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Formgivingfagets
Ildsjelpris 2012
utdelt på Formgivingskonferansen
Den årlige Formgivingskonfer-
ansen samlet i år 200 deltakere 
fra hele landet. Konferansens 
mål er å være til inspirasjon og 
bidra til at fanen for programom-
rådet holdes høyt.

Formgivingfagets ildsjelpris har også til 
hensikt å synliggjøre Studiespesialiser-
ing med Formgivingsfag. Kunst og design 
i skolen og Nasjonalt senter for kunst og 
kultur i opplæringen, KKS, har etablert 
prisen. Ildsjelprisen deles ut til en per-
son eller et miljø som aktivt har fremmet 
formgivingsfag i den videregående op-
plæringen.

Prisen ble første gang delt ut på konfer-
ansen Et løft for formgivingsfaget i Lær-
ernes hus i Oslo i 2010, og har siden blitt 
delt ut i 2011 og nå i 2012 på samme kon-
feranse. Gjennom prisen blir det søkt etter 
miljø, lærere og skoleledere som arbeider 
strategisk, konstruktivt og faglig kompe-
tent for å fremme formgivingsfaget i vide-
regående opplæring.  

Etter omfattende søk og gjennomgang av 
tilgjengelig informasjon kom jurien i år 
frem til tre kandidater som hadde utmer-
ket seg i løpet av 2011. Disse kandidatene 
var Lørenskog vgs, Manglerud vgs og 
Olsvikåsen vgs. 

Leder ved Nasjonalt senter for kunst og 
kultur i opplæringen delte ut prisen med 
denne begrunnelsen: Årets ildsjeler har 
gjennom solid arbeid og engasjement 
fremmet programområdet Formgivings-

fag. Skolens fagmiljø har samarbeid med 
universitets- og høgskolemiljø og er øv-
ingsskole for studenter fra kunsthøgskole 
og lærerutdanning. Gjennom sitt nettverk 
har de aktivt bidratt til å øke interessen for 
å søke formgivingsfag i den videregående 
opplæringen. Ildsjelene har vært involvert 
i internasjonalt skolesamarbeid,  blant an-
net ved skolesamarbeidsprosjekt med Eng-
land. Ildsjelene legger vekt på å synliggjøre 
utdanningstilbudet Formgivingsfag i ulike 
sammenhenger og dokumentere faglig ar-
beid gjennom kunstnerisk aktivitet, utsmy-
kninger og utstillinger. 

Årets ildsjeler har arbeidet med å synlig-
gjøre programområdet Formgivingsfag 
gjennom artikler i media. Representant fra 
fagmiljøet har vært medforfatter i kronikk 
om kunst i opplæringen der en helhetlig 
tenkning omkring utdanning innen de vis-
uelle kunstfagene etterspørres.

Ildsjelene har tatt initiativ til å dele og for-
midle kunnskap i eget fylke blant annet 
ved å delta og å lede Faglig arbeidsutvalg i 
formgivingsfag (FAU) i Hordaland. Gjen-
nom fagutvalget er det blitt arbeidet med 
kompetanseutvikling og arrangering av 
kurs og fagsamlinger for lærere. Erfar-
ingsutveksling og faglig påfyll ved blant 
annet flere besøk i kunstatelierer har gitt 
formgivingslærere i fylket ny optimisme 
på fagets vegne.

Årets ildsjelpris går til det form-
givingsfaglige miljøet ved Ols-
vikåsen videregående skole ved 
Anita Bertheussen. 

Ann Britt Berlin fra Utdanningsforbundet var 
konferansens konferansier.

Dekan Petter Øyan, Fakultet for teknologi, 
kunst og design, HiOA, åpnet konferansen.

Mia Porko-Hudd, forskningsleder Åbo Akademi. 
Tittel på foredraget var: Look to Finland - form-
giving og PISA hånd i hånd.

Billedkunstner Eivind Lentz holdt foredraget 
“På nett med bildevett”.

“Picture in focus” var tittelen på foredraget til 
Alison Mawle, Head of Schools, National Gal-
lery of London.

Formgivingsfag! Status Quo og hva nå? var temaet til professor Liv Merete Nielsen, HiOA (t. v). 
Peter Butenschøn, arkitekt MNAL, holdt foredraget “Stedets betydning - byen som lesebok” (midten).  
Førstelektor ved HiOA Kirsten Røvig Håberg foreleste om klær og mote som visuell kommunikasjon.
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Formgivingfagets Plagg med  
lang levetid

LMN har ordet 

Under overskriften ”Skräddarsytt – typisk 
2012” skrev Sofia Edgren i den svenske 
avisen Dagens Nyheter at bevisste kunder 
øker etterspørselen etter håndverk, hold-
barhet og unike plagg (18. mars 2012). 
Trendanalytiker Cay Bond forteller i 
samme artikkel at folk nå begynner å se 
verdien av å skaffe plagg som varer og at 
man ”inte kan hålla på att shoppa för shop-
pandets skull på det överdrivna sätt som vi 
gjort tidigare”. 

Forskere og designere har lenge vært 
opptatt av miljøperspektivet med å skape 
produkter med lang livslengde; long- 
evity. Dette henger sammen med ideer om 
bærekraftig design som har ulike beteg-
nelser som Greener by design og Cradle to 
cradle-design.  I gjeldende læreplaner for 
grunnskolen og videregående opplæring 
har bærekraftig utvikling fått stor plass i 
den generelle delen i kapitlet Det miljøbe-
visste menneske, som igjen er konkretisert 
i kompetansemålene. For grunnskolens 
ungdomstrinn står det bl.a. at mål for opp-
læringen er at elevene skal kunne ”skape 
klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et 
forbrukerperspektiv” og ”beskrive livsløp-
et til et produkt og vurdere konsekvenser 
for bærekraftig utvikling, miljø og verdi-
skaping”. En ting er planer – men hva skjer 
i praksis?

Innen utdanning i formgiving, kunst og 
håndverk har de bærekraftige ideene også 
fått større plass i praksis. Det ser vi blant 
annet gjennom hvilke temaer studenter 
velger å arbeide med. På masterstudiet i 
Formgiving, kunst og håndverk (som til 
neste år bytter navn til Kunst- og design-
didaktikk) på Høgskolen i Oslo og Akers-
hus, er det i år svært mange studenter som 
velger å skrive om aspekter knyttet til miljø 
og bærekraftig design. Dette lover godt.

At moteindustrien fremmer idealer om 
kvalitet og lang levetid for klær, er kan-
skje bare en døgnflue, men det er allikevel 
positivt. Det er endringer i forbrukerprak-
sisen som er avgjørende for om sløseri 
skal  kunne vendes til bærekraft. I et slikt 
perspektiv er kunnskap om og holdning til 
materialer, kvalitet og forbruk svært viktig 
å lære i skolen. 

Liv Merete Nielsen
Professor 
Høgskolen i Oslo
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Pedagogisk leder ved Rosenvilde vgs. Astri 
Asheim informerte om hvordan de jobber 
for å rekruttere elever til skolen.

Lærerne Bente Stømsnes Høyen og Mari Nord-
steien representerte fjorårets ildsjelvinnere og 
informerte om arbeidet ved Polarsirkelen vgs.

Vinner av Ildsjelprisen 2012 var fagmiljøet ved Olsvikåsen vgs. her representert ved Bente  
Ellingsen (til venstre) og Anita Bertheussen (til høyre). 

200 lærere og andre interesserte deltok på konferansen “Formgivingsfag 2012.

Leder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Kirsti Saxi (i midten) overrakte 
prisen: det grafiske trykket “Hesteløftet” av Eli Hovdenakk. 


