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Tegning,  
kommunikasjon, nytte  

FORM møter Stein Rokseth da han kan se tilbake på en fireårs- 
periode som dekan ved Designavdelingen, Kunsthøgskolen i Oslo. Han 
har ikke gått lei av jobben. Det er viktige saker han brenner for. Blant 
mange viktige saker vil han fremheve tegning som et grunnleggende 
redskap for kommunikasjon. 

Det er flere faglige utfordringer som Stein 
Rokseth ønsker å jobbe videre med som 
dekan ved Designavdelingen, KHiO. Men 
tegning er en ferdighet som han er spesielt 
opptatt av. Vi spør om han kan utdype 
hvorfor han er så brennende engasjert 
når det gjelder tegning?

-Tegning kan brukes som et aktivt middel 
til kommunikasjon, det har jeg erfaringer 
for gjennom lang praksis som designer i 
næringslivet. Men det er ikke vanskelig å 
finne gode eksempler når det gjelder an-
dre yrkesgrupper. Tenk dere at en kirurg 
skal foreta en operasjon og i forkant har 
han/hun en samtale med pasienten for å 
informere om det som skal skje. Infor-
masjon ved hjelp av ord og faguttrykk er 
ikke alltid så lett å forstå i en slik setting. 
Hvis legen har en blyant for hånden og 
mulighet til å tegne opp og lage snitt for 
på den måten å vise inngrepet som skal 
utføres, vil det sannsynligvis være lettere 
å skape forståelse. 

Kan du gi noen eksempler fra ditt yrkesliv 
som designer der du har opplevd at tegn-
ing er av spesiell betydning?

-Jeg har blant annet sett og erfart hvil-
ke store fordeler det er med hensyn til 
en ønsket utvikling i en designprosess 
når man kan tegne. Ved å tegne opp de-
taljer og forklare med strek er det mulig 
å styre løsninger mot et ønsket form- 
uttrykk. Dessuten kan det føre til raskere 
beslutninger.

-En gang var jeg sammen med en ekspert-
gruppe innenfor ernæring. Vi skulle finne 
nye måter å anvende eggprodukter på. Jeg 
stod og tegnet mens ekspertene kastet frem 

ideer. Tegningene skapte stadig nye as-
sosiasjoner og det genererte 120 produkt- 
ideer i løpet av en dag! Man kan godt 
bruke bilder også i en kreativitetspro- 
sess. men jeg har større tro på tegning. Et 
bilde viser til et spesielt produkt. Tegnin-
gen konkretiserer et objekt men ikke på 
samme måte som et bilde. Tegningen står  
“på egne ben” den viser ikke til et helt 
spesielt objekt og er derfor mer assosia-
sjonsfremmende. 

Hva tror du om tegning som redskap for 
kommunikasjon sammenlignet med det 
verbale?

- Hvis du f eks. skriver ordet “båt” på tavla 
og spør elevene hva de assosierer med 
ordet, får du kanskje svar som: seilbåt, 
tankbåt, robåt osv. Ved å tegne opp en båt 
på tavla vil det kunne føre til lange asso-
siasjonsrekker. I sammenheng med tale og 
skrift har tegning en styrke.

-Å formidle konkret form eksakt kun med 
ord er vanskelig. En øvelse som viser 
dette er å sette opp en plate/skjerm mel-
lom deg og den du snakker med. Foran deg 
har du en kopp. Uten å si ordet kopp skal 
du forklare formen så tydelig at vedkom-
mende som sitter bak skjermen skal kunne 
tegne formen bare ved hjelp av dine ver-
bale henvisninger. Prøv det! Det er ikke så 
lett!

-Jeg har erfart tegningens betydning sam-
men med kunder og markedsføringsfolk i 
flere sammenhenger. Derfor mener jeg at 
ferdighetene i tegning bør utvikles gjen-
nom hele skoleløpet. Skriving og arbeid 
med ord er noe som vektlegges fra dag én 
i første klasse. Tegning blir lite vektlagt 

sammenlignet med den verbale treningen 
dessverre. Det er veldig synd at vi går 
glipp av å kunne utvikle et glimrende kom-
munikasjonsverktøy når vi ikke blir like 
gode til å tegne som til å skrive. Dette har 
ikke myndighetene forstått. De har etter- 
hvert skjønt at det er behov for kreativ-
itet og nytenkning for å videreutvikle 
nasjonen. Men de har ikke skjønt hvilket 
ypperlig verktøy til utvikling av kreative 
løsninger som tegning er.

-Tegning kan utvikles på mange måter. 
Man må ikke være så streng når man un-
derviser, ved f eks. å si: du har ikke lov til 
å bruke linjal når du tegner! Som lærer må 
man være åpen, ikke begrensende. Det er 
lagt for stor vekt på tegning som kunstner-
isk uttrykk og ikke som kommunikasjon. 
Å tegne etter modeller kan være viktig i 
flere sammenhenger. Ved å studere en 
form og tegne den, lærer man seg å se. Det 
er grunnleggende når det gjelder tegning. 

Rokseth forteller om et prosjekt han en-
gang gjennomførte på Bryn skole i Oslo. 
Elevene fikk utdelt svart kartong og fikk i 
oppgave å klippe en snill form og en sint 
form. Rokseth tegner mens han forteller; 
“snille”, runde former og former med 
sprikende spisser som elevene mente så 
sinte ut. Etterhvert fikk de i oppgave å gra-
dere uttrykkene slik at formene ble klippet 
ut mer og mer sinte, og mer og mer snille. 
Til slutt lagde de en skala og plasserte for-
mene samtidig som de reflekterte og be-
grunnet hvorfor de mente de var “snillere“ 
eller “sintere”. Det viste seg at det ikke var 
vanskelig å oppnå konsensus da de lagde 
skalaen. Dette forteller noe om formenes 
mulighet til å kommunisere. Det er et uni-
verselt språk det er snakk om.

 Intervju ved Lennart Johansson og Kristin Aasgaard. Foto: Kristin Aasgaard 
     

Stein Rokseth, dekan ved KHiO. 
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Design og  
arkitektur i  
valgkampen?
LMN har ordet 
Det kan være mange grunner til at politik-
erne ikke har klart å fatte vedtak om et nytt 
Munch-museum. Men det er påfallende ofte 
at saker knyttet til kunst, design og arkitek-
tur fører til strid om hvem som har kom-
petanse til å bestemme. Grunnlaget for slike 
strider opprettholdes dersom kompetansen 
innen kunst, design og arkitektur forblir hos 
en liten elite, selvoppnevnt eller institusjon-
alisert. Noen har selvfølgelig interesse av at 
det forblir slik. 
Men den norske læreplanen, både den ge-
nerelle og den i Kunst og håndverk, er ut-
viklet med tanke på det motsatte. Den et-
terstreber å kvalifisere barn og unge til å ta 
del i utviklingen av sine omgivelser – både 
det helt nære og i det offentlige rom. Vi 
er i behov av kreativitet for å løse sam-
funnsmessige utfordringer, og verdsetting 
er viktig for et godt liv. Den amerikanske 
professoren Camille Paglia ble i et intervju 
spurt om hvor man finner de mest kreative 
tendensene i dag ”- innen industridesign, 
kunsthåndverk og arkitektur”, svarte hun 
(Aftenposten 26.01.13). Jeg tror hun er inne 
på noe viktig.
I september 2013 er det Stortingsvalg. De to 
største partiene; Høyre og Arbeiderpartiet, 
har begge signalisert at kvalitet i norsk skole 
vil stå sentralt. Nå har politikerne sjansen til 
å ”fram-snakke” gode rammer for de gode 
intensjonene som ligger for grunnskolefaget 
Kunst og håndverk. Barn og unge utvikler 
sine ideer og verdier oftere gjennom for-
bilder enn gjennom verbal tekst. Debatten 
om skolen må derfor ikke bare handle om å 
lese, skrive og regne. Den bør handle om det 
innhold som setter eleven i stand til å delta 
i demokratisk utforming av våre omgivelser 
og til å ta selvstendige valg i et bærekraftig 
perspektiv. 
Vi som er opptatt av den allmenndan-
nende fellesskolen er ikke bortskjemt med 
støtte fra utøvende kunstnere, designere og 
arkitekter. Et unntak var i 1994 da hele 35 
organisasjoner og utdanninger innen kunst, 
design og arkitektur sto sammen om å 
kreve studiekompetanse for elever som tok 
Tegning, form og farge i den videregående 
skolen. Da vant vi fram. Mediene har dess-
verre hatt få oppslag om opplæring innen 
design og arkitektur. I valgkampen hadde 
det vært flott om mediene kunne fokusere 
på gode rammer for utvikling av elevenes 
grunnleggende kompetanse innen design og 
arkitektur. Da kan vi kanskje om 30 år ha 
en generasjon som er i stand til å skape og 
kreve gode miljøløsninger.

Liv Merete Nielsen
Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
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Stein Rokseth sitter med blokk og bly-
ant foran seg mens han snakker med oss. 
Han eksemplifiserer med blyanten mens 
han forklarer. Vi ser streken hans og un-
drer oss på om han får tid til å undervise 
studenter mens han er dekan?

- Jeg har ikke så mye undervisning nå. 
Men jeg prøver å gjennomføre samtaler 
hver fredag. Da går jeg rundt og spør 
studentene hvordan de har det. Jeg setter 
meg ned med et stort ark, og så foregår 
kommunikasjonen ved hjelp av tegning. 
Jeg får kontakt og samtidig informasjon 
og kunnskap på denne måten. 

-For meg er det viktig å styrke fagene 
tegning, farge og form mens jeg er de-
kan ved KHiO. Mine egne erfaringer har 
gjort det helt klart for meg hvor viktig 
dette er. Det er de estetiske fagene som 
unngjelder for all annen kunnskap som 
skal inn i skolen.

Hvordan er det med tegneferdighetene til 
studentene? Er de bedre enn tidligere?

-Mitt inntrykk er at de var bedre før. Teg-
ning må styrkes i skoleløpet! Likeens er 
det viktig å utvikle kunnskaper når det 
gjelder farge. 

-Hvis jeg holder opp et pappbeger 
(Rokseth holder opp et brunt pappbe-
ger fra kantina i Kunsthøgskolen) og 
spør om fargen, får jeg sannsynligvis til 
svar at det er brunt. Jeg ønsker et mer 
utfyllende svar. En designer må kunne 
beskrive farger på en nyansert måte og 
må ha et utvidet begrepsinnhold. 

-Hvis jeg spør en klient hvilken farge 
som ønskes på et produkt og f eks. fore-

slår orange, blir det ofte høylytte protest-
er. Veldig mange er forutintatte når det 
gjelder farge og tar avgjørelser i forhold 
til sine forkunnskaper. En designer må 
kunne informere og argumentere ved 
hjelp av et nyansert begrepsapparat og ha 
anselige kunnskaper om fargens betyd-
ning og muligheter.

Det er altså viktig at designstudentene 
utvikler tegneferdigheter og kunnskaper 
om form og farge. Er det bare designere 
som har bruk for tegneferdigheter i kom-
munikasjon med andre?

-Nei, som klient, bruker og forbruker er 
det like viktig å ha kunnskap om tegning 
og visuelle virkemidler. Det gir trygghet 
og mulighet til å velge på bakgrunn av 
selvstendige meninger!

Stein Rokseth er en av foredragshold-
erne ved konferansen om Formgivings-
fag som Kunst og design i skolen er med 
og arrangerer 11. februar 2013. 

Stein Rokseth er dekan ved Desig-
navdelingen, Kunsthøgskolen i Oslo. 
Han er utdannet industridesigner fra 
SHKS i Oslo og fra HDK i Gøteborg. 
Han har arbeidet som industride-
signer fra 1983, med eget design-
byrå og 19 år som partner i GRID 
design. Han har fått Merket for god  
design 9 ganger fra 1986 til 1994.

Stein Rokseth holder opp blyanten som et uunnværlig verktøy for kommunikasjon.


