies å 
være former som ikke 
refererer direkte til 
lærers modeller, fire 
elever har tatt 
utgangspunkt i lærers 
form, men har 
videreutviklet disse, 
mens ni elever mer 
eller mindre har laget 
former som refererer 
sterkt til lærers 
modeller. De fleste har 
basert seg på modell 
nr 2, det vil si den 
kvadratisk valmede 
formen.  

Av 12 produkter er det fem 
som kan sies å være 
koniske, og fem som er 
sylinderformet. To kopper 
avviker sannsynligvis som 
følge av valgt teknikk. Det 
kan spores noe variasjon i 
høyde og vidde på 
formene. Formene sees 
først og fremst som et 
resultat av lærerens tilbud 
av å bruke ferdige maler i 
konstruksjonsarbeidet. 

Av 16 ferdige produkter 
kan seks former sies å 
være sylinderformet, og 
ti kan sies å være svakt 
koniske former. Ni av 
formene er bearbeidet 
og formet etter 
fremstilling av 
hovedform. Tre 
objekter kan sies å 
være bolle/skål, ti 
kopper, et ”ølglass” og 
fire mugger.    

Estetisk-visuell 
aspekter 

Elevene bruker i 
hovedsak to farger. 
Ofte med en 
hovedfarge og en bi- 
eller kontrastfarge. De 
fleste produktene 
består av ensfargede 
flater mens noen få 
har fått tekst. Alle 
bruker akrylmaling, 
men bare en har valgt 
å lasere malingen tynt 
på.  

Elevene bruker i hovedsak 
to farger. Ofte med en 
hovedfarge og en bi- eller 
kontrastfarge. De fleste 
produktene har dekorative 
innslag som symboler og 
visuelle referanser. I noen 
grad brukes relieff som 
virkemiddel, men det 
dekorative er i hovedsak 
malt på leirgodset med 
penselglasur. 

Nesten alle elevene  
bruker og kombinerer 
tre farger. Elve elever 
har tilført kraftige 
relieffelementer som 
dekor, og fem har risset 
dekorelementer inn i 
leiregodset.  To elever 
kan sies å ha utfordret 
tingens funksjonalitet.  
 
 

Produktenes mulige 
referanser  

Noen referanser til 
fortellende former 
som eplefatet, krona 
og kakestykket, utover 
dette referer 
objektene først og 
fremst til seg selv som 
funksjonelt objekt.  

Populærkulturelle 
referanser, lett kjennelige 
symboler som for 
eksempel hjerter 

Mye forenkling og 
etterligning av 
naturobjekter og en 
overvekt av bladform 
som dekorativt innslag. 
To elever har eksplisitt 
valgt en annen 
stilperiode enn 
jugendstil som 
inspirasjon.   

 

Kollektive og individuelle trekk ved elevenes arbeider 
Det ser ut til å være noen likheter knyttet til både de estetisk-visuelle og arkitektonisk-

konstruktive aspektene ved elevenes arbeider. Slektskapet kan sannsynligvis forklares 

gjennom de krav og forventninger som lærer har satt til arbeidet, men det er også ting som 

tyder på at det kollektive arbeidet i klasserommet i seg selv, så å si, produserer et visuelt 

referansefelt som elevene kanskje ubevisst forholder seg til. For eksempel kan man undre 

seg over hvorfor så vidt mange av elevene på skole 1 valgte en grunnfarge og en kontrast- 
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/sekundærfarge som ble malt på kanten av fatet? Og når det gjelder skole 2, hvordan har 

det seg at nesten alle elevene tar i bruk symbol- eller innholdsmettede dekorer som ser ut 

til å stamme fra en mer populærkulturell arena, blant annet «hjertesymbolet»? På skole 3 er 

elevenes bruk av organiske formelementer høyst sannsynlig styrt av lærers konstruksjon av 

innholdet og fokuset på jugendstilen, men hvorfor ender så mange med å bruke forenklede 

naturelementer i sin dekor?  

 

Å bruke visuelle referanser, forbildeproblematikk 
Gjennom analysen av lærerens presentasjon av innhold ble bruken av visuelle 

representasjoner trukket frem som at aspekt ved innholdsdimensjonen kunst og formkultur, 

hvor jeg tolket det slik at lærerne aktiviserer og bruker elementer fra kunst og formkultur 

først og fremst som et visuelt referansefelt og av pragmatiske årsaker (noe som signaliserer 

et mulig instrumentelt syn på kunst og formkultur som ressurs, mer enn et felt for 

erkjennelse og opplevelse, se for eksempel Halvorsen, 2009, s 114). Hvis en stiller 

spørsmål om hvilken funksjon de ulike formene for visuelle representasjoner utgjør, har 

jeg tidligere antydet et mulig to-delt svar. Referansefeltet kan være eksplisitt og med en 

sterk funksjon, slik det er aktivisert som konkret utgangspunkt for elevenes idéutvikling på 

skole 1 og skole 3, eller mer implisitt og med svakere funksjon som på skole 2, hvor 

bildepresentasjonen av et bredt repertoar av «kopper» ikke aktiviseres direkte, men kan 

sees mer som et bakgrunnsteppe for elevenes videre arbeid. I tillegg er det spor av 

formidling og en mer reseptiv tilnærming til arkitekturhistorien, slik den formidles som 

noe elevene skal vite noe om på skole 3.  

De ulike måtene å bruke visuelle representasjoner på, og de ulike verdenene disse 

referansene kan sies å være hentet fra, er noe av det jeg vil se litt nærmere på i den videre 

presentasjonen, fordi dette kan ha betydning for å kunne forstå hva slags arbeid elevene 

inviteres til å delta i. Dette handler derfor både om «hva slags» referansefelt det kan være 

snakk om, og om dette blir tillagt en sterk eller svak funksjon i elevenes arbeid.  

Læreren på skole 1 formulerer et visuelt referansefelt basert på egenproduserte modeller. 

Elevene tilbys helt konkrete, visuelle stimuli som et utgangspunkt for deres eget skapende 

arbeid. Lærerens modeller er laget spesielt med tanke på arbeidet elevene skal delta i, og 

de kan sies å representere ulike vanskelighetsgrader og et visuelt repertoar i form av 

mulige måter å formgi «fat/bolle» på. Samtidig poengterer læreren at elevene skal arbeide 
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litt som «designere» og artikulerer blant annet KL-06s kompetansemål om at elevene skal 

«designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon” (UFD, 2005, s. 116).  

Det kan sees en relativt tydelig sammenheng mellom lærerens modeller og elevenes 

formuttrykk, i og med at det er en stor overvekt av elevprodukter som refererer tilbake til 

lærerens egenproduserte modeller. Det er kun fire av 18 elever som kan sies å ha utviklet 

nye former, de resterende har enten svært stor likhet med lærerens former, eller former som 

kan sees som videreutviklinger eller elaboreringer av lærerens formuttrykk. På denne 

bakgrunnen er det fristende å trekke en konklusjon i retning av at lærerens formbilde 

(Gulliksen, 2006), slik det presenteres gjennom visningen av modellene, skaper noen 

hovedstrukturer for elevenes formgiving. Det er i tillegg få elever som har overskredet/ gått 

utover objekttypene på skole 1, og produktene kan sies først og fremst å være relatert til 

lærerens definisjon av «fat/bolle» og funksjonskriteriet «å ha noe i eller på». (Det er bare 

K10 som har overskredet objekttypen ved å lage en avisholder).  

Elevene kan med andre ord i stor grad sies å ha forholdt seg lojalt til, eller «innenfor» 

lærerens presentasjon av oppgave og problem. 

Fokuset på lærerens modeller kan forstås som en relativt smal tilnærming til formgiving, i 

og med at elevene har blitt tilbudt noen helt klare visuelle referanser de kan bruke for å 

utvikle egne ideer til form. Variasjonene i lærerens modeller og måten de presenteres på, 

kan tolkes som et repertoar eleven kan ta stilling til og bruke som referanser i egen 

idéutvikling og formgiving. Samtidig er det ting som tyder på at lærerens modeller har 

motiverende effekt på elevene, fordi de synes de er fine (jmf. for eksempel M5 som 

erkjenner at han vil lage en slik som læreren har laget og spør om han da bare kan 

bestemme funksjonen i ettertid, ikke omvendt som var lærerens uttalte intensjon).  

På skole 2 er det er flere elever som bruker for eksempel «hjerteformen» som symbol, og 

det kan se ut som at det visuelt-estetiske har preg av å være dekororientert, det vil si at 

farger og dekorelementer er noe som tilføres det arkitektonisk-konstruktive som et tillegg. 

Hvis det kan forstås slik, kan det være riktig å hevde at elevene på skole 2 har hatt en 

annen innstilling til design enn hva tilfellet er på skole 1. Det er videre godt mulig at 

elevene på skole 2 har festet seg ved, og tatt i bruk elementer fra lærerens visualisering og 

presentasjon av kopper, eller sort/hvit gjengivelsene av kopper på oppgavearket. Det som 

derimot kan sies, er at det arkitektonisk - konstruktive ser ut til å være preget av de ferdige 
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malene som læreren tilbyr som redskap for å skape form, og det kan på den måten sies å 

være, om ikke tilfeldige valg, så muligens valg som baserer seg på det som er tilgjengelig 

av ressurser og hjelpemiddel, i større grad enn for eksempel hva som må sies om avveiing 

av forholdet mellom form og funksjon på skole 1.  

Samtidig kommuniserer elevenes arbeider på skole 2 i stor grad gjennom den utstrakte 

bruken av symboler, dekorative elementer og bruken av estetiske virkemidler. På grunn av 

elevenes valg av en identifiserbar symbolbruk og de relativt tydelig fortellende uttrykkene, 

kommuniserer tingene et mer eksplisitt meningsinnhold (utover koppens funksjon) enn hva 

tilfellet var på skole 1 (på skole 1 ble tingens funksjon definert til: «å ha noe i eller på» og 

på skole 2 som «noe å drikke av»). Koppeformene kan først og fremst beskrives som 

dekorerte, og dekoren som sådan har liten eller ingen betydning for koppens funksjonalitet 

(det er for eksempel ingen logisk sammenheng mellom bruken av hjertet som symbol, og 

koppen som et redskap til å drikke av). Det dekorative kan slik sett sies å være et 

tilleggsaspekt, noe som kommuniserer utover eller i tillegg til koppen som bruksform. I 

noen grad bruker elever det arkitektonisk-konstruktive som en mulighet til å utvide 

koppens funksjon (se C9 som lager en teskje i leire og forandrer koppens visuelle uttrykk 

ved å la skjea stå i hanken, C5 som lar hanken referere til halen på kua, eller C1 som 

utformet hanken på en dekorativ og refererende måte), men på tross av disse detaljene som 

kan tolkes som det å integrere form, funksjon og kommunikasjon til en helhet, er 

hovedinntrykket at dekoren er noe som kommer i tillegg, og som derfor kan varieres i det 

uendelige nettopp fordi den ikke har sammenheng med funksjonen (motsatt ville den 

kommunikative og refererende ideen til X11 på skole 1 falle bort hvis hun for eksempel 

hadde malt spilene på eplefatet for eksempel blå, altså endret det visuelt-estetiske 

aspektet.)   

Elevenes bruk av dekorative elementer kan videre forstås i forlengelse av den friheten og 

åpenheten læreren la til grunn for ideutviklingsprosessen, det at de ble oppfordret til å 

«bruke fantasien» for å komme på ideer til kopper. I dette arbeidet genererte elevene 

symboler og elementer som de muligens kjente til fra før, fra en form for 

livsverdensrepertoar som de selv fortolket og reproduserte. Elevene brukte velkjente 

symboler og illustrasjoner, valgt ut fra de kulturelle og visuelle repertoarene de enten selv 

har opparbeidet, eller som de har fått kjennskap til/ideer til gjennom praksisfellesskapets 

deling.  
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På skole 3 peker produktenes variasjon i retning av at elevenes tolkning av «jugendstil», 

har forholdt seg til en svært vid definisjon, og noen av elevene har i tillegg forhandlet seg 

bort fra kravet om å bruke jugendstilen som utgangspunkt (se for eksempel Y7, X7, Y1 og 

X9). Men det er også påtagelig at flere av elevene, (kanskje i mangel av ideer eller tanker 

om hvordan de skulle tilfredsstille kravet om å ta utgangspunkt i jugendstil?) har, litt 

tilfeldig, tatt i bruk bladform og andre forenklede naturrepresentasjoner som en muligens 

lett tilgjengelig og relativt ofte brukt representasjon av «natur» og noe «organisk». Så i den 

forstand, kan det være grunn til å spørre hvilken betydning det å ta utgangspunkt i 

jugendstilen egentlig fikk for elevene. Forhandlingene med læreren i oppstarten viser at 

mange av elevene hadde ideer som ble tolket som utenfor oppgaveteksten, og derfor forlatt 

som tema. En elev hadde, for eksempel, en ide om å bruke Manchester United-logo som 

dekor, noe som ble avvist av lærer fordi denne ikke fantes i jugendstilen. Kravet om å ta i 

bruk elementer fra jugendstilen, kan sees som et krav som i langt større grad enn hva som 

var tilfellet på skole 2, kan ha ført til en elevdeltagelse gjennom forhandlinger, blant annet 

om å etablere en legitim definisjon av «jugendstil», og forholdet mellom læreren og 

elevene synes å befinne seg i et skjæringspunkt mellom elevenes ønsker og interesser og 

lærerens forestillinger om hvordan faglig innhold skulle gjennomsyre elevenes arbeid og 

resultater.    

Mellom planlegging og mer ad-hoc- liknende tilnærminger 
Når det gjelder elevenes bruk- og aktivisering av formale og estetiske virkemidler, 

tydeliggjøres det at elevenes tilnærminger varierer mellom planlagte og mer ad-hoc-

relaterte løsninger. Kort oppsummert handler dette om at elevene på skole 1 i størst grad 

har arbeidet med å planlegge og utforme det arkitektonisk – konstruktive, elevene på skole 

3 har først og fremst planlagt for det visuelt-estetiske, mens elevene på skole 2 planla for 

begge deler i starten av prosessen. På skole 3 tyder analysene på at det er et høyere fokus 

på både valg og vurdering av farger og de effekter fargene kan bidra med, enn hva som er 

tilfelle med de to andre klasserommene. Denne forskjellen kan forstås som ulike 

innfallsvinkler til design og designprosesser.  

Observasjonene viser at elevene på skole 2 har planlagt både det arkitektonisk -

konstruktive og det estetisk-visuelle i større detalj enn både skole 1 og skole 3, i henhold til 

lærerens krav om ferdige arbeidstegninger i forkant av det praktiske arbeidet. 

Arkitektonisk-konstruktive aspekter ved elevenes koppeformer ser ut til å være preget av 
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lærerens tilbud om å bruke ferdige maler i det praktiske arbeidet. På skole 1 ble i særlig 

grad arkitektonisk – konstruktive aspekter planlagt gjennom en prosess hvor elevene måtte 

avveie forholdet mellom form- og funksjon, mens planleggingen rundt det estetisk-visuelle 

i relativt liten grad ble aktivisert før helt mot slutten av arbeidet, og da, fra lærers hold, 

først og fremst som et teknisk anliggende. På skole 3 kan det hevdes at det var et større 

fokus på å planlegge estetisk-visuelle aspekter enn arkitektonisk – konstruktive, i og med 

det lærerinitierte arbeidet med dekorative aspekter basert på jugendstilen. Avgjørelser 

angående arkitektonisk-konstruktive aspekter initieres av lærer som et valg av «form» og 

«fasong», mens elevenes former ser ut til å bli til gjennom en viss grad av materiell 

eksperimentering i etterkant av konstruksjonsprosessen. Det kan med andre ord se ut til at 

lærerne organiserer designprosessen gjennom å fokusere på at elevene skal planlegge 

enkelte aspekter i forkant, mens andre sider i større grad blir overlatt til eleven selv og 

derfor kan virke noe mer tilfeldig. Dette forteller noe om ulike former for styring knyttet til 

ulike dimensjoner ved arbeidet.  

Mellom formale og fortellende aspekter ved bruken av estetiske virkemidler 
Et gjennomgående trekk ved elevenes arbeider på skole 1 kan relateres til at elevene i 

hovedsak har malt produktene med rene fargeflater. Ofte brukes to farger som står i 

kontrast med hverandre. I noen tilfeller har elevene tatt i bruk andre virkemidler enn 

maling, det vil si pleksiglass og avispapir. Det er noen få som kan sies å ha arbeidet med en 

sammenheng mellom form, farge og uttrykk, mens de resterende i større grad ser ut til å 

være malt/tilført farge for å gi en dekorativ/visuell effekt til fatet. Det kan være enten 

gjennom det at elevene bruker en hovedfarge og legger til en kontrastfarge, eller at de 

skaper rytme i uttrykket ved å gjenta/repetere enkelte farger. Noen få elever har brukt flere 

enn to farger, en har tilført et lite hjerte som dekor og to har skrevet tekstsnutter på 

gjenstanden i etterkant.  

Når det gjelder elevenes arbeider på skole 1, altså de ferdige tingene, er det særlig i forhold 

til estetisk-visuelle aspekter jeg mener det er mulig å snakke om et spenn mellom det som 

kan sies å være planlagt eller gjennomtenkt, og det som kan oppfattes som mer «ad-hoc» 

og tilfeldige uttrykk. I noen tilfeller synes det som om elevene har hatt en visjon eller tanke 

bak sammenhengen mellom formen, funksjonen og den visuelle kommunikasjonen, og i 

andre tilfeller kan det virke som om, særlig visuelt-estetiske aspekter, har kommet til mer 

ad-hoc, som ideer som har oppstått der og da. 
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Ta for eksempel produktet til eleven på skole 1, hvor bunnformen er utformet som en 

forenklet epleform, og spilene som er satt rundt bunnformen på fatet er malt grønne for å gi 

assosiasjoner til fatets bruksområde som er epler. Gjennom en slik form for helhet ser det 

ut til at eleven har hatt en bevisst og målrettet innstilling til å kommunisere noe konkret 

med sin formgiving24. Det er noen flere slike eksempler som kommuniserer og refererer til 

tingens funksjon på skole 1, men sett under ett kommuniserer produktene en overvekt av 

mer formalt orienterte uttrykk, hvor rene fargeflater og sammensetting av farger utgjør 

hovedvekten av det visuelt-estetiske uttrykket. Som et annet eksempel kan en stille opp 

K5s lille fat, hvor fargebruken kan sies å skape både visuell helhet og kontrast i uttrykket, 

men som utover det ikke refererer til noe utover det visuelle og formens kommunikasjon 

av funksjon («å ha noe i»). Elevens tilføring av tekstelementer vitner om en vilje til å 

kommunisere et meningsinnhold, men disse har et mer tilfeldig og ad-hoc-preg og ser ikke 

ut til å være tenkt inn som et planlagt aspekt i produktutviklingen.  

På skole 2 er bildet noe annerledes, i og med at de aller fleste elevene på et eller annet vis 

har tatt i bruk symboler og illustrasjoner på koppeformene (hjerter, tegning av en ku, flagg, 

ansikt). De fleste elevene har tatt i bruk to farger på koppen, og elevene har aktivisert 

farger og formelementer for å skape dekorative helheter. Det er ofte symboler og 

illustrasjoner som er plassert og malt direkte på koppen. Komposisjonene er ofte enkle med 

et symbol eller en illustrasjon plassert på koppen, noen få har satt sammen flere symboler 

fordelt rundt koppeformen, eller eksempelet hvor det norske flagget er malt slik at det 

dekker hele koppeformen.  

Men hva så med skole 3? Hva forteller elevenes produkter i dette klasserommet? I likhet 

med skole 2 settes det i utgangspunktet et skille mellom det arkitektonisk-konstruktive og 

det estetisk-visuelle, i og med lærerens fokus på at elevene først skulle velge «funksjon og 

fasong» og deretter tenke på hvordan de kan bruke elementer fra jugendstilen som dekor25. 

Det er flere ting som er ulikt både i forhold til det visuelt – estetiske og det arkitektonisk – 

                                                 

24 Det er riktignok slik at denne visjonen har endret seg underveis – men i prinsippet har den holdt seg stabil. 

Først ønsket K10 å illudere røde epler, gjennom bruk av rødt pleksiglass i bunnen av fatet, men endret dette 

til grønne spiler blant annet pga materielle forutsetninger.  
25 På dette punktet oppstod kanskje det en kan kalle en brist i lærerens didaktiske logikk, i og med at læreren 

etter presentasjonen av oppgaveperioden flere ganger gjentar at elevene først skal tenke på og avklare hva 

slags form de vil jobbe med, og deretter tenke på hva slags dekor som kan passe til formen. De fleste elevene 

starter allikevel med dekoren, de kikker i bøker, går på internett og diskuterer muligheter knyttet til bruken av 

jugendstilen.    
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konstruktive på skole 2 og skole 3. Formtypene på skole 3 kan for eksempel sies å være 

mer varierte, og de har utviklet seg i flere retninger gjennom prosessen (sannsynligvis 

generert gjennom elevenes materialbearbeiding etter sammensettingen av formen). På 

skole 2 synes det arkitektonisk-konstruktive, som sagt, å være mer formalisert og 

standardisert, mens på skole 3 ser formene ut til å være mer organiske og bearbeidede, og 

en kan også snakke om for eksempel flere typer av hank. Det er en markant bruk av 

relieffer som virkemiddel (noe som var initiert av lærer), og relieffene er ofte kraftige sett i 

forhold til formenes størrelse.  

I forhold til skole 1 og skole 2 har elevene på skole 3 tatt i bruk flere estetiske virkemidler. 

Nesten alle elevene på skole 3 bruker for eksempel tre farger, mot et gjennomsnitt på to 

(eller færre) farger i de andre klasserommene. Naturformer (for eksempel blader, blomster, 

sommerfugler, sol og sky) er gjengangere som dekorelementer, og i forhold til skole 2 har 

elevene tilført flere dekorelementer enn hva vi ser på skole 2. Ofte brukes hele gjenstanden 

som utgangspunkt for komposisjon og sammensetting av dekorelementer.  

Mellom den funksjonelle tingen og tingen som et visuelt/kommunikativt uttrykk 
På skole 1 er det to ting som ser ut til å være sentrale for elevenes utvikling av form. På 

den ene siden lærerens fokus på forholdet mellom form og funksjon på den ene siden og 

lærerens presentasjon av egne modeller i begynnelsen av oppgaveperioden. Det kan sies å 

være tydelige slektskap mellom elevenes arbeide med form og formutvikling og lærerens 

presentasjon av egne modeller. De arkitektonisk-konstruktive formene kan relativt enkelt 

spores tilbake til lærerens konstruksjon av innhold og hans presentasjon av de 

egenproduserte modellene, i og med at tretten av sytten elever kan sies å ha tatt direkte 

utgangspunkt eller videreført lærerens modeller, mens fire kan sies å ha utviklet ny form. 

De fleste elevene har laget det som kan karakteriseres som fat, mens en elev har gått utover 

dette og laget en avisholder.  

På skole 2 ser elevenes arbeid med arkitektonisk-konstruktive aspekter ut til å være preget 

av de ferdige malene som lærer har tilbudt som en ressurs i fremstillingsfasen. De aller 

fleste av elevenes produkter kan karakteriseres som sylindre eller koniske former med en 

viss variasjon på koppens vidde og høyde, og med materialgods som kan karakteriseres 

som relativt tynt (sett for eksempel i forhold til produktene på skole 3). I tillegg er veggene 

relativt rette og glatte med lite elaborering av formen utover sammensettingen. Det er to 

unntak, C7 som den eneste har tatt i bruk pølseteknikk og endt opp med en lav og relativt 
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vid koppeform, mens B4 gikk utover lærerens teknikkvalg og fant opp sin egen teknikk og 

lagde en firkantet og kraftig form med en bearbeidet drikkekant. Alle har relativt vanlige 

hanker, bortsett fra B1 som har laget to kuler som skulle fungere som hank (disse falt av 

under brenning og ligger ved siden av koppen på bildet). 

På skole 3 har produktene større formvariasjon enn hva som er tilfellet på skole 2. Selv om 

elevenes grunnformer kan sies å veksle mellom koniske og sylinderformede, er de fleste (ti 

stykker) allikevel formet og bearbeidet på en slik måte at variasjonen er mer i øyenfallende 

enn hva som kan sees på skole 2. Det arkitektonisk – konstruktive viser i tillegg ulike 

former for funksjoner; ni kan sies å være kopper hvorav en av disse nok har en større 

dekorativ enn bruksfunksjon (X4), fire mugger og to skåler (X2 og Y7). Variasjonen i 

formene på skole 3 kan sannsynligvis spores tilbake til den muligheten som oppstod, til å 

bearbeide leirematerialet i etterkant av at hovedformene var satt sammen.  

Det ser ut til å være en forskjell i måten elevene arbeider med de problemstillingene og det 

innholdet læreren har konstruert for de designorienterte oppgaveperiodene. For eksempel 

når det gjelder arkitektonisk- konstruktive aspekter, ser det ut til at det har vært et større 

rom for elevene både på skole 1 og skole 3 enn på skole 226 til å eksperimentere, særlig når 

det gjelder arkitektonisk-konstruktive aspekter. Variasjonene i elevproduktene viser både 

produkttype- variasjoner, men det kan også se ut som om elevene har hatt en viss mulighet 

til å eksperimentere med tingen som formuttrykk og kommunikasjonsobjekt. 

Produktene til X4 og Y1 på skole 3 kan være eksempler på det. Begge produktene kan sies 

å utfordre koppen som en funksjonell bruksgjenstand. X4 for eksempel, har formet toppen 

av koppen som en blomst, noe som gjør at dette sannsynligvis ikke vil være en god kopp å 

drikke av. Det kan, slik sett, se ut til at det var viktigere for eleven å representere og lage 

noe med utgangspunkt i hva hun tenkte mottageren ville kunne like, enn det å lage en 

funksjonell kopp. Jeg mener en kan si at for denne eleven ble de 

uttrykksmessige/kommunikative aspektene overordnet artefaktens funksjonelle aspekt. I 

det andre eksempelet ser vi hvordan eleven har valgt å skråskjære en sylinderform, slik at 

den står skjevt på underlaget. I tillegg har han valgt en form på hanken som i liten grad kan 

                                                 

26 Her tar jeg det forbeholdet at det er flere elever i S3 enn i S2, noe som i seg selv kan være en årsak til at 

det er større variasjon og bredde i elevarbeidene i S3. 
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sies å være funksjonell, men som allikevel må kunne sies å være et bevisst valg i forhold til 

en ide han fikk gjennom lærerens presentasjon av arkitekturhistorien. Hanken har 

referanser til greske templers arkitektur (frontpartiet til tempelet), med en tverrliggende 

bjelke over to søyler. I dette tilfellet synes det å være elevens fasinasjon over det historiske 

materialet, samt en form for forestilling om et formuttrykk, som kan ha vært en drivkraft 

hos eleven.  

I begge disse tilfellene ser det ut til at det er andre ting enn det funksjonelle bruksaspektet 

ved tingen, som har vært drivkrefter for elevenes arbeid. Enten som X4s vilje til å 

kommunisere noe spesielt (blomst), eller som Y1s forestillinger om en vindskjev form og 

ideer om å bruke noe som har fanget oppmerksomheten under lærerens presentasjon av 

arkitekturhistorien. I likhet med skole 2 har mange av produktene på skole 3 fortellende, 

illustrerende og symbolske referanser knyttet til dekoren, men det er også flere som kan 

sies å ha arbeidet mer formalt og estetisk helhetlig med det visuelle uttrykket (se for 

eksempel X6 og X1 hvor form, linjer og dekor kan sies å være behandlet og tenkt i 

sammenheng). I motsetning til elevene på skole 2 ser det ut til at elevene på skole 3 i større 

grad har eksperimentert med formuttrykket gjennom materialbearbeidingen etter 

sammensettingen av de arkitektonisk-konstruktive formene.   

 
Elevenes arbeid og betydningen av individuelle støttestrategier  
Elevene viser ulike grader av selvstendighet i møtet med det å fremstille en materiell form. 

Noen har mer erfaring enn andre når det gjelder praktisk arbeid, bruk av maskiner og 

verktøy, noen opptrer som svært usikre og spør ofte om lærerhjelp og atter andre spør 

nesten ikke i det hele tatt. En elev på skole 1 fortalte, for eksempel, i etterkant av prosessen 

at han helt bevisst valgte en trekantet form fordi han visste at det ville medføre tekniske 

utfordringer. Forteller da vanskelighetsgraden, eller måten læreren formidler fagstoff for 

elevene på, noe om hvordan elevene har muligheter til å delta i det praktiske arbeidet? Kan 

det for eksempel være relevant å spørre etter om, eller på hvilken måte elevene så å si 

«eier» problemene selv? Utgjør det noen forskjell for elevenes deltagelse i arbeidet om de 

er prisgitt læreren hele tiden? Eller om de ser muligheter og løsningsforslag på egenhånd?   

«Det er hardt å være keramiker», sier en av elevene på skole 2 og refererer til sitt strev med 

å få koppen så fin som mulig. I møtet med elevenes spørsmål og henvendelser 

tydeliggjøres betydningen av å lage et «velgjort» produkt, og arbeidet med materialene 



 
- 255 - 

 

handler i relativt stor grad om hårfine balanseganger mellom vanskelighetsgrad, krav til 

presisjon og elevenes arbeidslyst og egenmestring. Presisjonsnivået i det praktiske arbeidet 

er svært tydelig på skole 1, hvor for eksempel det å oppnå tette hjørner i konstruksjonen er 

sentralt. Det innebærer stor grad av faglig forståelse, både knyttet til materialenes 

egenskaper og det tekniske arbeidet knyttet til å kunne manipulere materialene til en ønsket 

form. Elevene ser ut til å være relativt avhengige av lærer gjennom produksjonsarbeidet. 

Gjennom arbeidet synliggjøres behov for mye støtte og tilpasninger til den enkeltes 

forutsetninger og ferdighetsnivå. I alle de tre klasserommene er det mulig å si at lærer 

deltar aktivt i det produktive arbeidet, og de deltar først og fremst ved å tilby konkret hjelp 

til tekniske utfordringer og problemstillinger elevene støter på underveis. Det kan være 

riktig å hevde at helt sentralt i arbeidet med å tilvirke de arkitektonisk-konstruktive 

formene, samler konsentrasjonen i arbeidet seg, både hos elever og lærere, rundt 

betydningen av å lage et «velgjort» produkt. Det at lærerne i såpass stor grad involverer 

seg, demonstrerer, viser og aktivt utfører arbeidsoperasjoner for elevene, kan tyde på at det 

er et relativt stort fokus på at elevene skal mestre arbeidet på best mulig måte, og at 

mestringen måles gjennom produktets tekniske og praktiske karakter. Et godt laget produkt 

og et velgjort produkt gis høy verdi.  

Betydningen av det velgjorte produktet tydeliggjøres også gjennom de elementer av kritikk 

som kan spores gjennom lærernes tilbakemeldinger til elevenes arbeid, og gjennom 

elevenes spørsmål som omhandler lærerens vurdering og på hvilket grunnlag lærer setter 

karakter.  

Forskjellen mellom grader av vanskelighet ved det tekniske og praktiske arbeidet er først 

og fremst knyttet til det arkitektonisk – konstruktive arbeidet. På skole 1 er det for 

eksempel relevant å hevde at både kompleksitet og grad av vanskelighet kan sies å være 

høyere enn i de to andre klasserommene27. De tre egenproduserte modellene lærer 

presenterte, viser til et lite spekter av mulige vanskelighetsgrader, og eleven gis en 

mulighet til å velge kompleksitet og vanskelighetsgrad i eget arbeid, men kompleksiteten 

må uansett beskrives som relativt høy. På skole 2 har læreren gitt elevene valget mellom 

tre teknikker; plateteknikk, pølseteknikk og tommelteknikk, og også i dette tilfellet gjøres 

                                                 

27 Elevene er også to år eldre og kan muligens forventes å håndtere høyere grad av kompleksitet og 

vanskelighetsgrad, i tillegg er tidsbruken høyere i S1 enn de to andre klasserommene.  
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det en distinksjon (gjort av lærer) om de ulike teknikkenes vanskelighetsgrad (og lærer ber 

elevene tenke gjennom hva slags teknikk som passer for dem). I tillegg presenteres de tre 

teknikkene som mer eller mindre egnet til å fremstille spesifikke arkitektonisk – 

konstruktive formtyper. På skole 3 har lærer, som allerede nevnt, bestemt at alle elevene 

skal ta i bruk plateteknikk, og hun fører alle elevene samtidig gjennom alle 

arbeidsoperasjonene frem til konstruksjonen er satt sammen.    

6.4. Syntetisering av sentrale funn relatert til arbeidet med faglig innhold.  

I kapittel 5 ble datamaterialet presentert gjennom fortettede beskrivelser av hvert enkelt 

klasserom. I dette kapittelet har arbeidet fra ide til ferdig produkt blitt presentert gjennom 

en sammenfattende tolkning av de tre casene sett i sammenheng. For å få frem noen av de 

viktigste funnene relatert til arbeidet med faglig innhold, sammenfattes og tolkes materialet 

videre. I dette kapittelet presenteres derfor noen sentrale funn relatert til lærerens 

kommunikasjon av innhold (tendenser knyttet til den kollektive innholdsarenaen), 

relasjonen mellom elev, lærer og innhold (tendenser knyttet til hverdagspraksisen) og til 

sist, elevenes arbeid med innhold (tendenser knyttet til elevenes deltagelse). Denne 

sammenfattingen og tolkingen er dermed strukturert med utgangspunkt i Lefvebres 

triadiske modell for forståelse av sosial praksis (Lefevbre, 1991/ 1974) og danner 

grunnlaget for drøftingen av både hva slags og på hvilken måte læringsrom produseres.    

6.4.1. Lærerens kommunikasjon av innhold gjennom den kollektive innholdsarenaen 
Gjennom analysene har det fremkommet en forskjell i formidling av innhold gjennom 

oppgaveperiodene. På den ene side, i forbindelse med og i forkant av ideutviklingsarbeidet, 

synes lærernes kommunikasjon av faglig innhold å fungere i et skjæringspunkt mellom det 

å angi muligheter og begrensninger for elevenes arbeid, og på den andre siden, i 

sammenheng med det praktiske arbeidet, er innholdet mer preget av formidling av 

sakkunnskap direkte rettet og nærmest entydig rettet mot innholdsdimensjonen materialer, 

redskaper og teknikker. Sistnevnte er i større grad en formidling av innhold og 

sakkunnskap «on a need to know basis», det vil si innhold som er direkte relevant for det 

arbeidet elevene skal gjennomføre: 

 
Lærer 

Å formidle innholds-
dimensjoner i spennet  
mellom muligheter, 
begrensninger og krav 

 
å formidle kunnskaper og ferdigheter ”on a need to know 
basis” 
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Relatert til ideutviklingsarbeidet inkluderes alle innholdsdimensjonene i den kollektive 

innholdsarenaen, men de fokuseres ulikt og presenteres både med sterke og svake 

funksjoner. Gjennom lærernes konstruksjon av en kollektiv innholdsarena aktiviseres det 

faglige innholdet, slik jeg tolker det, som en balansegang mellom frihet og styring av 

elevenes arbeid. Noe av innholdet sees som krav og begrensinger, mens andre aspekter 

synes i større grad å åpne for muligheter og fortolkning.  

De sterkeste kravene er rettet mot objektet/tingen som skal lages og valget av materialer og 

teknikker elevene kan ta i bruk i eget arbeid. Det er mange variasjoner mellom de tre 

kollektive innholdsarenaene, men det som oppfattes som de mest markante, er hvordan de 

vektlegger idemessige aspekter ved arbeidet fra ide til ferdig produkt, det vil si hvordan de 

formulerer oppgaven/problemet elevene skal arbeide med på den ene siden, og hvordan og 

hva slags forbilder de presenterer for elevene. Den kollektive innholdsarenaen knyttet til 

produksjon/fremstilling og arbeidet med produktenes finnish viser et mer endimensjonalt 

fokus på den kunnskapen som til enhver tid synes å være nødvendig for at elevene skal 

kunne lage og ferdigstille sine produkter.  

Det er to ting som synes å være sentrale ved lærerens konstruksjon og kommunikasjon av 

innhold. På den ene siden at det skapes en romlighet mellom frihet og styring, og på den 

andre siden at innhold aktiviseres og tas i bruk for at elevene skal kunne lage en ferdig 

ting. 

6.4.2. Mellom elev, lærer og innhold i den faglige hverdagspraksisen 
Arbeidet fra ide til ferdig produkt kan deles opp i to ulik faser, først en ideutviklingsfase og 

deretter en gjennomføringsfase. I ideutviklingsarbeidet søker elevene å avklare hvilke 

muligheter som ligger i den kollektive innholdsarenaen. Det antydes at arbeidet kan sees 

som et mulighetsrom, hvor det oppstår en forståelse av at elevene kan være innenfor eller 

utenfor de forventinger som ligger i det kollektive innholdet. Elevene deltar gjennom på 

den ene siden å slutte seg til og holde seg innenfor lærerens tekst, og på den andre siden 

gjennom forhandling om og utfordring av det kollektive innholdet. I møte med den enkelte 

elev stiller lærerne spørsmål til elevens ideer, de diskuterer og kommenterer og tilbyr 

eleven alternativer ved å komme med mulige løsningsforslag.    

Idéutviklingsarbeidet følges av gjennomføringsfasen. Denne fasen har to aspekter ved seg, 

på den ene siden fremstillingen av den konkrete formen og deretter det avsluttende arbeidet 
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med dekor og finnish. I gjennomføringsfasen endres forhold mellom elev, lærer og faglig 

innhold. Fokusendringen kan sees både hos lærer og elever og dreier fra å handle om 

«muligheter» og det å være «innenfor eller utenfor» oppgaveteksten, til å dreie seg om 

produksjonsmessige utfordringer, hvor problemløsning og det å håndtere tekniske 

utfordringer er i sentrum. I likhet med ideutviklingsfasen, er det elevene som oppsøker 

hjelp og veiledning når de opplever behov for det. Læreren på sin side går hver enkelt elev 

i møte ved å skape ulike former for støtte- og hjelpestrukturer, slik at elevene kan 

fremstille sine ting slik de har tenkt og planlagt gjennom ideutviklingsarbeidet.  

I både fremstillings– og avslutningsfasen ser forholdet mellom lærer og elev ut til å bære 

preg av at eleven spør om hva de skal gjøre, og læreren forklarer, demonstrerer og i visse 

tilfeller utfører visse arbeidsoperasjoner for elevene. Dette er tolket i lys av elevenes ulike 

forutsetninger og behov for ulike former for støttestrategier, og de ulike tilnærmingene 

forteller noe om elevenes ulike mestringsnivå og en sammenheng mellom arbeidets 

vanskelighetsgrad og individuell tilpasning av arbeidets vanskelighetsgrad/ utfordringer.   

I møte med elevenes spørsmål er det særlig to innfallsvinkler lærer tar i bruk; verbale 

forklaringer og konkrete demonstrasjoner. Forklaringene kan på den ene siden synes å 

være et resultat av en dialogisk tilnærming mellom lærer og elev, hvor de sammen forsøker 

å finne ut hva som er en egnet måte å løse et problem på, eller det kan være basert på 

konkrete verbale forklaringer/instruksjoner fra lærers side. I gjennomføringsfasen fungerer 

lærer, med andre ord, som en støtte for elevene ved å bruke modellerende strategier og 

individuell tilpasning, for å sikre at den enkelte elev skal kunne materialisere sin ting. Det 

som ser ut til å skape variasjoner i produksjons- og avslutningsfasen, er på hvilken måte 

lærerne tilbyr faglige ressurser og dybde/mengde av faglige forklaringer på et kollektivt 

nivå: 

Tid:    Arbeid med 
ideutvikling                       

       Produksj. og 
fremstilling 

        Finnsih (dekor, 

 
Elev 

Å avklare, akseptere og 
 forhandle om  
oppgavens premisser 

søke veiledning og hjelp ved behov 

Lærer Å diskutere, kommentere,  
drøfte og  
komme med forslag 

skape støtte- og hjelpestrukturer i produksjons- og 
fremstilllingsarbeidet 
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To viktige aspekter relatert til arbeidet med faglig innhold gjennom hverdagspraksisen, 

beskrives derfor på den ene siden som en form for fortolkning av arbeidets muligheter og 

begrensninger, og på den andre siden som en nødvendighet for å kunne mestre de tekniske 

og praktiske problemstillingene i møte med materialer, redskaper og teknikker.      

Mellom elevens behov for godkjenning og lærerens rolle som «portvakt» 
Arbeidet fra ide til ferdig produkt er videre preget av det som kan beskrives som elevenes 

behov for at læreren godkjenner arbeidet gjennom de ulike fasene, og en viktig del av den 

faglige hverdagspraksisen ser ut til å være knyttet til denne vekslingen mellom elevenes 

spørsmål (eksplisitt og implisitt) for aksept og læreren som en portvakt og den som 

godkjenner arbeidets kvalitet.  

Tilbakemeldinger underveis i prosessen (en form for underveisvurdering) ser videre ut til å 

være gjennomgående fra ide til ferdig produkt, men som regel blir disse initiert av at 

elevene tilkaller læreren for å få veiledning på arbeidet. Dette er tolket som en indikasjon 

på at elevene søker å få bekreftelse på at arbeidet er bra, og om de kan fortsette å arbeide 

som de gjør. De fleste elevene ser ut til å være opptatt av at læreren skal fortelle dem hva 

de synes er «fint», og de gir utrykk for behov om at lærer skal vurdere og bekrefte 

kvaliteten på arbeidet underveis. Mange elever har et fokus på hva som gir positiv uttelling 

på karakteren, og de spør ofte etter hvilke kriterier læreren legger til grunn. Dette gjelder 

både i forhold til visuelle/ estetiske aspekter hvor elevene så å si spør etter hva læreren 

synes er «fint», eller hva de «bør» velge hvis det er alternativer involvert. Det gjelder 

videre både i forhold til hva som oppfattes som kreative løsninger, og det gjelder tekniske 

og produksjonsmessige forhold, for eksempel i forhold til hvor nøyaktige elevene må være 

i de ulike produksjonsleddene.  

Denne formen for vurderingsarbeid (det vil si veiledning som vurderingsform) foregår 

gjennom hele oppgaveperioden, men fokuset skifter mellom ideutviklings- og 

produksjonsfasen; fra å være rettet mot tanker, ideer og oppgaveløsning, til å dreie mot 

konkrete aspekter, som for eksempel nøyaktighet i forhold til produksjon og ferdigstilling 

av arbeidet. Elevenes fokus ser videre ut til å være rettet mot hva som er de riktige valgene 

i en gitt situasjon, mens lærerens rolle i dette får karakter av å være en portvakt som enten 

godkjenner eller utfordrer elevenes spørsmål. 
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Tid:    Arbeid med idéutvikling      produksjon og fremstilling     finnsih (dekor, glasur mm) 

De pågående vurderingene kan fortelle noe om noen mer underliggende aspekter ved 

arbeidet fra ide til ferdig produkt; de synliggjør smaksdommer, både i forhold til hva som 

betraktes som en fin ting på den ene siden, og hva som definerer et velgjort produkt på den 

andre. Gjennom hverdagspraksisen antydes det derfor en underliggende rettethet, både hos 

elever og lærere, som handler om å nå frem til produkter som har verdi; en form for verdi 

som tydeliggjøres gjennom vekslingen mellom lærerens rolle som portvakt og elevenes 

etterspørsel etter bekreftelse på kvalitet.  

6.4.3. Elevenes deltagelse og arbeid med innholdet: 
Når det gjelder å forstå elevenes deltagelse og arbeid med innholdet, ligger både 

interaksjonssekvensene mellom lærer og elev, samt en analyse av elevenes produkter, til 

grunn. Gjennom interaksjonssekvensene kommer det frem at elevene deltar på særlig to 

plan, enten ved at de (i hovedsak) aksepterer eller slutter seg til lærerens konstruksjon av 

innhold, men også gjennom det at de i enkelte tilfeller utfordrer innholdet ved å forsøke å 

fremforhandle individuelle muligheter og initiativ (se ovenfor).     

Tolkning og sammenstilling av de ferdige produktene antyder, for det første, at elevene 

kan betraktes som individuelle deltagere i et praksisfellesskap. Produktvariasjoner viser at 

hver enkelt elev arbeider med å designe og lage «sine ting», og videre at det er ingen som 

har laget akkurat like ting. På den måten ligger det et element av individualitet og variasjon 

knyttet til den enkeltes arbeid, men samtidig viser måten produktene er forskjellige på, at 

elevene høyst sannsynlig både påvirkes og inspireres av hverandre og de forbilder som 

lærer aktiviserer og gjør tilgjengelige for elevene underveis i arbeidet.   

Arbeidet med å designe og fremstille et ferdig produkt sees, slik sett, både som kollektivt- 

og individorientert arbeid: 

Tid: Arbeid med idéutvikling      produksjon og fremstilling      finnsih (dekor, glasur mm) 

Elev: 
 

Synliggjør behov for at læreren skal akseptere og godkjenne arbeidet 

Lærer: 
 

Å fungere som en portvakt for arbeidets kvalitet gjennom å utfordre eller godkjenne 

Elev: Eleven mellom å skape eierskap og betydningen av kollektive strukturer for arbeidet  
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Alle elever er selvsagt individuelle deltagere i en hvilken som helst undervisnings- og 

læringssituasjon, og hver og en agerer og handler i situasjonen med unike livshistorier som 

et bakteppe for det arbeidet som gjøres. I noen tilfeller er det observert at enkelte elever 

klager til medelever om at de ikke opplever seg selv som særlig kreative, og at de aldri har 

gjort det bra i faget. Dette kan indikere lav motivasjon og faglig usikkerhet blant enkelte 

elever. Samtidig er det observert elever som viser faglig potensial, men som handler uten 

særlig innlevelse eller deltagelse, og det er observert særlig faglig dedikerte elever som 

signaliserer faglig forståelse og stor glede ved arbeidet. Spennet i elevenes deltagelse er 

slik sett, vidt og problematisk å generalisere. Det som synes å være felles er at deltagelsen 

kan sees som individuell, samtidig som deltagelsen i fellesskapet har betydning for at 

elevene skaper produkter som har familielikheter. 

Men hva kan en så si at det individuelle og kollektive handler om? Hvilken betydning 

generer disse aspektene i sammenheng med å forstå elevenes læringsrom? 

 

Individuelle tilnærminger til innholdet og betydningen av eierskap til oppgaven 

I ideutviklingsarbeidet søker elevene å avklare hvilke muligheter som ligger i den 

kollektive innholdsarenaen. Elevene ser på den ene siden, ut til å akseptere/slutte seg til og 

holde seg innenfor lærerens tekst, og på den andre siden forhandler de om og utfordrer det 

kollektive innholdet. I møte med den enkelte elev stiller lærerne spørsmål til elevenes 

ideer, de diskuterer og kommenterer og tilbyr elevene alternativer ved å komme med 

mulige løsningsforslag. Det er observert en forskjell når det gjelder graden av lærerens 

involvering i elevenes ideutviklingsarbeid, og det ser ut til at hvordan, eller om lærerne 

skaper en idemessig ramme rundt elevenes arbeid, både kan gi grobunn for at elevene 

forhandler om innholdet og en økt verbalisering og refleksjon rundt faglige 

problemstillinger.  

Det er hardt å være keramiker, sier en elev, og hun kommenterer arbeidet (kanskje særlig 

det produktive arbeidet) som krever en disiplinering i forhold til nøyaktighet og 

skikkelighet, det kvalitative aspektet ved en funksjonell form. Håndverket må være 

«skikkelig» for at tingen skal få verdi, både i form av karakterer, men også i form av 

tingens potensielle bruksfunksjon. Tingene kan ikke falle fra hverandre, hjørner må være 

tette og riktige, overflater må pusses og finishen være bra. Eleven som uttaler at det er 
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hardt å være keramiker, uttrykker slik sett et aspekt ved det å lage ting som til en viss grad 

kanskje underkommuniseres i kunst og håndverksfaget; å lage ting med kvalitet kan være 

slitsomt og krevende, og det kan kreve høy grad av motivasjon for faktisk å kunne mestre 

repetisjoner, gjentagelser, å gjøre om, gjøre på nytt, tilpasse, i det hele tatt å opparbeide 

ferdigheter og kunnskaper «nok» til å løse situasjonen på en adekvat måte som 

tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles.  

Betydningen av at arbeidet skal resultere i noe av verdi, kan sees i sammenheng med 

elevenes eksplisitte eller implisitte formidling av det å kunne tillegge en ekstra dimensjon 

til arbeidet. For eksempel synes det som om det ligger en utstrakt motivasjon i tanken om 

at tingen kan gis bort «til mamma», eller det kan være å lage en kopp til «hytta vår». I 

tillegg til at karakterer ser ut til å ha en betydning for elevenes deltagelse og motivasjon 

for arbeidet, antydes et behov for en personlig involvering. Det vil si noe som den enkelte 

elev kan aktivisere som motivasjon og utgangspunkt for meningsskaping i arbeidet. Dette 

handler om betydningen av at elevene opplever et eierskap til arbeidet, det vil si; på 

hvilken måte det ligger til rette for at den enkelte elev kan forbinde seg med og oppleve 

arbeidet som meningsfullt.     

Produksjon av kollektive formbilder 
De kollektive strukturene ser videre ut til å kunne forståes både som bevisste og ubevisste. 

Dette er det vanskelig å si noe konkret om, men det er grunn til å hevde at det foregår 

former for overføring av, eller kanskje bedre, en produksjon av formbilder (Gulliksen, 

2006). Gjennom både lærerens aktivisering av visuelle representasjoner og via det visuelle 

fellesskapet elevene er deltagere i ser det ut til at det skapes en slags felles forståelse av 

hva som betegner et godt produkt, eller en god form. Lærerens presentasjon og distribusjon 

av visuelle representasjoner sees for eksempel veldig tydelig når det gjelder det 

arkitektonisk-konstruktive området på skole 1, hvor lærerens selvlagde modeller fungerte 

som en viktig katalysator for de fleste av elevenes arbeider. Samtidig kan lærerens 

oppfordring til elevene om at de ikke bare bruker «brunfarge» når de skal male tingene 

sine (slik han forklarer skjedde i en annen klasse), tyde på at det som skjer innad i 

klassefellesskapet, kan ha stor betydning for hvilke estetisk-visuelle valg den enkelte elev 

tar.  

Dette tyder på at det er mer enn lærerens formbilder (Gulliksen, 2006) som overføres eller 

produseres gjennom arbeidet. Det er også noe som skjer mellom elevene og den 
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distribusjon av ideer og visuelle/synlige arbeid, deres tanker og uttalelser dem imellom, 

som også blir et viktig aspekt når produktenes familielikheter skal forklares. Kanskje det til 

og med er slik at læreren til en viss grad tilpasser seg og justerer egne formbilder i lys av 

det som produseres gjennom elevenes arbeid og deltagelse?  

To ting som trer frem som sentrale ved elevenes arbeid og deltagelse, er for det første 

betydningen av at elevene etablerer et eierskap til arbeidet, og for det andre, hvordan den 

kollektive innholdsarenaen og praksisfellesskapet legger premisser for elevenes deltagelse. 

Et meningsskapingsrom trer frem i spennet mellom personlig eierskap og kollektive 

strukturer.  

Oppsummering og videreføring:  
I dette kapittelet oppsummeres og presenteres oppgaveperiodene gjennom tre nivåer, først 

hvordan læreren kommuniserer og formidler innhold til elevene, deretter presenteres noen 

mønstre og tendenser i relasjonen mellom elev, lærer og faglig innhold, og til sist 

oppsummeres noen tendenser relatert til elevenes arbeid med innholdet.   

Tendensene peker i retning av at læringsrom er noe som produseres gjennom tre former for 

romlighet; mulighetsrom, mestringsrom og meningsskapingsrom, og at det gjennom disse 

romlighetene fremkommer at det å lage fine, velgjorte ting med personlig preg, kan sees 

som underliggende ideer eller verdier for arbeidet med innholdet. I neste kapittel 

presenteres og diskuteres disse funnene i lys av forskningsspørsmålene.  
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7. Å forstå læringsrom i designorienterte oppgaveperioder  

I forskerspørsmålets første del spørres det etter hva som konstituerer arbeidet med faglig 

innhold i designorienterte oppgaveperioder på ungdomstrinnet. Det er egentlig et relativt 

enkelt svar på dette spørsmålet; arbeidet med faglig innhold konstitueres av at elever lager 

ting på skolen. Dette bekrefter tidligere studier som påpeker at det «å lage ting», har en helt 

sentral plass i faget og synliggjør at fremstillingen av gjenstander i fysiske materialer, 

utgjør en sentral del av fagets kjerne (Carlsen & Streitlien, 1995; Kjosavik, et al., 2003). 

Alt arbeidet med faglig innhold i de tre oppgaveperiodene er rettet mot den sentrale 

målsettingen at hver enkelt elev skal kunne lage ferdig en ting. 

Når det gjelder forskerspørsmålets andre del, blir svarene mer komplekse. I hovedsak viser 

funnene at det er to linjer en kan forfølge for å forstå hvordan det konstituerende trekket (å 

lage ting på skolen), kan bidra med forståelse av læringsrom. Den første linjen er å forstå 

læringsrom som en produksjon av tre typer romlighet; mulighetsrom, mestringsrom og 

meningsskapingsrom.  

Den andre linjen som kan bidra med forståelse av læringsrom, knyttes til funnene som 

viser at elevene først og fremst lager fine, velgjorte ting med personlig preg. Gjennom 

arbeidet fremkommer det at både elever og lærere har forestillinger og forventninger rettet 

mot de ferdige produktene. Disse forestillingene og forventningene preger læringsrommet 

og fungerer dermed som en slags struktur for arbeidet.    

Tinglaging som et sentralt trekk ved designorientert undervisning, åpner for spørsmål og 

drøftinger om de mekanismer som opprettholder og viderefører etablerte mønster og måter 

å gjøre ting på, i fagets undervisning (faglig praksis), og hvordan undervisningens 

læringsrom kan forstås i skjæringspunktet mellom struktur og deltagelse. Samtidig åpner 

det for drøftinger av de verdier som synes å følge arbeidet, fordi det har noen klare 

implikasjoner for de læringsrom som produseres gjennom de designorienterte 

oppgaveperiodene. Videre i dette kapittelet drøftes derfor først tinglaging forstått som 

mulighetsrom, mestringsrom og meningsskapingsrom, deretter hvilken betydning det kan 

ha at elever lager fine, velgjorte ting med personlig preg. Kapittelet avsluttes med en 

syntetisering og drøfting av de vilkår og betingelser som kan ha betydning for 

læringsrommets produksjon. Syntetiseringen og drøftingen er inspirert av Henri Lefevbres 

tredelte modell for å forstå sosial praksis (Lefevbre, 1991/ 1974).   
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7.1. Læringsrom i lys av muligheter, mestring og meningsskaping     

Som en ramme for undersøkelsen er arbeidet fra «ide til ferdig produkt» brukt som 

avgrensning. Dette har bidratt til å at det er mulig å si noe om både hvordan 

undervisningen faktisk foregår, men det har også bidratt til å gå litt under overflaten av en 

spesifikk og relativt vanlig måte å organisere undervisning i kunst og håndverk på. På et 

overflatenivå er det ikke vanskelig å beskrive kjennetegn på hvordan undervisningen følger 

en tilnærmet lik rekkefølgelogikk. Funnene viser at arbeidet er delt inn i faser, og at 

elevene arbeider med ulike faglige utfordringer i disse fasene (først ideutvikling, deretter 

materialisering og til sist finnish og tilføring av dekor). Dette har likheter med tankegangen 

i produksjonistiske teorier om sløyd (Lindfors, 1991; Nygren-Landgärds, 2001; Peltonen, 

2001; Sjøberg., 2008). Det er også et trekk at læreren gir fellesoppgave til alle elevene 

(Hetland, et. al, 2007, Kimbell & Stables, 2008), og at de rammer inn elevenes arbeid 

gjennom måten de har valgt ut og satt sammen innholdselementer til en helhet på, som 

elevene må forholde seg til i og gjennom sitt arbeid (Gudmundsdóttir, 1988).  

Under de observerbare trekkene i den faglige praksisen viser funnene at læringsrom i 

designorienterte oppgaveperioder kan forstås som tre former for romligheter. Det vil si at 

det foregår en form for «… creation of zones for specific purposes» (Simonsen, 2005:6) 

gjennom den faglige praksisen. Gjennom arbeidet fra ide til ferdig produkt skapes 

romligheter med ulike formål; Mulighetsrommet kan forstås både som et intensjonalt og 

som et virksomt rom som produseres med utgangspunkt i den kollektive innholdsarenaen, 

slik den settes sammen av lærer. Her synliggjøres faglige ideer som læreren bringer inn i 

undervisningen, samtidig som det har preg av å være et innholdsmessig rammeverk for 

elevenes muligheter. Mestringsrommet knyttes konkret til hvordan elever og lærer arbeider 

sammen for både å designe og realisere de fysiske tingene, og meningsskapingsrommet 

løfter frem betydningen av eierskap og deltagelse i arbeidet og kan forstås i lys av den 

romligheten som skapes i møtet mellom eleven og innholdet. Videre i kapittelet søkes det å 

drøfte romlighetene i lys av det som synes å være viktige betingelser for hva slags og 

hvordan romlighetene skapes.    
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Mulighetsrom – mellom styring og frihet   
Et mulighetsrom initieres gjennom lærerens presentasjon og formidling av oppgave og 

faglig innhold helt i oppstarten av oppgaveperioden, men det utvikles og produseres i 

møtet med elevene og gjennom arbeidet. Et relativt tydelig funn i avhandlingen er den 

sterke betydningen den kollektive innholdsarenaen synes å ha, og hvordan lærerens valg av 

innhold har markant betydning for hvordan læringsrom kan forstås. I likhet med Watkins 

som betegner regissørens rammeverk for en teateroppsetning som et «script», kan lærerens 

konstruksjon av innhold sees som et rammeverk hvor elevene på ulike måter støttes og 

ledes gjennom ulike faser og stadier på veien mot et ferdig produkt (Watkins, 2005). 

Mulighetsrommet indikerer hva som er mulig og ikke mulig for elevenes deltagelse i 

arbeidet. Funnene viser at måten læreren aktiviserer innholdet på, i et spenn mellom frihet 

og styring, har konsekvenser for elevenes deltagelse i undervisningen.  

Et mulighetsrom får retning av lærerens valg og formidling av innhold, men blir samtidig 

regulert særlig gjennom to ting, for det første det som synes å være elevenes behov for 

lærerens godkjenning av at ideene de kommer på og arbeider med, både er innenfor de 

forventninger læreren har til produktet, både visuelt og at det er mulige å få til rent 

praktisk. I og med at det er læreren som skal vurdere arbeidene i ettertid, ser det ut til å 

være viktig for elevene å rette arbeidet mot det læreren vurderer som innenfor 

oppgaveteksten på den ene siden og hva som oppfattes som «fint» (fine ting) på den andre.      

Samtidig er det ting som tyder på at elevene både utfordrer og aktivt forsøker å tillempe og 

modifisere enkelte aspekter gjennom blant annet å forhandle om innholdet. Forhandlinger 

sees imidlertid ikke like sterkt i de tre klasserommene og vil derfor bli drøftet nærmere, 

fordi det reiser spørsmål rundt lærerens valg og sammensetting av innholdselementer (den 

kollektive innholdsarenaen) til et potensielt læringsrom for elevene.  

Elevenes forhandling og utfordring av innholdet sees i særlig grad på skole 1 og skole 3 

hvor idemessige aspekter har en sentral plass. Det idemessige knyttes til oppgavens 

problematikk (Skole 1; «forholdet mellom funksjon og form» og på skole 3 «å ta 

utgangspunkt i et konkret stilhistorisk materiale»), og det er i særlig grad dette som ser ut 

til å skape en viss motstand/friksjon i møte med elevenes egne ideer, tanker og forståelse. I 

arbeidet med idéutvikling i disse to klasserommene sees elevenes fokus å være rettet mot å 

avklare hva som er mulig og hva som ikke er mulig i arbeidet, gjennom blant annet at de 

diskuterer med læreren om hvordan de kan tolke og forholde seg til oppgaveteksten. 
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Lærerne er i idéutviklingsfasen særlig aktive i å diskutere, drøfte og avklare muligheter. På 

skole 2 virker det derimot ikke som om elevene har det samme behovet for å diskutere 

oppgavens muligheter eller problemstillinger med lærer, og samhandlingen er i større grad 

preget av at lærer kommenterer, roser eller snakker åpent om og rundt elevens arbeid.  

Denne forskjellen i måten elevene deltar på, reiser spørsmål om hvordan den kollektive 

innholdsarenaen skaper omrisset av både ambivalente og mer avklarte elementer i 

mulighetsrommet. Når den kollektive innholdsarenaen formidler en viss ambivalens, 

fortolkes og re-forhandles den i møtet med elevenes egne ideer og tanker om løsninger og 

ideer. Det medfører visse utfordringer, fordi elevene gjennom sin tolkning av mulighetene 

synes å oppfatte at de kan havne «innenfor eller utenfor» oppgaveteksten. I de tilfeller hvor 

mulighetene er redusert til et minimum, og læringsrommet dermed synes å være tydeligere 

og mer avklart, er det mindre diskusjon rundt faglige aspekter. Dette henger sannsynligvis 

sammen med at deler av arbeidet er så styrt, at det ikke åpner for fortolkning. På skole 2 er, 

for eksempel, valget av kopp ikke diskutabelt, og det er noe elevene aksepterer og 

forholder seg til uten å stille spørsmål. Samtidig er det i utgangspunktet også en stor frihet 

knyttet til at elevene skal «bruke fantasien». På den måten kan mulighetsrommet være 

preget av både noe som er sterkt styrt og helt fritt på samme tid. Gjennom friheten elevene 

tilbys, virker det nesten som om alt er tillatt, og i samhandlingen mellom elever og lærere 

synes fokus i mindre grad å være rettet mot faglige forhold.  

Både på skole 1 og skole 3 åpner oppgaveformuleringen for at elevene aktivt må gå inn å 

fortolke og prøve å forstå hva læreren er ute etter; de må undersøke hvorvidt de er 

«innenfor eller utenfor» slik læreren har formulert den. Det er viktig for elevene å være 

innenfor oppgaveteksten, noe som kan illustreres gjennom eleven på skole 1 som formidler 

at hun ikke gidder å gjennomføre ideen hvis den vurderes å være på utsiden. Dette handler 

samtidig om at elevene skal vurderes i etterkant, og det synes å være nødvendig for elevene 

å vite at arbeidet de gjør, er i tråd med lærerens forventninger. Samtidig sees en tendens til 

at de mulighetsrommene som befinner seg i grenseland mellom frihet og styring, kan se ut 

til å generere flere faglige diskusjoner mellom lærer og elev; både om hvilke muligheter 

elevene har, og hvordan disse kan bearbeides videre. Elevene prøver ut hvordan de kan 

delta med egne ideer inn i det som allerede er bestemt, og de undersøker hvor langt de kan 

strekke og tøye den kollektive innholdsarenaen i møte med egne ideer og tanker om 

løsninger 
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Mestringsrom – mellom trygghet og utfordringer 

I likhet med mulighetsrommet initieres mestringsrommet av lærerens formidling av 

innhold, men innholdet som formidles, er ensidig rettet mot materialer, redskaper og 

teknikker. Lærerne både demonstrerer teknikker og forklarer teknisk og praktisk kunnskap, 

men mengden, dybden og organiseringen av kunnskapsstoffet varierer. Felles er at alt 

innholdet som formidles, er direkte rettet mot det praktiske arbeidet, og det har karakter av 

å være informasjon og fagstoff som elevene trenger for å få laget en velgjort ting.  

Lærernes formidling av innhold skaper et bilde av at de på ulik måter søker å redusere 

kompleksitet, formidle tips og råd rettet mot tekniske løsninger og muligheter, og når det 

gjelder det praktiske arbeidet med å fremstille og produsere og ferdigstille tingene, ser det 

ut til at arbeidet balanseres mellom teknisk vanskelighetsgrad og elevenes forutsetninger 

og mestringsevne. Et mestringsrom synes derfor på den ene siden å tre frem gjennom 

lærerens formidling av kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at elevene skal 

kunne fremstille sine ting, og på den andre siden gjennom arbeidet i klasserommet hvor 

den enkelte elevs behov for hjelp synliggjøres. I møtet med den enkelte elev skaper læreren 

individuelle støtte- og hjelpestrukturer. 

 

Den faglige praksisen ser ut til å være styrt av en felles målrettethet hos både elever og 

lærer om nødvendigheten av å lage ferdig en velgjort ting. Målrettetheten, sammen med 

elevenes tydelige aksept av lærerens kunnskap, viser at elevene i stor grad deltar gjennom 

å slutte seg til og aktivisere den kunnskapen læreren tilbyr. Gjennom den faglige praksisen 

sees konturene av elevenes individuelle forutsetninger og hver enkelt elevs forståelse og 

tilnærming til det praktiske og materielle arbeidet. I møtet med den enkelte elev ser det ut 

som at lærernes måte å delta på, varierer alt ettersom hvilke problemstillinger de 

tolker/anser at den enkelte elev strever med. Lærerne har ulike måter å forholde seg på 

(Hasselskog, 2010), men det er ikke mulig å utlede spesifikke karakteristika knyttet til den 

enkelte lærer, de både støtter, veileder og forklarer underveis i prosessen. Lærer tilpasser 

og justerer arbeidet i forhold til og i møtet med den enkelte elev, samtidig som den 

individuelle tilpasningen styres av den lærergitte fellesoppgaven. Undervisningen er ikke 

individualisert i den betydning at elevene selv velger oppgaver, i og med at alle løser en 

felles gitt oppgave (Hetland, et.al., 2007; Kimbell & Stables, 2008).  
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Betydningen av å lage velgjorte ting ligger som en felles forventing hos lærer og elever. De 

synes i det store og hele å konsentrere arbeidet rundt det å bli ferdig med en gjenstand med 

både funksjonell og estetisk kvalitet, verdier som har fulgt faget fra de tidlige 

ferdighetsfagenes fokus på godt håndverk og utviklingen av god smak (Kjosavik, 2001), til 

LK-06s formuleringer om « … å lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten 

på eget håndverk» (UFD, 2005, s. 116). Vanskelighetsgraden og kravene til kvalitet 

derimot, ser ut til å gjøre elevene relativt avhengige av lærerens hjelp og støttestrukturer 

underveis (Hasselskog, 2010; Johansson, 2002). Mestringsrommet ser derfor ut til å bli 

konstruert som et proksimalt læringsrom, hvor det skapes trygge rammer for arbeidet, slik 

at utfordringene blir overkommelige for den enkelte elev.  

 
Meningsskapingsrom – mellom personlig eierskap og kollektive strukturer  

Elevenes utfordringer og forhandlinger i møte med den kollektive innholdsarenaen forteller 

videre om det som er bestemt og gitt av lærer, og den dynamikken som settes i gang 

gjennom at elevene deltar, stiller spørsmål, utfordrer og synliggjør egne ideer. I 

drøftingene mellom elever og lærer om det valgte innholdet, slik vi ser det særlig på skole 

1 og skole 3 (men for øvrig også gjennom mangelen på faglige drøftinger på skole 2), 

tydeliggjøres på den ene siden den makten læreren har til å styre og regulere det faglige 

innholdet, men det viser også at i enkelte av disse tilfellene løftes faglige problemstillinger 

fordi elevene ser ut til å manøvrere eget arbeid i det skjæringspunktet som oppstår mellom 

det å være «innenfor» eller «utenfor» de krav og forventninger som stilles.  

Møtet mellom lærer, elev og tilbudt faglig innhold viser samtidig at elevene virker å ha et 

behov for eierskap til arbeidet. Det er ting som tyder på at elevene, innenfor de rammer 

som arbeidet befinner seg i, søker å gjøre oppgavene til sine egne. Gjennom både 

hverdagspraksisen og de ferdige tingene, kan det observeres at elevene blant annet skaper 

referanser og sammenheng til egen livsverden (det være seg for eksempel 

populærkulturelle symboler, tekstsnutter eller at de konstruerer forestillinger om hvilke 

sammenhenger tingene skal inngå i når de er ferdige). Elevenes tilnærminger i så måte 

peker i flere retninger, men det er i hovedsak to hovedtilnærminger. For det første gjennom 

en narrativ tilnærming, det vil si at tingen som lages kommuniserer en form for 

meningsinnhold, og for det andre hvor tilnærmingen til arbeidet ser ut til å være rettet mot 
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den sammenhengen den skal inngå i i etterkant (som for eksempel som en kopp til hytta, 

eller presang til mamma) (Borg, 2001; Mäkelä, 2011).  

Det at elevene søker etter et eierskap til arbeidet, ser ut til å ha sammenheng med hvordan 

innsats og arbeid vil kunne generere en opplevelse av «what`s in it for me». Elevenes 

deltagelse i arbeidet ser derfor ut til å kunne forklares i lys av hvilke motivasjonsfaktorer 

som kan skapes i møtetpunktet mellom eleven og det faglige innholdet. Læringsarbeid 

relatert til å lage ting har flere krevende og utfordrende aspekter ved seg, og funnene viser 

at arbeidet kan innebære stor kompleksitet og med krav til både mentale og praktiske 

utfordringer. Det at arbeidet oppleves å ha verdi for elevene, kan derfor være avgjørende 

for hvordan de deltar i undervisningen. 

Gjennom arbeidet vises også at elevenes deltagelse preges av det situerte 

praksisfellesskapet. Det ser ut til at det blir produsert noen felles oppfatninger av hva som 

kan aksepteres, hva som betegner kvalitet eller hvilken forståelse som ligger i begrepet 

kreativitet. Elevproduktenes likheter kan på den ene siden relateres til den kollektive 

innholdsarenaen og de eksplisitte faglige føringene for arbeidet. Samtidig er det ting som 

tyder på at det foregår en utstrakt visuell deling gjennom elevenes arbeid ettersom det 

skrider frem. Designorientert arbeid er på mange måter konkret og visuelt, og dermed 

observerbart for deltakerne i praksisfellesskapet. Det å delta i et praksisfellesskap, synes å 

produsere et slags felles uttrykksrepertoar som kan forklare betydningen av det sosiale for 

å forstå læringsrom (Dagsland, 2013). Det er relativt tydelig at variasjonene i 

elevproduktene ikke kan sees som et resultat av at elevene skaper utelukkende ut fra sin 

indre forestillingsverden. Det skapende arbeidet ser i høy grad ut til å befinne seg, på den 

ene siden, innenfor de faglige rammer som er satt opp av lærer, og på den andre siden, det 

som kan tolkes som en kollektiv produksjon av formbilder gjennom praksisfellesskapet 

(Gulliksen, 2006), og det som videre kan forstås som en slags «improvisasjon i tradisjon» 

(Reitan, 2007).   

Det kan derfor indikeres at et meningsskapingsrom produseres mellom betydningen av å 

etablere et personlig eierskap til arbeidet og praktiskfellesskapets kollektive strukturer. 

Dette kan forstås i lys av Dagslands beskrivelser av sosiale og individuelle aspekter ved 

undervisning innen hovedområdet kunst (Dagsland, 2013)  
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7.2. Når elever lager fine og velgjorte ting med personlig preg. 

Den andre linjen, identifisert som en mulig linje å forstå læringsrom i designorienterte 

oppgaveperioder på, er beskrevet som det som fremkommer som et underliggende 

verdigrunnlag for det å lage ting på skolen.  

Resultatene tydeliggjør en underliggende ide, eller logikk som følger arbeidet fra ide til 

ferdig produkt (Menck, 2000). Logikken signaliserer en fagforståelse som 

skapes/produseres gjennom arbeidets gang, og er slik sett ikke ensidig et produkt av 

lærerens intensjoner, fagkunnskaper, deres tolkning og iverksetting av læreplanens 

målformuleringer. Logikken utvikles som en delt og sammenvevet fagforståelse mellom 

elev, lærer og det faglige innholdet. Elevene må slik betraktes som medskapere og aktører i 

undervisningen (Dagsland, 2013). De bringer med seg forventninger og forestillinger, 

ønsker og forhåpninger, egne strategier og preferanser som skaper motstand i møtet med 

det innholdet læreren formidler, og som de søker å tilpasse og delvis omforme det slik at 

det innpasses til egne forventninger. Hva som kan betraktes som elevenes bidrag i 

innholdskonstruksjonen, ser ut til å være avhengig av måten den kollektive 

innholdsarenaen er satt sammen på, og på hvilken måte dette genererer faglige diskusjoner 

mellom elev og lærer.   

Det «fine og velgjorte» ved tingene signaliserer videre en tradisjonsforankret faglig logikk 

(N-39, KL-06). Det «velgjorte» viser til betydningen av ferdighet, det å vise håndlag og 

dyktighet i møte med materialer, redskaper og teknikker som introduseres, og kvaliteten 

ligger i det ferdige produktet som både har en funksjon og at det er godt laget. Det fine, 

reiser utfordringer relatert til det visuelle, hvordan noe oppfattes som pent eller stygt. 

Underliggende her ligger forståelser av formale og estetiske virkemidler som nødvendige 

for å skape god form, eller noe visuelt vakkert og tilfredsstillende. Den velgjorte tingen 

henger i en viss grad sammen med den fine tingen, men antyder på en annen måte et faglig 

fokus på håndverk og opplæring av ferdigheter.   

Til slutt, ting med personlig preg, peker mot individet som skaper og hvilke 

meningsunivers som kan omslutte den skapende prosessen fra ide til ferdig produkt. 

Funnene viser at designorientert undervisning åpner for individuelle og personlige uttrykk, 
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særlig gjennom bruken av estetisk- visuelle og dekorative elementer. Det er først og fremst 

på dette området elevene selv får bestemme/skape innholdet. Slik sett, er det først og 

fremst gjennom bruken av farger og dekor et personlig meningsunivers kommer til uttrykk.  

Elevene ser ut til å ha behov for å skape meningskontekster for sine ting, i særlig grad 

gjennom tilføring av dekorative elementer, men også gjennom å forankre tingene til en 

meningsfull brukskontekst utenfor skolen. Dette handler om på hvilken måte elever kan 

eller vil delta i undervisningen og læringen. Som lojale deltagere aksepterer eller slutter 

elevene seg til lærerens valg av innhold som sentral premissleverandør, og de stoler på og 

innretter seg etter det læreren tilbyr. Som kritiske og utforskende deltagere stiller de 

spørsmål til og forhandler om fagets innhold.  

 

7.3. Å forstå produksjonen av læringsrom, en Lefevbreinspirert drøfting    

Å lage ting på skolen foregår ikke i et vakuum. Det er rammet inn av mange faktorer som 

både gir retning og bestemmelser for det faglige innholdet, og hvordan det er mulig å 

arbeide i rammen av skolen som institusjon og system. Et av de sterkeste funnene i denne 

studien er lærerens konstruksjon av innhold som sentral for å forstå læringsrom. Det er her 

innholdet trer frem som både valgt ut og satt sammen etter noen spesifikke logikker 

(Gudmundsdóttir, 1988; Menck, 2000). Den kollektive innholdsarenaen fungerer som en 

direkte og eksplisitt struktur for arbeidet i hvert enkelt klasserom. I likhet med Watkins 

beskrivelser har den kollektive innholdsarenaen trekk av å være et slags «script» for 

arbeidet (Watkins, 2005). Måten lærere lager oppgaver på, og hvordan de setter sammen en 

kollektiv innholdsarena gjennom det å styre enkelte muligheter og åpne for andre, kan 

produsere både avklarte og mer ambivalente læringsrom. De ambivalente romlighetene 

synes å åpne for flere forhandlinger og drøftinger av innholdet enn de rommene som er 

avklarte.  

 

Gjennom hverdagspraksisen fremtrer mønstre som ser ut til å regulere arbeidet i 

klasserommet. Det er særlig de observerte mønstrene knyttet til underliggende 

forventninger om at tingene skal vurderes i ettertid, samt forventninger til det å lage «fine, 

velgjorte ting med personlig preg», som synes å ha betydning for å forstå læringsrom i 

designorienterte oppgaveperioder. Betydningen og konsekvensen av at elevene skal lage 
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ferdige ting, er en helt sentral faktor. Materielle og fysiske forutsetninger i møtet med 

elevenes kunnskaper og ferdigheter setter klare betingelser for hva som er mulig å gjøre. 

Oppsummert vil jeg hevde at læringsrom produseres i skjæringspunktet mellom den sterke 

styringen den kollektive innholdsarenaen genererer, de forventinger og underliggende 

strukturer knyttet til vurdering og rettetheten mot fine, velgjorte ting med personlig preg 

som hverdagspraksisen ser ut til å være bærer av, samt hvordan elevenes deltagelse 

varierer mellom å forholde seg lojalt til, eller å utfordre den kollektive innholdsarenaen på 

den ene siden, og forventninger som knyttes til elevenes ønsker om å lykkes i faget på den 

andre. Elevenes deltagelse kan sees gjennom en todeling, på den ene siden som aktører 

som vil påvirke og styre arbeidet i retning av egne preferanser og ideer, og på den andre 

siden som lojale innholdsdeltagere som søker etter og slutter seg til lærerens faglige 

autoritet.  

Det er en dobbelthet knyttet til nivået som tilhører det levde og individuelt erfarte. På den 

ene siden hvordan den kollektive innholdsarenaen og hverdagspraksisen fungerer som 

regulerende mekanismer gjennom a) kunnskap i et maktperspektiv og b) 

hverdagspraksisens kollektive karakter og institusjonelle aspekter som vurdering og 

måloppnåelse, som er med og påvirker læringsrommet. På den andre siden, aktørens (her: 

elevens) søken etter å appropriere og transformere det som styrer handlingsmulighetene i 

den enkelte situasjon. Elevene søker å tilpasse det som kommer utenfra til egen 

livsverdensforståelse, som en forlengelse av Lefevbres fenomenologiske rom: ”…which 

the imagination seeks to change and appropriate” (Lefevbre, 1991/ 1974, s. 39), i hvert fall 

så langt som den enkelte elev oppfatter er mulig, i lys av egne forventninger og 

forhåpninger om, for eksempel, det å oppnå en god karakter i faget.  
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8. Tinglaging og læringsrom i en fagdidaktisk kontekst 

 

I dette avsluttende kapittelet drøftes og perspektiveres først avhandlingens funn gjennom 

tre perspektiv. Den første omhandler det å lage fine, velgjorte ting med personlig preg som 

en form for skolepraksistradisjon, den andre drøfter utfordringer i skjæringspunktet 

mellom mulighetsrom og mestringsrom, og den tredje drøfter aspekter knyttet til forholdet 

mellom eleven og innholdet. Til slutt formuleres det som oppfattes som studiens 

kunnskapsbidrag, og det trekkes opp noen mulige veier for videre studier og utforskning.   

 

Å lage fine, velgjorte ting med personlig preg; en skolepraksistradisjon? 
I avhandlingen er tinglaging beskrevet som det som konstituerer arbeid med innhold i 

designorienterte oppgaveperioder på ungdomstrinnet. Min pappa lagde ting da han gikk på 

skolen på 40-tallet, jeg lagde ting på skolen på 70- og 80 tallet, datteren min lagde ting 

tidlig på 2000-tallet, og elevene i denne studien lager fortsatt ting på skolen. Det er slik sett 

ikke vanskelig å hevde at tinglaging som sådan har lange tradisjoner i skolefaget. Det at 

arbeidet innen hovedområdet design i skolefaget kunst og håndverk, befinner seg i en 

kontekst av bruksgjenstander, er på mange måter innlysende, men gjennom avhandlingen 

reises allikevel flere spørsmål knyttet mot hvordan vi kan forstå tinglagingens læringsrom 

og hvilke verdier som indikeres og formuleres gjennom en slik tilnærming til faglig 

praksis. I avhandlingen inngår tre caser og resultatene kan derfor ikke generaliseres, eller 

forklares som gyldig for all designorientert undervisning. Det er allikevel grunn til å spørre 

om det som er observert, kan forklares som en form for skolepraksistradisjon og at det kan 

forklares med «den kultur som sitter i veggene» (Halvorsen, 1996). I Lefevbres modell er 

det rom for en slik skolepraksistradisjon. Lefevbre er ikke bare fenomenologisk inspirert 

med vekt på aktørers levde liv og erfaring, men har også med strukturalistiske perspektiver 

(Lefevbre, 1991/ 1974). De tre rommene, ikke minst rommet jeg kaller (faglig-) 

hverdagspraksis, dokumenterer de reelle relasjoner i virksomheten, den praksis som 

manifesteres gjennom observasjonene i klasserommet. Som resultatene viser, kommer det 

å lage ting sterkt til uttrykk.  

Det kan argumenteres for at de faglige praksisene reflekterer hybridiserte og sammensatte 

praksiser med spor fra ulike læreplaner (Klette, 2003). Sett i lys av de store og relativt 
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sprikende fagforståelsene som skolefaget har røtter i, er det allikevel et paradoks at de tre 

casene, allikevel fremstår som like, eller i hvert fall med store familielikheter. Likhetene 

knytter seg eksempelvis til at alle elevene løser en felles gitt oppgave som er formulert av 

lærer, og at det å løse en oppgave i stor grad handler om at elevene lager variasjoner av den 

samme tingen. Det er også likt at lærerne har valgt ut og viser frem et utvalg av bilder eller 

fysiske ting som konkretiserer arbeidsområdet, og som brukes som inspirasjon og 

utgangspunkt for elevenes arbeid med ideer og ideutvikling. Samtidig er det likt at det er 

læreren som har valgt ut og formet både oppgaver og innhold som elevene befatter seg 

med.    

Flere av likhetene bidrar til en forståelse av de faglige praksisene som relativt lærer- og 

innholdsstyrte former for praksis. I motsetning til det svenske skolefaget sløyd, er 

undervisningen for eksempel i liten grad individualisert i og med at alle elevene løser 

samme type oppgave (Hassleskog & Johansson, 2008; Johansson, 2002; Mäkelä, 2011). 

Det å gi felles oppgaver til alle elevene, synes imidlertid å være mer utbredt som 

læringsform både i det engelske skolefaget design and technology og amerikanske arts-

education (Hetland, et al., 2007; Kimbell & Stables, 2008). I motsetning til disse er i tillegg 

mye av fagstoffet bestemt i lys av tingen som skal lages, og det er bare i liten grad at 

elevene oppfordres til å søke etter kunnskap eller informasjon på egenhånd (Hetland, et al., 

2007; Kimbell & Stables, 2008). På den måten kan en argumentere for at det skapes en 

form for likeverdig undervisning, hvor alle får tilbud om de samme læringserfaringene, 

men samtidig er det et spørsmål om elevenes rom for selvstendige avgjørelser, initiativ og 

utforsking, minsker (Hasselskog, 2010, s. 264). 

Selve organiseringen av arbeidet innehar også likheter, særlig med tanke på rekkefølgen; 

det forventes at elevene skal arbeide med ideer gjennom skisser (og modeller på skole 1), 

og at de skal ta et valg og deretter realisere ideen i materialet. Arbeidsforløpet svarer slik 

sett til en tilnærmet sløydpedagogisk forståelse (Lindfors, 1990, 1991, 1992a, 1992b), men 

det kan være at de norske praksisene i større grad reflekterer prosesser som er initiert og 

styrt av lærer (nettopp fordi alle arbeider med den samme oppgaven), og at mye av 

oppstarten av en oppgaveperiode er viet til lærerens formidling og presentasjon av 

innholdet i hele perioden.  
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Videre er det en klar målrettethet mot at alle skal bli ferdige med sine ting i løpet av 

oppgaveperioden. Med unntak av forelesningen om arkitektur på skole 3, er alt innhold 

som formidles rettet mot her- og nå- problemstillinger knyttet til elevenes arbeid. På et 

felles nivå effektiviseres formidlingen av nødvendig fagstoff, og på et individuelt nivå 

omformes fagstoffet i møtet med den enkelte elevs forutsetninger og behov. Hetland et.al. 

betegner dette som en form for «tailoring» av oppgaven for den enkelte (Hetland, et. al., 

2007). 

Enkelte sider av undervisningen viser likheter med kunst- og designfag slik de beskrives 

fra andre land, men det er også forskjeller. Det er muligens grunn til å hevde at det norske 

skolefaget har kjennetegn som fanger inn både en nordisk sløydtradisjon og en mer 

kontinental og engelsk forståelse av art- and design-education. Dette kan henge sammen 

med at kunst og håndverk i sin tid ble slått samme til ett fag, og at det slik reflekterer 

aspekter fra både en kunst- og en håndverkspedagogisk tradisjon (Brænne, 2009, 2011). I 

de beretninger om praksis i skolen Halvorsen gjør rede for, kommer i tillegg en 

konserverende praksis til syne i lærernes fagforståelse. Gjennom en intervjuundersøkelse 

vises spor av det Halvorsen kaller en skolepraksistradisjon (Halvorsen 1996, s. 138-140). 

Fra et praksisnært utgangspunkt gir avhandlingen et informert grunnlag til å stille en 

hypotese om at arbeidet med hovedområdet design, indikerer en slik form for 

skolepraksistradisjon hvor elementer fra både kunst- og designfaglige skolepraksiser trer 

frem.  

Samtidig er det relevant å stille spørsmål til de rammefaktorene som synes å ligger rundt 

de faglige praksisene, og som sannsynligvis reduserer lærenes handlingsrom. Det ene er 

antallet elever i hver gruppe. På skole 1 og skole 3 er antallet elever henholdsvis 17 og 19 

elever, hvilket må karakteriseres som et relativt høyt antall å gjennomføre individualisert 

og elevsentrert undervisning som inkluderer materialer og en målsetting om at elevene skal 

designe og lage noe. Det andre er tidsfaktoren som omslutter lærerens handlingsrom. På 

skole 1 og skole 3 er antallet uker lærerne kan handle innenfor begrenset, og på skole 2 har 

læreren bare en time hver uke til disposisjon. Det tredje punktet som kan nevnes her, er at 

de færreste av elevene oppgir at de har tidligere erfaringer med materialet de arbeider med. 

Kanskje handler derfor denne formen for tinglaging om lærernes tidligere erfaringer, og en 

opparbeidet forståelse av hva som fungerer innenfor de mulighetene som foreligger. De så 
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å si «… stikker fingeren i jorda og tester hva det er realistisk å få til» (Halvorsen 2001, s. 

225-226).  

I møtet med læreplanens formuleringer om at elevene skal både arbeide kreativt og med 

kvalitet, formulerer lærere oppgaver og arbeidsperioder hvor de kan fange opp og dekke 

disse kravene på best mulig måte. For å realisere begge deler, er det sannsynlig at de 

iverksetter strategier som har funnet sin form fordi de fungerer i den praktiske 

skolehverdagen, strukturer som ansees som nødvendige for at elevene skal kunne arbeide 

skapende og kreativt samtidig som de utvikler håndverksmessige ferdigheter. Gjennom 

Masons undersøkelse av det engelske skolefaget design and technology, fremheves noen 

tendenser som kan være relevante for å forklare noen sider av tinglagingspraksisen. Mason 

forklarer for eksempel hvordan mange av lærerne: «… were struggling to deliver quality 

teaching and learning in the face of increasing class sizes, shrinking resources (including 

technician support) and timetabling constraints that make extended project work almost 

impossible” (Mason, 2004, s. 130). Arbeid og læring i og gjennom materialer, det å 

beherske og kunne forstår hva som ligger til grunn for å både skape og lage nye ting til 

verden, er tidkrevende og ressurskrevende, og kan være en faktor som kan forklare hvorfor 

undervisningen blir som den blir.   

 

Mulighets- og mestringsperspektiver i læringsrommet 
Læringsrommene som beskrives i avhandlingen, bærer preg av å være produktorientert, 

lærerstyrt og rekkefølgeorientert, men det er allikevel ikke mulig å forstå undervisningen i 

tråd med det Bresler karakteriserer som imitative og lærerstyrte læringsrom i amerikansk 

kunstundervisning (Bresler, 1994), fordi det på tross av lærerstyringen finnes 

mulighetsrom hvor problemløsning og forestillingsevner utfordres. I avhandlingen er 

mulighetsrom, mestringsrom og meningsskapingsrom sammen med det at elevene lager 

fine, velgjorte ting med personlig preg, beskrevet som en form for underliggende logikk i 

undervisningen (Menck, 2000). Mulighetsrommet er i utgangspunktet konstruert gjennom 

måten læreren har satt sammen innholdet på, og hvor hensikten forstås som å gi muligheter 

for at elevene kan arbeid kreativt og skapende med ideutvikling. Det etterfølges av et 

mestringsrom som skapes, først og fremst gjennom den faglige hverdagspraksisen, og hvor 

hensikten forstås som knyttet til elevenes håndtering og mestring av tekniske og praktiske 

utfordringer i møtet med materialer og redskaper. Dette handler i korthet om at lærere 

setter sammen og formidler et faginnhold for at elevene skal kunne være kreative og 
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nyskapende, samtidig som det er forventet at elevene skal lære seg å beherske og utvise 

ferdigheter i møtet med det materielle. Forholdet mellom kreativitet og ferdighet er på 

ingen måte en ny problemstilling i fagfellesskapets diskurser, og det er heller ingen ny 

problemstilling knyttet til kunst og designfag mer generelt (se for eksempel: Brænne, 2009, 

2011; Efland, 1990; Kjosavik, 2001; Lutnæs, 2011).  

Praktisk arbeid med materialer kobles ofte tett opp til en ferdighets- og mestringsdiskurs, 

hvor betydningen av å få til, klare å lage og ikke minst, å utvikle stolthet og 

mestringsglede, er poengtert (jmf. for eksempel evalueringsundersøkelsene: Carlsen & 

Streitlien, 1995; Kjosavik, et al., 2003). Det blir samtidig tett knyttet til de tidlige 

håndarbeidsfagene og gjerne forbundet med reproduksjon og innlæring av ferdigheter 

(Dale, 1992/1990; Kjosavik, 2001; Lysne, 1976). Kritikken mot det reproduserende og til 

dels disiplinerende fokuset på innlæring av teknikker og ferdigheter har vært sterk (se feks; 

Dale, 1992/1990), og noe av årsaken til at faget forming så dagens lys i 1960, kan sies å 

være forankret i en slik kritikk (Kjosavik, 2001). Utvikling av ferdigheter og læring av 

teknikker står i dag i en nokså uavklart posisjon i samtidens diskurser, til tross for Nielsens 

uttalelse om at rivaliserende fagsyn og posisjoner nå utfyller hverandre (Nielsen, 2008, s. 

23). Det som kommer frem i denne avhandlingen, er hvordan lærerne tolker utfordringen 

som ligger mellom kreativitet og ferdighet, og hvordan dette søkes løst i møte med elever 

og skolevirkeligheten. Avhandlingen viser at det på et praksisnivå fortsatt er noe uavklart 

hvordan dette forholdet kan forstås og realiseres.  

Mason argumenterer for at det er en vestlig modernistisk holdning som devaluerer og 

nedprioriterer håndverk, som gjør seg gjeldende i samtidens diskurser knyttet til kunst- og 

designfag, og viser for eksempel at lærere både i Storbritannia og Japan prioriterer 

«contemporary crafts» og utviklingen av kreativitet som viktigere enn å utvikle teknikker 

og ferdigheter (Mason, 2004). Det er en tilsvarende kritikk Brænne formulerer knyttet til 

den norske diskursen (Brænne, 2009). Knyttet til det engelske skolefaget design and 

technology argumenteres det eksempelvis for at materiell fremstilling av gjenstander i for 

stor grad setter begrensinger på elevenes oppfinnsomhet, fordi elevenes ferdighetsnivå vil 

redusere mulighetene til nyskaping betraktelig (Barlex & Trebell, 2008; Kimbell & 

Stables, 2008). Utfordringen handler med andre ord om at det å lage ferdige ting med 

kvalitet, begrenser mulighetene til nyskaping. En ting er å forestille seg noe i tanken, eller 
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å se for seg nye ideer og løsninger; en helt annen ting er å realisere disse i et konkret og 

fysisk materiale som i tillegg skal være velgjort og godt utført.  

Som en motsetning til en designorientert tilnærming til ideutvikling og modellarbeid, 

forteller elever selv at noe av det beste ved faget (design and technology) er at de kan 

«…act skillfully» med materialer, og at gleden ved å lage noe av kvalitet har en høy verdi 

(Mason, 2004). Dette samstemmer med funnene fra de to norske 

evalueringsundersøkelsene som viser at elever har stor glede av å ende opp med et ferdig 

produkt som de både opplever at de har funnet på, laget selv og som de kan ta med seg 

hjem (Carlsen & Streitlien, 1995; Kjosavik, et al., 2003). Det samme sees i Dagslands 

avhandling hvor elevene beskriver sin opplevelse av det praktiske arbeidet som «Helt 

konge!» (Dagsland, 2013). Denne avhandlingen forsterker disse funnene ytterligere. 

Opplevelsen og mestringen av det materielle synes å være en av drivkreftene for elevenes 

arbeid. At arbeidet ender opp i et ferdig produkt, og at produktet har tekniske og estetiske 

kvaliteter som elevene selv verdsetter, ser ut til å ha stor betydning for elevenes deltagelse. 

Arbeidet kan være utfordrende, men tilfredsstillende når det blir noe ut av det. Slik sett 

formuleres tinglagingen som en meningsfull aktivitet, fordi noe former seg og blir til 

«something», som Alexandersson formulerer det (Alexandersson, 2007). Funnene i 

avhandlingen peker samtidig mot betydningen og verdien av å gjøre et godt stykke arbeid 

for å oppnå gode karakterer i faget, og de faglige praksisene bærer slik preg av både indre- 

og ytre motivasjonsfaktorer (Hetland, et. al., 2007). 

Utvikling av kreativitet har hatt en sentral plass i skolefagets historie, men hva kreativitet 

innebærer, eller om det skal knyttes til person, prosess eller produkt, har vært et stadig 

tilbakevendende tema. Brænne for eksempel, poengterer i sin avhandling at lærere i det 

norske kunst og håndverksfeltet forteller at de vektlegger verdier knyttet til kreativitet og 

skapende arbeid, men viser til en mismatch mellom det lærerne uttaler seg om, og det som 

faktisk skjer i klasserommet (Brænne, 2009). Lærere snakker om betydningen av 

originalitet og skapende arbeid, men undervisningen viser egentlig til en rekke 

redsignpraksiser, hvor det å skape god form og utføre godt håndverk, gis høy verdi 

(Brænne, 2009). Allerede på 70-tallet beskrev Lysne arbeidet i forming som reskaping, og 

Michl introduserte begrepet redesign på begynnelsen av 2000-tallet. Hos begge 

argumenteres det for at skapende og kreativt arbeid må betraktes i lys av det historiske, og 

som videreutvikling og modifisering av eksisterende løsninger (Lysne, 1976; Michl, 2002).  



 
- 281 - 

 

På sett og vis kan en si at de tar opp i seg historien som mulighetsgiver og 

kunnskapsarsenal, men anerkjenner samtidig individet som skapende og kreativ i møtet 

med den kunnskap som allerede eksisterer i verden.  

I avhandlingen preges læringsrommet av en dobbelthet mellom det som skal læres og det 

som skal skapes, og de faglige praksisene kan sies å reflektere ideen i læreplanens 

generelle del om det skapende mennesket som fremstilles i en dialektikk mellom 

eksisterende kunnskap og det å skape nytt (UFD, 2005). Det ligger forventninger til at 

elevene skal være skapende og originale i sitt arbeid, samtidig er det sterke forventninger 

om at det faglige innholdet som kommuniseres og presenteres, skal tilegnes og reflekteres 

gjennom elevenes arbeider. Det er derfor lite problematisk å plassere tinglagingen slik den 

fremtrer i denne avhandlingen, som former for reskaping (Lysne, 1979). Funnene viser at 

det finnes et kreativt rom som elevene kan delta i, men det er samtidig et rom som er 

rammet inn og avgrenset gjennom kravene til å lage en fin ting med håndverksmessig 

kvalitet. Alle elvene lager samtidig sine ting, og de må slik sett forholde seg til kreativ 

tenkning og evne til å forestille seg noe, gjennom kravene om å lage noe nytt og noe ikke 

alle andre lager. Sånn sett er det ikke vanskelig å hevde at det er mindre fokus på 

kreativitet som en grensesprengende eller innovativ praksis, og det gir grunn til å spørre 

om i hvilken grad produktorienteringen gir muligheter for selvstendig utforsking og 

muligheter til nyskaping.   

 

Betydningen av å etablere eierskap til innholdet  
I likhet med mulighetsrom og mestringsrom er meningsskapingsrom identifisert som 

sentralt og fungerer som en del av grunnlaget for å forstå læringsrom. Gjennom 

meningsskapingsrommet forstås eleven som en deltager i et praksisfellesskap, og 

mulighetene for å gjøre læringserfaringer foregår dermed i en sosiokulturell kontekst med 

andre elever og med både mentale og konkrete påvirkningsfaktorer som er med og former 

det læringslandskapet elevene beveger seg i (Dagsland, 2013; Johansson, 2002; Reitan, 

2007). Samtidig viser avhandlingen at den enkelte elev synes å ha behov for å etablere et 

personlig eierskap til arbeidet med innholdet. 

Et av didaktikkens store spørsmål gjennom tidene har vært hvordan det kan skapes 

forbindelser mellom eleven og det faglige innholdet. Gudmundsdottir og Menck 

presenterer begge faglig innhold som noe som fortolkes for å nå inn til den enkelte eleven. 

Hos begge er det en art kanon som tenkes fortolket for å møte elevene i deres liv her og nå 
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(Gudmundsdóttir, 1988; Menck, 2000). Menck fremholder et praktisk og produktivt syn på 

hvordan elevene kan forbinde seg til innholdet, fordi det er gjennom «hands-on 

experiences» eller det aktivt gjørende arbeidet elevene foretar seg, at det skapes 

forbindelseslinjer mellom eleven og innholdet (Menck, 2000). Kunst og håndverk er i bunn 

og grunn et praktisk og estetisk fag med røtter i blant annet Deweys erfaringsbegrep og 

problemløsende læringsstrategier (Dewey, 1963, 2005/1934), og avstanden mellom eleven 

og innholdet kan potensielt hevdes å være redusert, fordi elevene deltar i læringsarbeidet 

gjennom å gjøre og handle og ta i bruk undervisningens innhold. Gjennom praktisk 

skapende arbeid kan det argumenteres for at det allerede er etablert en relasjon mellom 

eleven og det faglige innholdet, fordi eleven transformerer og omformer faglig innhold og 

gjør det til noenting. Det meningsskapende forklares slik gjennom den estetiske 

tilnærmingen og det umiddelbare møtet mellom eleven og det som «blir til». I 

Alexandersons perspektiv vil en skapende, produktiv prosess som ender opp i «noenting», 

alltid innebære meningsskaping for den enkelte som gjennomlever slike prosesser 

(Alexandersson, 2007).     

Hvorfor er det da slik at betydningen av at elevene finner et eierskap til arbeidet med 

innholdet, har blitt sentralt for å forstå læringsrom? Er det ikke slik at elevene, bare de får 

arbeide med skapende aktiviteter, skaper mening? «Det er hardt å være keramiker», sier en 

av elevene og signaliserer at arbeidet med å realisere en ide i materialisert og fysisk form, 

er krevende. Motstand i materialer og møtene med både tekniske og mentale utfordringer i 

arbeidet fra ide til ferdig produkt involverer komplekse læringsutfordringer (Illum, 2004; 

Johansson, 2002), og arbeidet slik det fremkommer i avhandlingen, bidrar i liten grad til å 

forsterke et inntrykk av at skolefaget bærer preg av å være et kosefag (Owe, 2008).  

Gjennom lærerens konstruksjon av innhold er det beskrevet hvordan det faglige innholdet 

er konstruert mellom frihet og styring, og det angir hvilke rom for meningsskaping som 

produseres gjennom undervisningen. Det første spørsmålet som reises vedrører det at alle 

elevene arbeider med den samme typen oppgave, og alle lager tilsvarende ting. Det er noe 

som står i kontrast til læringsformen i sløyd som karakteriseres som individualisert 

gjennom det at elevene har frihet til å velge hva de vil lage og arbeide med (Borg, 2006; 

Hasselskog, 2010; Johansson, 2002).  
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Opplevelsen av autonomi og eierskap til arbeidet beskrives også som viktig hos Kimbell 

og Stables, men innholdet i begrepene får en litt annen betydning. Frihet ble i den 

sammenhengen forklart gjennom det at elevene stod fritt til å arbeide med egne ideer i 

designprosessen. Arbeidet i seg selv ble sterkt styrt og forklart som: «… frog-marched (by 

the teachers script) …» gjennom ulike stadier av designarbeidet. På tross av denne sterke 

styringen, ga elevene uttrykk for en opplevelse av frihet og autonomi i arbeidet (Kimbell & 

Stables, 2008, s. 241-242). Styringen av arbeidet kan sees som en form for stillasbygging 

rundt elevenes arbeid, det vil si at lærerne reduserer arbeidets kompleksitet (Kimbell & 

Stables, 2008).     

I avhandlingen er arbeidet fokusert på prosessen fra ide til ferdig produkt, og lærerne 

legger opp til at alle elevene skal arbeide både med ideutvikling og med fremstilling av den 

tingen de har klart å forestille seg i møtet med lærerens konstruksjon av innhold og som 

deltagere i gruppens praksisfellesskap. Det er lite fokus i lærerens undervisning på elevene 

som produsenter av (kulturelle)uttrykk, eller at elevene for eksempel deltar i samfunnets 

kulturproduksjon (Halvorsen, 1996; Melbye, 2008; Menck, 2000). Avhandlingen viser at 

arbeidet med innhold kan rammes inn av et fagsspesifikt innhold, valgt ut og sammensatt 

av lærerne, men den viser samtidig at elevene selv skaper egne begrunnelser for arbeidet. 

Disse begrunnelsene er ofte private og handler først og fremst om hvordan elevene selv 

forankrer sitt arbeid og gir det en verdi relatert til sin livsverden.  

En utfordring med en slik innfallsvinkel kan være at lærerens muligheter til å intervenere 

og diskutere faglige, kvalitative aspekter, kan reduseres fordi eleven gis stor autonomi og 

bestemmelse over eget skapende arbeid og de personlige historier som skapes gjennom 

arbeidet. Dette kan til en viss grad sees på skole 2 hvor elevene ble tildelt full frihet i 

ideutviklingsarbeidet, og hvor det kunne virke som at elevenes arbeid og ideer i mindre 

grad ble diskutert på en faglig måte. På skole 1 ble elevene utfordret til å arbeide i spennet 

mellom form og funksjon, det vil si at læreren trakk opp en helt sentral (design)faglig 

problemstilling. På skole 3 ga læren en annen innfallsvinkel, en tilnærming som i større 

grad kan assosieres og fortolkes i rammen av L-97s læreplanformuleringer, hvor arbeidet 

ble forklart gjennom matrisen: inntrykk – uttrykk – refleksjon. Her måtte elevene forholde 

seg til jugendstilens uttrykksrepertoar, fortolke dette og gi det et uttrykk i sitt arbeid. 

Friheten elevene fikk på skole 2, til å bruke farger og dekor, kan sees som en langt friere 

tilnærming og er slik mer å forstå som «open-ended» i karakter (Bresler, 1994). Særlig 
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gjennom hverdagspraksisen i møtet mellom eleven og læreren, ble det tydeliggjort flere 

faglige diskusjoner og forhandlinger i de klasserommene hvor læreren hadde satt opp et 

faglig utgangspunkt eller problem, som elevene måtte forholde seg til. 

 

I Dagslands avhandling vektlegges elevenes erfaringsperspektiv, og her fremholdes det at 

elever, når de arbeider i kunstorientert undervisning, uttrykker tilfredshet (og eierskap til 

arbeidet) gjennom å arbeide med samfunnsaktuelle problemstillinger samtidig som de 

forventes å kommunisere egne tanker og meninger gjennom sitt arbeid. Her vises hvordan 

elevene opplever denne formen for deltagelse i kunstundervisningen som spennende og 

som en innfallsvinkel de ikke så ofte møter i skolen (Dagsland, 2013). Meningsskaping 

kan forstås som noe som ligger latent i arbeidet, det vil si, slik Alexandersson påpeker, at 

det å gjøre noe til noenting i seg selv er en meningsskapende handling (Alexandersson, 

2007). Når en ting blir til, konstitueres mening. Dagsland fremhever at arbeidet i tillegg 

kan konstitueres av det at elevene uttrykker meninger gjennom arbeidet (Dagsland, 2013), 

og kanskje handler dette om å kunne formulere faglige problemstillinger som har relevans 

for, eller som kan aktualisere elementer ved elevenes livsverden, eller deres «er-i-kultur» 

(Halvorsen, 1996, 2008a)?  

Tinglaging er trukket frem som et konstituerende trekk ved designorienterte 

oppgaveperioder. Det er slik sett ikke mulig å trekke den konklusjonen at tinglaging er et 

generelt trekk ved all kunst og håndverksundervisning, men det forteller noe om hvordan 

en definert målrettethet mot spesifikke ting, har betydning for hvordan en kan forstå 

innhold i et danningsperspektiv. Både Menck og Gudmundsdottir karakteriserte danning i 

lys av de overordnede fortellingene eller «storiene» som undervisningen var bærer av 

(Gudmundsdóttir, 1987; Menck, 2000). Målet må være å utvikle et fag som makter både å 

ivareta og betrakte eleven som individ, både som meningsskapende og deltagende aktør og 

som en elev som skal lære seg faglig kunnskap. En slik debatt vil måtte inkludere en 

diskusjon rundt hvorfor og på hvilken måte det å lage ting på skolen fortsatt har relevans, 

både for individet og for samfunnet.  

Et tinglagerperspektiv kan oppfattes som en noe nærsynt begrunnelse for elevers arbeid i 

kunst og håndverk i dag, og det vil være en viktig fagdidaktisk utfordring for fremtiden å 

utrede hvordan faglig praksis kan utfordres til endring. Et spørsmål er hvordan en for 

eksempel kan aktivisere overordnede og samtidsaktuelle perspektiver med rot i elevenes 
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livsverden, som kan bidra til å utvikle tinglaging som faglig praksis. Med det menes å 

utvikle strategier og muligheter som kan strekke seg utover fra både det fagspesifikke 

og/eller det private og utover mot for eksempel samfunnsaktuelle problemstillinger, eller å 

aktivisere faget som en pådriver til endringsprosesser og utvikling. Spørsmålet blir derfor 

hvordan det faglige innholdet kan aktiviseres, slik at det ivaretar faglige så vel som 

pedagogiske perspektiver.  

En sentral utfordring for fagfellesskapets videre drøftinger og perspektivering av 

undervisning i faget, og innen hovedområdet design spesielt, kan derfor være å inkludere 

en høyere himmel for møtet mellom eleven og det faglige innholdet. Fra mitt ståsted 

handler denne utfordringen om: 

 

     “to make a change, when making a thing into something” 

 

 

Kunnskapsbidraget: Fagdidaktisk refleksjon som kompleks balansekunst  
I og gjennom enhver form for oppgaveperiode produseres læringsrom. I denne 

avhandlingen har læringsrommet blitt analysert og drøftet i lys av Lefevbres teoretiske 

modell for å forstå sosial praksis (Lefevbre, 1991/ 1974). Måten læringsrommmene blir 

produsert på, bidrar til forståelse av hvilke læringserfaringer som muliggjøres. 

Anvendelsen av Lefevbres modell har særlig gitt mulighet til å løfte frem 

hverdagspraksisen som et viktig element. Det vil si, avhandlingen dokumenterer hvordan 

faglig praksis produseres mellom læreren, eleven og et faglig innhold, og den viser slik sett 

hvor mange faktorer som bidrar til at de faglige praksisene blir som de blir. Ikke minst 

synliggjøres underliggende forventninger fra elevenes side om hva arbeidet skal ende opp 

med. På den måten bidrar avhandlingen med kunnskap som kan være betydningsfull å 

medtenke i videre fagdidaktiske diskusjoner.   

 

På et mer konkret fagdidaktisk plan handler avhandlingens kunnskapsbidrag særlig om to 

ting. For det første er det generert kunnskap om undervisningen som sådan, og for det 

andre er det generert kunnskap om verdier som synes å ramme inn undervisningen.  
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Avhandlingen gir grunn til å trekke frem tre aspekter vedrørende undervisning i den 

designorienterte delen av skolefaget Kunst og håndverk:   

1) mulige konsekvenser av innholdselementenes sammensetting og funksjon 

2) de strukturer arbeidet med å lage en ferdig ting, kan utgjøre 

3) betydningen av å skape forbindelser mellom eleven og innholdet 

For det første synliggjøres betydningen av måten læreren planlegger for elevenes arbeid 

på. Måten innholdsdimensjoner settes sammen på, og måten oppgaver formuleres på er 

vesentlig for hva slags læringsrom elevene har mulighet til å delta i. Avhandlingen bidrar 

for det andre med kunnskap om mekanismer som regulerer arbeidet gjennom en 

oppgaveperiode. Forventningen om at elevene skal lage ferdige ting, trer frem som en 

vesentlig struktur for elevenes arbeid med innholdet. For det tredje, synliggjøres 

betydningen av å skape forbindelseslinjer mellom eleven og innholdet på en slik måte at de 

kan oppleve eierskap til arbeidet.   

De tre aspektene oppmerksomheten rettes mot er allikevel ikke autonome, eller uavhengige 

av hverandre, de henger tett sammen, og endringer på det ene nivået vil ha konsekvenser 

for de andre. Hvis man tar på alvor at elevene har behov for eierskap til arbeidet, vil 

endringer i den kollektive innholdsarenaen måtte medtenkes. Måten læreren skaper og 

setter sammen innholdselementer, og på hvilken måte elementene gis betydning, er en ting. 

En annen er hvordan elevene selv oppfatter oppgaven som relevant og vel verdt å legge 

arbeid inn i.   

Hva kan så resultatene fra denne avhandlingen bidra med? For det første innebærer 

beskrivelsene av den faglige praksisen dyptgående beskrivelser, som i seg selv har 

potensial til å synliggjøre praksisutfordringer på en konkret og jordnær måte for studenter 

og andre som er interessert i undervisningspraksis i kunst og håndverksfaget. 

Avhandlingens kunnskapsbidrag kan derfor sies, på den ene siden, å være et tilskudd til 

eksisterende didaktiske modeller. Ved å anvende læringsrom som et fagdidaktisk begrep, 

kan etablerte lærere, lærerstudenter så vel som fagfellesskap, drøfte fagdidaktiske 

utfordringer på en faglig informert måte gjennom begrepene mulighetsrom, mestringsrom 

og meningsskapingsrom. Gjennom disse begrepene gis en mulighet til å åpne opp og 

diskutere læringsrommets muligheter og utfordringer basert på et praksisnært 

kunnskapsgrunnlag. Ved å åpne opp faglig praksis, kan også endringsmuligheter 
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diskuteres. Ved å vite om på et dybdeplan hvordan mekanismer fungerer, er mulighetene 

større til å utøve balansekunst i et komplekst og sammensatt fag som kunst og håndverk. 

Avhandlingen bidrar slik sett, med systematisert og teoretisert kunnskap om faglig praksis.   

På den andre siden bidrar avhandlingen i tillegg med et kunnskapsgrunnlag om faglig 

praksis som kan bidra til drøftinger av utfordringer mellom ideologiske, formelle, 

oppfattede, operasjonaliserte og erfarte læreplannivåer (Goodlad, 1979). Beskrivelsene av 

faglig praksis synliggjør både institusjonelle utfordringer, knyttet til det Halvorsen 

karakteriserer som en skolepraksistradisjon (Halvorsen, 1996), og den synliggjør hvordan 

det faglige innholdet formes og endres i møtet med elevenes deltagelse og forventninger. 

Både skolepraksistrad isjonen og elevenes deltagelse og forventninger er på den måten 

betydningsfulle medskapere av skolefaget, eller det skolefaglige innholdet som elevene 

deltar i gjennom undervisningen. På den måten bidrar avhandlingen med kunnskap om 

faglig praksis som kan anvendes som bakgrunn eller sparringspartner i fagfellesskapets 

drøftinger om skolefagets egenart og utvikling.  

 

Noen veier videre:  
Faglig praksis er undersøkt gjennom en dyptpløyende analyse av få caser, og det kunne 

være av interesse å få kartlagt noe mer generelt hvordan kunst- og håndverksundervisning 

organiseres. I dagens organisering av skolefaget gjennom fire hovedområder (kunst, 

design, visuell kommunikasjon og arkitektur), vil kunnskap om helheten i skolefaget og 

hvordan ulike hovedområder realiseres i skolehverdagen, kunne bidra med en bredere 

forståelse av skolefagets læringsrom.  

I avhandlingen er det ikke undersøkt hva som ligger bak lærerens valg av innhold, eller 

hvorfor de velger som de gjør. Det vil være av fagdidaktisk interesse å få tak i hvilke 

faktorer det er som faktisk styrer og utgjør grunnlaget for dette. Det å få tak i 

intensjonsnivået, kan forklare mer om hvorfor de faglige praksisene blir som de blir, og 

bidra med kunnskap om hvordan lærerne selv oppfatter og vurderer sitt handlingsrom som 

lærere i faget. Studien reiser en viktig fagdidaktisk problemstilling omkring fagets 

tinglagingspraksis, og i arbeidet med å fornye og utvikle faglig praksis ute i 

skolehverdagen, kan kunnskap om lærernes opplevelse og forståelse bidra til å belyse 

kritiske faktorer som vanskeliggjør endringspraksiser. Avslutningsvis vil jeg påpeke at 

tinglaging som faglig praksis er tidkrevende, og den kan ikke lenger begrunnes med 
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nyttesynspunkt. Hvordan denne formen for praksis legitimeres, eller kan legitimeres for 

fremtidens skolefag, er derfor av avgjørende betydning. Er det et danningsargument som 

brukes; den danning som skjer ved å gjennomføre og sluttføre et godt arbeid? Eller er det 

mer betydningen av å lære gjennom å bruke kroppen som gir legitimering i dag? Her 

trengs en mer gjennomgripende fagdidaktisk diskurs hvor idealer og realiteter settes i spill.   
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