
Kunnskap om geometri er viktig innenfor alle visuelle kunstformer, og i all 
komposisjon ligger matematiske og geometriske prinsipper til grunn. Med 
utgangspunkt i kunstneren Anita Abtahis keramiske bilder blir vi kjent med 
noen av de mange mulighetene som finnes innen bruk av geometri i mosaikk 
og komposisjon. 

Besøket består av liten utstilling og et praktisk verksted i to deler.

Lærerveiledning

I utstillingen får elevene en kort presentasjon av Anita Abtahis kunstverk.

I workshopen vil elevene få utforske bruk av geometri i komposisjon og 
mønsterbygging. I første del skal elevene klippe ut geometriske former i papir, 
som de bruker til å sette sammen et mønster. I workshopens andre del vil 
elevene få bygge mønster med ekte keramiske fliser. 

Forberedelser
Skolen stiller med A3 ark, lim og sakser. Ta også med et kamera for å 
dokumentere prosess og resultat.

Før besøket kan læreren snakke med elevene om geometri og symmetri.

Etterarbeid
Bli inspirert av prosjektet og jobb videre med mønsterbygging. Dette passer 
inn både i matte-timer og i kunst- og håndverkstimene. Bruk gjerne mal som 
ligger lenger ned på siden.

Tips til materiale som kan anvendes: lufttørkende leire, for eksempel Dasleire. 
Kan tørkes og males og vil se ut som mosaikk. Andre materialer: tre, kartong, 
tekstil osv.

Programlengde:
1 time og 30 minutter

Maks publikumsantall:
1.-2.trinn: ca 17 elever
3.-4.trinn: ca 25 elever

Arena / rom:
Klasserom med tavle/smartboard

Er workshop:
Ja
Materiell:
Utstyr som dekkes av skolene: Saks, lim og A3-tegneark til hver elev.



Bærehjelp:
ja, se merknad

Merknad:
Formidler Anita Abtahi tar kontakt med skolens kontaktlærer i god tid før 
besøket. Det kan være behov for bærehjelp til å få materiale fraktet fra bil til 
formidlingsrom, det trengs ca 2-4 hjelpere, elever eller lærere.

Maks publikumsantall:
1.-2.trinn: ca 17 elever
3.-4.trinn: ca 25 elever

Kulturkontakten på skolen har ansvar for å videreformidle nødvendig 
informasjon til de respektive klassene, og sørger for at formidleren blir tatt vel 
imot!

Lykke til med besøket! 








