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Jubileum og visjoner 
– 75 år på Notodden

Hvorfor jubilere?
Statens sløyd- og tegnelærer-
skole startet på Notodden den 
26. september 1938. Dette 
mener Institutt for forming og 
formgiving (IFF) ved Høgskolen i 
Telemark (HiT) at det er grunn for 
å markere med et jubileum der vi 
inviterer til fagkonferansen Jubi-
leum og visjoner – 75 år på No-
todden – Estetikk og utdanning.

Rolf Bull-Hansen ble den første styreren; 
en stor ildsjel for datidens moderne kunst- 
pedagogikk og reformer i tegneopplæring- 
en med bl.a. Cisek, Britsch, Read, Lowen-
feld og Malmsten som læremestere. Og 
som selv ble en læremester for lærere med 
bl.a. boka Tegning på naturlig grunnlag. 
Pedagogiske ideer, opplæringens praksis 
og utvidelser av fagfeltet vet vi har endret 
det gjennom tidene – også gjennom fag-
betegnelser i skolen: Fra sløyd og håndar-
beid til forming til formgivingsfag og 
formgiving, til kunst og håndverk.

Hva er situasjonen i dag? 
Vi står overfor nye store utfordringer og 
valg i et komplekst, globalt og uforutsig-
bart samfunn.  Samtidig mener vi i fag-
feltet at estetikk og utdanning er viktigere 
enn noen sinne. Spørsmålene som ble stilt 
av våre forfedre og mødre om formål og 
praksis, er kanskje ikke så ulike våre – eller 
hva? Svarene vil, imidlertid, etter min vur-
dering, være ganske mangfoldige og kan-
skje motstridende.  Nettopp av den grunn 
er det vesentlig å stoppe opp å spørre oss 
litt om fagidentiteter og visjoner – formål, 
ideologiske røtter og praksiser før – nå – 
framover. 75-ÅRSJUBILEET har dette 
som bakteppe for fagkonferansen.

Velkommen!
Alle som er interessert i fagfeltet, har 
vært formings/formgivings-, kunst- og 
håndverkslærerstudenter en gang i tiden 
er velkommen til Notodden 21. og 22. 

november. Det årlige “Åpen-dør”-arrange-
mentet går samtidig med åpne utstillinger 
for alle og har spesialprogram for elever 
i videregående skole/folkehøgskole den 
21. november, dessuten med drama for de 
minste den 22. november.

Hvilket innhold vil konferansen få?
Her satser vi på et program med tre key-
note speakers og hovedutstillere (se un-
der). Dessuten vil innholdet bære i seg: 
Faghistorie, undervisningspraksis i dag 
(ved HiT og skoleverket), fagutvikling 
gjennom studenters arbeider, forskning og 
kunstprosjekter, utfordringer i fagdidak-
tiske grunnlagsproblem og veier videre. 
Dette formidles gjennom forelesninger, 
utstillinger, kortere presentasjoner, work-
shop og konferansedeltakeres bidrag. Pro-
grammet er tett og en del presentasjoner vil 
foregå parallelt.

Key-note speakers og hovedutstillere
The key-note speakers aktualiserer fag-
feltets muligheter og utfordringer knyttet 
til læring og undervisning når det gjelder 
kjerneområder som det kreative, læring 
gjennom handling og gjennom elevers 
møter med kunst.  Disse er:
- Anne Bamford, Professor, University of 
Arts, London som bør være kjent som for-
sker på kreativitet og på norsk kunstfaglig 
opplæring. Hun skal forelese over temaet: 
“Creative teaching and learning for chil-
dren 2 – 18”. 

- Bengt Molander, Professor, NTNU er 
filosof med bl.a. kunnskapsteori som in-
teressefelt, bør være kjent blant lærere i 
fagfeltet som forfatter av boka Kunnskap 
i handling. Han skal forelese over temaet: 
“Handlingsbasert læring i framtiden”.

- Torunn P. Dagsland, Førsteamanuensis, 
Universitetet i Stavanger har hatt 
dr.gradsstipend ved HiT og skal forelese 
over egen phd-avhandling, Åbo Akademi. 
(2013) med tittelen: “Eleven som aktør i 
dialog med kunst”.

Vi ser dagens studenter som hovedut-
stillere. Instituttets lokaler fylles av deres 
arbeider – prosesser og produkt m/orien-
teringer. 
Videre presenterer to kunstner-kolleger 
sine kunstprosjekter under tittelen: THE 
ART of GERMINATION som utstilling 
og orienteringer. Disse er:
- Stuart Frost, Professor, HiT har landart 
som spesialfelt
- Jadwiga Podowska, Dosent, HiT har in-
stallasjon som spesialfelt

Av det øvrige innholdet nevnes summa-
risk:
Faghistorie formidles gjennom foreles-
ninger av lærere ved instituttet med tema-
ene: “Fra forsøksplan til kunst og hånd-
verk”, “Fagidentitet i bevegelse” og “En 
ped.lærers bekjennelser”. Videre presen-
teres en utstilling som vi innholdsmessig 
ser som en faghistoriefortelling fra Notod-
den. Dette skjer gjennom visuelle og ma-
terielle formuttrykk fra 1950 – 2000-tallet 
der tidligere og nåværende lærere stiller 
ut. Dessuten presenteres en antologi der 
tidligere utgitte tekster re-publiseres. 
Disse handler om visjoner for utdanning 
av lærere til skolefaget kunst og håndverk. 
Et restopplag av bladet “Forming”, utgitt 
av Statens sløyd- og tegnelærerskole 1949 
– 1973 har dukket fram fra glemselen og 
er interessante dokumentasjoner fra vår 
faghistorie.

Dagens undervisning i skole, barnehage 
og ved vår høgskole aktualiseres gjennom 
presentasjoner av praksis v/ tidligere stu-
denter og gjennom utvalgte fagemner som 
presenteres av kolleger og studenter. Disse 
er eksempelvis entreprenørskap, digital 
bruk i fagfeltet, leire i etnografisk perspek-
tiv og klesdesign på  catwalk´n.

Forsknings- og utviklingsarbeid, ut-
vikling gjennom kunstprosjekter og 
individuelle fagprofesjoner er viktige 
sider ved høgskolers virksomhet i dag. 
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Jfr. key-note speakers og hovedutstill-
ere nevnt foran. Disse presentasjonene 
suppleres med kortere introduksjoner 
til flere dr.gradsavhandlinger og forskn-
ingsartikler produsert av IFF-kolleger. 
Dessuten introduseres vi for et pågående 
forsknings-prosjekt der arbeidsformer og 
innhold i lærerutdanning i formgiving/
kunst og håndverk settes under lupen. 
Bokutgivelser av tidligere IFF-studenter 
presenteres. Kunst og design som indi-
viduell profesjon presenteres gjennom 
utstilling av arbeider av tidligere IFF-stu-
denter.  “Norsk barnebildesamling” er en 
stor samling som har sitt tilhold ved IFF. 
Bilder fra denne stilles ut.   

“Doktorgradsprogram i Kulturstudiar” 
ved Høgskolen i Telemark er det siste til-
skuddet til utvikling av fagfeltet. Denne 
muligheten til kompetanseløft presenteres 
ved koordinator for disse studiene. 

Åpen post –  en del av programmet
Deltakere ved konferansen/tidligere stu-
denter inviteres til å presentere fagemner 
og/eller produkter,  eller også som pro-
graminnslag på festen kvelden 21. novem-
ber.  Ta kontakt med Ella.Melbye@hit.no  
tlf. 35026438 – 90655490 eller Jostein.
Sandven@hit.no  tlf. 35026447. Vi håper 
på visjoner, praksiser, utfordringer og 
muligheter for fagfeltet fra dere mange!!! 
Dessuten litt mimring!

“Åpen dør”
Det årlige «Åpen-dør»-arrangementet går 
samtidig.
Utstillingene er åpne for alle. 
- Spesialprogram for elever i videregående 
skole/folkehøgskole torsdag 21. november. 
Henvendelse til Gunnar.Tranvaag@hit.no 
- Drama for de minste fredag 22. november. 
Henvendelse til Ingvild.Birkeland@hit.no 

Fest på kvelden 21. november arrang-
eres ved høgskolen.

Velkommen til Notodden!
Frisk opp minner og delta nå – med tanke 
på framtida!
Ta kontakt med tidligere kull-/klassekam-
erater og planlegg et “treff”.
Ha blikk for fagfeltet sammen med kol-
leger – kjente og ukjente – til glede og 
nytte! 
Egentlig er visjonen: Hva kan fagfeltet 
bidra med i et komplekst, globalt og 
uforutsigbart samfunn? Hva tenker og sier 
du? Vel møtt!

Deltaking på konferansen 
- Påmelding til: http://kunstoghandverk-
jubileum.blogspot.no/ Følg henvisningene 
for betaling.
- Påmeldig: Før 1. november Kr. 2000,  
i tidsrommet 1. – 15. november: Kr. 2500
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Førsteamanuensis Ella Melbye informerer om 
75 års jubileum på Notodden.  Foto: Kristin 
Aasgaard.

Rolf Bull-Hansen og Carl Malmsten.

Jadwiga B. Podowska, “The Structure of 
Xenotransplantation”.

Professor Anne Bamford.    Foto: Einar Jahr.

Elevarbeider fra SSTL (Statens sløyd- og tegnelærerskole) på 1960-tallet. 


