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Sammendrag 

Det har de siste årene gått en diskusjon i aviser og tidsskrifter som har drøftet trearbeid og 

håndverkets plass i skolen og samfunnet. Diskusjonen viser at det er en utvikling i samfunnet 

som ikke verdsetter håndverkere og manuelt arbeid. Det påpekes også at dårlig prioritering av 

praktiske fag i grunnskolen er med på å underbygge holdningen om at praktiske fag ikke er 

viktige nok i dagens samfunn. Dette er interessant sett opp i mot det økende fokuset på 

praktisk fag i den nye læreplanen i grunnskolen. Kunnskapsløftet 2020 viser også til at 

elevene i større grad skal få utforske i undervisningen. Samtidig finnes det lite forskning på 

hvordan det kan arbeides utforskende med materialet tre i Kunst og håndverk i grunnskolen. 

Med dette som utgangspunkt har jeg valgt å undersøke følgende problemstilling: 

 

Hvordan kan utforskende prosesser benyttes i praktisk trearbeid i grunnskolen og hvilke 

begrunnelser ligger til grunn?  

 

I formulering av problemstillingen, forskningsstrategien og strukturen for drøftingen har jeg 

benyttet fenomenologi som vitenskapsteoretisk ståsted og rammeverk. For å besvare 

problemstillingen har empirien blitt innhentet ved hjelp av semistrukturerte forskningsintervju 

med fire lærere som har ulike utdanningsbakgrunn –hvor to har bakgrunn som håndverkere. 

Informantene viser til utforskende prosesser gjennom eksemplifisering av elevarbeider. De 

avdekker ulike utfordringer og refleksjoner knyttet til det å utforske i trearbeid. Utforskende 

prosesser blir, av informantene, sett på som en del av variert undervisning i trearbeid, hvor det 

må være en balanse av både stegvise prosesser og mer utforskende prosesser. Lærerne har 

likevel ulike holdninger og tanker til hvordan denne balansen skal se ut. Til tross for at 

utforskende prosesser i trearbeid ble oppfattet til dels krevende for elevene, ved at de må ha 

tilstrekkelig med kunnskap og ferdigheter, ser informantene mange viktige gevinster for at 

elevene skal utforske i trearbeid. Elevenes mestring og refleksjon blir spesielt fremhevet. 

Gjennom at de får funnet ut noe de selv lurer på kan faget bli mer spennende og motiverende 

for elevene. Det kommer også frem at elevene i større grad må reflektere og oppøve seg evne 

til problemløsning i utforskende prosesser i trearbeid. Med en slik tilnærming kan elevene 

utvikle etterspurte ferdigheter og undervisningen bli mer relatert til elevenes interesser –som 

kan øke sjansen for at elevene vil arbeide mer med tre i fremtiden.  
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Abstract 

In recent years there has been a discussion in newspapers and journals that have discussed 

woodworking and the craftsmanship in school and in the society. The discussion suggest that 

there is a development in the society that does not value craftsmen and manual labor. It is also 

pointed out that poor prioritization of practical subjects in compulsory education underpin the 

attitude that practical subjects are not important enough in today's society. This is interesting 

seen in relation to the growing focus on practical subjects in the new curriculum in primary 

school. Kunnskapsløftet 2020 also indicates that pupils increasingly will carry out and explore 

in the teaching. At the same time, there is little research on how exploratory work can be done 

with the material wood in Arts and Crafts in primary school. On this basis, I have chosen to 

examine the following problem: 

 

How can exploratory processes be used in practical woodworking in primary school, and 

what are the grounds? 

 

In formulating the problem, the research strategy and the structure of the discussion, I have 

used phenomenology as a scientific theoretical point of view and framework. To approach the 

problem, the empiricism was obtained by means of semi-structured research interview with 

four teachers with different educational backgrounds –two of whom have backgrounds as 

craftsmen. The informants refer to exploratory processes through exemplification of pupils 

work. They uncover various challenges and reflections associated with exploring woodwork. 

Exploratory processes are, seen by the informants, regarded as part of varied teaching of 

woodworking. There must be a balance of both “step by step guide” and more exploratory 

processes. The informents nevertheless have different thoughts on what this balance should 

look like. Although exploratory processes in woodworking were perceived to be partly 

challenging for the pupils, by having the necessary knowledge and skills that they need, the 

informants also saw many important benefits. The pupils' mastery and reflection are 

especially featured. By finding out what they are wondering about, the subject can be more 

exciting and motivating for the pupils. The pupils will also, to a greater extent, reflect and 

practice their problem solving ability in exploratory processes in woodworking. With such an 

approach, pupils can develop sought-after skills and the teaching become more related to 

pupils' interests - which can increase the chance that pupils will work with wood in the future. 
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