
Idéutvikling og arbeidsprosess 
 

 

 
Figur 1: Skisse av kunnskapstre med halve treet i blomstring. 

 
Figur 2: Skisse av kunnskapstre uten røtter. 

 
Figur 3: Skisse av tre utført med frisøm på aidavev. 

Kunnskapstre 
 

Et forslag i skisseprosessen var å 

fremstille Kunst og håndverksfaget 

som et kunnskapstre hvor halvparten 

av treet var i blomstring, eller et tre 

som manglet røtter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapstre 
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fremstille Kunst og håndverksfaget 
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Figur 4: Skisse av hus som mangler grunnmur og første etasje. 

 

 

 
Figur 5: Skisse av elever med trekanter som symboliserer 
kunnskapsbyggingen i faget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus uten grunnmur 
 

Et annet forslag var å fremstille 

Kunst og håndverksfaget som et hus 

som mangler grunnmur og første 

etasje for å illustrere vektingen av 

formell fagkompetanse i 

grunnopplæringen. 

Symbol på kunnskapsbygging 
 

At 50% av lærerne mangler formell 

kompetanse for å undervise i Kunst 

og håndverk i grunnskolen ble 

forsøkt illustrert gjennom 

trekantsymboler for hvordan det 

faglige grunnlaget legges for 

elevene. 



 
Figur 6: Utprøvinger av ulike bokstavfremstillinger. 

 

 

 
Figur 7: Utprøving av korssting som går over 
til tilfeldige stingtyper. 

 
Figur 8: Utprøving av bunnsøm hvor kun 
øvre halvdel er ferdigstilt. 

 
Figur 9: Utprøving av smøyg med ulike 
mønster i øvre og nedre halvdel av motivet. 

 
Figur 10: Utprøving av korssting som kontur 
for øvre halvdel av bokstav. 

 
Figur 11: Utprøving av mønster i attersting 
som kun dekker øvre halvdel av bokstav. 

 
Figur 12: Utprøving av bunnsøm som kun 
dekker øvre halvdel av bokstav. 

 

 

 

 

Kunst og håndverk 
 

Valget falt på forslaget om å bruke 

bokstaver i den praktisk-estetiske 

visualiseringen. Utprøvinger ble 

utført i flere varianter for å finne 

frem til ønsket uttrykk. 



 
Figur 13: Utprøving av pointillisme. 

 
Figur 14: Utprøvinger er utført med tusj. 

 
Figur 15: Kun en farge er anvendt per 
utprøving. 

 
Figur 16: Utprøving er utført med frihånd. 

 

 
Figur 17: Utprøvinger er laget av punkter med 
ulik størrelse. 

 

 

Arbeidsprosessen 
 

Det videre arbeidet med fremstillingen av den praktisk-estetiske komponenten 

til oppgaven baserer seg på utprøvinger og skisser fra den innledende fasen. 

Selve arbeidet ble utført gjennom en åpen og utforskende prosess hvor det 

kreative uttrykket og anvendelsen av teknikker ble valgt underveis. Valget av 

teknikker er foretatt med tanke på anvendelighet i grunnskolen, og den åpne og 

utforskende prosessen henspiller på mulighetene for dybdelæring. 

 

 

 

Valg av teknikker 
 

Pointillisme = kunst 

Broderi = håndverk 

 

 


