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Knaggen - 

designoppgave ved 

Abildsø skole 

nr 4 - 2007 
 

 

 
Hege Frovik og Jorunn Hvamb 

 

På tampen av skoleåret 2006/07 ble FORM invitert av lærerne i kunst og håndverk ved 

Abildsø skole, Hege Frovik og Jorunn Hvamb. 

Like før sommerferien ble elevene tatt i mot til vernissage utenfor utstillingslokalet. 

Verkstedet var omgjort til et ryddig og ganske lekkert utstillingslokale. Jorunn stilte seg 

opp på en stol og holdt tale til elevene. Hun oppsummerte arbeidet og roste dem for det 

de hadde utført. Deretter ble dørene åpnet, og publikum fikk drikke og snacks som er 

vanlig på vernissage. 

Utstillinger som dette blir organisert av Hege og Jorunn hvert skoleår. Alle elevene og lærerne 

på skolen får mulighet til å se elevenes fruktbare arbeidsinnsats. Elever på lavere trinn blir 

motiverte og ser fram til at de skal ta fatt på denne oppgaven, som fenger. Den gir mulighet til 

å jobbe med svært mange ulike materialer. 
 

 
 

 

Elevarbeider fra 10 A og 10 B, Abildsø skole våren 2007 

 
Heges og Jorunns oppgave til elevene: 

Kunsthåndverk har lange tradisjoner i Norge. Industridesign, derimot, er et nyere fenomen, men 

det dukker stadig opp nye talenter. En kunsthåndverker lager kunstverk som også tjener et 

nyttehensyn, det kan brukes til noe, og produktet er håndlaget. En industridesigner utformer 

gjenstander som for eksempel møbler, klær, datamaskiner og biler for industriell produksjon. 
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Dette er en invitasjon til deg fra oss. Vi ber deg om å designe og lage en KNAGG. Noe du kan 

henge noe på… Du skal bruke ”den kreative prosessen”. Det vil si å ta utgangspunkt i 

egenproduserte skisser og ende opp med et ferdig produkt. 

 
Prøv å rive deg løs fra det vante og bruk fantasien – se nøye på løsninger og tenk 

utradisjonelle materialer. La de ville ideene strømme ut og design din KNAGG. Ikke tenk på om 

det kan gjennomføres eller brukes – det finner vi ut underveis. Ta gjerne en tur på lesestua, 

biblioteket, eller hva med noen av byens mange museer eller butikker som selger 

kunsthåndverk eller industridesign hvis du går tom for ideer? 

 
Jobb ut forskjellige forslag til form på KNAGGEN. 

Etter hvert har du klart for deg hvilken form knaggen skal ha – da er det på tide å sette i gang 

og lage den… 

På forhånd har du designet din logo. Den skal prege en label som henger på produktet ditt. 

 
Arbeidskrav og vurderingskriterier: 

Et hefte som skal inneholde ”den kreative prosessen”, skisser og arbeidstegning. 

Minst fem skisser av KNAGG 

(hent inspirasjon fra andre designere og kunsthåndverkere). 

Velg ut en skisse og lag arbeidstegning av denne knaggen. 

En arbeidstegning skal være så detaljert at hvem som helst kan lage produktet ut fra den. 

Materialønsker: en liste med ønsker om materialer og arbeidstegning leveres. Vi kan ikke 

oppfylle allle ønsker, men gjør så godt vi kan. 

 

 
 


