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Elever formidler kunst og design

FORM møter Turid Vold fra Høgskolen i Oslo, 

avd EST, sammen med studenter og elever 

fra Ruseløkka skole i Kunstindustrimuseet 

(Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 

design). 

De er i ferd med å avslutte et interessant 

samarbeidsprosjekt. Faglærerstudeneter 

fra HiO har hatt med seg 6. klassinger på 

utstillinger i Nasjonalgalleriet, Samtidsmuseet 

og her i Kunstindustrimuseet. Etter formidling 

av utstillingene har elevene jobbet praktisk 

i museenes verksteder. Når vi møter hele 

gruppa i desember, er de i ferd med å forberede 

avslutningen av prosjektet, som skal foregå 

sammen med elevenes foreldre. Denne gangen 

er det elevene som skal formidle kunst til de 

foresatte. 

Dette er en ”ny vri” i norsk skolesammenheng, sier 
høgskolelektor Turid Vold. Det er ikke så ofte vi kan oppleve 
elever som kunstformidlere!
Mens Form er tilstede i Kunstindustrimuseet, hører vi hvordan 
elevene øver seg på det de skal fortelle for foreldrene. Vi er 
imponert over hvor mye de kan, og vi synes dette er en fl ott 
måte å lære på. Når en skal fortelle noe til andre, må man 
forberede seg ekstra godt. 

Alt det elevene har lært om gjenstandene i dette museet, 
kommer nok til å sitte som klistret i hukommelsen, tror vi.

Det samme gjelder studentene som har hatt ansvaret for 
prosjektet. De har selv måttet forberede seg godt før de skulle 
formidle utstillinger til 6. klassingene fra Ruseløkka. Vi snakker 
med Kari Vaage som er faglærerstudent i Kunst og håndverk på 
andre året ved HiO. Hun forteller at formidlingspraksisen er et 
prøveprosjekt i faget Kunst og formkultur. Under formidlingen 
har de lagt vekt på tilpasning til elevenes nivå, og de har prøvd 
å få til en god dialog. På den måten har faktakunnskaper blitt 
formidlet på en naturlig måte gjennom samtalen. De har villet 
unngå enveiskommunikasjon og har satset på å spre energi og 
entusiasme i dette opplegget. At elevene skal bli glad i museet 
og kunstgjenstandene, har vært en målsetting.
Kari Vaage forteller videre om verkstedsarbeid i Museet for 
samtidskunst. Der tok de for seg et verk som handlet om 
skyggeteater. I verkstedet klippet de ut en fi gur og hengte 
den opp slik kunstneren hadde gjort det. Elevene jobbet med 
skyggeteater og lagde konkrete produkter. 
I Nasjonalgalleriets verksted lagde elevene historier til ulike 
verk. Etterpå formidlet de fortellingene til hverandre.
Elevene synes at dette prosjektet har vært både gøy og 
interessant. De har lært om gjenstandene og om kulturhistoren 
og mange nye ord!

Matilde, Karoline og Michael øver seg på hva de skal fortelle 
foreldrene sine om ”demokratisk design”. Det kan beskrives ved 
sin brukervennlighet, det skal være enkelt og bra. Demokratisk 
design kjennetegnes ved det funksjonelle og enkle – det er 
folket som bestemmer, sier elevene. 

Samarbeid  høgskole/grunnskole
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Elevoppgaver

Tema: Lamper fra 1905- 2005

Her er noen stikkord og spørsmål dere kan tenke over når dere skal 
fortelle om lampene til foreldrene deres.

1. Har vi alltid hatt elektrisk lys? Hva hadde vi før?

I gamle dager ble folks døgnrytme bestemt av vekslingen mellom 
dagslys og nattemørke. De startet arbeidsdagen ved soloppgang og 
avsluttet den når det ble mørkt. Det var sjelden lys mer enn ett sted 
i huset av gangen. De brukte stearinlys og oljelamper, og etter hvert 
fi kk de gasslys og parafi nlamper.

2. Hvem var det som oppfant lyspæren, og når?

Thomas Alva Edison i 1879. Først brukte man kulltråd inni pæren, 
senere metalltråd.

3. Det er mange arbeidslamper i utstillingen, ser dere noen likheter? 
Er de bevegelige?

Det viktigste er kanskje ikke at en slik lampe skal være så fi n å se på, 
men at den er praktisk og gir riktig lys når man skal lese eller jobbe 
med noe.

Dere kan for eksempel fortelle litt om ”Luxolampen”. Den ble 
oppfunnet av en nordmann som het Jacob Jacobsen rundt 1937. Han 
gav lampen navnet Luxo som betyr ”jeg lyser” på latin. Det har blitt 
laget fl ere varianter av luxolampen, men originalen selges fremdeles. 
I dag er det solgt over 25 millioner eksemplarer over hele verden. 

4. Det er mange andre lamper som ikke er arbeidslamper der også. 
Kanskje dere vil velge ut en hver som dere liker og fortelle litt om den. 
Da kan dere si noe om hvilken form den har, er den stram og kantete? 
Eller rund og mer organisk? Minner den dere om noe? Hva er den laget 
av? Hvor i huset ville du hatt en slik lampe?

Tema: Munthes fantasimøbler, og de enkle fi rkantede møblene ved 

siden av.

Oppgave 1: Gruppen må først jobbe sammen: 
Dere skal forklare til foreldrene deres at noen av disse møblene bare 
skulle være nyttige og enkle, og de andre skulle handle om eventyr. Nå 
kan dere be foreldrene gjette hvilke møbler som skulle være enklest 
mulig, og hvilke som var om eventyr. 

Oppgave 2, individuell oppgave: Velg en stol som du vil fi nne ut noe 
om. Tenk på hva du liker eller ikke liker med møbelet først. Etterpå skal 
du svare på disse spørsmålene:

1 Hva er møbelet laget av? Tre? Metall? Glass? 
2 Ligner møbelet på noe? Eller er det helt rett/enkelt? 
3 Den personen som laget dette, tror du hun/han har tenkt på eventyr? 
Hva ligner på eventyr?
4 Tror du personen har tenkt på at det skulle være enkelt?
5 Er dette møbelet nyttig? Hvorfor er det nyttig? Er det stort/ lite? 
Tenk på om det er godt å sitte i stolen. Og spør foreldrene dine om de 
tror det er godt å sitte i denne stolen!

Når du har svart på spørsmålene, har du funnet ut nok til å fortelle litt 
om møbelet til foreldrene. For eksempel: Denne stolen jeg skal snakke 
om, er laget av tre, den er ganske enkel og helt rett i ryggen, det ser 
ikke ut til at personene som har laget den, har tenkt noe på eventyr, 
men prøvd å lage den så enkel som mulig uten masse pynt. Dette 
møbelet er nyttig fordi det tar liten plass, men er nok ikke så godt å 
sitte i fordi ryggen er helt rett.

Jacob Jacobsen, chromed Luxo L-1 lampe for Luxo, 1937

Luxo-lampen lever fremdeles i nye versjoner etter at 
originalen L-1 så dagens lys i 1937. I 1954 ble lampen kåret 
til et av de hundre beste industriprodukter som til da var 
laget i verden.


