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                            k u n s t  o g  d e s i g n i  s k o l e n

Aktuelt

Informasjon om Norske Kunsthåndverkere sitt prosjekt i 
Groruddalen:
Rutenett - tekstile tegneseriefortellinger fra T-banelinje 5
Kunstnere: Kristine Fornes og Øyvind Torseter
Deltakere: 15 elever fra 8. klasse på Groruddalen skole
Form: workshop der kunstnerne og deltakerne lager duker sammen
Visning: Kunstindustrimuseet 21. november - 9. desember 2012

I prosjektet Rutenett - tekstile tegneseriefortellinger fra T-bane- 
linje 5 brukes  tegneseriens uttrykk som fortellermåte. Kunstnere 
og elever møtes for første gang på Groruddalen skole 14. novem-
ber. Sammen tar de en tur med T-banen, henter inspirasjon fra turen 
og overfører inntrykkene til stoff ved hjelp av ulike teknikker. Stof-
fene blir til duker som mange får se og ta i bruk. Det blir dekket 
bord i Kafé Solliløkken i Kunstindustrimuseet fra 21. november til 
9. desember 2012, der dukene vil være i daglig bruk.

Prosjektet har mottatt støtte fra Kulturrådet og Stiftelsen Scheibler. 
Kontaktperson: Elisabeth Sørheim, formidlingsleder, Norske Kun-
sthåndverkere, elisabeth.sorheim@kunsthandverk.no

Til inspirasjon for gjennomføring i ditt lokalmiljø?

3D-programvare 
Per Ola Juusola har laget blogginnlegg om den nyeste pakken med 
3D-programvare som Høgskolen i Telemark bruker i videreutdan-
ningsstudiet “Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon” i år. 
Ting forandrer seg stadig innen dette området, og man må teste ut 
nye løsninger hele tiden. Her er de siste forslagene til Juusola innen 
gratis 3D-programvare: http://digitalbildeskaping.wordpress.com/

Gode/nyttige nettsider
“DROPS Design” har gode videoer som viser strikke- og hekle-
teknikker. Dette kan være særlig aktuelt for lærere som underviser 
der klasserommet har SmartBoard. 
 http://www.garnstudio.com/lang/no/kategori_oversikt.php#

Gode undervisningsopplegg:  
http://www.kunstoghaandverk.org/. 

Kjære FORM

Har nettopp fått bladet, og jeg synes alltid det er spen-
nende å se hva elevene gjør med oppgaver om å tegne selv-
portrett. Det er jo forskjell på å tegne en som sitter modell, 
og å tegne en man ser hver dag (i speil) og kjenner meget 
godt. Det er rart med det - da det ble laget selvportrett-
hoder i leire (Manglerud v.g.s., en gang i forrige århundre) 
ble formen forbausende naturtro.

Jeg oversender en oppgave fra “preschool” trinnet på 
UNIS i New York. Aldersgruppen er 5-6 år -- man begyn-
ner i 1. klasse som 7-åringer. Samme prinsipp. Jeg tror 
elever vil fortsette å se godt på detaljer (å ja, jeg har virke-
lig mange flere øyenvipper) når de skal tegne forklarende 
bilder. 

Hilsen Elsa Waagenes Udbjørg

Form mottok leserbrev etter utgivelsen av nr 4 - 2012:
Evaluering av kunnskapsløftet – sluttkonferanse i Oslo
Som vel de fleste har fått med seg – Kunnskapsløftet (K06) fikk så 
hatten passet av de danske forskere som var bedt om å se på resul-
tatene av reformen, mens de norske forskerne og Kunnskapsminis-
ter Kristin Halvorsen var fulle av begeistring. Leder for program-
styret Sten Ludvigsen presenterte de tre spørsmål som dannet basis 
for forskningsrapportene: Er reformen rett tenkt? Er reformen rett 
gjennomført?, og, Har den fått noen konsekvenser? På tross av be-
geistringen så satt i hvert fall undertegnede igjen med inntrykket 
at svarene på disse spørsmålene ikke fortalte at det var særlig mye 
som hadde skjedd der vi lærere befinner oss – ute i skolene!
Hvorfor la ikke forskerne vekt på at SSP/FO er skjult for elevene?
For oss fra Kunst og Design i skolen var det knyttet størst spen-
ning til hvordan forskerne hadde sett på hva som har skjedd med 
Formgivingsfag SSP og Design og håndverk i videregående opp-
læring. Vi fikk noen svar i rapportene fra forskningsinstituttet NIFU. 
Forskerne derfra betegnet Formgiving SSP og Design og håndverk 
som de store taperne etter reformen, med katastrofal nedgang i 
søkertallene. Det vi da stusset over, var deres forklaring på hvorfor 
søkertallene var gått så kraftig tilbake. De mente, at hovedårsaken 
var at den yrkesfaglige studieretningen for Formgivingsfag før 
K06 var en veldig fleksibel studieretning, mens Formgivingsfag 
SSP ikke har samme fleksibilitet, og at elevene derfor ikke ønsket 
å velge denne studieretningen. Dette er etter vår erfaring og viten 
ikke riktig, og krever svar på to nivå. For det første: Formgiving 
SSP er like fleksibelt som alle andre tilbud innen SSP. Elevene 
kan velge fag fra alle retninger innen SSP, så påstanden om mang-
lende fleksibilitet er uriktig. At manglende fleksibilitet skal være 
viktigste årsak til nedgangen, bygger etter vår mening på en løs 
og udokumentert antagelse. For det andre – og viktigste forklaring 
på nedgangen: tilbudet Formgiving SSP har vært, og er, så godt 
skjult i tilbudsstrukturen, at elever på 10 trinn som skal søke VGS, 
ikke finner frem til tilbudet! Det er dokumentert gjentatte ganger 
at så er tilfelle, og vi undrer oss over at dette har gått forskerne 
hus forbi. Når stortingsmeldingen om K06 legges frem til våren, 
må det komme forslag om at det for Formgivingsfag opprettes et 
godt synlig studieforberedende løp på lik linje med Musikk, Dans, 
Drama. Og, vi kan ikke godta argumenter om at søknaden er for 
liten, når vi vet årsaken til nedgangen, og samtidig vet hvor popu-
lært tilbudet var før den nye læreplanen kom i 2006!

Lennart Johansson, daglig leder i Kunst og design i skolen


