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nr 4 - 2004 
Modeller og materialer 

Workshops - Arkitektur og design i 

utdanningen 
 

Hvordan kan en ny form få til en ”samtale” med 

en som er der fra før, enten ved å tilpasse, 

dominere eller provosere/dekonstruere? 

 
Arbeidet i workshops handlet om form i kontekst; å 

se på hvordan en gjenstands formkarakter og 

uttrykk er avhengig av et samspill. 

Deltakerne skulle tegne, lage modell, fotografere og 

sette objekter inn i et miljø; et uterom, et innerom, 

eller et landskap, ved bildebehandling på data. 

 
En gruppe deltakere på Nordisk kurs valgte 

rådhuset i Ålesund og området omkring som tema 

for workshoparbeid. Andre valgte fjellstua på 

byfjellet Aksla. 

Forslag til nye elementer i miljøet ble skissert, og 

det ble laget modeller som ble fotografert digitalt. 

 
Visualisering av ideer på data 

I bildebehandlingsprogram på datamaskinen kan 

modellen settes inn i et valgt miljø. Det digitale 

bildet av modellen åpnes sammen med 

bakgrunnsbildet i Photoshop (eventuelt andre 

bildebehandlingsprogram). 

Modellen markeres. Det kan utføres enkelt ved å 

velge tryllestaven i verktøypaletten og så klikke i 

den hvite bakgrunnen. Deretter velges ”Marker 

omvendt” i menyen for Markering. Flytteverktøyet 

kan benyttes til å dra det markerte motivet over i 

bakgrunnsbildet. 

visualisering av ideer 
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MODELLER OG MATERIALER av Rolf Øidvin 

De som arbeider med arkitektur, design, skulptur eller scenografi, er ofte i utgangspunktet nødt til å lage modeller i liten 

størrelse av det som i neste omgang skal lages i stort. En modell kan være mer konkret og enklere å forholde seg til enn 

en tegning. For mange vil det være fint å begynne med en modellskisse før de arbeider videre med tegninger. Det er ikke 

alltid så lett ved hjelp av en tegning å gjøre rede for tre-dimensjonal form og romsammenhenger. En tredimensjonal modell 

kan gi masse informasjon og kommunisere på en helt annen måte enn en tegning. Den kan for eksempel gi en opplevelse 

av størrelse og proporsjoner, av lys og skygge, av farger, av masse og vekt, og av modellen i forhold omgivelsene. Til det 

siste kan også ulike programmer på datamaskinen være behjelpelig (for eksempel Adobe Photoshop).  Både gode og 

presise modeller og tegninger er viktige i arbeidsprosesser der flere er involvert og er nødt til å kommunisere med 

hverandre. I skoleoppgaver der elever arbeider med modeller, kan det være nettopp denne kommunikasjonen det kan 

være viktig å fokusere på. At elevene skal lære å gi fra seg og å kunne lese innformasjon ut fra gode modeller. 

Om en modell skal kunne gi fra seg den informasjon som er ønskelig, så forutsetter også det at materialene til modellen er 

egnet. I skolesammenhenger det også en forutsetning at materialene er slik at elevene kan beherske dem, at de ikke er 

miljøfarlige, og at de er rimelig raske måte å arbeide med, gir en rask tilbakemelding. Ut over det er det vel bare fantasien 

som setter grenser for våre valg av materialer. Jeg skal forsøke å nevne noen: 

 
Ulike typer papp og papir er ofte vel egnet. Det finnes mange typer kvaliteter og dimensjoner. Om man er litt om seg og vil 

spare penger, kan det være fint å spørre i butikker etter papp som har vært brukt til emballasje. Vanlig er en type med en 

kjerne av bølget papp og glatt papp på begge sider. Ellers er jo vanlig hvit kartong bra, og ikke minst er såkalt bokpapp 

et sterkt og godt materiale som er presis og god å arbeide med. Disse vil jo koste litt mer da, og må ofte bestilles fra 

butikker som selger materialer for kunstnere. Også hylser av papp kan være fine å ta vare på i tilfelle man har behov for 

buede former. Om en stikker innom fotobutikker, grafiske verksteder etc, så kan det være man får slike gratis eller for en 

billig penge. 

Foam Board er en type kartong med en kjerne av skumplast. Den er i ulike tykkelser, og den er veldig presis og god for å 

lage fine modeller. Profesjonelle arkitekter og scenografer bruker ofte dette materialet i sine modeller. Den er jo relativ dyr, 

men bruker man den forsiktig, og heller ikke lager altfor store modeller, så er det overkommelig å bruke den i 

skolesammenheng likevel. Den kan kjøpes hos blant annet KEM i Oslo. 

Pappmasjé er et materiale som kan være fint å bruke, for eksempel for å lage til terreng omkring arkitektur modeller, eller 

til skulptur modeller. Da gjerne i sammenheng med andre stivere materialer, så som netting eller tre og papp, som kan 

fungere som armering. 

Gips er et materiale som er fint egnet til å lage modeller til for eksempel skulpturer eller til design produkter. Blander man til 

gips og vann i et 50/50 forhold, og pisker dette sammen med en visp, får man en fin og porøs gips å skjære i. Under 

arbeidet gjelder det å holde gipsformen fuktig og myk ved å ha den i plastposer, ellers kan den lett bli for hard å arbeide i. 

Gips er også et bra materiale å lage avstøpninger og støpeformer i, men da er det et annet blandingsforhold mellom gips 

og vann. Gips fylles i vannet (uten at det røres i det!) til vannet er mettet av gips, og det ikke flyter verken vann eller gips 

på overflaten. Da kan det røres sammen til slutt, og helles i eller legges på støpeformen. 

Leire av ulike slag kan være fint til modellarbeid, under den forutsetning at den bearbeides godt. Den kan brennes, men 

kan også være bra i tørket tilstand om det håndteres forsiktig. Det kan lages avstøpninger av leiren, over til gips for 

eksempel. 

Isopor (polystyren) er et materiale det er lett å arbeide i, men det kan også være plagsomt med det avfallet som følger 

med. Man kan skjære i isopor med en skarp kniv, eller skjære i den med varme metalltråder, men bruker man varme kan 

det bli ubehagelige og giftige gasser som følger med. Har man avsug går det bra. Også andre typer ekspanderende 

skumplast kan være aktuelt som modellmateriale. 

Plast i ulike tykkelser er et materiale det går fint an å arbeide med. Finnes både som folier, plater og som rør, eller i andre 

fasonger og størrelser. Det kan skjæres med kniv, på en båndsag eller lignende, og det kan formes med varmepistoler. 

Tre i ulike sorter, former og størrelser er vanlig i all slags modell arbeid. Balsa tre er mye brukt, både som plater, pinner og i 

tykkere størrelser. Det er en lett tresort, lett å bearbeide med både kniv og sag, og gir fine og presise resultater. 

Metall i form av tynne folier, ståltråd og netting kan anvendes. 

Naturmaterialer som svamp, mose, kongler, pinner, og mye annet fra naturen, er spennende materialer til modellarbeid, 

og det kan være billige og gode løsninger, for eksempel der man arbeider med arkitektur og omgivelser. 
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