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Smykker  
i undervisningen

Når kompetansemålene skal dekkes, er 
det ingen hemmelighet at oppgaver leg-
ges opp etter lærernes kompetanse. Også 
studenter i praksis bidrar med egne fer-
digheter, så som tinnstøping og brosjer 
av blomster. Sølvarbeid kan derimot være 
en terskel både teknisk og økonomisk. Vi 
løste dette gjennom kollegaveiledning og 
en engangsinvestering i et klassesett med 
grunnleggende verktøy. 

Opplevelsen av mestring
Etter Vg1 DH kan elevene fortsette på 
Vg2 Design og gullsmedhåndverk. For de 
15 elevene på DH som laget sølvkjeder i 
år, ga den ukeslange oppgaven et lite inn-
blikk i gullsmedfaget. Hvert år når opp-
gaven presenteres, uttrykker elever at det 
høres vanskelig ut. Men de oppdager raskt 
at de får det til, spesielt når de er tålmod-
ige og nøyaktige. De behøver kun å kon-
sentrere seg på håndverket, det er ingen 
kreativ produktutvikling eller tegneøvelser 
som kan virke forstyrrende. I stedet står 
mestringsfølelsen sentralt. 

Etter tur rigler elevene selv 1 mm tråd i 
925 sølv til spiraler. Disse sages opp til 
ringer som så hektes sammen til kjeder. 
Til dette behøver de kun to tenger hver, en 
gullsmedsag de kan dele på – og nok sag-
blad. De knekker om elevene stresser eller 
bruker for mye krefter på sagingen. Å roe 
ned må også læres. Mønstre velges ut fra 
hva de ønsker seg, og hva de er villige til å 
betale om kjedet skal kjøpes ut. 

Mens et armbånd i repmønster veier 10–12 
gr, ligger et i dronningmønster på rundt 30 
gr. Vil de beholde kjedet, kjøpes det ut til 
kostpris pluss et prosenttillegg for svinn. 

Lørenskog videregående skole 
har lange tradisjoner for å lage 
smykker. De tre siste årene har 
Vg1 Design og håndverk (DH) 
gått over fra perler til sølv som 
fast materiale. Elevene på Vg1 
og Vg2 Studiespesialisering med 
Formgivingsfag (SSP-FO) har 
også hatt smykker som tema. 
Artikkelen presenterer hvordan 
dette gjøres.

Vi har et eget regneark der vekt og kost-
nader beregnes ut fra antall ringer og type 
lås. Utnyttelse og ivaretakelse av rester og 
sølvstøv fra sagingen er en viktig lærings-
prosess. Da vi nylig smeltet om tre års 
overskytende materiale til plate, veide den 
177 gr. Med en pris på ca. 12 kr/gr blir det 
fort mye penger.  

Historiske linjer
Forrige skoleår fikk Vg2 SSP-FO en langt 
mer krevende oppgave. Med mål hentet fra 
både visuelle kunstfag (VK) og design og 
arkitektur (DA), laget de smykker inspi-
rert av middelalderen. Referansene i form 
og uttrykk skulle være tydelige. I tillegg til 
tråd fikk de også tilgang til 0,70 mm plate. 
Elevene ble delt inn i laug på inntil fire 
i hver som delte på verktøyboksen. Den 
største utfordringen var logistikken med 
22 elever og én loddestasjon. Men etter at 
en praksisstudent som til daglig er lærer 
på Elvebakken hadde lært opp elevene, 
tok de selv ansvar for å hjelpe hverandre.
Elevene hadde noe bakgrunnskunnskap 
siden middelalderen var tema i historie 

måneden før. Selve oppgaven begynte 
med en omvisning på Historisk museum 
i Oslo. Ideer og inntrykk ble deretter 
bearbeidet til smykker. For ikke å hindre 
designprosessen, ble ikke de praktiske be-
grensningene gjort rede for på forhånd. Da 
designet var ferdig, ble det derfor tilpasset 
mulighetene de faktisk hadde. For noen 
betydde det en ny kreativ fase for å få frem 
uttrykket sitt. 

Fortellende smykker
Klassen hadde dermed et grunnlag da jeg 
senere lot dem analysere andres smykker. 
To klasser fra Vg1 DH og en fra Vg2 De-
sign og gullsmedhåndverk (DGH) deltok 
i et forskningsprosjekt i forbindelse med 
en master i formgiving, kunst og design, 
Narrative smykker: design som anvendt 
erfaring (2013, Høgskolen i Telemark). 
Her undersøkte jeg hvordan elever kan la 
seg inspirere av egne interesser og livs-
historier i designprosessen for å fremme 
originalitet. Den tolkes ulikt ut fra mate-
rialvalg, former og symbolbruk. Det som 
likevel gikk igjen, var mulighetene en 
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kunne lese ut av smykkene. Et for meg 
dagligdags kjede satt sammen av et vari-
ert utvalg perler og charms, ble for klassen 
min en livssyklus fra fødsel til død.

Respondentene begynte med en collage 
kalt MyStoryboard. Bilder og stikkord 
gjenspeilte hvem de var. Basert på hva som 
var viktig for dem, formulerte de en fortel-
ling eller et tema som deretter ble gjengitt 
som smykker. Materialene fikk også betyd-
ning, enten det gikk på farger i Fimoleire, 
sølvet som edelmetall eller overflatebe-
handlingen. Utfordringen for alle var å 
komponere elementene slik at fortellingen 
kom frem. Strategiene varierte. Det nevnte 
kjedet var inspirert av en forelesning om 
Found Art der ferdige elementer får nytt 
meningsinnhold. Andre elever kombinerte 
kjente symboler som sammen refererte til 
livserfaringer. Få utviklet egne formspråk. 
Mens Vg2 DGH gjennomførte prosjektet 
i løpet av en uke, ble den tidkrevende for 
DH grunnet fridager og ferier. Oppgaven 
bød også på etiske problemstillinger. Selv 
om elevene fikk beskjed om ikke å bli for 
personlige, måtte faglærere likevel inn og 
veilede vekk fra tema som ikke burde of-
fentliggjøres. Andre opplevde arbeidet 
nærmest terapeutisk. I bearbeidingen av 
minner til form, opplevde de en ny for-
ståelse av hva som hadde skjedd og så sin 
egen utvikling som menneske.

Tekstur
Smykker kan også tegnes. Etter å ha tegnet 
pels og fjær i vinter, fortsatte Vg1 SSP-FO 
med en tredelt oppgave i harde overflater 
med mål fra DA og VK. Arbeidene ble ut-
ført med fargeblyanter på brune ark. Som 
en oppvarming kopierte de først lysspil-
let på tre ulike former med flate og buede 
polerte metallflater i ulike kombinasjoner. 
Deretter kopierte de utvalgte edelstener.

Den første av to hovedoppgaver var å de-
signe et anheng i sølv eller gull med stener 
eller perler. Både prosessen og produktet 
ble vurdert. Skissene skulle vise en ut-
vikling, mens sluttproduktet var en tredim- 
ensjonal presentasjonstegning for en 
tenkt kunde. Den andre hovedoppgaven 

var å lage en teknisk tegning av ørepynt. 
Designprosessen engasjerte noen og frus-
trerte andre grunnet tidspresset på opp-
gaven. Resultatene ble likevel svært bra. 

Øystein Johan Østby er lektor i formgiv-
ing, kunst og håndverk og har selv utdan-
nelse i gullsmedfaget. Han kan kontaktes 
på oystein.johan.ostby@lorenskog.vgs.no 
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