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Forord

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren - Nettverkskonferanse ved
Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden 21.- 22.januar 2019
Velkommen til USN, campus Notodden og Nettverkskonferansen 2019! Nasjonalt senter for kunst og
kultur i opplæringen, årets vertsinstitusjon Institutt for Estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge og
arbeidsutvalget (AU 2019) har sammen vært ansvarlig for planlegging og organisering av
Nettverkskonferansen for formgiving, kunst og håndverk i universitet- og høgskolesektoren 2019.
Mange av konferansens deltakere har minner fra verkstedene på Notodden enten fra studietid eller
jobb. Notodden representerer en lang tradisjon innenfor formgiving, kunst og håndverksfag, en
tradisjon der strekker seg fra 1938 da Statens sløyd- og tegnelærerskole startet og frem til i dag, hvor vi
er blitt en del av Universitetet i Sørøst-Norge. I dag er Institutt for estetiske fag et stort institutt med
over 50 ansatte og en bred studieportefølje innenfor kunst- og håndverksfag, mediefag, musikk og
drama, som også er en del av de store profesjonsutdanningene grunnskole- og
barnehagelærerutdanningen, samt et sterkt forskningsmiljø med aktive forskere og stipendiater.
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen initierte nettverket i 2013 og ser på nettverket som
et viktig bidrag til forskningsformidling, erfaringsutveksling, kompetanseheving og faglig kontakt mellom
UH-ansatte innen fagfeltet. Konferansens intensjon er å bygge et faglig felleskap som kan styrke fagets
posisjon i høgskole- og universitetssystemet. Gjennom konferansedagene vil verksteder, auditorier og
klasserom på campus Notodden danne rammen for gjensyn, praktisk arbeid med materialer, utveksling
av erfaringer fra praksis, presentasjon av forskning, samt refleksjoner og diskusjoner om faglig fremtid.
Det er viktig å skape en arena for å møtes for å dele kunnskap, utvikle forskningsfeltet, samt diskutere
vilkår og forutsetninger for å kunne utdanne fremtidens lærere i barnehage og grunnskole i dagens
utdanningssystem og samfunn generelt.
De ulike presentasjonene som legges frem på årets konferanse viser oss et fagfelt i utvikling og gir oss
innblikk i hva som foregår i vårt fagfelt akkurat nå. Leder av vitenskapelig komité har vært Karen Brænne
ved Høgskulen i Volda. Hun bemerker at det som utmerker seg av de innsendte abstracts i år er fokus
på Fagfornyelsen og at «det er spennande at svært mange av deltakarane arbeider med
problemstillingar innanfor (profesjonsfagleg) digital kompetanse».
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Konferansen har gleden av å presentere to keynotes fra vertsinstitusjonen og Institutt for estetiske fag:
Jadwiga Podowska er dosent ved USN. I hennes keynote med tittelen «Insektsbeinpoesi. Det
Antropocene surdeigsbrødet og andre bedrøvelige historier», vil hun presentere et essay knyttet til egen
kunstnerisk arbeid. Presentasjonen avsluttes med åpning av utstilling, hvor vi vil møte de omtalte
verkene.
Marte Sørebø Gulliksen er professor i kulturdidaktikk og estetisk praksis ved USN. Gulliksen leder
forskningsgruppen Embodied Making and Learning (EMAL). Under hennes keynote-presentasjon med
tittelen "Making matters" vil hun presentere sin forskning, hvor hun undersøker læring i skapende
prosesser, konkretisert ved arbeid i rått tre, og ut ifra en forståelse av at læring er en endringsprosess
som foregår i et samarbeid mellom hjernen, kroppen og de sosiale og kulturelle omgivelsene.

Universitetet i Sørøst-Norge er stolte over å være vertskap for årets nettverkskonferanse og ønsker alle
hjertelig velkommen til en inspirerende og lærerik konferanse!
AU 2019
Kirstine Riis og Lovise Søyland, USN, Ingvard Bråten, HVL, Mari-Ann Letnes, NTNU, Merete Hassel, KKS
VITENSKAPELIG KOMITÉ 2019
Karen Brænne, Høgskulen i Volda (leder), Marte Sørebø Gulliksen, USN, Mari-Ann Letnes, NTNU
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Keynotes
Jadwiga Podowska
«Insektsbeinpoesi, Det Antropocene surdeigsbrødet og andre bedrøvelige historier»
Keynote på nettverkskonferansen for K&H i UH-sektoren, januar 2019
Rommet - Materielt ekko av undring
Det ser ut som noen aldri vokser opp. At de kun spiller en kulturelt pålagt voksenrolle når de går ut i
verden blant andre voksne. Det kjennes som jeg er en av dem. En som lærte manuset og rollens
koder godt nok til å virke troverdig. Jeg lærte å snakke med voksne om voksnes ting og agere slik
voksne gjør. Jeg oppdrar barn, jobber og betaler skatt.
Men
… jeg har et rom. I det rommet finnes det svermer av «barnslige spørsmål», forstyrrende
observasjoner, merkelige eksperimenter og uendelig søken etter noe man ikke vet hva er. I det
rommet kan jeg snakke om og med «banaliteter». Jeg kan undre meg over et insektsbein,
bakteriekoloni i surdeigen, en flues død eller ugressets sosiale posisjon. I dette rommet kan jeg kaste
bort tiden i timevis for å se på blomsterfluer eller edderkopps femti barn som går på en tynn tråd til
sitt voksne liv.
I dette rommet løsner tvangstrøyen av min antroposentriske natur og empati for ikke-menneskelige
organismer vekkes.
Dette rommet er tålmodig og gir meg god tid når jeg står på bar bakke, viser interesse når jeg krysser
fremmede tanker med hverandre kun for å se hva som skjer. Disse xenotransplantasjonene skaper
rare, unyttige ting som kalles kunst. Men disse produktene er kun biprodukter av Rommet - Materielt
ekko av undring.
Velkommen til Rommet!

Notodden, 9.januar 2019
Jadwiga B. Podowska
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Marte S. Gulliksen
Making Matters? Keynote på nettverkskonferansen for K&H i UH-sektoren, januar 2019

Figur 1: Purkinjie #2, #3 og #4. Foto: Marek Podowski

Abstract:
I min keynote vil jeg presentere forskningsprosjektet Making Matters?, der jeg undersøker læring i
skapende prosesser, konkretisert ved arbeid i rått tre. Prosjektet tar utgangspunkt i en forståelse av
at læring er en endringsprosess som foregår i et samarbeid mellom hjernen, kroppen og de sosiale og
kulturelle omgivelsene. Dette perspektivet kalles embodied learning, og jeg vil introdusere dette kort
først. Deretter presenterer jeg et rammeverk utviklet av Donoghue og Horvath (2016) som ser
læring-endringsprosessen på fem ulike nivåer for kompleksisitet: materie, celle, organ, individ, og
sosiokulturelt. Dette rammeverket har jeg tidligere (2017) introdusert som et redskap for
interdisiplinær analyse av læring i skapende prosesser. I siste halvdel vil jeg presentere en underveis
case studie som et eksempel på denne typen tilnærming. Casestudien omfatter eget arbeid med
Purkinje cell-serien (2015-2018), avgrenset til propriosepsjon og mental-rotasjons-ferdigheter i
ideutvikling og gjennomføring av utskjæring av komplekse 3D-former i osp, i perioden januar - juli
2018. Dette eksplisitte og kanskje provokative eksemplet, er dokumentert og drøftet i samarbeid
med nevrobiologen Peggy Mason fra Chicago. Jeg ønsker med keynoten å inspirere til at også andres
fremtidige forskning i kunst og håndverk knytter inn de lavere nivåer for kompleksitet, altså celle- og
organ-nivåene, i sin forskning. Min vurdering er at dette er nødvendig for å utvikle solid kunnskap om
læring i kunst og håndverk, samtidig som denne typen helhetlig kunnskap også lettere kan gjøres
relevant for mennesket og samfunnet.
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Abstracts
Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Anne Guro Schmidt Antun
NLA Høgskolen
«Mormor lærte meg å strikke», en auto-etnografisk studie av å lære
et håndverk
Anne Guro Schmidt Antun

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
I denne studien bruker jeg auto-etnografi som metode og undersøker mine egne opplevelser av
det å lære et håndverk. Ved bruk av selvobservasjon, refleksiv og narrativ skriving forsøker jeg å
formidle og forstå kompleksiteten i opplevelser, erfaringer og refleksjoner over glimt fra barndom,
ungdomsårene, studietid og årene som yrkesaktiv.
Problemstilling: Hva kan en opplevelse av det å lære seg et håndverk gi oss av didaktisk kunnskap?
Dette prosjektet har det vært naturlig å velge retrospeksjon som vitenskapelig metode (Johansen,
2017). Å forske på seg selv og subjektive forståelser og livserfaringer er ikke uproblematisk og er
krevende på flere måter. Samtidig er det utviklet metoder i forsøk på å systematisere denne type
materiale. Tove Leming beskriver den auto-etnografiske tilnærming som en «refleksjon over
forskerens egen plassering i et gitt kulturelt og sosialt system» og videre at «[f]orskerens egne
erfaringer, fortellinger, opplevelser og observasjoner er sentrale og anerkjente deler av det
empiriske materialet (Leming, 2009, s.41, se også Holt, 2003). Leming påpeker at dette er en mye
brukt kvalitativ metode innen sosialantropologi og sosiologi. Selve datamaterialet i denne studien
er strikkeplagg fra min egen barndom, rekonstruerte strikkeplagg i dukkeformat (av plagg som er
gått tapt), fortellinger, notater, logg. Videre er intensjonen å foreta en tematisk analyse av det
innsamlede materiale med et retrospektivt forskerblikk. Dette diskuteres i lys av blant annet
Schöns teori om den reflekterte praktiker (1987).
Referanser:
Johansen, J.B. (2017). Retrospeksjon som vitenskapelig forskningsmetode i Utdanningsforskning.
Hentet 28.09.2017 fra https://utdanningsforskning.no/artikler/retrospeksjon-som-vitenskapeligforskningsmetode/
Leming, T. (2009). Hvor ble jeg av? Emosjoner som drivkraft i skriving og forskning. I Jakhelln, R.,
Leming, T. & Tiller, T. (Red.), Emosjoner i forskning og læring (s. 35-50). Tromsø: Eureka forlag.
Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and
learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Å lære et håndverk, didaktikk, auto-etnografi
Jeg ønsker innspill på prosjektet som helhet, samt metode og litteratur
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Ann-Mari Arneberg
USN
How to make a Goldfish fly. Visuelle fortellinger i en naturbasert
kontekst
Ann-Mari Arneberg

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Fokus på sammensatte roller som lærer, kunstner og forsker har de senere årene fått et større
fokus i profesjonssammenheng. For meg har dette aktualisert seg ved at jeg parallelt med å
undervise studenter i landart-baserte prosjekter, også gjennom egen kunstnerisk virksomhet i flere
år arbeidet med ulike former for installasjoner i naturen. Målet har bla. vært å visualisere ulike
temaer knyttet til underliggjøring i en kontekst med stedets egenart. Med utgangspunkt i eget
kunstnerisk arbeid vil jeg anvende en type autoetnografisk retrospeksjon som forståelsesgrunnlag
for refleksjoner og undersøkelser knyttet til hvilke faktorer som ligger til grunn for å arbeide med
installasjoner i en kontekst med naturen. Installasjonen som uttrykk vil undersøkes i forhold til
hvilke faktorer som danner basis for skapende prosesser knyttet til bla. sted, tid, tema, estetiske
virkemidler, materialer, ulike uttrykksformer og et miljøperspektiv. Dette igjen danner grunnlag for
estetiske læreprosesser og kunnskapsdanning relatert til forståelsen av deler av samtidskunsten.
Den fagdidaktiske vinklingen vil ligge implisitt i utøvelsen av det kunstneriske arbeidet, men ikke
drøftes i denne sammenhengen.
Referanser:

Angelo, E. & Kalsnes, S. (red). 2014. Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk
utdanning. Cappelen Damm
Barone, T. & Eisner, E. 2012. Arts Based Reserch. Thousand oaks, Calefornia: SAGE
Buber, M. 1992. Jeg og du. Oslo: Cappelen
Godtfredsen, Lise. 1999. Når ting bliver kunst. København: Glads Forlag
Gunnerød , S. 2017. Liturgi. Norsk Kulturråd. Kulturfondet
Hannula, M., Suoranta, J. & Vaden, T. 2014. Artistic Research Metodology. Narrative, Power and the Public.
New York: Peter Lang
Hansen, E.R. 2015. Fra Kunstnernes Hus til kunsthistorien. Kunst og Kultur, nr 2-2015. Universitetsforlaget
Hansen, F.T. At stå i det åpne: dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. København: Hans Ritzels forlag
Kiilerich, B. 2015. Micelangelos Pistolettos. Venere degli stracci. Kunst og Kultur, nr. 2-2015.
Universitetsforlaget
Meyer, J. U. 2016. Materialiserte minner. Et humoristisk, melankolsk erindringsarbeid. Kulturrådet
Slettemeås, E. 2017. Over alle hauger. Stedskunst og steder I kunsten. Oppland Kunstsenter
Smithson, R. A Provisional Theory of Non-Sites. Unpublished Writings in Robert Smithson: The Collected
Writings, ed. Jack Flam. University of Calefornia press, 2nd edition 1996.
Sørenstuen, J.E. 2011. Levende spor: å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten gjennom natur.
Fagbokforlaget
Ustvedt, Øystein. 2002. Tingenes uorden, om Børre larsens kommentarer. Katalog nr. 39. Astrup Fearnley
Museet for Moderne kunst

Nøkkelord

Kunst i natur, installasjon, samtidskunst, egen kunstnerisk virksomhet
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Birgitte Bentsen
UIT-Norges Arktiske Universitet, campus Alta
Kunst og håndverk på Skype
Birgitte Bentsen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
Ved UIT-Norges Arktiske Universitet – campus Alta, tidligere Høgskolen i Finnmark har vi drevet
samlingsbasert undervisning i Kunst og håndverk i mange år. Nytt av året er at halvparten av
samlingene nå skal gjennomføres ved at noen studenter sitter i studio et annet sted og bare har
Skypekontakt. Det vil si at studentene har 8 hele dager felles med undervisning på campus, og 8
dager med samling for alle, men hvor noen ikke er fysisk tilstede på campus. Dette medfører
selvsagt begrensede muligheter for verkstedsbruk. Studentene er på fjerde året i sin
masterutdanning, og har hatt denne formen for undervisning hele studieforløpet.
Før konferansen vil vi ha vært gjennom tema som duodji og tekstile arbeidsmåter, tegning og
collage med komposisjon og materialinnføring, presentasjon av ulike tegneprogram og apper,
designprosessen og innføring i metall og ulike materialer til smykkefremstilling, maling, fargelære
og abstraksjon, noe kunst- og arkitekturhistorie, animasjon på Ipad samt emner som kreativitet,
estetikk og barns tegneutvikling. Noen av emnene blir introdusert på campus med alle tilstede,
noen med studenter på ulike campus, og noe bare på nett.
En viktig del av studiet er hjemmeoppgavene mellom samlingene. Disse presenteres i plenum på
hver samling. Oppgavene legges frem til eksamen for ekstern sensor. Oppgavene består av både
praktiske og skriftlige deler. Studentene skal også blogge. På bloggen skriver de om hva de har
gjort i oppgavene og sine erfaringer med denne måten å studere på.
Så langt er erfaringen mange flinke og selvstendige studenter som følger opp med
hjemmeoppgaver. De fleste studentene har jobb og familie ved siden av studiet. De studentene
som har jobb i skolen har en glimrende praksisarena, men arbeidsmengden og de lange periodene
utenfor campus gjør at det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe i studiet.
I praksisfortellingen vil jeg si noe om hvordan jeg har planlagt og gjennomført studiet så langt, på
bakgrunn av denne undervisningssituasjonen. Jeg er alene på faget, og er derfor eneansvarlig for
alt innhold.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Nettbasert, verkstedbehov, fysisk tilstedeværelse, selvstendighet
Hvilke studenter ønsker vi etter endt studium?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Silje Bergman
IEST, USN
Kopiering på det visuelle feltet. Hvilken betydning har hvem som
kopierer?
Silje Bergman

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Poster/visuell framstilling/liten utstilling, fysisk/digital? (300 ord)
Økende bruk av bilder og visuelle kommunikasjonsformer gjør kunnskap om det visuelle språket
stadig viktigere. For å mestre det visuelle språket er det ikke likegyldig hvordan bilder brukes. En
utfordring er ofte at man vil bruke et bilde som noen andre har skapt. På samme måte som det
finnes regler for hvordan vi kan bruke andres skrevne tekst, finnes det også regler for å bruke
andres visuelle verk. Men er disse reglene like for alle? Hvilken betydning har det om det er en
anerkjent kunstner som kopierer en annens arbeid, eller om det er en 6. klassing som lærer
maleriteknikker gjennom å kopiere de store mesterne?
Det er ikke uten betydning om det er jeg, du, eller en kjent kunstner som bruker et vernet verk,
eller blir kopiert. Eller hvem det er som gjør materialet tilgjengelig for allmennheten. Posteren
presenterer hva slags problemstillinger som oppstår, avhengig av hvem det er som utfører en
kopierende/publiserende handling. Den vil visualisere, stille spørsmål ved, og forklare vanskelige
sider ved opphavsrett til bilder gjennom korte tegneseriestriper. De vil særlig legge vekt på skolen
som kontekst. Tegneseriestripene skal dermed åpne opp for spørsmål og betraktninger, men mest
av alt sette fokus på et tema som blir viktigere å være bevisst på i undervisningen, og som ikke
kommuniseres godt nok i lærerutdanningene.
Problemstillingene posteren tar opp inngår i tredje del av et doktorgradsprosjekt om opphavsrett i
klasserommet. Overordnet tema for denne er åndsverkslovens dilemma for undervisning i kunst
og håndverk. Forskningen som gjøres her skal bidra til økt kunnskap om bruk av andres visuelle
åndsverk i eget skapende arbeid. Gjennom å vise poster på Nettverkskonferansen ønsker jeg å
teste hvordan budskapet kommuniseres til andre fra eget fagfelt, og hvor mye presentasjon eller
forklaring som kreves i tillegg.

Nøkkelord

Åndsverkloven, Kopiering, Opphavsrett i kunst og håndverk.
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Katrine Borgenvik
HVL, campus Stord
Frå foto til utstilt trykk
Katrine Borgenvik

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
I haustferien 2016 hadde eg eit 4 dagars plexitrykk-kurs for 11 elevar på 5. -7. trinn, i regi av Stord
kunstlag.
Målet med dette kurset var å la barna få erfaring med å vera i ein kreativ prosess over tid, ved å
jobba frå ide til ferdig utstilt trykk. Me ønskte å gi dei moglegheit til å komme i flyt sonen under
prosessen, utan å stykke det opp med faste friminutt, men ta pausar ved behov.
I tillegg ønskte me at dei skulle få erfaring med og oppnå mestring med eit nytt materiale og bli
stolt over eigne visuelle uttrykk. Dei brukte foto som utgangspunkt for trykka, for å få moglegheit
til imitasjon som støttestragi. I tillegg var det fokus på dialog igjennom heile prosessen.
Elevane hadde med seg foto første kursdag, som skulle være utgangspunkt for dei to trykka dei
jobba med, eit sjølvportrett og eit sjølvvalt motiv av noko dei var oppteken av.
Dei to beste trykka av kvar elev vart ramma inn og stilt ut i kunsthallen. Det var opning av
utstillinga på kvelden og den var open for publikum. I tillegg til trykka hadde me ein projektor der
me viste foto av elevane i prosessen. Dette var noko som ikkje var planlagt i forkant av kurset, men
sidan det vart tatt mange og fine bilde under kurset, vart dette ein viktig del av utstillinga. Når me
no skal gjennomføre kurset igjen i haust, er det noko me no vil ha med for å synliggjere prosessen.
Presentasjonen vil bli ein kombinasjon av erfaringane eg gjorde meg i 2016 og erfaringane eg
gjere meg i år. Teknikk og tema vil bli likt som sist, men med små endringar i korleis me startar
første dagen. Det blir veldig spennande å sjå om eg gjere meg like eller ulike erfaringar.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Grafikk, plexitrykk, mestring, storskulen
Er plexitrykk ein teknikk som blir brukt i grunnskulen?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen

Karen Brænne, Janne Heggvoll, & Åshild Sævik
Høgskulen i Volda
«Best practice» i Kunst og handverk?

Presenteres av

Brænne, Heggvoll & Sævik

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Poster/ fysisk (300 ord)
Utgangspunktet for denne posteren er erfaringar frå artikkelforfattarane sitt daglege virke som
lærarar i formgiving, kunst og handverk i høgskulesektoren, og ei felles bekymring for skulefaget
sin legitimitet. Mykje tyder på at Kunst og handverksfaget har svakt omdøme, og manglar status
og plass i skulekonteksten.
Vi har gjort ei 5-årig kartlegging av alle bachelorstudentar som var vurderte til karakteren A, til sin
slutteksamen ved Høgskulen i Volda. Kartlegginga søkjer å sjå kva som kjenneteiknar det gode
studentarbeidet i skulefaget Kunst og Handverk i høgskulesektoren. Vi har tidlegare år delt frå
denne empirien under fleire nettverkskonferansar.
Ved å utvikle prosjektet A-kandidaten har forskargruppa vår hatt som intensjon å lyfte fram sterke,
berekraftige og tenelege sider ved kunst- og handverksfagleg praksis. Men det å framheve noko
som betre enn anna kan vere ei samansett og utfordrande tilnærming. Skulefaget har ei
kunstfagleg forankring, og er i tillegg del av ein egalitær norsk skulekultur.
Eit av omgrepa som er med å forklare innhaldet i prosjektet er “best practice”. Der fins fleire ord
for tilsvarande. Vi finn koplingar til ord som mønsterpraksis, benchmarking og eksemplarisk
undervisning. Omgrepet “best practice” er kjent frå ulike faglege kontekstar, og handlar om å
implementere nye og pålitelege metoder for å nå betre resultat (Nicoll & Oreck, 2013).
Ved å sjå på innhaldet i dette omgrepet, og bruken av det i undervisningslitteraturen meir generelt
(Nicoll & Oreck, 2013; Zemelman, Daniels & Hyde, 2005; Wimpenny & Sheen, 2014; Wiseman,
2014) vil vi drøfte konsekvensar av “best practice” som ein metode i kunst- og handverksfagleg
praksis. På kva måte vil det å dele ein såkalla “beste praksis” påverke læraren si undervisning og
studenten sin læringssituasjon?
Posteren presenterer disposisjon for ein påbegynt artikkel om kva innhaldet i omgrepet “best
practice” kan bety i ein kunst- og handverksfagleg samanheng.
Nøkkelord

Best practice, Kunst og handverk, benchmarking, omgrepsavklaring
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Ingvard Bråten
Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen
Store konstruksjoner for små barn
Ingvard Bråten

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
I skrivende stund er dette en praksisfortelling, samtidig er det et prosjekt jeg vurderer å utvide og
dra inn i en mer vitenskapelige ramme senere.
I forbindelse med undervisning i barnehagelærerutdanningen, lagde jeg for et par år siden et
enkelt system for å bygge med strips og pinner. Målet var å gi studentene erfaringer med å bygge
store romlige konstruksjoner på svært begrenset tid, samtidig skulle delene være lette å lagre. Alle
delene kan gjenbrukes. Jeg har så langt brukt systemet med tre klasser.
I høst hadde barnehagelærerutdanningen i Bergen 70-årsjubileum. I den forbindelse lot jeg den
ene klassen som var kjent med byggesystemet, ta imot 30 barn på campus. Dette fungerte bra.
Barna bygde aktivt og hadde god lek i de ulike konstruksjonene. Fra personalet i barnehagen ble
det kommentert at dette var en arbeidsmåte de gjerne ville ta med seg til barnehagen.
I framlegget vil jeg fortelle om framgangsmåte, mine erfaringer og reflektere over hvilket
potensiale arbeidsmåten har for gi opplevelser og læring til barn og studenter.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Kroppslige erfaringer, tverrfaglighet, konstruksjon
Hvordan kan jeg jobbe videre med dette prosjektet for å gjøre det
interessant og relevant i en mer vitenskapelig kontekst?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Kari Carlsen, Trude Iversen og Ann-Hege Lorvik Waterhouse
Høgskolen i Sørøst-Norge
A/r/tography en kindereggmetodologi?
En undersøkelse av metodologiens muligheter og plastisitet i forskning
og undervisning
Kari Carlsen, Trude Iversen og Ann-Hege Lorvik Waterhouse

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
A/r/tography er en metodologi innenfor kunstfaglig forskning som i de senere år har slått rotskudd
inn i utdanningsforskning i Norge knyttet til kunstfag. Undervisning i UH-sektoren skal være
forskningsbasert, men hva med undervisningsbasert forskning? I dette paperet presenteres en
undersøkelse av A/r/thography som mulig plastisk, rhizomatisk og interdisiplinær metodologisk
inngang i sammenfiltring av forskning og undervisning.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i et undervisningsprosjekt fra formingsundervisning ved
barnehagelærerutdanninga hvor studenter arbeider med undersøkelser i materialene ull og leire
ute, samtidig som de undersøker hvordan de kan invitere barn inn i en pågående estetisk prosess.
Undersøkelsens forskningsspørsmål er:
På hvilke måter kan undervisning og forskning filtes sammen og materialisere seg som A/r/togrphy i
samarbeid med studenter, barnehagebarn og materialene ull og leire i uterommet, og hvilke kvaliteter
tilfører A/r/togrphy som metodologi vår undervisning og forskning som sammenfiltret praksis?

Undersøkelsen kan ses som et assemblage av formingslærere (kunstfagslærere)/forskere,
studenter og en gruppe (barnehage-) barn som sammen utforsker ull, leire, stedlige materialer og
kvaliteter i relasjon til tid, sted og transformasjoner i en periode på 3 dager. Utforsking av
materialer og steder er av rhizomatisk karakter fundert i Deleuze og Guattaris tenkning, og åpner
for det eksperimentelle og mangfoldige. Undervisningsassemblaget utgjør en mangefasettert
prosess hvor forskning, undervisning, læring og skapende virksomhet er sammenfiltret for barn,
studenter og kunstfagslærere/forskere. I dette assemblaget produseres tråder og linjer av
intensiteter, bevegelser, affekter og innsikter i stadig pågående prosesser i lag og koblinger.
Transformasjoner (blivelser), eller forvandlinger og læring foregår som: materialtransformasjoner,
stedstransformasjoner, kunnskapstransformasjoner og relasjonstransformasjoner gjennom
estetiske og eksperimentelle prosesser. Barn, studenter og lærere er alle forskende, lærende og
skapende sammen i prosessen. I denne undersøkelsen gjør vi både forskningsbasert undervisning
som bygger på andres og egen forskning, og undervisningsbasert forskning gjennom A/r/tography
forstått som en plastisk og transformativ forsknings- og undervisningsmetode.
Undersøkelsens bidrag til feltet handler om å utforske, synliggjøre og brette ut undervisning og
forskning som en interdisiplinær og rhizomatisk prosess gjennom A/r/tography. Med denne
metodiske tilnærmingen kan kunstfagslæreren se på undervisning, forskning og kunstnerisk
praksis som en sammenfiltret økologi der forskning og undervisning blir levd skapende praksis.
Nøkkelord
Spørsmål til
diskusjon

A/r/tography, interdisiplinær, undervisningsbasert forskning, studenter, barnehage
Hvordan kan A/r/tography bidra metodisk til å skape nærmere sammenheng
mellom forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Torunn P. Dagsland
Universitetet i Stavanger
«Stein på stein»
Torunn P. Dagsland

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Poster/visuell framstilling/liten utstilling, fysisk/digital? (300 ord)
Presentasjonen består av en visuell utstilling av ulike egenproduserte digitale og analoge bilder.
Bildene er del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt med følgende problemstilling «Hvordan
kan mobilfotografiet være et redskap som fremmer kreativitet i skapende prosesser?»
Undersøkelsen er sammensatt av ulike metoder og søker svar på problemstillingen gjennom
kunstbasert forskning og aksjonsforskning i grunnskolen og på universitetet. Utstillingen
presenterer deler av det kunstbaserte prosjektet der jeg gjennom skapende arbeid med mobilfoto
bruker en fenomenologisk metode. Kunnskap om fenomenet gir seg til kjenne gjennom skapende
og eksperimenterende arbeid med mobilfoto og ulike redskap og materialer som ligger i og
utenfor mobiltelefonen.
Tittel på utstillingen er «Stein på stein». For meg forteller stein om ulike historier og representerer
noe eksistensielt. Stein representerer noe uendelig. Filosofen Bergson bruker begrepet «La
durèe», eller varighet. «La durèe» er en skapende impuls eller det man kaller en skapende
varighet. For Bergson var varighet knyttet opp mot erfaring, menneske sinnets erfaringer av å leve.
Ut fra mitt perspektiv handler temaet stein om identitet og representerer noe eksistensielt.
Filosofien skal ifølge Bergson gi menneske en opplevelse av samhørighet med alle former for liv,
den skal hjelpe mennesket til ikke å føle seg som en isolert fremmed skapning i verden. Prosjektet
«stein på stein» gir meg en opplevelse av å være del av et større uendelig felleskap. «Stein på
stein» knytter sammen fortid, nåtid og fremtid.
Utstillingen vil bestå av digitale og analoge bilder. Noen av bildene vil bestå av mobilfoto som er
kombinert med metall, gips, papir, tekstil, akrylmaling, patinering, silketrykk og broderi. Den
digitale bildepresentasjonen presenteres med et lydbilde av musiker Sjur Dagsland, den består av
ca.100 foto som går i loop.

Nøkkelord

Stein, kunstbasert forskning, mobilfotografi, digitale- og analoge bilder
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Irene Fanebust Eknes
NLA Høgskolen Breistein
Antropomorfisme og barndomserindring som medskapande kraft i ei
dialogbasert tilnærming til maleriet
Irene Fanebust Eknes

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Kva ligg i omgrepet antropomorfisme og i kva grad kan det verke som drivkraft i ein dialogbasert
skapingsprosess, inspirert av erindringar frå eigen barndom
Teorigrunnlag : Antropomorfisme er i fylgje Dario Gamboni knytt til kunstnerisk tvetydighet i
«potensielle bilete». Han definerer potensielle bilete som ein måte å sjå og tolke «visuelle data»,
som oppstår ved ein mottakar si subjektive deltaking. «Når potensielle bilete har likskap til
menneske eller menneskelege trekk, kan dette knytast til kunstnaren sin antropomorfisme, til han
eller hennar tendens i å legge til menneskelege trekk i ikkje-menneskelege røynd». Om referansen
er uklar, seier han vidare, kan ei evt ilegging av slike trekk rettast mot fortolkar sin
antropomorfisme. (Gamboni, 2012:20, eiga oversetjing). Ei dialogbasert tilnærming til maleriet vil
m.a. være inspirert av biletekunstnar Håvard Vikhagen sine skapingsprosessar – som i fylgje
Susanne Rajka omtalar seg sjølv som ein biletdiktar. Han dveler ved det kvardagslege og gjev sine
inntrykk, tankar og minne tid til å smelte saman: «(…) til noe gjenkjennelig og likevel udefinerbart,
med materialet som det levende bindemiddel”. (Rajka, 1998:11). Tilnærminga til Vikhagen, seier
Finke og Koefoed, er ei «iherdig og reflektert utprøving» av maleri i høve til form, farge, rytme,
temperament, komposisjon og det stofflege. Motivinnhaldet blir prøvd ut i ei «kritisk
konfrontasjon» med fotografiet, der det stofflege er særleg viktig. Han gjennomarbeider
potensiale ved å prøve ut sine idear i «konfrontasjon med materialenes motstand» (Finke,
Koefoed, 2005:14-15). Barndomserindringar i prosjektet er m.a. knytt til Walter Benjamin sine
omgrep “fortrolige møte” og “minnebilete”, ikkje sjølvbiografisk men som ihukommelse. Ragnhild
E. Reinton skildrar m.a. eit slikt fortruleg møte som Jetztzeit; å lyse opp notida gjennom
nedteikningar av ein fortidig augneblink. (sitering) (Reinton 2014).
Metode :Empirisk utforskande: skisser og maleri .Figurasjonen i dialog mellom estetiske
verkemiddel, materiale, foto og eigne erindringar. Litteraturreview.
Litteraturliste

Finke,S./ Koefoed,H./ Fosse,J.(2005) Håvard Vikhagen. Oslo: Labyrinth Press
Gamboni, D. “Dario Gamboni”. Art Bulletin. Vol 94 Issue 1 (2012) p. 20-22. Internett 18. september 2018.
Henta frå http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=f372c248-493c-4b95-8a149217ad0f1e39%40sessionmgr4007
Rajka,S. (1998). Dialog. Oslo: Henie Onstad Kunstsenter
Reinton, R.E “....bilder vi aldri så før vi erindret dem”. Agora. Vol 32. 01 (2014). Internett 25.september 2018.
Henta frå https://www.idunn.no/agora/2015/01/_bilder_vi_aldri_saa_foer_vi_erindret_dem

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Barndomserindringar, antropomorfisme, potensielle bilete, dialogbasert
tilnærming,
Verdien av erindring som inspirasjon i kunstuttrykk.
Verdien av dialogbasert tilnærming i skapingsprosessar.
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Siv Anita Elstad
DMMH
Hvordan få barnehagelærere til å ta i bruk trearbeid i praksisfeltet?
Siv Anita Elstad

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
Med utgangspunkt i forespørsler i mine klasser på DMMH’s hovedmodell for
barnehagelærerutdanning, hvor de fleste studentene er i begynnelsen av 20-årene, ser vi at
studentenes erfaring med trearbeid er mangelfull. Ved spørsmål fra faglærer i kunst og håndverk,
1. studieår, svarer om lag 5 av 40 studenter at de har erfaring med trearbeid.
Undervisningen tilpasses derfor et lavt nivå. Som eksempel kan nevnes at mange av studentene
ikke vet hvordan de bruker sandpapir, de begynner med sandpapir mens arbeidene i et faglig
perspektiv ennå krever behandling med sag, høvel eller kniv. De fleste studentene er norske, og
har gått i norske skoler i en periode hvor det ikke har vært stilt krav til studiepoeng for å undervise
i kunst og håndverk. Dette kan være en årsak til at studentgruppen har såpass liten erfaring i
trearbeid.
Som barnehagelærer er det tradisjon for å tilby formingsaktiviteter i varierte teknikker og
materialer. Dette kan endres i negativ retning med denne generasjonen studenter som oppleves
svake i kunst og håndverk. Mitt engasjement for å undervise i trearbeid handler om å ivareta
tradisjonshåndverk og at flere barn forhåpentligvis tilbys trearbeid i barnehagen. Samfunnet
etterspør flere håndverkere, og politiske føringer setter fokus på yrkesfag for å imøtegå behovet.
Sett i et livslangt læringsperspektiv, er barnehagen den første utdanningsinstitusjonen barnet kan
få erfaringer som kan være kimen til ønske om yrkesfaglig levebrød. I barnehagealder er
mennesket relativt uhildet av andres meninger, og kan følge egne interesser mer autentisk. Det er
derfor viktig at mennesket i barnehagen tilbys erfaringer i et bredt spekter.
Mitt mål og ønske er å utvikle undervisningspraksisen ved DMMH slik at trearbeid kan bli en viktig
del av kunst og håndverksundervisningen. På denne måten kan DMMH bidra til at flere
barnehagelærere ser viktigheten av, og har mot nok til å benytte trearbeid i barnehagen, og
gjennom det skape ringvirkninger til samfunnets fordel.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Erfaringsbrist, yrkesfag, trearbeidundervisning, barnehage, praksis
Hvor står trearbeid i praksisfeltet i barnehage og skole i dag? Hvordan
legges det til rette for trearbeid-aktiviteter? Er det kompetanse for å
tilrettelegge for trearbeid i barnehagen? I et livslangt læringsperspektiv,
kan barns kontakt med trearbeid påvirke senere yrkesvalg?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Helen Eriksen
University of Agder
Art Thou White
Helen Eriksen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Problemstilling: «Presenting Whiteness»
This paper focuses on the initiating spark for my PhD research project “participation in moments
of aesthetic decision making. It is also the foundation for my work at the Tenthaus Oslo project
space.
“Whiteness” in this paper refers to more than skin colour but a colonial perspective anchored in
both the political and educational understanding of Norway and Norwegianess. The paper will take
a close look at an incident that shifted my own teaching artist practice in the classroom and in the
gallery space. It will cover two workshop/classroom moments where I was participant in one
workshop and a lead artist in another. In the latter, a young man created both an aesthetic and
ethical dilemma that shifted my understanding of myself and thus my practice. The experience and
analysis of these incidents can be seen as a physical understanding of “whiteness” and will be
explored through the writings of philosopher Franz Fanon and artist Grada Kilomba.
This case study is relevant in discussions of the Samé perspective in the new art and crafts
curriculums. A closer analysis of the issue of “whiteness” allows not only a clearer understanding
of the “white” or majority identity of the teacher role but also an understanding of how “othering”
works in practice. Does “whiteness” undermine integration programmes and policies and lead to
their eventual failure?
Blee, K. M. (2002). Inside organized racism: Women in the hate movement. Berkeley: University of
California Press.
Cole, T. (2016). Known and strange things: Essays. New York: Random House.
Fanon, F. (1967). Black skin, white mask. New York: Grove Press.
Fanon, F., & Fanon, F. (2016). The fact of blackness. Moor's Head Press.
Kilomba, G. (2016). Plantation memories: Episodes of everyday racism. Münster: UNRAST
Nakayama, T. K., & Martin, J. N. (1999). Whiteness: The communication of social identity.
Thousand Oaks:Sage Publications

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Whiteness/Norwegianess, estetisk v etisk konflikt, utviklingen av
kunstnerisk/pedagogisk praksis
Driver vi som kunst og håndverks pedagoger en forsterkning av
tradisjonelle konflikter når vi ikke klarer å se oss selv i rollen som
majoritet/hvit?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Laila Belinda Fauske
Institutt for estetiske fag, OsloMet - storbyuniversitetet
Det fagdidaktiske momentet
Laila Belinda Fauske

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Innenfor de praktisk-estetiske fagene har diskusjonene om egen forskning vært mange de siste
tiårene, f.eks. om innhold, metoder og benevnelse. Uansett om denne refereres som artistic-,
creative- eller practice-based er det deler av fagområdet som opplever seg ekskludert. Selve termen
practice-based innkapsler et spekter av problemstillinger ved at den hverken klargjør hvilken praksis
som inngår eller hvordan praksis som leder til forskningsresultater skiller seg fra praksis for en
profesjonell yrkesutøvelse.
I Norge har det utviklet seg et eget forskningsfelt sentrert om det praktiske grunnskolefaget kunst
og håndverk samt tilsvarende fag på videregående nivå og lærerutdanning. Et springbrett for
forskningsfeltet har vært hovedfag i forming. Ved oppstart i 1976 var studiet det eneste hovedfaget
for praktisk-estetiske fag og det høyeste utdanningsnivået for formingslærere. Kort tid etter startet
det også opp hovedfag ved kunst- og håndverkskolene og kunstakademiene. Hovedfag i forming
skilte seg ut med sitt mandat knyttet til skole og ble derav tilbudt ved pedagogiske høgskoler, ikke
ved kunsthøgskolene.
I 2001 var statlige hovedfag ved høgskoler gjenstand for evaluering. Målet var blant annet å
undersøke hvorvidt hovedfagsstudier uten paralleller i universitetssystemet holdt et tilstrekkelig
faglige nivå. Hovedfag i forming omfattet da både pedagogikk, didaktikk, estetikk, vitenskapsteori
og metode samt praktisk-estetisk arbeide. Evalueringen konkluderte med at til tross for at
hovedfag i forming var knyttet til skole var det skoleperspektivet og derav det fagdidaktiske
momentet som studiet var svakest på. Konklusjonen er interessant. Evalueringen kan tolkes dit at
fagmiljøet fra 1976-2000 hadde utfordringer med å utforme et eksplisitt forskningsfelt omkring
skolefaget. Dette paperet analyserer momenter og konklusjoner fra evalueringen og drøfter disse
ut fra hovedfagets posisjon - mellom tradisjonelle vitenskapsfag og praktisk-estetiske fag.
Drøftingen relateres til Biggs og Büchlers (2010) forskning om verdier, kommunikasjon og
konvensjoner knyttet til tradisjonell akademia og praktisk-estetiske fag. Paperet søker spesielt å
utfordre praksisbegrepet – mellom skole og forskning. Paperet bygger på en artikkel under
utarbeidelse, med plan om publisering i vitenskapelig tidsskrift i 2019.
Biggs, M., & Büchler, D. (2010). Communities, values, conventions and actions. In M. Biggs & H.
Karlsson (Eds.), The Routledge Companion to Research in the Arts (pp. 82-98). London and
New York: Routledge.

Nøkkelord

Praktisk-estetisk, fagdidaktikk, forskning, hovedfag i forming
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Biljana C. Fredriksen
Universitet i Sørøst-Norge
Erfaringsbasert læring i evolusjonsperspektiv
Biljana C. Fredriksen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Å lære gjennom erfaringer er viktig læringsform i kunst- og håndverksfaget. Dette vet vi som
jobber med faget, men det kan være vanskelig å argumentere overfor andre, politikere, ledere,
hvorfor det er så viktig å lære gjennom kroppslig og aktivitetspreget samspill med materialer,
verktøy og omgivelser. Denne presentasjon synliggjør betydning av erfaringer ikke bare i kunst- og
håndverksfaget, men hvordan læring gjennom erfaringer er forutsetning for overlevelse i verden i
stadig endring. Behovet for å ta ansvar for bærekraftig utvikling er større enn noen gang.
Presentasjonen bygger på en rekke prosjekter som henger sammen: a) fra mitt
doktorgradsprosjekt hvor jeg studerte små barns erfaringsbaser læring, b) prosjekter med
lærerstudenters erfaringsbasert læring, og c) pågående «inter-species» studier av erfaringsbasert
læring hos individer som tilhører andre arter.
Å anvende sanser på en oppmerksom og reflekterende måte har i millioner av år vært en
forutsetning for overlevelse. Skjerpet oppmerksomhet, nyanserte handlinger og følelsesmessig
engasjement i konkrete kontekster er nødvendig for å handle adekvat i stadig nye kontekstene.
Klima- og økologiske utfordringer krever at vi er fleksible og endringsdyktige, kreative og
handlingsdyktige, ansvarsfulle og empatiske i det økologiske felleskapet på planeten vi deler med
hverandre. Kunst- og håndverksfaget kan ha en sentral rolle i en økologisk danning.
Internasjonale utdanningstrender søker etter å effektivisere læring, men mange ting kan læres kun
gjennom erfaringer fordi erfaringer binder sammen kognisjon, følelser og praktiske evner. Med
kritikk av antroposentrisme, søker presentasjonen å dekonstruere en rekke dualismer, blant annet
dualismen som rettferdiggjør maktforholdet mellom erfaringsbasert og teoretisk læring.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Økologisk dannelse, erfaringsbasert læring, sanser, oppmerksomhet
Hva kan KH-faget bidra med i økologisk dannelse?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Liv Mildrid Gjernes
Høgskulen på Vestlandet. Bergen
Aarup 1960 og Materialitetens poetikk
Liv Mildrid Gjernes

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Poster/visuell framstilling/liten utstilling, fysisk/digital? (300 ord)

I form av en PPT-poster vil jeg presentere et ikke helt ferdig essay der den røde tråden ligger i
materialitetens betingelser og språkformer. Essayet er rammet inn av et konkret gjenbruksmøbel
som ble serieprodusert i 1960-tallets modernistiske formspråk. I denne ramma trekker jeg inn
noen autobiografiske erfaringer og refleksjoner som kretser rundt litt av det språket vi som har
vært i våre estetiske praksiser har utviklet i tida etter modernismen. Ved å vise til våre originale
materialbaserte uttrykk som var helt annerledes, forsøker jeg å si noe om det produktive som
ligger i at etablerte språk- og ytringsformer diskuteres, slik de setter seg i våre gjenstander og
fysiske omgivelser. Jeg forsøker også å la noen filosofers tanker og begreper utdype mitt essay, alt
knyttet til den kommunikasjonen vi kan oppleve i tingene slik vi møter dem i våre konkrete fysiske
og sansbare erfaringer.
Min intensjon med dette essayet er å sette ord på noen av de kognitive prosessene som via
sansenes erfaringsbaserte kunnskap driver fram tilvirkerens motivasjon og gjennomføringsevne.
I det skapende feltet slik jeg kjenner det er ikke målet å komme fram til et resultat. Man arbeider
med undersøkelser i det konkrete, og for hver lille oppdagelse åpner det seg nye verdener.
Essayets referanser:
Andersson, D. T. (2001). Tingenes taushet, tingenes tale. Oslo: Solum.
Austring, B. D., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring : grundbog om æstetiske læreprocesser.
København: Reitzel.
Eliassen, K. O. (2008). Tingenes tale.Epistemologi, estetikk og eksistens hos Michel Foucault. Norsk
filosofisk tidsskrift(04), 272-283.
May, R. (1975). The courage to create. New York: Norton.
Norberg-Schulz, C. (1996). Stedskunst. Oslo: Gyldendal.
Siesing, A. (2015). Svenska möbler : folkhemsform i ull, jakaranda, furu och bok 1949-1970 Sverige:
Bokförlaget Atlantis.
Svendsen, L. F. H. (2000). Kunst: en begrepsavvikling. Oslo: Universitetsforl.
Veiteberg, J. (2004). Barbariske tendensar. Syn og segn, 1-2004, 77-81.
Veiteberg, J., & Leppiniemi, R. (2016). Bård Breivik : [Bind I] : I'd love the key to the master lock
(Vol. [Bind I]). Bergen: Fagbokforl.

Nøkkelord

Materialitet, poetikk, design ,kunst, arkitektur
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Mette Gårdvik, Karin Stoll, Wenche Sørmo
Nord universitet, studiestedene Nesna og Bodø
Den samiske stjernehimmelen i et tverrfaglig undervisningsperspektiv
Gårdvik, Stoll og Sørmo

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som gjenstår) ☒
Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Presentasjonen undersøker erfaringer fra et tverrfaglig og stedsbasert undervisningsopplegg med kunst og
håndverk og naturfag og den samiske forestillingen om stjernehimmelen. Den samiske mytologien er nærmere
forankret i vår felles arktiske leve og tenkesett sammenliknet med den greske mytologien. De samiske
stjernebildene symboliserer en kosmisk jakt på reinoksen, Sarvvis, der flere jegere og hjelpere er involvert.
Hovedmålet med prosjektet er å fremme interesse for og kunnskap om den samiske forestillingen om
stjernehimmelen gjennom å gjenskape den i naturmaterialer, trykke på reinskinn, lage lysinstallasjoner og
dramatisere jakten. Arbeidsformene legger vekt på respekt for hellig samisk symbolikk og tradisjonelt
håndverk. Et stjernehjul (planisfære) benyttes for å navigere etter himmelretning, tid på året og tid på døgnet
og for å kunne projisere jaktscenen ned på bakken. Samtidig formidles historien rundt jakten, og egenskapene
til de ulike aktørene presenteres. Dette gir en dypere forståelse av de ulike stjernebildenes rolle i den
kosmiske jakten og kunnskap om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen i samisk tradisjon. Prosjektet er
gjennomført med elever i grunnskolen, barnehagelærer- og grunnskolelærerstudenter og norske- og svenske
grunnskolelærere. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan kunnskaper og arbeidsmåter i fagene kunst- og
håndverk og naturfag kan gi innblikk i og forståelse for et urfolks mytologiske fortellinger og tradisjoner,
samtidig som det synliggjør forholdet mellom mennesker og natur. Deltakelsens betydning for lærere og
elever i undervisningsprosjektet vil komme frem gjennom en fenomenologisk analyse av empirisk material fra
intervju og deltakende observasjon. Foreløpige resultater antyder hvordan «making» kan fremme interesse,
innsikt og dybdeforståelse for urfolks mytologiske narrativ og tradisjoner.
Referanser:
Gaup Vars, S. (2001). Den samiske stjernehimmelen. Ikke en stjerne tapt. Astronomi 4/01
Gulliksen, M. S. (2017). Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the
general education through the theoretical lens of embodied learning. Cogent Education, 4(1), 1415108.
doi:10.1080/2331186X.2017.1415108 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2017.1415108
Stjernehjul, nordsamisk. https://nordnorsk.vitensenter.no/sites/default/files/Nordsamisk.pdf
hentet 13. september, 2018.
Smith, J. A., Larkin, M. & Flowers, P. (2009). Interpretative phenomenological analysis : theory, method and
research. Los Angeles: SAGE
Nøkkelord

Samisk stjernehimmel, dybdeforståelse, samisk kultur, tverrfaglig undervisning,
astronomi
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Peter Haakonsen
OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for estetiske fag
Programmering med farger
Peter Haakonsen

☒ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Hovedfokus er visuelt skapende arbeid med programmering som verktøy. Min egen
grunnforståelse av digitale farger benyttes som utgangspunkt for å prøve ut et
programmeringsspråk. En foreløpig problemstilling er: Hvordan kan arbeid med programmering
bidra til en økt forståelse av RGB-farger? Prinsippene for lysfargeblanding er en naturlig del av
dataskjermen, der det hvite lyset vi ser er en blanding av alle de andre fargene. Brutt ned til tre
primærfarger RGB som har sine verdier fra 0 – 255, er det mulig å anse et
bildebehandlingsprogram som et forenklet laboratorium der alle fargene har sine tallkoder. I et
programmeringsmiljø er det mulig å skrive kode for å tegne figurer og former, definere farger og
lage effekter. Prinsipper for fargeblanding på skjerm blir altså veldig tydelige gjennom arbeid med
programmering fordi fargene skrives som koder samtidig som en umiddelbart kan kontrollere det
visuelle resultatet. Resultater fra utforskinga kan fungere som et forslag til en måte å gjøre
programmering aktuelt for kunst- og håndverksfaget.
Jeg har begynt å gjøre visuelle utprøvinger med processing.org, som er et programmeringsverktøy
utviklet med kunstnere og designere som målgruppe. I de første forsøkene blandes ulike former og
farger ved hjelp av koder som etterligner prinsipper for både subtraktiv og additiv fargeblanding.
Fokus har vært å bruke dette for å utvikle abstrakte, bevegelige skjermbilder. For å gjøre det
visuelle mer komplekst prøver jeg ut interaktive muligheter, noe som åpner opp for uventede
resultater. Eksempler på dette kan være at det som er på skjermen forandrer seg når programmet
registrerer ytre stimuli som lyd, lys og berøring. Dette legges inn i koden, der stimuli i form av en
knapp som trykkes eller en høy lyd oppfattet av PC-mikrofonen trigger en endring i bildet.
Utprøvingene bygger på hverandre ved at jeg justerer på kodene små steg av gangen.
Utprøvingene vil være overførbare til andre typer programmeringsspråk. Mye kan også tilpasses
yngre elever ved å bruke enklere blokkbaserte språk som Scratch. Jeg holder korte innføringskurs i
programmering for faglærere i kunst og håndverk, og vurderer om dette skal inkluderes i
prosjektet som presenteres her.
Evt metoder: Forskning på eget skapende arbeid. Case?
Ressurser: Ben Fry, Casey Reas: https://processing.org/

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Programmering, lysfargeblanding, interaktivitet, utviklingsarbeid
Forskningsdesign. Og om jeg bør inkludere undervisninga.
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Ragnhild Merete Hassel
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen / Nord universitet
Se lydene og høre bildene
Merete Hassel

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Dette bygger på min masteroppgave i tilpasset opplæring. Hensikten har vært å fremskaffe ny
kunnskap om bruk av kunst- og kulturfag i grunnopplæringen overfor elever med behov for
særskilt tilrettelegging, avgrenset til elever med utviklingshemming.
Problemstilling: Hvilke perspektiver og erfaringer har lærere i grunnopplæringen på opplæring i,
og på bruk av, kunst- og kulturfag for elever med utviklingshemming?
Teori: Studien presenterer politisk og ideologisk kontekst og tidligere forskning på området.
Teoretisk perspektiv har vært erfaringsbasert og relasjonell læring, med blant annet
Deweys teori om estetisk erfaring som sentral.
Metode: Studien bygger på sosiokulturell læringsteori og har en fenomenologisk tilnærming til
forskningsfeltet. Metoden var kvalitative semi-strukturerte intervjuer, med et hensiktsmessig
utvalg på seks lærere, fra barnetrinn til videregående opplæring, med bred kompetanse og
erfaring fra flere estetiske fag; kunst og håndverk, musikk, dans og drama.
Resultater: Kunst- og kunstfagene er sentrale for å utvikle selvforståelse, skape erkjennelse og ny
innsikt om seg selv og andre. Fagenes betydning for utvikling av relasjonell, emosjonell og
kunnskapsmessig kompetanse understrekes. Kunst- og kulturfagene fungerer som viktige
inkluderingsverktøy og har gode egenskaper for å utvikle demokratisk kompetanse i skolen.
Styrken i å ta i bruk sanser og følelser i opplæringen, og at fagene er praktiske og teoretiske
samtidig, ble framhevet av informantene. Dersom potensialet i kunst- og kulturfagene skal kunne
utnyttes er lærernes kompetanse i fagene er avgjørende for å lykkes overfor denne elevgruppen.
Forskningsprosjektet viser at det er vanskelig å finne skoler hvor kunst- og kulturfag blir prioritert i
spesialundervisningen. Det er dokumentert at behovet for mer forskning på dette området er
stort.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Kunst- og kulturfag, spesialundervisning, utviklingshemming, grunnopplæring

Hvordan kan vi forske videre på dette temaet?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Hilde Hermansen
Nord universitet. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Kjole og poetisk fortelling
Hilde Hermansen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord) og ☒Poster/visuell framstilling/liten utstilling/fysisk
«Dress is always unspeakably meaningful», sier kunst- og drakthistoriker Elisabeth Wilson. Med
sitatet vises det til at klær ikke bare har bruksfunksjon, de har også et meningsinnhold. I denne
undersøkelsen begrenses klær til kjole som forskningsobjekt, og tittelen, Kjole og poetisk fortelling,
indikerer at et objekt fra hverdagslivet settes inn i fortellerkontekst. Intensjonen har vært å gå
bakenfor plaggets åpenbare bruksfunksjon og undersøke hvilke visuelle ytringer kjolen kan
generere i form av to- og tredimensjonale bildeuttrykk.
Utgangspunktet for undersøkelsen oppsummeres ved to aspekter: Min egen nysgjerrighet og
undring i forhold til bruken av kjolen i kunstfeltet og erfaringer med elevers fasinasjon for klær,
som artefakter å uttrykke seg gjennom. På bakgrunn av de to aspektene undersøkes hva som kan
aktualisere bruken av kjolen i samtidens kunst, eget skapende arbeid og i en didaktisk
sammenheng. Dette ses i lys av en poetisk fortellerkontekst, der Ricoeurs teori om fortelling blir et
viktig forankringspunkt. Slik blir det ikke bruksaspektet som fokusers, men kjolen som membran
for å uttrykke poetiske fortellinger, som undersøkes. Forskerspørsmålet som stilles er:
Hvordan kan kjolen fungere som membran for konfigurasjon av poetiske fortellinger?
Den vitenskapelige innfallsvinkelen er narrativ konstruktivisme. Problemstillingen belyses gjennom
teoretiske undersøkelser, eget skapende arbeid, kvalitative intervjuer med kunstnere og narrative
analyser av tre verk. I teoretiske undersøkelser diskuteres bl.a. hvorvidt klær kan utgjøre et språk,
samt at bruken av kjolen i samtidskunsten settes inn i fortellerkontekst. Form og innhold ved ulike
verk kartlegges. Videre diskuteres språk og fortelling med utgangspunkt i semiotikken,
poesibegrepet undersøkes og det utarbeides kriterier for begrepsparet poetiske fortellinger. Limet
i undersøkelsen er Ricoeurs filosofi om fortelling. Gjennom empiriske undersøkelser kartlegges hva
som er bakgrunnen for fortelling, hvorfor kjolen anvendes i fortelling, hvordan den anvendes og
hvilke innholdsaspekter som knytter seg til de ulike bildeuttrykkene.
Oppsummert gir resultatene didaktisk argumentasjon for at kjolen kan representere en måte å
møte elevenes uttrykksbehov på, samtidig som eleven gis kompetanse til å møte samtidens
kunstuttrykk. Det didaktiske perspektivet knyttes mot videregående skole og ses i lys av
Kunnskapsløftets vektlegging av språk i vid forstand, som det å kunne lese og det å kunne skrive.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Poetisk fortelling, språk, materialitet, det taktile, samtidskunst,
Hvilke didaktiske muligheter kan hverdagsobjekter gi som utgangspunkt
for visuelle fortellinger og dermed for refleksjon og erkjennelse?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Jon Hoem
Høgskulen på Vestlandet
Robotassistert kunstguide
Jon Hoem

X Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
X Vitenskapelig paper (350 ord)
Paperet presenterer et konsept og en begynnende konkretisering for en virtuell guide i form av en
programmert skolerobot. Elever har ansvaret for å programmere roboten i grupper og skal på denne
måten legge til rette for å gi hverandre informasjon og en opplevelse i et fysisk miljø, f eks i et
museum, en utstilling eller lignende.
Konseptet tar utgangspunkt i et pågående arbeid knyttet til prosjektet “Robotassistert
undervisning” 1 ved HVL, der vi tverrfaglig jobber med å utvikle en metodikk for robotassistert
undervisning. Dette skjer gjennom konkret utprøving i undervisning ved HVL og i samarbeid
med grunnskoler. Studenter i flere fag i lærerutdanningen arbeider dermed med å utforske
potensialet som ligger i bruk av roboter i undervisningen. Robotene kodes for å gi respons
(visuelt, med bevegelse og med tale) på ulike former for input i et miljø.
Prosjektet ser på hvordan digital teknologi kan utnyttes i forhold til fysiske og materielle omgivelser.
Gjennom prosjektet skal lærere og studenter i grunnskolelærerutdanningen få erfaring med å
produsere innhold, undervisningsmetodikk og strukturer som ligger i grenselandet mellom
programmering, fortelling og spill. Gjennom prosjektet ønsker vi å vinne erfaringer med
robotteknologi med tanke på å kunne forberede fremtidens lærere på møter med og praktisk
anvendelse av denne typen teknologi i skolen. Hovedmålet er at studenter skal kunne jobbe med
generelle metoder og verktøy som de senere kan ta med seg ut i fremtidig undervisningspraksis.
Bruk av robotteknologi kan brukes i arbeidet med å utvikle en forståelse for skillene og
koblingspunktene mellom en fysisk og en simulert verden, et tema blant andre Sherry Turkle
diskuterer i boken The Second Self (2005). Gjennom å bruke roboten, som en fysisk tilstedeværende
og talende artefakt, kan elever få nye, og helt andre innganger til å reflektere omkring en opplevelse
enn hva en oppnår gjennom tradisjonelle representasjons- og presentasjonsformer.
I skrivende stund er prosjektet i en tidlig fase, men flere har sagt seg interessert i å skrive bacheloroppgaver om dette temaet. Presentasjonen vil vise konkrete eksempler samt reflektere omkring
erfaringer som studenter har gjort med bruk av skoleroboter.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

1

Skoleroboter, koding, virtuell guide
Kan fysisk, programmerbare roboter med mulighet for talesyntese spille en
positiv rolle i forhold til elevers læring i kunst og håndverk?

https://sites.google.com/view/robotassistertundervisning/start
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Jon Hoem
Høgskulen på Vestlandet
Visuell remiksing av eventyr
Jon Hoem

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) X Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
X Vitenskapelig paper (350 ord)
Presentasjonen tar utgangspunkt i en artikkel som allerede er publisert, i antologien Multimodalitet i
skole- og fritidstekstar (Fagbokforlaget, 2018), under tittelen “Utforsking av visuell kultur gjennom
remiksing av eventyr” 2.
De kulturuttrykkene som omgir oss er i økende grad visuelle. Ser vi på de uttrykkene som barn og
unge selv produserer er mobiltelefonen den dominerende produksjonsenheten. Nye uttrykk skapes
her i samspill med programvare, oftest gjennom å ta i bruk ferdig programmerte funksjoner. Sett fra
et ståsted kan denne måten å produsere visuelle uttrykk forstås som en åpenbar trussel mot evnen til
å uttrykke seg selvstendig. Ferdig programmerte, og dermed forhåndsdefinerte funksjoner passer i
utgangspunktet dårlig med det vi tradisjonelt forbinder med kreativitet. Samtidig har alltid nye verk
blitt til ved at den som skaper verket står i et forhold til en omkringliggende kultur. Nye verk skapes
innenfor noen rammer, knyttet til kjennskap til sjangere, tilgang til materialer og deres fysiske
egenskaper, skaperens preferanser og ikke minst vedkommende evner. Mye av dette tar vi med oss
når vi jobber digitalt, men noen forhold endres på måter som danner andre forutsetninger for
hvordan nye verk skapes, ut over det opplagte – knyttet til konkrete teknikker.
Bakteppet for artikkelen er at ungdom skaper visuelle uttrykk ved hjelp av smarttelefoner der de
bruker ulike apper som muliggjør forskjellige former for digital filtrering. Snapchat er et åpenbart
eksempel. Den underliggende teknologien er imidlertid også tilgjengelig gjennom forskjellige
nettjenester. Presentasjonen viser eksempler på studentarbeider der disse har manipulert bilder som
danner grunnlaget for filtrering, satt sammen deler filtrert med ulike teknikker og til slutt samlet dette
i form av illustrerte fortellinger.
Artikkelen diskuterer eksempler der de tekniske løsningene som er benyttet ligger tett på barn og
unges hverdagserfaringer, samtidig som de gir noen nye innganger til visuelle uttrykksmåter i skolen.
Fra et ståsted i analoge medier kan noen sider ved den digitale utviklingen virke truende. I rollen som
lærer skader det ikke å holde litt igjen i møtet med teknologi som er i rask endring. Samtidig bør en
lærer se fremover og søke etter muligheter for å utvikle det som er kjernen i fagene. For de praktisk
estetiske fagene kan en forstå denne kjernen som knyttet til hvordan vi lærer å uttrykke mening
gjennom et mangfold av estetiske virkemidler. Vi uttrykker oss uansett gjennom ulike former for
teknologi, og utdanning bør forsøke å gi positive bidrag for å forme de mulighetene som nye
teknologier bærer med seg.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

2

Visualisering, digital manipulasjon, eventyr, remiksing
Kan digital bildeskaping gjennom bruk av filtreringstjenester være et positivt
bidrag til hvordan elever uttrykke seg visuelt?

http://blogg.infodesign.no/2018/08/multimodalitet-i-skole-og-fritidstekstar.html
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Hilde Hovland Honerud
USN Notodden
It is a light which objectifies everything and confirms nothing
Hilde Honerud

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)

Dette paperet er en refleksjon over mitt eget pågående kunstneriske prosjekt. Jeg har i mitt
arbeid ligget tett på en journalistisk, dokumentarisk stil, som jeg hele tiden jobber med, og
forsøker å utfordre. Jeg forsøker å finne ut hvor lite bildet trenger å si, for at jeg skal
formidle det jeg ønsker. Klassiske katastrofefotografier lammer oss fort, det blir fort mer et
objekt enn en meningsbærer. I mine verk undersøker jeg hvor langt kan jeg gå med form i
bildene, hvor langt unna kan jeg gå fra det dokumentariske, der det i første øyekast kanskje
ikke ser ut som jeg forteller noe, men der formidlingsbehovet er tilstede. Det handler altså
om hva som oppstår mellom verkene og betrakteren, samtidig som verket har en
meningsbærende relasjon til en akutt virkelighet.
I paperet ønsker jeg å skrive ut med ord det forholdet mellom form og innhold som jeg
normalt behandler visuelt og kunstnerisk, gapet mellom hva som er synlig og det som blir
fortalt. I verket ”It is a light which objectifies everything and confirms nothing” jobber jeg
spesifikt med det fysiske og visuelle rundt asyl. Opptakene er fra Moria camp, Europas
sannsynligvis verste flyktningleir, som blir brukt av greske og europeiske myndigheter som
en skremselsgård.
Susan Sontags «Regarding the pain of the others» er en naturlig referanse for meg. Jeg er
også sterkt inspirert av A Fortunate Man (Berger og Mohr 1967), som også tittelen er hentet
fra, og Morten Qvenild og Frode Grytten sitt verk Area 51. Det som løfter disse verkene for
meg, er hvordan dagliglivet og det samfunnskritiske knyttes sammen til én fortelling. Dette
er et tema jeg har arbeidet med over en lenger periode, og fordeler seg over flere utstillinger
og publikasjoner med ulike innfallsvinkler, slik som ”It´s not easy to make history” (2016)
og ”Øvelser i norsk” (2016). Jeg stiller ut en mindre del av verket på Rake visningsrom i
oktober 2018.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Visuell kunst, migrasjon, utgrupper, iakttakelse
Hva skjer når subjektet blir borte fra bildet, eller fra en serie med bilder?
Kan fraværet av subjektet gjøre at distansen fra oss/ dem blir kortere?
Hva skjer når fargede mennesker fyller bildet?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Astrid Hus
USN, campus Notodden, HIU, IEST
«Med høg skjering og plastinnlegg».
Minne-spor frå badedrakter i utstilling.
Astrid Hus

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
Våren 2018 presenterte eg ei utstilling med tittelen: «Med høg skjering og plastinnlegg», ei
utstilling av badedrakta si historie» ved campus Notodden.
I løpet av utstillinga bad eg publikum kome med kommentarar til utstillinga, og til å dele minner
om badedrakter dei hadde hatt. Eit døme på eit svar er;
«Jeg hadde en gul badedrakt i ull som min mor hadde strikket til meg…»
I presentasjonen vil eg ha fokus på kommentarane frå publikum: om publikum sitt møte med
badedrakter i utstillinga, og korleis det sette i gang minner frå eigen barndom og eige liv.
«Minne – spor» er innsamla frå svarark i utstillinga og via e-post. Det interessante og underlege er
at mange nemner foreldre og besteforeldre sine badedrakter i staden for sine eigne, og dette er
noko eg vil reflektere over i presentasjonen.
I tillegg ynskjer eg ynskjer å få fram verdien av det å ha ei rik samling konkrete gjenstandar for å
formidle kulturhistorie.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Minner, minnespor, kvardagsgjenstandar, kulturhistorie,
Kva kan grunnen være at mange trekkjer fram minner om eldre
slektningar sine gjenstandar i staden for sine eigne?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Ingrid Holmboe Høibo og Morten Henrik Lerpold
USN Notodden
BARNET OG SKJERMEN – Kunnskap, tid og tempo
Ingrid Holmboe Høibo og Morten Henrik Lerpold

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
I dagens digitaliserte samfunn skjer det en betydelig endring i læringens materielle forutsetninger,
fra konkrete og analoge læringsmiljø til mer digitale og virtuelle. I de nordiske utdanningssystem
har man vært tidlig ute med å integrere det digitale i undervisningen, gjennom blant annet å
innføre iPader og tilsvarende læringsteknologi i skolen. Selv om Norden ligger i front med den
digitale satsingen, viser EUs rapport om utdanning og opplæring i Europa 2020 at vi vet for lite om
hvordan endringen i læringsressursene påvirker læring (EACEA European Commission, 2013). Ny
kunnskap om læring og materialitet er nødvendig for å forstå konsekvensene av, og utvikle
mulighetene i forandringen.
Parallelt med en massiv og skjermbasert digital satsing i skolen, har det vokst fram en bevegelse
kalt the Maker movement. På få år har makerbevegelsen blitt stor og etablert seg i folkeveksteder,
bibliotek og tomme lokaler verden over. Viktig for disse felleskapene er møte mellom ulike fag og
kompetanser, kontakt og erfaring med materiale og materialforståelse og å kombinere det
analoge handverket og teknologien med det digitale. Det er en ny type fellesskap der kunst og
skapende praksis har en selvsagt plass og der prosess, medvirkning og deling er like viktig som
produkt. Makerbevegelsen har for øvrig klare likhetstrekk med the Arts and Crafts Movement som
oppstod på slutten av 1800-tallet, i kjølvannet av den industrielle revolusjonen. Godt inne i det
som blir omtalt som en digital revolusjon ser en i makerbevegelsen det samme fokuset og
omsorgen for utførelsen av produktet som Arts and Crafts. De er ikke polariserte og reaksjonære
protester til den industrielle eller digitale utviklingen av samfunnet. Isteden vil Makerbevegelsen
være en aktiv medspiller og stemme når premissene for den digitale utviklingen skal drøftes og
legges.
Prosjekter har som mål å undersøke aspekter ved digitaliseringens konsekvenser for kunnskap.
Forankret i forskningstradisjonene fra Arts and Craft-, Maker movement, Richard Sennett og Paul
Virilio vil vi utforske mulighetene for å bygge bro (integrere) barnets kroppslige erfaring, det
analoge og digitale.
Prosjektet er et bidrag til grunnforskning innenfor forskergruppen Embodied Making and Learning
(EMAL) deltagende skapende praksis, og vil utrede og bygge teoretisk fundament for videre
forskning på feltet.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Digitalisering, dannelse, kroppslig erkjennelse, håndverk, delingskultur
På hvilken måte skal det digitale bli en del av kunst og håndverksfaget?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Helene Illeris, Monica Klungland, Lisbet Skregelid, Anna SvingenAustestad
Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag
Nåtidige blikk på kjernelementer og forslag til ny læreplan
Illeris, Klungland, Skregelid, Svingen-Austestad

☒ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Ved siste års nettverkskonferanse presenterte og drøftet vi våre tanker om hva som bør være de
mest sentrale elementer i et tidsaktuelt kunst- og håndverksfag i grunnskolen. I relasjon til egen
forskning og med avsett i diskusjoner i K&H-fagmiljøet ved UiA, forsøkte vi å gi et bilde av hvordan
vi mener kunst- og håndverksfagets kjerneelementer må stå i relasjon til nåtiden, og hvordan faget
kan knyttes til en foranderlig samfunnsmessig og kulturell kontekst som både faget, elevene og
lærerne er en del av.
Etter tre høringsrunder, hvor vi hver gang har sendt vår kritiske respons og våre forslag til den
kommende læreplanen i kunst og håndverk, er de nye kjerneelementene nå ferdigstilt. Selv om vi
hadde ønsket oss andre og mer nåtidsorienterte kjerneelement noterer vi oss positive justeringer
fra de første utkastene angående utvikling av «nysgjerrighet, kreativitet, mot og skaperglede»
gjennom «åpne og utforskende prosesser» og i forhold til å «utforske samtidens visuelle kultur».
Som innspill til det vi omtaler som et nåtidig kunst- og håndverksfag foreslår vi med utgangspunkt i
vår forskning mer vekt på strategier fra samtidskunsten, for eksempel sanselige
opplevelsesformer, betydningsdannelse og underliggjøring, deltagelse, dissens og interaksjon.
I stedet for en noe ensidig vektlegging av ferdigheter og kvalifikasjoner, mener vi at en nåtidig
fagtenkning i kunst og håndverk bør orientere seg mot estetiske subjektiveringsprosesser som vi
anser som politiske i den forstand at de knyttes mot tanker omkring individers og felleskapers
frihet, og som også inntenker samspillet mellom det mentale, sosiale og det miljømessige (se for
eksempel Illeris, 2017; Skregelid 2016; Klungland, 2016; Svingen-Austestad, 2017). Denne
diskusjonen vil innrammes av de tre tverrfaglige temaene i Prinsipper for læring utvikling og
danning nedfelt i ny Overordnet del for grunnopplæringen (2017), og vil forankres i en tenkning
som stiller seg kritisk til økonomiske motiver og næringslivets kompetansekrav. En sentral del av
presentasjonen vil være vår respons på læreplangruppens utkast til ny læreplan.
Kilder:
Illeris, H. (2017). Subjectivation, togetherness, environment. Potentials of participatory art for Art for
Sustainable Development (AESD). InFormation, Nordic Journal of Art and Research 6(1), 1-16.
Klungland, M. (2016). Fra nøster til baller – En studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles,
utendørs veveprosjekt. Masteroppgave UiA
Skregelid, L. (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en
skole- og museumskontekst. Doktoravhandling forsvart ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO
Svingen-Austestad, A. (2017). Questions...Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices
in Art, Craft and Design Studies (Formgivningsfag). Doktorgrads-avhandling avgitt ved Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo

Nøkkelord

Ny læreplan, kjerneelementer, nåtidsaktualitet, estetikk, subjektivering
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Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Helene Illeris
Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge
Performativt eksperimenterede fællesskab. En mulig didaktisk tilgang
til Kunst og håndverk?
Helene Illeris

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Hvad er fællesskab? Hvordan kan fællesskab ’gøres’ på en måde, som er interessant og relevant
for Kunst og håndverk? Og hvorfor er det vigtigt at fokusere på det sociale?
Præsentationen tager udgangspunkt i en artikel som bliver publiceret i det danske
Billedpædagogisk Tidsskrift i efteråret 2018. Her præsenteres en kunst og håndverks-didaktisk
tilgang, som eksperimenterer med det sociale som en slags materiale, der kan ’performes’.
Inspireret af et konkret, relationelt kunstprojekt af den dansk-norske kunstnergruppe Parfyme er
målet at problematisere samtidens individualisme til fordel for en mere social og økologisk tilgang
til kunst og håndverks-faget.
Præsentationen vil komme ind på følgende spørgsmål:
-

Hvordan kan vi sætte fokus på de dele af (billed-)kulturen, hvor det ikke bare
handler om, at et individ udtrykker sig og kommunikerer, men hvor begivenheder
skabes og opleves i fællesskab?

-

Hvordan kan vi udforske fællesskabet som sensorisk, æstetisk, visuel og materiel
begivenhed?

-

Hvordan kan vi bidrage til et dannelsesideal som ikke er individualistisk, men
snarere socialt og økologisk?

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Fællesskab, performativitet, didaktik, samtidskunst, begivenhed
Hvordan kan fællesskab være en kunst og håndverksdidaktisk tilgang?
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Presenteres av

Samira Jamouchi
OsloMet – Storbyuniversitet
Forvandlinger og ullfiber: En performativ tilnærming til faget kunst og
håndverk.
Samira Jamouchi

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Siden 1997 har jeg brukt, og stadig kommet tilbake til, tekstilarbeid på ulike måter ved å prøve
ulike type tilnærminger til ulike tekstilmaterialer. Jeg har blant annet jobbet med myke skulpturer
og installasjoner i stor skala. I 2016 jobbet jeg hovedsakelig med norsk ull, og gjentok dette
materialet for å igjen undersøke mulighetene dette unike materialet har og gir.
I tillegg til de rene tekniske aspekter av toving, er det en unik sensorisk tilnærming som finner sted
i arbeid med ullfiber. Jeg ønsket å synliggjøre noen av de sensoriske aspektene som man kan
oppleve under en toveprosess; som for eksempel den skiftende teksturen, taktil berøring, fra myke
til hardere strukturer, veksling mellom våte og tørre fibre og endringer i temperatur mellom varm
og kald ull og vann i hendene mine. Utførelsesformer og fantasifulle tilnærminger er nært knyttet
til tove prosessen. Det er de taktile, kroppslige og førstehåndsopplevelsene jeg ønsker å invitere
mine studenter til å oppleve.
Denne presentasjon består av visuelle empiriske materialer jeg har hentet fra undervisningen.
Presentasjonen inneholder også mine refleksjoner knyttet til både visuell kunstverden,
vitenskapelige / filosofiske perspektiver og faglige implikasjoner. Disse refleksjonene er inspirert av
en posthumanistisk tilnærming av undervisningen som fenomen og empiri/data som avhengig av
innsamlings- og tolkningsmetoder (Barad 2003).
Dette arbeidet med faget kunst og håndverk er inspirert av en nyere form for performancekunst
og dets transformative krefter, noe Fischer-Lichte (2008) kaller the performative turn.
Målet med dette prosjektet er å se på hvordan en kunsters blikk kan utvide en lærers praksis inne
lærerutdanningen.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Toving, kreative prosesser, ull, performance, lærerutdanning
Hvilke potensialer eller overføringsverdier finnes det i
performancekunst?
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Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Samira Jamouchi
OsloMet – Storbyuniversitet
Textile as social material
Samira Jamouchi

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Poster/visuell framstilling/liten utstilling, fysisk/digital? (300 ord)
Dette prosjektet er inspirert av tidligere arbeid med performative tegning som jeg har gjennomført
ved ulike universiteter i Norge, Nederland, Belgia og Spania. Jeg inviterte studentene til å leketegne sammen med meg med kullstifter, barbeint på papir i stor formater plassert på gulvet og
vegene. Fokuset var rettet mot kroppslige bevegelser, ikke-verbale kommunikasjon, samhandling
og rommet anses som en kvalitativ enhet (Jamouchi, 2017).
I dette prosjektet er det fortsatt en performativ tilnærming til faget kunst og håndverk (inspirert av
performance fra visuell kunstverden) som initierer en annen tilnærming til faget og annerledes
praksis og fagdidaktisk arbeid innenfor lærerutdanning.
Denne gangen er det toving og materialet ull som er utgangspunktet for den performative
tilnærmingen til faget ved å tydeliggjøre verdiene som finnes i selve prosessen (ikke bare i det
ferdige produktet). Ullen som gjennomgår en transformativ prosess i møte med varmt vann, såpe,
med våre hender i repetitive bevegelser, appellerer for improvisasjon, dialoger mellom
materialitetene (ull og hender) og skaper intra-aksjon (Barad, 2014) mellom ikke-menneskelige og
menneskelige enheter.
Prosjektet viser til empiriske materialer i form av stille og bevegelig bilder fra undervisnings økter
med en performativ tilnærming i faget med lærerstudentene. Studenter er både norske og
internasjonale studenter som studerer i Oslo. Presentasjonen er en visuell fremstilling (en video)
på noen få minutter. Videoen har fokus på en undervisningsform og arbeidsprosess som inviterer
tilskueren til en poetisk opplevelse, langt fra en normativ eller oppskriftlignende tilnærming. Her
kan man se momenter som musikalitet flettet inn i repeterende (men ikke like bevegelser) i en
samhandlende gjennomføring. Noe som minner om relasjonell estetikk.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Toving, kreative prosesser, ull, performans, lærerutdanning
Hva kan en gammel tradisjon som toving betyr i dag for våre studenter?
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Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Anne Jensen
TKD på OsloMet
Læring gjennom samhandling
Anne Jensen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Hvordan kan samhandling i den grafiske teknikken høytrykk fremme læringsutbytte i faget, øke
kommunikasjonen mellom deltagerne og bygge et godt klassemiljø?
Samarbeid og samhandling er nærmest synonyme begreper. Mens samarbeid kan foregå hver for
seg og etter tur, krever samhandling aktiv felles deltagelse mens en arbeider sammen. Derfor
bruker jeg dette begrepet. Prosjektet viser til to samhandlingsprosjekter med ulik grad av
lærerstyrt ledelse, i teknikken høytrykk. Det ene kaller jeg linosnitt og det andre tresnitt etter
materialene som er benyttet. Nærmere 150 studenter har deltatt i prosjektet. Metoden kalles
aksjonslæring, og innebærer læring i et praksisfellesskap, der nøkkelen er demokrati, samhandling
og endring. Å utvikle og forandre undervisningen gjennom å sette i gang handling, følge prosessen,
reflektere over hva som skjer og stille spørsmål, til egen praksis, er sentrale momenter ved
metoden. Brekke, B. Tiller, T. (2013) Læreren som forsker. Universitetsforlaget; Oslo
Et av prosjektet ble filmet med et GoPo kamera festet på brystet og stillfotos tatt av undertegnede
og studenter gjennom hele prosjektet.
Analyse av læringsform og læringsutbytte for studentene har foregått/foregår på bakgrunn av
denne empirien, samt skriftlig tilbakemelding fra studentene. Gjennom samhandling blir
studentene tvunget til å reflektere både in action og on action (Schön 1999), og å forandre, utvikle,
gi og ta og herme etter hverandre. Denne løpeildeffekten (Frisch 2010) gjelder ikke bare det rent
håndverksmessige. Også roller læres, samarbeidsstrategier erfares, ulikheter verdsettes og
studentene blir mer bevisste på fellesskapets betydning for helheten.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Samhandling, kreativitet, læringsfellesskap, håndverksmessige
ferdigheter, sosiale roller.
Samarbeid eller samhandling, er det en forskjell?
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Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Per Ola Juusola
Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for estetiske fag, Notodden
Emojier, et visuelt bildespråk med mange forbilder
Per Ola Juusola

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
Ved grunnutdanningene innen visuelle kunstfag og design ved Universitetet i Sørøst-Norge dreier
det siste emnet første året (Illustrasjon og digitalt bildearbeid) seg om karakterutvikling for ulike
visuelle bruksområder. I dette emnet undervises det bla i bruk av digitale verktøy for produksjon
av grafiske produkter, der det visuelle blir brukt på ulike måter i en kommunikasjonshensikt.
Bakgrunnen for valg av tematikken «Emoji», har utgangspunkt i at dette kan se ut til å ha fått en
alt større betydning som et hjelpemiddel for å utvide meningsinnhold i vanlig tekst, spesielt innen
digitalbasert skriftlig kommunikasjon.
Visuelle språk/uttrykksformer har en lang historie og tradisjon, fra før antikk tid og frem til i dag.
Opplegget som denne presentasjonen ønsker å vise, er fra et undervisningsopplegg der en visuell
karakter, utviklet i første del av oppgaveperioden (til en fortelling), blir videreutviklet mot noe som
kan ligne på «Emoticons». Forskjellen er her utgangspunktet i en videreutvikling av en selvutviklet
karakterer som hovedmotiv.
Opplegget inkluderte forelesninger innen grafisk design, designprinsipper, historikk, typografi,
opphavsrett mm. I tillegg til en serie emoji-lignende bilder av egen figur (to definerte «følelser» og
en fritt valgt), skal det også lages en presentasjonsplakat med figuren.
I løpet av opplegget kom det bla til syne noen interessante problemområder i forhold til både
kulturelle- og erfaringsmessige faktorer.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Emoji, emoticon, illustrasjon, grafisk design, trender
I undervisningsopplegg, der samtidens teknologier og trender blir
tematisert og problematisert, for utvikling av nye grafiske produkter;
hvordan synes du balansen mellom utforskning og læring av generell
faglig kunnskap VS følge trender og imitere slike bør være? Er det noen
grenser? – Og i tilfelle, hvor setter vi dem?
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Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Trine Kampmann-Jensen
Høgskolen Innlandet
”Rede” En utstilling for de yngste barna.
Trine Kampmann-Jensen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Poster/visuell framstilling/liten utstilling, digital (300 ord)
Med utgangspunkt i min egen skapende prosess skal jeg høsten 2018 lage en utstilling for de yngste barna
som skal vises på en kunstfestival i kunstbanken, Kunstnersentret i Hedmark. Utstillingen skal vises på en
sentral plass i lokalet, tanken er at kunst rettet mott barn ikke behøver å værer plassert i bortgjemte
områder av museer og gallerier.
Utstillingen har tittelen ”rede”. Rede må sees i en utvidet kontekst. Ideen er å lage ulike former av ulike
materialer, disse skal kunne berøres, bæres på og kunne gås inni. Utstillingen kan være i konstant endring
når barna bruker rommet aktivt.
Det er viktig at objektene ikke skal bli ”pene” og ”korrekte”. Objektene knyttes til ulike emosjoner/ følelser
som vi mennesker erfarer. Det myke, det stikkende, det skumle, det fargesterke, det mørke, det organiske
og det uorganiske.
En merkelig forvridd karakter ligger foran deg på gulvet, i en intens farge, den er frastøtende og tiltrekkende
på samme tid. Er det trykt å nærme seg? Å ta på?
Jeg ser for meg at objektene har nokså like formater, at de kan løftes på. I tillegg til det ønsker jeg å skape et
stort objekt som er stasjonert som kan leses som selve ”rede”. Kunst kan berører oss emosjonelt , kunst kan
tørre å ta ubehag på alvor. Hva kan kan jeg tilby barna? Hva kan jeg tørre å la de bli eksponert for? Og
hvordan gjør jeg det?
Fokuset er nå på mitt kunstneriske virke med å ferdigstille utstillingen. Men i korte trekk vil presentasjonen
vise dokumentasjon og belyse møte barna har med utstillingen i Kunstbanken. Gjennom iakttagelse av
barnas tilnærming til arbeidene i utstillingen vil det være naturlig å knytte erfaringen til mitt eget forsknings
og utviklingsarbeid.

Nøkkelord

”Rede”, utstilling, de yngste barna.
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Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Monica Klungland
Universitetet i Agder, Fakultet for Kunstfag
En annerledes undervisning med et virvar av snorer – Hvordan kan det
performative være en mulig pedagogisk tilgang i kunst- og
håndverksundervisningen?
Monica Klungland

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
I dette fremlegget vil jeg presentere en diffraktiv analyse av en annerledes undervisningssituasjon
med et virvar av snorer (H. Lenz Taguchi, 2017; L. A. Mazzei, 2014). Det fokuseres i presentasjonen
på eksempler fra innsamlet filmmateriale fra eget feltarbeid. I løpet av noen uker i april og mai
2018 samarbeidet jeg som forsker med en gruppe elever fra sjuende trinn og deres lærere.
Undervisningen i K&H ble lagt opp med fokus på kunst som hendelse, og elevene ble invitert til å
eksperimentere og leke med et utvalg av garn og snorer på et område i skogen i skolens
nærområde. Både jeg som forsker og noen av elevene bar et action-kamera i en brystsele.
I mitt PhD-prosjekt med tittelen Veve i åpne dører utforsker jeg hva som oppstår i denne typen
kunstdidaktisk møte og hvordan materialer kan inngå som aktør. Et generelt fokus i forskningen
min omhandler subjektiveringsdimensjonen i kunstutdanningspraksiser (Biesta, 2018). Jeg er
derfor opptatt av hvordan det performative kan være en mulig pedagogisk tilgang i kunst og
håndverksundervisningen (Illeris, 2018). I denne presentasjonen vil jeg kritisk diskutere hvordan
elevene, stedet og materialer intra-agerer og gjør seg forståelige for hverandre (Barad, 2003).
Jeg analyserer mitt materiale med et kritisk blikk for hva som hender som igjen kan ha betydning
for at noe nytt skjer. Mine foreløpige funn viser hvordan elever med nøste i hånden endret på
omgivelsene og hvordan endringene som oppstod førte til nye ideer og utprøvinger. I prosessen
med å bruke materialer til å endre omgivelser og i intra-aksjon med kameraene oppsto muligheter
for å performe seg selv på nye måter.
Mitt mål er å kunne åpne for nye forståelser og bruksmåter for begrepene materialitet og skaping/
making i kunst- og håndverksfaget, og gjennom det styrke fagets posisjon i utdanningskonteksten.
Kilder:
Barad, K. (2003). "Posthumanist Performativity: Toward an understanding of How Matter Comes
to Matter." Journal of Women in Culture and Society 28/3.
Biesta, G. (2018). What if? Art education beyond expresiion and creativity. Art, Artist and
Pedagogy- Philosophy and the Arts in Education. G. B. Christopher Naughton, David Cole. London
and New York, Routledge. Taylor and Francis Group.
Illeris, H. (2012), A Challenged Teacher Education – Facts, Feelings, Formations, Journal of the
International Society for Teacher Education, 16(1)
Nøkkelord

kunst- og håndverksundervisning, vev, subjektivering, performativitet, intra-aksjon
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Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Kirsten Klæbo
OsloMet Storbyuniversitet
Digital bildeskaping
Kirsten Klæbo

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Denne artikkelen omhandler digital bildeskaping. Digital bildebehandling har nå foregått over flere
år. De fleste kunstnere, fotografer eller illustratører benytter digitale bildeprogram for å skape sine
bilder. Denne artikkelen omhandler en litterærstudie, hvor formålet er å belyse aktuelle kunstnere
eller illustratører, som arbeider med digital bildeskaping. Artikkelen omhandler digitale
todimensjonale kunstverk, som faller innunder definisjonen, der kunstnere har brukt en computer
som verktøy for å skape et todimensjonalt bilde. Verket kan være digitalt eller det er overført til
trykt medium.
Metoden er litteraturstudie, hvor grunnlaget for datainnsamling bygger på publikasjoner om
digital bildeskaping. Ved å gjennomføre en litteraturstudie vil man få innsikt i gjeldende kunnskap
innenfor et område. I praksis innebærer en litteraturstudie å gå systematisk gjennom
publikasjoner som er utgitt på områder, og ut i fra det trekke konklusjoner som synes å være
gyldig (Befring, 2007).
Det er flere kunstpublikasjoner som for eksempel magasinet Digital Artists, Kunst, Professional
Artist, Art & Australia, Art World, Art news, Art & Beyond Publication. Der er også Internettpublikasjoner som Information, FormAkademisk, digitalartsonline.co.uk osv. I tillegg er det et utall
nettsider som viser digitale bilder. En begrensning innen digitale bilder er at bildene skal være
produsert ved hjelp av et digitalt bildebehandlingsprogram. I kategorien bildemanipulering finner
man for eksempel kunstnere som Erik Johansson, svensk fotograf og surrealist, nederlandske
Mattijn Franssen som lager fotomontasjer, Tom Sanders fra USA med fotomontasjer, Magnus
Gjøen (norske foreldre) og Jairo Alvarez, en argentinsk fotograf. Cynthia Beth Rubin, fra USA. Den
norske malerinnen Jenny Alnæs. Mikkel McAlinden med sine fotomanipulasjoner av
naturlandskap. Felles for dem alle er at de bygger på fotografering og manipulerer bildene videre i
Photoshop eller et annet tegneprogram.
Der finnes også kjente illustratører som for eksempel Jessine Hein som arbeider med tradisjonelle
kunstmaterialer som vannfarger, blekk og olje til digitale malerier som overføres og bearbeides i
Photoshop. Det er en mengde eksempler på kunstneriske illustrasjoner.
Målet er å lage en oversikt over situasjonen i dag og vise variasjoner som har fremkommet ved
bruk av digitale bildebehandlingsprogram som redskap.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Digitale bilder, Photoshop, bildeskaping
Hvilke er de mest kjente kunstnerne innen digital bildeskaping? Hvilke
innflytelse har programvaren Photoshop på digitale bilder?
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Randi Veiteberg Kvellestad, Gunhild Vatn, Ingeborg Stana
OsloMet, TKD, Institutt for estetiske fag
Samarbeid eller samhandling i faglærarutdanninga
Randi Veiteberg Kvellestad og Gunhild Vatn

☒ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
På faglærarutdanninga for design, kunst og handverk på Estetiske fag, OsloMet storbyuniversitetet har vi i år sett i gang eit fellesprosjekt mellom teikning, keramikk og tekstil.
Prosjektet baserer seg på aksjonsforsking der studentgrupper er ein aktiv ressurs. Vi har fokus på
samarbeid og samhandling i dei tre ulike materialgruppene og undersøker kva denne organiseringa
har å bety for læring og utforsking. Vi kjem også innpå læraren si rolle i læringsprosessen.
Dette prosjektet gjeld førsteårsstudentar i ulik alder og med variert erfaring. Som ei startsoppgåve
der studentane skulle bli kjende på ny studiestad og med kvarandre, skulle dei sitte i grupper og
teikne individuelt 10-50 motiv frå OsloMet. Denne startsoppgåva slo an tonen for samarbeid og
samhandling for dei tre materialfelta som varte i 5 veker kvar, men på litt ulike måtar.
Teikneoppgåvene Å Teikne Saman innebær at studentane teiknar individuelt i første fase og
samarbeider om felles bilete i fase to. Oppgåva inkluderer bruk av fagomgrep innan komposisjon,
øving i teikneteknikkar og stemningsskapande verkemidlar.
Innan keramikk arbeidde studentane med kvar si leirplate. Dei rissa og teikna i leira med motiv
henta ifrå teikningane. Etter glasering og brenning skulle gruppa sette saman platene til ein
heilskapleg komposisjon. I tekstil var målet co-aktivitet med broderi på kvitt ullstoff og svart tråd
der gruppa vart delt i to arbeidslag. Første gruppe valde OsloMet-motiv, komponerte og broderte
på same stoffstykke. Gruppe to skulle knyte saman motiva ved å brodere mellomrom og flater i
figurane og fullføre komposisjonen.
Erfaringar frå prosjektet viser at studentar treng oppgåver der dei kan øve seg på å arbeide i team.
Forskarar som Roschelle og Teasley (1995) hevdar at det er viktig å skille mellom samarbeid og
samhandling. Dei skildrar samarbeid som ei oppgåve ein når ved at «each person is responsible
for a portion of the problem solving» medan samhandling er «the mutual engagement of
participants in a coordinated effort to solve the problem together». Gruppedynamikk har vist seg
avgjerande for kreativitet og ideutvikling, materialutforsking og materialforståing. Vi vil drøfte
erfaringane våre i lys av nordisk forskning på feltet. Målet er at studentane kan gjennomføre
liknande prosjekt med elevar i skulen.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Samarbeid, samhandling, utdanning, materialområde
Kva betyr samarbeid og samhandling for læring og utforsking i ulike typar
materialfelt?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Else Margrethe Lefdal
OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for estetiske fag (EST)
Fysiske læringsmiljø for kunst og håndverk
Else Margrethe Lefdal

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Ved nettverkskonferansen i 2017 presenterte Eivind Moe (UiT) og jeg en idé til casestudier av to
skoler, Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø og Haugenstua skole i Oslo. Ved begge skolene er
eldre bygninger (1963, 1972) revet og det er oppført nye skoleanlegg (2016). Jeg har intervjuet fire
kunst- og håndverkslærere om medvirkning i planprosessen for nytt skoleanlegg og om erfaringer
med rom for kunst og håndverk. Empirien ga grunnlag for å belyse hvorfor det er viktig med
brukermedvirkning, og hvilke konsekvenser det kan få om ikke lærernes erfaringer og innspill blir
lyttet til i planlegging av nye skolebygg. I presentasjonen vil jeg vise resultater fra en artikkel som
er i prosess for publisering; User participation and choices at the level of details – Improving art
and craft studios, der jeg forsøker å svare på følgende forskningsspørsmål:
To what extent is user participation important for designing art and craft studios that are
functioning as intended, and how can user participation in planning school buildings be improved?
Jeg finner at valg på detaljnivå kan ha innvirkning på både lærernes arbeidsforhold og elevenes
læring i kunst og håndverk. Fire faktorer fra intervjumaterialet blir belyst, det er valg av 1) møbler,
2) sensorkraner, 3) sponavsug og 4) løsninger for lagring. På disse områdene kan feilvalg knyttet til
materialer og funksjon begrense lærerens fagdidaktiske valg og pedagogiske praksis, samt
redusere effektiv tid til læringsaktiviteter i faget kunst og håndverk. Jeg drøfter funnene i lys av
teori om skolearkitektur, undervisning og læring; hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker
pedagogisk praksis, at ulike designelementer muliggjør eller hindrer praksis i faget kunst og
håndverk.
Når det kommer til hvordan medvirkning i planprosesser for bygg kan forbedres, ser jeg til
designdisipliner som setter brukerne i sentrum. Jeg foreslår at tjeneste- eller servicedesignere kan
inviteres til å operere i gapet (som en facilitator) mellom beslutningstagere/skoleeiere, arkitekter
og brukere. Dette kan være nyttig for å skape og opprettholde samspill og dialog under
planprosessen, og eventuelt virke positivt inn på maktbalansen mellom de involverte. En design facilitator kan (indirekte) også bidra til opplæring av brukere som ikke har kunnskap eller erfaring
med planprosesser for bygg.

Nøkkelord

kunst og håndverk, brukermedvirkning, skolebygg, fysiske læringsmiljø,
tjenestedesign
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Mari-Ann Letnes, Jørgen Moe, Vigdis Dagsdatter Øien, Ingun Solberg
og Nina Scott Frisch.
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning –
NTNU / Institutt for lærerutdanning
Kunst og håndverk i barnehagen
Letnes, Moe, Øien, Solberg, Scott Frisch

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper / utviklingsarbeid med symposium
Barnehagens innhold kan sees som en del av barnets livslange læring innen kunst og håndverk.
Dette er også en begrunnelse for at vi i dette symposiet vil presentere grunnskolens fag-navn
«kunst og håndverk» som tilhørende også barnehagens arena. Vi vil at studentene skal ta med seg
sine kunnskaper og ferdigheter i kunst og håndverk fra grunnskolen og bygge videre på dette
grunnlaget som barnehagelærerstudenter og barnehagelærere.
Dette symposium vil presentere og problematisere deler av boka om kunst og håndverk i
barnehagen, hvor forfatterne av de ulike kapitlene vil ha følgende fokus:
Frisch & Solberg
Barnehagens historie ses i dette paperet i et kunst- og håndverksfaglig lys: hvordan kan vi forstå
dagens barnehager sine kunst- og håndverksfaglige praksiser i lys av vår historiske, kulturelle,
nasjonale og internasjonale erfaringer og impulser? Helga Engs forståelse av kunstpedagogikken
(Eng, 1918; Solberg, 1998) og blant annet Fröbels gaver presenteres som en del av barnehagens
kunst- og håndverkshistorie (Balke, 1995; Bultman; 1997).
Letnes
I kjølvannet av vår historieforståelse har vi fått læreplaner for barnehagen, dvs. en
rammeplanhistorie, med de impulser og påvirkninger som har vært i tiden. Hvordan kan denne
utviklingen beskrives? Hva er særegenhetene ved hver plan og hvordan kan disse ulike
særegenhetene forklares? (Thoresen, 2005, Letnes, 2014).
Moe
Begrepet kreativitet er brukt både i kunnskapsområde-navn, i utdanningen av barnehagelærere,
for å beskrive deres praksiser i kunst- og håndverk, og for å beskrive barns praksiser i barnehagen.
Hva kan være det kunst- og håndverksfaglige teoretiske og praktiske grunnlaget for å forstå dette
begrepet relatert til barnehagelærerutdanning? (Csikszentmihalyi, 1996, 2002; Kaufmann &
Beghetto, 2009; Rhodes, M, 1961; Vygotskij, 2013)
Øien
Tema farge som en del av kunst- og håndverksfaget i barnehagen og i barnehagelærerutdanning er
sjeldent problematisert og presentert som et sosialt og kulturelt fenomen, men som fargelære.
Mange har likevel mange erfaringer med fargeforståelse, og verdivurderinger knyttet til farge som
praksiser blant barnehagebarn. Hva sier forsking knyttet til dette feltet? (Angelo, 2017; Meerum &
Hoeslma, 1995; Steinbo, 2011).
Nøkkelord

Barnehage, kunst- og håndverk, forming, barnehagelærerutdanning
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Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Mari-Ann Letnes og Anette Lund
NTNU institutt for lærerutdanning
Tverrfaglig bruk av nettbrett i ungdomskolen
Mari-Ann Letnes og Anette Lund

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Forskningsprosjektet “Tverrfaglig bruk av nettbrett i ungdomskolen” sin overordnede hensikt er å
bidra med økt forståelse for hvordan lærer kan legge til rette for elevers digitale ferdighet. Fokus
for interessen er elever og læreres meningsskaping i deres produksjon av digitale og multimodale
medieprodukter i tverrfaglige prosjekter. Vi ønsker å sette søkelyset på hva som når ulike legger til
rette for tverrfaglig arbeid som skal munne ut i en animasjonsfilm. Med dette prosjektet ønsker vi
å bidra med kunnskap om hvordan skolen kan legge til rette for elevers digitale ferdigheter,
gjennom å beskrive, analysere og drøfte elever og læreres interaksjon og meningsskaping når de
skaper digitale kulturuttrykk sammen. Hensikten blir med dette å frembringe kunnskap om
hvordan animasjon muliggjør nye former for pedagogisk arbeid i ungdomskolen, spesielt med
tanke på elevers kreative prosesser.
Problemstilling: Hvordan kan elever og læreres meningsskaping i produksjon av animasjonsfilm
bidra til elevers grunnleggende digitale ferdigheter?
Metodologi: Studien er posisjonert i en kvalitativ forskningstradisjon med et
sosialkonstruksjonistisk syn på sosial virkelighet, sannhet og kunnskap. Vi legger derfor til grunn at
sosiale fenomener ikke kan tas for gitte, er konstante eller nødvendigvis funksjonelle. De er
snarere formet og omformet gjennom aktive fortolkninger som fester seg når mennesker
samhandler. Det epistemologiske utgangspunkt for å studere og artikulere viten gjennom dette
prosjektet er hermeneutisk. I analyse av det empiriske materialet tar vi utgangspunkt i en
hermeneutisk bevegelse hvor vi gradvis fordyper tolkningen fra en feltnær deskriptiv forståelse
gjennom en teorimettet fremstilling til en kritisk tolkning i lys av et dannelsesteoretisk perspektiv.
Studien blir gjennomført som et formativt forskningsprosjekt med etnografisk tilnærming til
empirigenereringen. Studien har relativt få forskningsdeltagere i form av en forskningsskole med
et utvalgt trinn og trinnets faglærere i norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk, KRLE og kunst og
håndverk.
Teori: Sosiokulturell teori, design for læring, multimodal teori og teori om kategorial dannelse vil gi
næring inn i analyse og drøfting.
Dette er et underveis prosjekt hvor empirigenereringen vil skje i løpet av oktober – november og
de første analysene vil skje i løpet av desember januar. Med andre ord vil foreløpige funn bli
presentert på denne konferansen.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Nettbrett, tverrfaglighet, animasjon, medieuttrykk, multimodalitet
Hvordan muliggjør nettbrett nye kunst og håndverksfagdidaktiske
innganger?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Eva Lutnæs
OsloMET – storbyuniversitetet
Fagfornyelse og ansvarlig kreativitet
Eva Lutnæs

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Læreres verbalspråklige kategorier i vurdering er med på å skape det faget elevene møter. I
doktorgradsprosjektet Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Læreres
forhandlingsrepertoar (Lutnæs, 2011) tegnes et bilde av lærere som strever med å sette ord på hva
de vektlegger når de vurderer elevenes kreative kompetanse. I fagfornyelsen av Kunnskapsløftet
(Utdanningsdirektoratet, 2017) fremmes kreativitet som et område det ønskes mer av i skolen,
men mer kreativitet gjør ikke nødvendigvis jordkloden til et bedre sted. Nye ideer kan like gjerne
bidra til ytterligere ødeleggelser. Med begrepet ansvarlig kreativitet (Craft, 2005) knyttes
kreativitet til andre aspekter av fagfornyelsen, nemlig kritisk tenkning og det tverrfaglige tema:
bærekraftig utvikling. Jeg går læreres verbalspråklige kategorier etter i sømmene og spør hva som
bør fornyes for at faget kunst og håndverk skal kunne bidra med lederskap i utvikling av ansvarlig
kreativitet.
Grunnlaget for analysen av lærernes verbalspråklige kategorier er 113 oppgavetekster fra hele
landet. En etablert modell som definerer 15 kreative vaner (Spencer, Lucas & Claxton, 2012)
brukes for å spore mulige forventninger til kreativ kompetanse i læreres oppgavetekster. Analysen
gir hyppige treffpunkter på 8 av 15 kreative vaner og gir et langt rikere bilde av hvordan lærere
vurderer kreativitet enn doktorgradsprosjektet. Fraværende i lærernes oppgavetekster er fire
kreative vaner som kunne støttet opp under elevenes evne til kritisk tenkning og til å hanskes med
ukjente situasjoner. Utvikling av språk for hvordan disse vanene kan inkluderes gir et konkret
utgangspunkt for hvordan lærere bedre kan tilrettelegge for ansvarlighet i elevenes skapende
praksiser.
Det å vektlegge hvordan elevene arbeider etterspørres ikke i gjeldende læreplan, men i analysen
finner jeg flere spor av forventninger til elevenes arbeidsmåte i verkstedene som: utnytte
materialer, disponere tiden og evne til samarbeid. Her ligger det implisitt en kritikk av fagets
gjeldende læreplan når både det kollektive i skapende prosesser og individets ansvarlighet
fremmes av lærerne. Jeg har vært med i gruppa som utviklet forslag til kjerneelementer for fagene
Kunst og håndverk og Duodji på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I avslutningen av
presentasjonen inviterer jeg til en diskusjon av hvordan de fastsatte kjerneelementene kan bidra
til å fremme ansvarlig kreativitet.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Ansvarlig kreativitet, vurderingskriterier, oppgavetekster,
kjerneelementer.
Hvilke spor av ansvarlig kreativitet ligger i de fastsatte kjerneelementene
for faget kunst og håndverk?
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Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Ingvill Gjerdrum Maus
OsloMet — storbyuniversitetet, Fakultet for teknologi, kunst og design,
Institutt for estetiske fag
Livsløpstenkning i håndverksbasert design
Ingvill Gjerdrum Maus

☒ Underveis-prosjekt: Bidraget presenterer én av to casestudier i et pågående phd.-prosjekt, der
konstruksjon og analyse av data er avsluttet. Fra denne casestudien er en artikkel publisert og en
artikkel i publikasjonsprosess.
☒Vitenskapelig paper (350 ord
Dette bidraget presenterer en casestudie i elevers bruk av erfart læring fra håndverksbasert design
av et keramisk produkt, i refleksjon over miljøutfordringer og miljøhensyn i produktets livsløp.
Studien bygger på idéen om at elever kan utvikle design literacy, en kompetanse i å forstå og lage
design i materialer i kontekst av hva som støtter bærekraftige miljø (Nielsen og Brænne, 2013).
Data til casestudien ble konstruert gjennom to semi-strukturerte fokusgruppe-intervjuer med
totalt 7 elever i 10. klasse ved en norsk ungdomsskole i 2015. Elevene hadde deltatt i ett semesterlangt håndverksbasert designprosjekt i keramisk leire, der miljøhensyn ikke hadde inngått som
undervisningstema. Intervjuspørsmålene tar derfor utgangspunkt i elevens egen erfarte læring,
men både intervjuspørsmålene og den tematisk analyse er basert på teori om prinsippet
livsløpstenking og relaterte praksiser fra profesjonsfagfeltet design for bærekraft beskrevet av
Cooper (2005) med flere.
Gjennom den tematiske analysen finner jeg at elevene i sitt arbeid har erfart designpraksiser og
utviklet kunnskap om håndverksbasert design og materialer som gjennom livsløpstenkning kan
eksemplifisere både design for bærekraft-praksiser og egenskaper ved materialer, produkt og
produksjon som er avgjørende for å praktisere disse.
Teori (et utvalg):
Cooper, T. (2005). Slower consumption: Reflections on product life spans and the “Throwaway
Society”. Journal of Industrial Ecology, 9(1–2), 51–67.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1162/1088198054084671/epdf
Nielsen, L. M. & Brænne, K. (2013). Design literacy for longer-lasting products. Studies in Material
Thinking, 9, 1–9. Retrieved from https://www.materialthinking.org/papers/125
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Livsløpstenkning, Design for bærekraft, Håndverksbasert design for
bærekraft, Ungdomsskole
Muligheter for å engasjere elevene i livsløpstenking og praksiser innen
design for bærekraft i skolefaget Kunst og håndverk.
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Sissel Midtlid og Karen Brænne
Høgskulen i Volda
Det dreier seg om leire
Sissel Midtlid og Karen Brænne

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Læraren sine endrings- og utviklingsprosessar i kunst- og handverksfaget er overordna tema for
denne presentasjonen. Vidare er undervisningssituasjonen i dreiing av leire avgrensing for
arbeidet vårt.
Høgskulelektor Sissel Midtlid har jobba som lærar innan denne handverksteknikken i fleire år ved
Høgskulen i Volda. Ho har gjennom åra erfart at det er utfordrande å få studentar til å utvikle
eigne finmotoriske evner og kroppslege ferdigheiter i møte med eit organisk, plastisk og krevjande
materiale. Behovet for fornying meldte seg, og denne kunnskapsreisa startar med kurs i dreiing
hos keramikaren Eric Landon (Tortus) i København i 2016. Frå ulike metodiske tilnærmingar, (kurs
med loggføring, kollegasamarbeid, loggføring etter undervisningssituasjonar med studentar,
videofilming med etter-refleksjonar mm) er intensjonen å finne ut av korleis læraren kan forbetre
og utvikle sin eigen praksis.
Og frå dette har vi Sissel Midtlid og Karen Brænne, etablert eit kollega-samarbeid, der vi gjennom
felles kritiske og systematiske refleksjonar undersøker kva som hever kvaliteten på den praktiskfaglege undervisninga. Tilnærminga har samanheng med aksjonslæring, slik mellom andre Tiller
(1999) skildrar slike læringsprosessar i ein yrkeskultur.
Konferanseinnlegget vil vekte sjølve empiri-innhentinga. Målet vårt er å utvikle kunnskap om
dreieundervisninga nært og konkret, samstundes som vi drøftar korleis læraren utviklar den
praktisk-faglege undervisninga si. Vekslinga mellom improvisasjon og fast struktur er ein kjerne i
dette.
Den teoretiske ramma kring arbeidet er til no er tufta på Tiller sin teori om aksjonslæring (Tiller,
1999), den reflekterande praktikar (Schon 1983;1987) samt Sawyer om omgrepet didaktisk
improvisasjon (Sawyer 2012). I tillegg er systematikken i observasjonane utvikla frå teori om
kommunikative ressursar i handverksundervisning. Dette er henta frå Andersson m.fl. (2018).
Litteraturliste

Anderson, Joakim, Brøns-Pedersen, L, Hasselskog, P, Illum, B (2018). Kommunikative ressourcer I
håndværksmessig undervisning TECHNE
Sawyer, Keith R. (2012). Structure and improvisation in Creative Teaching. Cambridge University Press
Schøn, Donald B, (1983). The Reflective Practioner: How Professionals Think in Action
Tiller, Tom (1999). Praksisveilederen I skolen. Pressbooks

Nøkkelord

Aksjonslæring, forske på eigen praksis, didaktisk improvisasjon,
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Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Ragnhild Näumann, Kirstine Riis, Helene Illeris
Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge
Gjenbruksmaterialer og bærekraftig didaktikk - En bok om gjenbruk
og upcycling i Kunst og håndverk
Helene Illeris og Kirstine Riis

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Boken Gjenbruksmaterialer og bærekraftig didaktikk er planlagt utgitt våren 2019 og handler om
hvordan gjenbruk og oppvinning i undervisning i faget Kunst og håndverk kan bli relevant sett i
forhold til «fremtidens skole». Boken består av to deler: Del 1 handler om bærekraftig didaktikk
med fokus på bl.a. handlings- og materialbaserte kunnskapsformer, temabasert undervisning,
transformativ læring og et nyt økologisk dannelsesideal. I del 2 presenteres en rekke
undervisningseksempler på arbeide med gjenbruksmaterialer. Med utgangspunkt i materialer, som
vi daglig møter i form av ting og produkter, for eksempel tekstil, glass, tre, metall og plastikk viser
boken hvordan elevene kan lære å anvende disse materialene ved å reparere, redesigne,
gjenvinne eller upcycle dem. Dessuten inndras refleksjonsspørsmål som gir elevene ytterligere
mulighet for å utvikle forståelse for betydningen av fremstilling, forbruk og håndtering av
materialer i dagens samfunn. Dette er en læring, som ruster dem til aktivt å bidra til en
bærekraftig utvikling, både gjennom konkrete handlinger og gjennom forståelsen av
sammenhenger mellom menneskeskapte konsekvenser av vårt forbruk, naturens ressurser og
balansen mellom disse.
I presentasjonen ønsker vi å drøfte utvalgte eksempler fra boken, som vi i skrivende stund arbeider
med, men som vi håper er mest mulig ferdig til konferansen i januar 2019. Vi vil her legge særlig
vekt på bokens potensialer for nye måter å tenke kunst og håndverksdidaktikk på med henblikk på
den transformasjon i våre tenke- og handlemåter i relasjon til bærekraft, som er nødvendig ikke
bare i fremtidens skole, men faktisk her og nå. Slik handler det ikke kun om å lære å redesigne den
gamle t-shirt, men om at fasilitere mer gjennomgripende forandringer i vår syn på kunnskap og
læring. I forlengelse av dette vil vi presentere et dannelsesideal, som vi kaller for ”det økologiske
menneske” som en måte å være i verden på, som ideelt sett inkluderer både bevissthet, væren og
handlemåter.
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☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Jeg har besøkt mange verksteder for Kunst og håndverk på lærerutdanninger ved universitet og
høgskoler i Norge. Der har jeg erfart at Johannes Ittens fargesirkel fremdeles henger på veggen
rundt omkring på verkstedene. Hvorfor gjør de det?
Som grunnlag for å kunne drøfte hvorfor Ittens primærfarger fremdeles brukes, benytter jeg meg
av følgende fem nivåer: 1) Ideologiske nivå, 2) Vedtatt læreplan, 3) Tolkningsnivå, 4) Gjennomført
nivå og 5) Erfart nivå (Nielsen, 2009). Det er med utgangspunkt i observasjoner (gjennomført nivå)
at jeg tar tak i dette. Og det er med ønske om at både studenter og etter hvert elever (erfart nivå)
skal få undervisning som er oppdatert at jeg er interessert i å søke forklaringer på hvorfor det er
lav endring i utdanningssystemet.
Kritikk av Ittens primærfarger er ikke ny. I 2000 skrev jeg artikkelen Fargeblanding - i og utenfor
skolens undervisning i tidsskriftet FORM. Der blir forholdet mellom subtraktiv (pigmentbasert) og
additiv (lysbasert) fargeblanding beskrevet. Elever forholder seg til lysbaserte farger gjennom
digitale plattformer, og for å forstå forholdet mellom additive og subtraktive fargeblandinger er
det av stor betydning at de primærfargene som studentene får lære om inngår i et system. Et
system som bygger på Goethes primærfarger imøtekommer dette. I 2014 spurte redaksjonen i
FORM om å få trykke artikkelen på nytt (Nielsen, 2014). Det kan tolkes som at det er behov for
artikler om farge.
Prosjektet er i oppstartfasen. Mulige årsaksforklaringer til hvorfor Ittens primærfarger fremdeles
benyttes vil bli presentert i lys av de fem nivåene. Innspill fra kolleger tas imot med takk.
Referanser:

Nielsen, Liv Merete. (2009). Fagdidaktikk for Kunst og håndverk - i går, i dag, i morgen. Oslo: Universitetsforlaget.
Nielsen, Liv Merete. (2000). Fargeblanding - i og utenfor skolens undervisning. Form (34)2, s. 14-17.
Nielsen, Liv Merete. (2014). Fargeblandinger og FORMs fargesirkel. Form (48)3.
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Akkurat sånn har vi hjemme òg! Elever i sjetteklasse blir kjent med
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Abstract (se utsendt call for retningslinjer for de ulike kategoriene)
☒Praksisfortelling (300 ord))
Som medlem av en faggruppe som jobber med å registrere og samle inn opplysninger og gjenstander
fra Haldens mangslungne keramikkproduksjon fra 1940- 1980, har vi satt i gang mange aktiviteter
for å sette søkelys og øke bevisstgjøringen på denne typen av kulturarv i nærmiljøet. (Avisartikler,
foredrag, nettside, utstillinger og en kommende bok mm.) Og med den kulturelle skolesekken som
samarbeidspartner får alle sjetteklasser ved byskolene i Halden oppleve å få jobbe med keramikk i
verksted sammen med kunst- og håndverkslærere, studenter og en keramiker. Foreløpig budsjettert
til tre år framover.
Dette skoleprosjektet vil jeg gjerne undersøke nærmere. Jeg deltok i januar i år som observatør, og
som veileder for studentene som hadde praksisperiode. Jeg har også deltatt med å forfatte
undervisningsmateriell til dette skoleprosjektet.
Elevene får lære håndverksferdigheter ved å studere utvalgte gjenstander fra produksjonen ved
keramikkfabrikkene i Halden. De undersøker form, farge og dekor og ser moteretninger og
stilskifter. De får kunnskaper om kunst og designprosesser, og blir bevisst sin egen kreative prosess
i arbeid med materiale. Mitt fokus ligger i stor del på identitet og kulturforståelse. Kulturarven som
keramikktradisjonen i Halden representerer har stor betydning for innbyggernes identitet. Det ligger
relativt nært i tid, gjenstandene finnes rundt om i hjemmene. Statusen har vært dalene, men med
opplysning og fokus kommer de kanskje mer til sin rett igjen. Elevene undersøker hjemme og
snakker med familien. De kommer tilbake til skolen med gjenstander og historier fra
keramikkproduksjonen.
Jeg vil gjerne presentere haldenkeramikken på nettverkskonferansen, det er et stort felt med
mange innfallsvinkler. I dette forumet er det kanskje mest relevant med en didaktisk tilnærming til
det nevnte skoleprosjektet.
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Metode og design for kvantitativ undersøkelse av rammefaktorer i
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☒Vitenskapelig paper (350 ord)
I dette paperfremlegget ønsker vi å rette fokus mot kunst og håndverksfagets stilling i norsk
grunnskole, først fremst med sikte på sentrale rammefaktorer og hvilken betydning disse har for
lærerens undervisning og elevenes læring i faget.
Tidligere er det gjennomført to større kvantitative evalueringer av faget på landsbasis (Carlsen m.
fl., 1995; Kjosavik m. fl. 2003). Begge rapportene er knyttet til evaluering av læreplaner i faget.
Disse rapportene har ikke hovedfokus på rammefaktorenes betydning for fagets innhold og
elevenes utbytte, men viser til flere faktorer som vi mener har betydning for undervisningen i
faget, og som vi vil trekke inn i denne undersøkelsen.
Med en ny læreplan på trappene fokuserer vi på rammefaktorer som utgangspunkt for å forstå
situasjonen for faget i skolen i dag. Vi ser nå tendenser til at gruppestørrelser øker, verksteder
ikke prioriteres og/eller bygges ned og for eksempel at arealet for kunst og håndverksundervising
blir mindre (Lefdal & Moe, UH - konferanse 2017).
Det er i tillegg dokumentert at lærerkompetansen blant lærere som underviser i faget er lav (SSB,
2013/14). Samtidig etterlyses fagfordypning og større fokus på praktisk skapende arbeid i skolen i
den alminnelige samfunnsdebatten og i arbeidet med nye læreplaner (udir.no).
Med utgangspunkt i dette dilemmaet vil vi gjennomføre en kvantitativ undersøkelse for å
kartlegge faktorer for administrative, ressursmessige og pedagogiske rammeverk (Imsen, 2009) for
faget Kunst og håndverk i grunnskoleløpet.
I dette paperfremlegget vil vi drøfte metodologiske utfordringer, problemstillinger og valg knyttet
til å utvikle en landsdekkende survey blant rektorer, lærere og elever.
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Når det digitale billedarbejde bliver analogt og man får fingrene i det
på en anden måde – Et bidrag til belysning af den håndværksmæssige
dimension ved digitalt billedarbejde på iPad.
Helle Rasmussen
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Paper relaterer til dele af mit Ph.d.-projekt fra 2017, som i sin helhed besvarer følgende
problemstilling: Med henblik på at kvalificere og forny undervisningen i skolens billedkunstfag – og
på tværs af fag – ønsker projektet at undersøge, hvordan it-didaktiske designs kan understøtte
undervisningen omkring kompleks betydningsfremstilling i digitalt billedarbejde og fremme
udviklingen af elevers billedæstetiske kompetencer.
Projektets forskningsdesign er inspireret af Design-Based-Research og implicerer brugen af flere
metoder, herunder interviews og klasserumsinterventioner med afprøvning og testning af itdidaktiske designs.
I præsentationen sættes fokus på delresultater af projektet, som vedrører potentialer i brug af iPad
og fagligt relevante apps som medier for digitalt billedarbejde. Projektet har vist, at iPad i kraft af
’touch screen’ og i samspil med udformningen af det digitale interface i visse Apps, kan bidrage til
at fremme læringsudbyttet. Herigennen kan man bl.a. lette håndteringen af den udprægede
kompleksitet, der karakteriserer betydningsfremstilling i digitalt billedarbejde, når betydning
dannes gennem relationelle samspil mellem billedtegn og andre former for tegn (jf. Nelson
Goodman, 1968). Dette potentiale skyldes bl.a., at disse medier remedierer traditionelle og analoge
billedmedier (jf. Bolter og Grusin, 1996). Det skyldes også, at der gennem berøring af skærm og
interaktion med det digitale interface samtidig skabes grundlag for ’tactile vision’, der er en måde
at erfare på, som også knytter sig til analogt billedarbejde. (Jf. Cooley, 2004). På den baggrund kan
man tale om ‘analoge touch’ i det digitale billedarbejde og diskutere, hvorvidt den
håndværksmæssige dimension adskiller det analoge billedarbejde fra det digitale (jf. Rasmussen,
2017).
Referencer:
Bolter, Jay David and Richard Grusin (1996): Remediation. In Configurations 4.3, 1996, pp. 311-358.
Cooley, Heidi Ray (2004): It’s all about the Fit: The hand, the mobile screenic device and tactile vision. In Journal
of Visual Culture, Vol. 3 (2), pp. 133-155.
Goodman, Nelson (1968): Languages of Art – An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis, USA, 1968.
The Bobbs-Merrill Company, Inc.. Library of Congress Catalog Card Number 68-31825.
Rasmussen, Helle (2017): Kompleks betydningsfremstilling i digitalt billedarbejde og billedæstetisk
kompetenceudvikling i skolen. En Design-Based-Research-inspireret undersøgelse af, hvordan it-didaktisk
design kan fremme læringsudbyttet af digitalt billedarbejde på iPad på 5. klassetrin, Aalborg University.
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FlexiDig – fleksibelt digitalt klasserom
Janne Beate Reitan
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☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Problemstilling for prosjektet er: Hvordan utvikle et deltidsstudium med så enkle digitale verktøy
som mulig basert på et heltidsstudium?
Prosjektet FlexiDig innebærer å forberede og gjennomføre første del av deltidsstudiet i Master i
estetiske fag, studieretning Fagdidaktikk: kunst og design. Ideen er å utvikle et fleksibelt digitalt
klasserom som også har overføringsverdi til andre utdanninger. Aksjonsforskning brukes som
metode, der studentene involveres som medforskere sammen med lærerne, samt teknisk
ekspertise ved OsloMet. Opptakene gjøres med programvaren TechSmith Relay, bærbare
mikrofoner for forelesere og en fleksibel mikrofonløsning, CatchBox, for studentene. Det gjøres
opptak av lyd og Powerpoint fra forelesningene for heltidsstudentene. Opptakene legges så ut på
Canvas for deltidsstudentene, slik at de kan høre på forelesningene når det passer for dem i
forhold til deres arbeidssituasjon. Heltidsstudentene får også tilgang til opptakene på Canvas, så
de har mulighet til å repetere fra forelesningene hvis de ønsker det. To studentassistenter er
lønnet for å ta ansvar for opptakene. De ordner alt det tekniske, så foreleserne gjør bare det de
pleier, men med mikrofon på. Deltidsstudentene har i tillegg samlinger hele fredag og lørdag ca en
gang pr måned. De følger da forelesningen sammen med heltidsstudentene først, og fortsetter så
med diskusjoner og seminar. Lørdagene har deltidsstudentene diskusjoner og seminar hele dagen.
Vi har nå gjennomført opptak i studieretningsemnet Fagdidaktikk: kunst og design. Både
deltidsstudentene, heltidsstudentene og foreleserne har gitt positive tilbakemeldinger.
I neste fase skal vi gjøre opptak av fellesemnet Vitenskapsteori og forskningsmetode, sammen
med de andre studieretningene på Master i estetiske fag; Kunst i samfunnet og Drama- og
teaterkommunikasjon. Da må vi installere utstyr i et større rom som rommer studentene fra alle
studieretningene. Vi vurderer også å prøve ut programvaren MediaSite, som gir rom for mer
redigering av opptakene. Prosjektet er en workpackage i det strategiske fyrtårnsprosjektet
Didaktikk for teknologi, design og innovasjon ved OsloMet - storbyuniversitetet.
Referanser

Gjøtterud, S., Hiim, H., Husebø, D., Jensen, L. H., Steen-Olsen, T. H., & Stjernstrøm, E. (2017). Aksjonsforskning i
Norge : teoretisk og empirisk mangfold.
Nordkvelle, Y., Fossland, T. M., & Netteland, G. (2013). Kvalitet i fleksibel høyere utdanning : nordiske
perspektiver.
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☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Problemstilling for prosjektet er: Hvordan utvikle en kompetansegivende utdanning for lærere og
ledere i skaperverksted basert på aksjonsforskning på en etterutdanning?
Forskergruppa DesignLiteracy ved OsloMet - storbyuniversitetet har over flere år samarbeidet med
Vitensenteret på Norsk teknisk museum om utdanning i skaperverksted – eller makerspace som
brukes internasjonalt. Dette har resultert i etterutdanningstilbudet Skaperlærer – programmering i
praksis, som er basis for et aksjonsforskningsprosjekt som har som mål å utvikle en
kompetansegivendevidereutdanning for lærere og andre som ønsker å lede et skaperverksted. En
masterstudent kommer også til å gjennomføre sitt masterprosjekt som en del av
aksjonsforskningsprosjektet. Prosjektet er en felles workpackages for alle instituttene på Fakultet
for teknologi, kunst og design i det strategiske fyrtårnsprosjektet Didaktikk for teknologi, design og
innovasjon. Etterutdanningskurset gjennomføres i hovedsak på det nyeste skaperverkstedet på
Vitensenteret på Teknisk museum – TeknoLab, men også noe på Institutt for estetiske fag (EST)
OsloMet. Deltakerne og lærerne på etterutdanningskurset er medforskere i prosjektet. Tema på
kurset er en kombinasjon av den tradisjonelle og digitale sløyden, skaperbevegelsen, undervisning
i skaperverkstedet, grunnleggende prinsippene for programmering, bruk av Micro:bit for
skaperglede, bruk av vinylskjærer og 3D printer, programmering og modellering i 2D og 3D, Etekstil. Konferansen Skaperverksted i skolen er en frivillig del av kurset. Etterutdanningskurset går
over seks lørdager fra 9-15. Kurset avsluttes med en ukes obligatorisk praksis for deltakerne som
ledere for MakerCamp 2019 for barn og unge på Teknisk museum i uke 26 eller 27. Helga før
møtes deltakerne i to dager med planlegging av opplegget for MakerCamp 2019.
Basert på erfaringene med etterutdanningskurset, utvikles det en plan for en kompetansegivende
videreutdanning med planlagt oppstart høsten 2020.
Referanser

Gjøtterud, S., Hiim, H., Husebø, D., Jensen, L. H., Steen-Olsen, T. H., & Stjernstrøm, E. (2017). Aksjonsforskning i
Norge : teoretisk og empirisk mangfold.
Halverson, E. R., & Sheridan, K. (2014). The Maker Movement in Education. Harvard Educational Review, 84(4),
495-504.
Sheridan, K. M., Halverson, E. R., .Litts, B. K., Brahms, L., Jacobs-Priebe, L., & Owens, T. (2014). Learning in the
making: A comparative case study of three makerspaces Harvard Educational Review, 84(4), 505-531.
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Methodological perspectives on craft research
Kirstine Riis og Camilla Groth
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Teachers in the field of arts and craft are often crafts persons or artists – makers – themselves.
Understanding learning through the making process from inside is essential for understanding how
to teach in the field. In this paper we focus on academic research in crafts, conducted by crafts
persons from an inside perspective and through practice-led approaches, and where the objective
is to explore, understand and communicate the knowledge developed in the making process.
By taking two doctoral thesis as examples, the paper discusses methodological perspectives on
craft research and the relevance of this research as essential contribution to develop future
educational knowledge in the field of arts and craft. Academic research in crafts conducted by
researcher/practitioners is still young, as the practice fields only quite recently were accepted in
academia.
This paper presents methodological perspectives on the study of craft with a focus on experiential
and embodied processes. The two doctoral thesis that are discussed both deal with making in
material by hands and both researchers use a theoretical frame that allows knowledge to emerge
through the body in action and interaction with the material and environment. Both use video and
practice-led research, where the video analysis plays a central role, additionally both researchers
are reflecting on the double role of researcher-practitioner.
In the paper, we will a) discuss the importance of accordance between the knowledge explored,
the epistemological standpoint, theoretical framework and methods used in the research. Based
on experiences and results from the two doctoral projects we will b) suggest and discuss relevant
methods to conduct research from inside perspective and through practice-led approaches. These
methods could be used for developing teaching and learning activities based on practice-led
processes.
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I en verden som er i stadig endring, i et tempo som kanskje er raskere enn noensinne, blir kritisk
tenkning og økt innsikt i og forståelse for hvordan verden endrer seg fremhevet som særdeles
viktig kompetanse for dagens unge og fremtidens borgere.
Media literacy er et begrep som blir brukt om det å utvikle en forståelse av medias rolle i
samfunnet i tillegg til grunnleggende ferdigheter i undersøkelser og personlig uttrykk nødvendig
for borgere i et fritt demokrati.
Gjennom skoleprosjektene Media 2046, Media 2047 og Media 2048 i egen praksis som lærer i
utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon i videregående skole har målet vært å utvikle
undervisning som tar sikte på å gi elevene en større forståelse for seg selv, verden de lever i,
endringer som har skjedd, skjer og kan skje. I skolearbeidet identifiserte elevene mediatrender og
endringer. Videre utviklet de fremtidsscenarioer der de beskrev samfunnet generelt, seg og sitt liv.
I tillegg beskrev de hvordan mediesamfunnet har endret seg med henhold til mediebruk,
medieinnhold, mediestruktur og medieteknologi.
Med utgangspunkt i scenarioene utviklet de fremtidsfortellinger som ble utviklet til ferdige medieog designprodukter. Uttrykksformene varierte fra auditive og audiovisuelle dramatiseringer som
hørespill, live-action og animerte kortfilmer til fotonoveller, tegneserier og presentasjoner av
produktdesign.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Fremtidsscenarioer, kritisk tenkning, empowerment, media literacy,
Hvilke fremtidige muligheter kan ligge i prosjektet? Hvordan kan
prosjektet videreutvikles i forskningsøyemed?
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Marit Roland
Universitetet i Agder, Fakultet for Kunstfag
Kommunikasjon gjennom klassisk og eksperimentell tegning. Hvordan
jeg bruker mitt kunstnerskap innenfor tegning til å bekjempe
«tegneangst» i undervisningen
Marit Roland

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☐Praksisfortelling (300 ord)
I mitt møte med studenter opplever jeg at en stor andel har hva jeg kaller «tegneangst». Er ikke
blyantstrekene perfekt utført på første forsøk får jeg ofte høre at «jeg kan ikke tegne». Myten om
at tegneferdigheter er noe man intuitivt har- eller ikke er seiglivet. Jeg undersøker derfor hvordan
klassisk tegneundervisning i kombinasjon med en mer eksperimentell tilnærming kan gi
studentene større selvtillit innen tegnefaget, samt forståelse for at det finnes mange måter å
formidle en ide på gjennom tegning. Denne tilnærmingen gjøres på bakgrunn av mitt eget
kunstnerskap hvor jeg gikk fra et klassisk til et mer eksperimentelt tegneutrykk
(https://maritroland.wordpress.com)
Gjennom den klassiske tegneundervisningen introduserer jeg studentene til enkle verktøy som på
kort tid kan forbedre tegneferdighetene. Ved å fokusere på effektive og enkle verktøy opplever jeg
at mange studenter erfarer rask progresjon. Men hvordan kan jeg som underviser også åpne opp
for en mer undrende og sansbar tilnærming til tegnefaget når den for mange er så bundet i den
figurative verden? Her kommer arbeidet med eksperimentell og nonfigurativ tegning inn. Når
studentene ikke lenger skal gjengi en bestemt form opplever jeg dem som friere og at de tør å ta
større sjanser. Felles for begge metodene er å tydeliggjøre at for å bli en god tegner kreves det
kunnskap, repetisjon, men også undring og sansning. Det handler ikke om en gave du enten har
eller ikke.
Det å kommunisere godt gjennom tegning handler ikke nødvendigvis om å ha den perfekte strek,
men at du har en trygghet i at det du tegner kommuniserer. Gjennom å kombinere de to nevnte
tilnærmingsmåtene ønsker jeg å ytterligere styrke studentenes tro på egne tegneferdigheter og at
nettopp deres strek har noe å fortelle.
* De to tilnærmingsmåtene er testet på UiA studenter, men enda ikke samme gruppe. Prosjektet
er helt i startfasen.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Klassisk + eksperimentell tegning = sant, «tegneangst», mestring,
utfordre
Hvilke oppgaver har du opplevd har hjulpet elevene/studentene til å få
økt selvtilitt innen tegning og hvorfor?
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Bente Skjelbred
Høgskolen på Vestlandet
Ungdomsskolelæreres oppfatninger av "å skrive" og tegning i kunst og
håndverk
Bente Skjelbred

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Faghistorisk forskning rundt tegning, viser at tegning har en sentral plass i faget og kan ha mange
formål (Borgen, 1995; Brænne, 2009, 2011; Kjosavik, 2003; Pedersen, 1999). Tegningens plass i
kunst- og håndverksfaget og tenkning rundt tegningens innhold er kommunisert i
læreplanplanverket Kunnskapsløftet. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til hva som faktisk
skjer i oversettelsene fra læreplan til praksis (Borgen & Brandt, 2008; Borgen & Hjardemaal, 2017;
Gulliksen, 2012) og hvordan elevene erfarer faget (Dagsland, 2015). Vi vet lite om hvordan tegning
i faget faktisk har vært gitt plass i undervisnings- og læringsaktivitetene i ungdomskolen under
Kunnskapsløftet (LK06).
Dette paperet diskuterer derfor spørsmålet: Hvordan fremtrer tegning knyttet til LK06s beskrivelse
av den grunnleggende ferdigheten «å skrive» i læreplanen, og hvordan blir dette oppfattet av
lærere i kunst- og håndverksfaget i ungdomskolen? Paperet problematiserer hvordan tegning
beskrives i læreplan (LK06) og støttemateriell, og hvordan lærere i fire ungdomskoler på
Vestlandet tolker tegning knyttet til LK06s beskrivelse av den grunnleggende ferdigheten å skrive i
kunst- og håndverksfaget.
Problemstillingen blir belyst gjennom Goodlad’s (1979) konseptuelle teori. Del a) av
problemstillingen blir belyst gjennom dokumentanalyse (Fauskanger & Mosvold, 2014; Hsieh &
Shannon, 2005) av læreplanen, LK06 og nærlesing av støttemateriellets omtale av tegning i kunstog håndverksfaget, og del b) blir belyst gjennom en kvalitativ intervjuundersøkelse blant kunst- og
håndverkslærere i ungdomskolen. Casestudien har et utforskende design (Yin, 2003; Yin & Nilsson,
2007).
Jeg vil presentere resultatene fra disse analysene og vise til at funnene reiser på sin side nye
spørsmål som må utforskes.

Nøkkelord

Tegning, kunst og håndverk, grunnleggende ferdigheter, taksonomi
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Gitte Skjønneberg
OsloMet, Storbyuniversitetet. Institutt for Estetiske fag, TKD
Digitale læringsressurser
Gitte Skjønneberg

☒ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt
Prosjektet er kommet i gang. Det er prøvd ut på en studentgruppe med faglærerstudenter.
studenter ved OsloMet. Det gjenstår 2 studentgrupper frem mot februar 2019. Skriving og
forskningsresultater er ikke klart på dette tidspunkt
Undervisningen er gjennomført på 3. års faglærerstudenter i Design, kunst og håndverk ved
OsloMet. FOU arbeidet tar utgangspunkt i dagens praksis hvor studentene har fagperioder som går
over 5 uker. Mye av dagens praksis går til undervisning, så hvordan kan teknologi bidra både til
fornyelse og forandring av praksis i lærerutdanningen?
Denne utprøvingen handler om å gå bort fra den tradisjonelle undervisningen i klasserommet med
å kombinere digitale verktøy og studentaktive læringsformer som Blended Learning (BL). BL er å
blande den tradisjonelle klasseromsundervisningen med andre ulike læringsmetoder. Det betyr at
man tar gjennomtenkte pedagogiske valg og bruker hensiktsmessig verktøy for planlegging av
undervisning og læring. BL er en kombinert metode hvor studentene lærer gjennom undervisning
via digitale og elektroniske medier, innslag av studentkontroll, lærer noe tilstede i klasserommet.
Nye metoder for digitale læringsressurser er prøvd ut i egen klasse. Den nettbaserte læringen har
foregått gjennom læringsplattformen Canvas. Fagperioden er lagt opp slik at studentene i forkant
får hele planen som er digital med lenker, videoressurser, etc. All innlevering av arbeider og
produkter levers digitalt, Det samme gjelder vurdering og tilbakemelding. Læringsaktiviteter skjer
både i «nett» klasserom og på samling med bakgrunn i hva som fungerer best hvor. Det er broer
mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre. Studenter må delta
på både obligatoriske samlinger og aktiviteter på nett for å få fullt utbytte.
BL frigjør tid i undervisningen til tettere oppfølging og mer interaksjon mellom lærer og student.
Dette kan gi studentene et rikere og mer variert læringsmiljø som gir større muligheter for faglig
samarbeid, erfaringsutveksling og sosialt felleskap. Denne formen for undervisning blir individuell.
De som jobber raskt kan selv velge om de vil gå videre. Utprøvingen av å tenke nytt med å blande
ulike undervisningsformer kan bidra både til fornyelse og forandring av praksis i lærerutdanningen.
Den nettbaserte undervisningen gjør at mange spørsmål uteblir og prosessen går sin gang.
Studentene avslutter fagperioden med å lage egen digital undervisningsressurs som de kan bruke
til undervisning selv ute i skolen.

Nøkkelord

Digital læring, Blendet Learning, Flipped Clasroom, kreativitet
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Lisbet Skregelid
Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag
Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen
Lisbet Skregelid

☒ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal kulturpolitisk satsing, som skal bidra til at alle
skoleelever i Norge skal få møte profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom skolegangen.
Ordningen fra 2001, som er finansiert av tippemidler (270 millioner i 2017), er helt unik i en
internasjonal sammenheng. Det er likevel endel utfordringer som kan knyttes til forskjellighetene
mellom skole og kulturfelt (Borgen & Brandt, 2006, Christophersen & Breivik, 2013). Spenningene
har ført til at det er vanskelig å integrere DKS tilbudene godt i skolen. En overordnet utfordring er
den generelle neglisjeringen av praktisk estetiske fag i skolen. Signalene med å tone ned kunstens
plass i det kommende læreplanverket er og bekymringsfullt for DKS sin videre eksistens. Bidrar
DKS til en begynnende outsourcing av kunstfagopplæringen i skolen? (Christophersen & Breivik,
2013, Skregelid, 2016, 2018).
For å imøtekomme utfordringene med DKS er det fra flere hold påpekt behovet for å inkludere
DKS i lærerutdanningen (Holvik & Stenslie, 2018). For at DKS skal fungere bedre er det behov for
lærere som anerkjenner kunstens plass i skolen og dens betydning, og som dermed kan bidra til
bedre integrering. Det er og behov for kunstnere som anerkjenner betydningen av kunnskap om
barn og pedagogikk
I dette innlegget vil det redegjøres for både lokale og nasjonale forskningsinitiativ som utforsker
hvordan DKS kan praktiseres i grunnskolelærerutdanningen og betydningen av dette.
Målsetningen med disse initiativene er å inkludere DKS som en etablert del av grunnskolelæreres
undervisning.
Ved å la studentene på samme måte som elever få delta og erfare DKS workshops og ved å også la
de få følge og erfare DKS prosjekt for elever i skolen kan man og få vite mer om hvilken rolle
lærere spiller og kan spille i elevers møter med kunst og kunstnere. Man kan og få mer kunnskap
om betydningen av estetiske arbeidsformer og det å styrke læreres kunstdidaktiske
profesjonalitet.
Sentrale mål med Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen er å bidra til perspektiver på
overordnede spørsmål som omhandler kunst og pedagogikk. Har kunstens egenskaper og
kunstneres arbeidsmåter noe å tilføre den generelle pedagogikken i skolen? Hva kan skolen og
pedagogikken tilføre kunsten og kunstnere?

Nøkkelord

Den kulturelle skolesekken, lærerutdanningen
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Anne Solberg
Universitetet i Sørøst-Norge
«Porcelaineous». Epistemiske objekter i porselen
Anne Solberg

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Artikkelen gjelder praksisrettet forskning innen kunst og håndverk og er relevant for høyere
utdanning, primært på master- og doktorgradsnivå.
Tema for artikkelen er eksperimenter i hvitt og svart porselen der materialets egenart og
yttergrenser prøves. Materialets fysiske egenskaper sees i sammenheng med dets uttrykksmessige
potensial. Det kunstneriske uttrykket og verkets mening er fokus for prosjektet. Dette omfatter
spørsmål om avbildning kontra abstrakt uttrykk i forhold til to- og tredimensjonal form, bruksform
kontra bilde, og i hvilken grad materialets egenart har utnyttet i verket. Ettersom selve materialet
porselen er sentralt i prosjektet, diskuteres det i forhold til teorier om ny-materialisme. Teorier om
material agency anses her som en metaforisk betegnelse for en dypere forståelse for materialers
egenart og potensial.
Parallelt med de praktiske eksperimentene diskuteres forskningsmetoder for denne tematikken.
Prosjektet anses å ligge innenfor området kunstnerisk utvklingsarbeid, med en ambisjon om at det
skal tilfredsstille krav for vitenskapelig publisering. Prosjektet sees i sammenheng med the practice
turn innen forskning (Knorr Cetina 1981, Nowotny 2011). Prosjektet er del av et større prosjekt
som forståes som et mer omfattende experimental system. Som resultat av eksperimentene,
forstås porselensobjektene som epistemic things (Rheinberger 1997, Borgdorff 2013, Scrivener
2013, Stallschus 2013, Witzgall 2013). Kunnskapen som utvikles gjennom eksperimentene, anses å
være innbakt i tingene selv. Samtidig eksponeres denne kunnskapen visuelt og verbalt. Vurdering
av kunstneriske uttrykk tar utgangspunkt i humanistiske forskningsmetoder med vekt på
hermeneutisk tilnærming, og et utvidet perspektiv på tingenes historie (Kubler, 1962).
Prosjektet er ett av flere delprosjekter, kalt forskningslinjer, i et større fireårig prosjekt.
Herværende delprosjekt er planlagt som Linje 1, med engelsk betegnelse ‘Porcelaineous’. Dette vil
være en sentral del av det større prosjektet fordi materialets egenart og yttergrenser er
grunnleggende for de øvrige forskningslinjene. For tiden er flere linjer under arbeid. Linje 2, Raw,
er til nå det den mest omfattende. Linje 1 er påbegynt og er i gang. Materialer er valgt, de første
eksperimenter er utført og brent, og skisser foreligger for videre eksperimenter i høstsemesteret
2018.

Nøkkelord

Porselen, materialitet, kunstnerisk utviklingsarbeid, epistemiske ting,
eksperimenter
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Lovise Søyland
Universitetet i Sørøst-Norge
Touchy stuff? Young Children’s Sense-making in Touch Interactions
with Materials, Materiality and Technologies in Transmaterial
Landscapes
Lovise Søyland

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
This article suggests that the process of children’s sense-making in explorative actions in their
environments is closely related to embodied experience and the sense of touch. Previous research
in the field of arts and crafts education on aesthetic experience, embodied cognition and making
has highlighted the role of touch in interactions with materials as the driving force behind
children’s self-motivated actions to search for problems and find solutions. Today, learning
environments on large-scale changes from material to virtual, which brings new challenges and
opportunities for tactile cognition. Touch and emotions are essential for children’s sense-making
of the world, despite this it has been largely neglected in cognitive science.
This article presents and discusses a group of young children’s sense-making in explorative touch
interactions with technologies, materials and materiality in transmaterial landscapes. The
children’s touch interactions was explored together with their kindergarten teacher and me,
where I (author) took a position as an A/R/T-ographer (artist, researcher and teacher). The main
methods for data generation was case study and explorative inquiry, drawing on arts-based
research methodology, while the main approach for generating data involved observations, data
notes, stills and video documentation.
The study identifies how important it is to put touch on the agenda of learning in both the material
and virtual environment and perhaps most of all not to split the material from the virtual, but
explore how the transmaterial environment, can offer new potentials and make sense for children
in their explorative touch interactions. The study also indicates that touch involves more that we
usually put in our everyday language connected to learning, and that we must extend our
understanding of touch. Touchy stuff can be more than tangible materials and tools and mediators
can transform and shape what children can explore and experience. The viewpoint from arts
education emphasizes the experimental and the unforeseen aspect in children’s explorative touch
interaction and sense-making, thereby supplementing studies performed in e.g. human-computer
interaction.

Nøkkelord

Sense-making, touch interaction, emotions, experimental, transmaterial
environment, embodied cognition.
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Ingvild Digranes, Jon Hoem, Jeanett Goodwin og Arnhild Liene
Stenersen
Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Integrering av programmering i kunst- og håndverksfaget i
grunnskolelærerutdanningen
Arnhild Liene Stenersen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Ved fagfornyelsen høsten 2020 antydes en mulig retning for fornyelsen av KH-faget i grunnskolen,
der også programmering blir en del av innholdet og kompetansen i grunnskolen. Det er koblet til
visuell modellering, et begrep som ikke er klart innholdsmessig i utgangspunktet.
Denne endringen av innholdet i kunst- og håndverksfaget og uklarheter i hvordan man skal tenke
programmering integrert i helheten, åpner for at lærerutdanningsinstitusjonene kan være med å
redefinere tankene og målene for studentenes kompetanse. Hvordan kan kunst- og
håndverksstudenter i GLU utvikle kompetanse i programmering slik at prosjekter knyttet til
algoritmisk tenkning er fagdidaktiske og ikke instrumentelt motiverte ved innføringen av
fagfornyelsen?
Ved HVL, Bergen har deler av fagmiljøet innenfor kunst og håndverk i startfasen av et prosjekt i
samarbeid med Fagavdelingen for barnehage og skole i Bergen kommune. Kommunen har som
mål at prosjektet skal bidra til algoritmisk tenkning i møtet med micro:bits blant elevene i
Bergensskolen. Motivasjonen for KH-fagmiljøet ved HVL er å få være med på å definere hvordan
programmeringen kan integreres i KH-faget på en hensiktsmessig måtes om ikke går på bekostning
av fagets egenart. Dette vil kunne skape møtepunkter mellom tradisjonelle og nyere arbeidsmåter
innenfor rammene av kunst og håndverk.
Studentene i tre KH-klasser i GLU-utdanningen vil arbeide med oppgaver hvor digitale og analoge
medier og teknikker kombineres. Eks. på oppgaver som vil bli gjennomført er interaktive kinetiske
skulpturer, kroppsskulpturer og transformerte bøker (Artsit’s books). Til selve programmeringen vil
studentene benytte en nettbasert blokkeditor som muliggjør styring av micro:biten og ulike former
for periferiutstyr. Det vil bli samlet inn ulike data; studentarbeider og -refleksjoner, foto og
intervju. I forlengelsen av dette prosjektet er det et ønske om samarbeid mot praksisfeltet i
kommende praksisperioder. På den måten vil studentene blir utfordret på å videreformidle og
aktivt anvende kunnskapen de har tilegnet seg gjennom undervisningen på høgskolen.
Presentasjonen vil vise eksempler på studentarbeider og videre åpne for tanker og diskusjon
omkring hvordan koding/programmering kan inkluderes i kunst og håndverk på en hensiktsmessig
måte.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Tredimensjonale uttrykk, fagfornyelse, koding, programmering
Hvordan kan kunst og håndverk ta i bruk programmering som en
integrert del av fagets egenart?
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Kari Saasen Strand
OsloMet
Elektronikk og tekstiler i kunst og håndverk
Kari Saasen Strand

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Poster/visuell framstilling/liten utstilling, fysisk/digital? (300 ord)
Dette prosjektet omhandler det å integrere elektronikk i tekstiler, noe som faller under fagfeltet etekstiler og wearables.
Ved Institutt for estetiske fag (EST) på OsloMet, har det siden 2011 vært gjennomført flere
prosjekter og kurs for elever, studenter og lærere innen e-tekstiler. Det har vært fokus på et
praktisk og estetisk utforskende arbeid. Elektronikk blir integrert i tekstiler ved å sy for hånd og
med maskinsøm, med strømledende tråd og andre elektroniske komponenter, slik som
motstander, lysdioder og batteriholdere. På denne måten vil de elektroniske komponentene
utvide eller forandre tekstilets funksjon. Det estetiske uttrykket står i fokus og komponentene blir
en naturlig del av designet. Man lærer å utvide sin kunnskap og utvikle sine ferdigheter, både
teknisk og estetisk, underveis mens det eksperimenteres. Dette er nyttige kunnskaper å trekke inn
i design og designprosesser i undervisningen.
E-tekstiler hører hjemme i faget Kunst og håndverk, samtidig som det kan plasseres under det
flerfaglige emnet Teknologi og design, som er knyttet til fagene naturfag, matematikk og kunst og
håndverk. E- tekstiler har også et tverrfaglig potensial, hvor kunst og håndverk kobles sammen
med emner som entreprenørskap og teknologi og design. I tillegg er e-tekstiler aktuelt for
valgfagene på ungdomstrinnet Design og redesign, Sal og scene og Teknologi i praksis og
utdanningsprogrammet Design og håndverk i vgs.
I arbeidet med denne artikkelen vil jeg samle informasjon og kunnskap om hva som har blitt gjort
tidligere i skolen. I tillegg ønsker jeg å se på hva som gjøres internasjonalt, og hva som preger
arbeidet og trender innen fagfeltet e-tekstiler innen mote, helse, sikkerhet, sport, scenografi og
skole.
Jeg har begynt å kartlegge hvordan de som har vært involvert i kurs og prosjekter har tatt
kunnskapen med seg videre inn i eget arbeid. Jeg undersøker hvilke utfordringer de har stått
ovenfor, og hva som må til for at de skal kunne bruke e-tekstiler i eget arbeid. Jeg håper på
konferansen å få respons på hva som er behovet ute i skolen?

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

e-tekstiler, elektronikk, tekstiler, designprosesser, koding
Behovet i skolen (eks. koble e-tekstil og koding)?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Anna Svingen-Austestad, Lene Dalgård
Universitetet i Agder.
Om steds-spesifisitet i kunsten: Skapende arbeid i mellom
Anna Svingen-Austestad og Lene Dalgård

☒ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) Paper presentørene har arbeidet med undervisning på UIA i flere år og arbeider med en
artikkel på norsk omkring stedspesifisitet i kunsten – og
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
I paper presentasjonen vil vi gi en smakebit på hvordan vi, i teori og praksis, har jobbet med
stedsspesifikke tilnærminger i emnet Stedsrelaterte uttrykk i bachelor Kunst og håndverk ved
Universitetet i Agder. Vi vil reflektere over det vi forstår som fruktene av emnet: i mellom: et
vekselspill mellom tradisjonelt verksted og ulike fysiske og sosiale plasser som utfordrer et ensidig
fokus på det visuelle og materielle objektet, og åpner for et samspill mellom teori og praksis.
Med forankring i kunstner, arkitektur- og kunsthistoriker Miwon Kwons (2002) teori omkring
steds-spesifisitet, har vi utforsket ulike tilnærminger til det hun kaller det fenomenologiske, det
institusjonelle og det diskursive paradigmet. Kwons teorier har sitt fundament mellom kunst og
arkitektur og baseres på utviklingslinjer omkring steds-spesifisitet. Kwon starter med å peke på
tidlige Land Art prosjekter og kunstprosjekter i det offentlig rom som er fysisk knyttet til en
bestemt lokasjon eller arkitektur. Dette kaller hun for det fenomenologiske paradigmet. Videre
bruker hun begrepet det institusjonelle paradigmet for å fremheve et kritisk blikk på
kunstinstitusjonen. Det diskursive paradigmet viser til hvordan samtidskunsten åpner for en
nomadisk tilværelse for kunstneren og til kunstprosjekter som kan knyttes til den sosiale
konstruksjonen av sted/tematikk, der essensen av det stedsspesifikke er diskursiv heller enn
stedfast.
Med utgangspunkt i disse tilnærmingene vil vi gi eksempler fra egen kunstneriske og
kunstfagdidaktiske praksis som belyser de ulike tilnærmingsmåter og hvordan de fordrer særlige
arbeidsprosesser og utforskningsstrategier. Ved å vektlegge den sosiale og den fysiske kontekstens
betydning i det skapende arbeidet, utfordres en ensidig tenkning omkring det visuelle og
materielle objektets avsluttethet, og åpner opp for nye muligheter i den skapende prosessen.
Vi vil vise mulighetene som ligger i mellom studio og ulike lokasjoner, det sosiale og fysiske sted,
teori og praksis, objekt og kontekst for å reflekterer over hvordan steds-spesifisitet i kunsten og
dens utvikling har fagdidaktisk aktualitet. Emnet er relevant og trekkes frem i nye læreplaner
videregående skole, i rammeplan for kulturskolen i tillegg til å angå kunst- og håndverksfaget i
grunnskolen.
Kwon, Miwon. 2002. One place after another : site-specific art and locational identity .
Cambridge, Mass : The MIT Press

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Steds-spesifisitet, teori, praksis, fagdidaktikk
Hvilke erfaringer har publikum med steds-spesifisitet?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Anna Svingen-Austestad
Universitetet i Agder
Kompetanse eller skape åpninger? Kunstfagdidaktiske refleksjoner
omkring sannhet og subjektivering
Anna Svingen-Austestad

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
Paperet er en videreutvikling og foredling av perspektiver fra avhandlingsarbeidet (SvingenAustestad 2017) og prøveforelesninger i forbindelse med disputas 15.mai 2017. Prosjektet
planlegges publisert som en artikkel ila. høsten 2018.
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
I 2016 fikk studieforberedende utdanningsprogram Kunst, design og arkitektur [tidligere
Formgivingsfag) nye kompetansemål (iverksatt høsten 2016). Fagutviklingen har bidratt til å sette
begreper og faguttrykk på en rekke kunnskapsformer og praksiser som skal bidra til å synliggjøre
fagets innhold og hva elever skal kunne mestre etter endt programfag. Samtidig er det grunn til å
spørre hvordan det nåværende utdanningspolitiske fokus på kompetanse klarer å fange inn av
vesentlige sider av kunstfagenes egenart og hvilken forståelse av utdanning denne tenkningen
omkring kompetanse bidrar til.
Med utgangspunkt i denne problematikken vil jeg analysere kompetansemål i Kunst, design og
arkitektur (2016) i lys av det Michel Foucault (2006) kaller en forskjell mellom sannhet forstått som
en ’…demonstrasjon’ (236) og sannhet forstått som en ’…begivenhet’ (237). For Foucault er ikke
sannhet knyttet til spørsmål om korrespondanse og kunnskap eller om kunnskapens validitet og
gyldighet, men om hvordan noe blir pekt ut som gyldig eller meningsfylt i en situasjon og hvordan
ulike mekanismer bidrar til å forme både sannhet og subjekter. På denne måten knyttes ikke
sannhet primært mot epistemologi, men mot spørsmål omkring etikk og politikk.
I paperet vil jeg undersøke hvordan Foucaults (2006) begrep om en "sannhetsdemonstrasjon"
[truth-demonstration] kan bidra til å belyse hvordan kompetanse begrepet slik det fremkommer i
læreplan for Kunst, design og arkitektur bidrar til et sett av navngivninger, normdannelser og
grenser som gir opphav til et avgrenset forråd av ord, sansemåter og handlinger i fagområdene.
For hos Foucault er det også mulig å spore en annen forståelse av sannhet, et perspektiv som han
kobler til en hendelse mellom et subjekt og noe utenfor, det han kaller en sannhetshendelse som
et ’lynglimt’ [thunderbolt] (237), en hendelse som forstyrrer subjektet og som kan potensielt skape
åpninger for transformasjon – dersom subjektet er rede.
Foucault, Michel. 2006. Psychiatric power : Lectures at the
Collège de France 1973 – 1974, edited by F. Gros. Translated by
Graham Burchell. New York: Palgrave Macmillan.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Sannhet, subjektivering, kompetanse
Hvordan kan fagmiljøet…
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Bjørg Svinsholt, Ingunn Solberg
Dronning Mauds Minne Høgskole
Landart og dokumentasjon i barnehagelærerutdanningen
Ingunn Solberg og Bjørg Svinsholt

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
I vårt arbeid med barnehagelærerstudenter, ønsker vi her å sette fokus på studentenes
oppmerksomhet på sine omgivelser. Vi har arbeidet med stedsspesifikke, kunstfaglige prosjekter
ute i naturen, og ser på hvilke muligheter dette gir i arbeid med studenter. I dette kan man finne
et mangfold av læringsområder og didaktiske siktemål. Alt kan ikke berøres her. Vårt fokus er på
arbeidet med studenter, og i hvilken grad de adapterer fagområdets muligheter for seinere arbeid.
På dette området finner vi lite empiri. Vi ønsker å forske videre på disse forholdene; hva studenter
faktisk tar med seg ut i praksis, representert ved et spesifikt fagområde.
I presentasjonen ønsker vi også å fokusere på studenters refleksjoner over, og dokumentasjon av,
eget arbeid. Det å se tilbake, bearbeide, reflektere, gi rom for ideer om hva man har klart og
hvordan erfaringene kan brukes videre, er vesentlige deler av læringsprosessen. Det gir muligheter
for utvikling.
I barnehagelærerutdanningen jobber vi med et dobbelt didaktisk perspektiv. Vi underviser
studenter, som skal arbeide med barn. Det kan være nyttig å være tydelig på at vi ikke bare jobber
med barnehagebarn. Vi jobber også med studenter.
Hver gruppe fikk et gitt tema som hovedfokus, samt å finne en egnet plass for dette. Vi la vekt på
at studentene skulle dokumentere og presentere sitt arbeid. Det resulterte i en synliggjøring av
hva gruppene gjorde, både kunstfaglig/formmessig og i forhold til samarbeid. Foto av prosessen i
forskjellig vinkler ble vektlagt. Studentene har tilegnet seg kunnskap om div. filmteknikker, hvor
de i etterkant arbeidet med å sette sammen bilder og til slutt sy dette sammen med tekst og egnet
musikk. Musikken kommer inn som en tverrfaglig del av oppgaven, hvor man må ta bevisste valg.
Natur- og miljøperspektiv er også sentralt.

Nøkkelord

Landart, bevisstgjøring, dokumentasjon, miljø.
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Solveig Toft og Birgitte Nordahl Husebye
Høgskolen i Østfold
Skaperglede med performance - Lesing og skriving som redskap for
estetiske erfaringer i musikk, kunst og håndverk og kroppsøving.
Solveig Toft og Birgitte Nordahl Husebye

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☒ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Innenfor de kunstpedagogiske miljøene har det vært diskutert på hvilken måte integreringen av de
grunnleggende ferdighetene påvirker de praktisk-estetiske fagene, ofte med utgangspunkt i at de
går på bekostning av de praktisk-estetiske fagenes egenart. I dette prosjektet var fokuset hvordan
de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving kunne styrke de praktisk-estetiske fagene.
Gjennom et etterutdanningskurs for lærere i forbindelse med departementets satsing
«Kompetanse for kvalitet» om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag, ble det
på HIØ gjennomført en kvalitativ studie om hvordan lesing og skriving ble opplevd som redskap for
estetiske erfaringer i et tverrfaglig undervisningsopplegg med fagene musikk, kunst og håndverk
og kroppsøving. Performance art ble valgt som arbeids- og uttrykksform som eksempel på
tverrfaglig skapende arbeid. Deltakerne måtte bruke materialer og kropp i et visuelt, auditivt og
kroppslig uttrykk for et stikkord som ble tildelt i en «flaskepost». Ulike typer lese- og
skriveaktiviteter var integrert i arbeidsprosessene. Undervisningsopplegget hadde til hensikt å gi
kursdeltagerne personlige erfaringer med lesing og skriving i skapende prosesser i tillegg til
intensjonen om at de ville ta erfaringene med seg i sin yrkespraksis.
Metoden var deltakende observasjon med loggskriving og en selvadministrerende
spørreundersøkelse online i ettertid. Det teoretiske utgangspunktet var begrepet estetiske
læreprosesser omtalt av Austring og Sørensen og John Deweys begrep om estetiske erfaringer
beskrevet i boka «Art as Experience», også omtalt og fortolket av Lars Løvlie. Undersøkelsens
resultater kunne tyde på at både skriveprosessene og de skapende prosessene med å lage og
fremføre en performance bidro til å fremme deltakernes estetiske erfaringer. Lese- og
skriveprosessene fikk den skapende aktiviteten i gang på en effektiv måte, skrivingen bidro til å
rydde opp i de umiddelbare inntrykkene og opplevelsene ble mer reflekterte og helhetlige. I
henhold til Dewey (1980, 2008) er det når du tar et skritt tilbake og ser sammenhengen mellom å
gjøre og gjennomgå du legger grunnlaget for en bevisst estetisk erfaring. Slik bidro ikke lesing og
skriving bare inn i, men inngikk som del av den estetiske erfaringen.
Dette er et ferdig fagfellevurdert kapittel i antologien «Skaperglede, engasjement og
utforskertrang» Universitetsforlaget, red. Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad. Den
er planlagt publisert i desember 2018.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Estetiske erfaringer, tverrfaglighet, performance, lesing og skriving som
grunnleggende ferdighet
De grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fag. Hva er de
praktisk-estetiske fag sin egenart, fellesnevnere og forskjeller?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Charlotte Tvedte
Høgskulen på Vestlandet, kampus Stord
WOW! Har eg laga da? Med ein partnar!
Charlotte Tvedte, Høgskulelektor i kunst og håndverk

☒ Underveis-prosjekt (FOU-arbeid hausten 2017 – hausten 2020)
☒Vitenskapelig paper
Problemstilling: Korleis kan undervisningsdesignet ARTig styrke skaparglede, engasjement og
utforskartrong hos både studentar og elevar?
Bakgrunn: ARTig er eit lærarutdanningsrelevant og praksisnært design av eit fleirfagleg
undervisningsopplegg med utgangspunkt i naturfag, norsk og kunst og handverk. Designet blei
fyrste gong gjennomført hausten 2013 og sidan den gong har det blitt implementert i grunnskuleog barnehage-lærarutdanningane ved HVL (Stord). Etter vårt syn har eit viktig metodekonsept
utvikla seg i designet; frå fakta til fiksjon. Elevar og studentar byggjer sin eigen kunnskap gjennom
å skapa eigne formuttrykk. Frå saklege observasjonar av naturen går vegen til fabulering, fantasi
og fiksjon. Gjennom metodekonseptet ønskjer me å leggje til rette for, og ta på alvor, born sine
utforskande, sanselege og skapande sider i møte med fakta og vitskap.
Metode: Hausten 2017 undersøkte me korleis fire grunnskulelærarstudentar (GLU 1-7) kunne
nytte ARTig, som undervisningsdesign og metodekonsept, for å styrka skaparglede, engasjement
og utforskartrong hos elevar på 4.trinn. Tre høgskulelektorar deltok i studentane si gjennomføring
og samla inn datamateriale på skulen gjennom observasjonar (video, foto, loggføring) og
fokusgruppeintervju. Datamaterialet skal no analyserast og skape bakgrunn for ein artikkel, der me
ønskjer å få fram viktige didaktiske prinsipp for designet og presentere resultat i frå
forskingsaktivitetane.
Foreløpige resultat: Tittelen «WOW! Har eg laga da? Med ein partnar!» er eit elevsitat frå eit av
fokusgruppeintervjua. Sitatet kan spegla både elevstemmene og studentstemmene i denne
gjennomføringa. Samarbeidet om formuttrykka blir trekt fram som noko av det mest utfordrande,
samstundes som dette òg blir poengtert som noko av det «gøyaste» med ARTig. Skapande
samarbeid ser ut til å vere noko av det som kan styrke skaparglede og utforskartrong hos elevane.
ARTig-designet har gitt studentane høve til å la elevane arbeide med eit autentisk materiale
gjennom autentiske læringssituasjonar - noko som ser ut til å skapa eit autentisk engasjement hos
elevane.
Sentral teori: Austring & Sørensen (estetiske læreprosessar), Biesta (utdanninga si vedunderlege
risiko), Dewey (leik, erfaringar og konstruktivisme), Dysthe (dialog, samspel, læring), Frisch
(teiknedidaktikk), Sawyer (improvisasjon og kreativitetsomgrepet), Vygotskij (leik og fantasi)
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Heilskapleg og fleirfagleg lærarutdanning, praktiske og estetiske
læreprosessar, samarbeid, engasjement, demokrati
Korleis styrke samarbeidet i skapande prosessar?
Kva for nokre teoriar støtter opp om borna sin fantasi i læreprosessar?
Demokrati gjennom skapande prosessar?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Gry Uhlin-Engstu
Institutt for estetiske fag Fakultet for humaniora, idretts- og
utdanningsvitenskap. Universitetet i Sørøst-Norge
Estetiske læreprosesser ute i naturen
Gry Uhlin-Engstu

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Bidraget bygger på et tverrfaglig prosjekt med fokus på estetiske læreprosesser, knyttet til
profesjonstrappen. Presentasjonen handler om studentenes møte med naturen som skapende
materialer. Gjennom dette møte, erfarer studentene skapende deltagende møter med de
stedsspesifikke naturmaterialene, men også med hverandre da de samarbeider i grupper.
Studentene utforsker naturen som materiale og oppdager tverrfagligheten i dette møte.
Opplegget er gjennomført ved oppstart på campus Notodden to år på rad, med to studentkull,
som et tverrfaglig oppstartprosjekt med fokus på estetiske læreprosesser. Prosjektet introduseres
og ledes av kunst og håndverk, naturfag og kroppsøving. Alle førsteklassingene ved den 5-årige
grunnskolelærerutdanningen ved campus Notodden har levert refleksjoner i etterkant. Denne
presentasjonen bygger på refleksjonene til studentene og erfaringene som ble gjort med dette
tverrfaglige prosjektet.
Problemstilling / fokus: Hvilke erfaringer får og opplever 1.års grunnskolelærerstudenter i arbeid
med stedsspesifikke materialer ute i naturen, som de opplever meningsfylt og tenker de kan ta
med seg videre som lærer, for å bidra til elevers estetiske læringsprosesser i
begynneropplæringen?
Det er interessant å se hvordan helt ferske grunnskolelærerstudenter oppdager og erfarer
estetiske læreprosesser og tenker disse prosessenes betydning for dybdelæring og tverrfaglighet.
Estetiske læreprosesser er et av de tverrfaglige elementene i profesjonstrappen. En analyse av
studentenes refleksjoner i etterkant av møte med naturen som materiale, vil bidra til en større
forståelse av hvordan studentene oppfatter møte med naturmaterialene ute i naturen som
estetiske læreprosesser og betydningen studentene legger i dette. Studentene fikk like
hjelpespørsmål til refleksjonen, men det var valgfritt hvordan de ønsket å besvare den.
Bidraget vil være med på å dokumentere, samt videreutvikle arbeidet med estetiske læreprosesser
i profesjonstrappen, ved grunnskolelærerutdanningen. Bidraget vil også synliggjøre kunst og
håndverk inn i profesjonstrappen.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Estetiske læreprosesser, profesjonstrapp, stedsspesifikke materialer
Hvordan kan denne undersøkelsen videreutvikles / underbygges?
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Navn
Arbeidssted
E-post
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Gry O. Ulrichsen
NTNU, ILU
Gry.o.ulrichsen@ntnu.no
Diffraksjon som metodisk tilnærming i forskning på og i
transdisiplinær læring mellom en kulturskolelærer, en
grunnskolelærer og en forsker
Gry O. Ulrichsen

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Vitenskapelig paper (350 ord)
Jeg vil i paperet presentere forskning knyttet til studien Kunnskapsutvikling i profesjonelle
læringsfelleskap mellom profesjonsutøvere i kulturskole og grunnskole der den overordnede
hensikten er å utvikle kunnskap om kulturelle, strukturelle og didaktiske forhold som kan bidra til å
styrke samhandling mellom grunnskole og kulturskole, fortrinnsvis i en visuellfaglig kontekst.
Paperet inngår som en del av mitt PHD-prosjekt tilknyttet NTNU, ILU og det empiriske materialet
genereres gjennom et eksisterende og langvarig samarbeid mellom en grunnskolen og en
kulturskolen i Trøndelag.
I et skoleslag (kulturskolen) der substansinnholdet for elevenes læring er kunstfag viser
litteratursøk en påfallende mangel på kunstinformerte studier. Hensikten med dette paperet er å
undersøke den metodologiske stien forskningsprosessen tråkker opp gjennom å utforske de
overveielser og valg som danner grunnlag for praksis og jeg spør; Hvordan kan en estetisk
tilnærming i en diffraktiv og refleksiv forskningsprosess utvide forskerens forståelse av
samproduksjon mellom kulturskolelærer og grunnskolelærer?
I paperet tar jeg for meg metodologiske perspektiver der diffraksjon og poetisk dokumentasjon
virker som en indre drivkraft i avhandlingen (Se f.eks. Lenke 1. Poetisk dokumentasjon-Skisse for
samproduksjon https://vimeo.com/269620530). Studiens kunnskapssyn er forankret i
nymaterialismen, med røtter til posthumanismen, der et monistisk perspektiv utforskes og det
dualistiske skille mellom kropp og tanke, sinn og materie, natur og kultur oppheves. Dette
perspektivet er interessant fordi jeg i den metodiske tilnærmingen vender oppmerksomheten mot
sammenflettingen mellom menneskene, materialene og ikke-menneskelige ting og gir dem en
meningsbærende plass i utviklingen av kunnskap. Jeg vil drøfte mulige resultat av å utforske denne
metodiske tilnærmingen; utvides det refleksive rommet for forskningsdeltakerne og meg som
forsker? Vil den metodiske tilnærmingen kunne bidra til å utvikle en felles forståelse av et
fenomen når ulike kunnskapsfelt møtes i transdisiplinært arbeid? Og hvilke etiske spørsmål reiser
seg når jeg som forsker ber forskningsdeltakere om å bli medskapere av visuelt materiale i et
kollektivt delingsrom?
Nøkkelord

Diffraktiv forskning, poetisk dokumentasjon, transdisiplinær læring
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Fie von Krogh
Universitetet i Stavanger
Barnehagens offentlige kunstneriske utsmykking.
Fie von Krogh

☒ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☐ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
På nasjonalt nivå refereres det ofte til kunst for barn gjennom kunstproduksjoner rettet mot
barnehager og barnehagebarn i regi av Den kulturelle skolesekken. Som kunstner har jeg innblikk i
prosesser som foreligger for utsmykkingsprosjekt både som utøvende kunstner, konsulent og som
representant i kommunalt utsmykkingsutvalg (oppdragsgiver). Til dags dato har jeg savnet et aktivt
og bevisst forhold til den offentlige kunsten som finnes i barnehagene i Stavangerregionen.
Hvert år settes det av 0,2 – 0,5 % av investeringsbudsjettet for byggeprosjekter i kommunen til
kunst i kommunale bygg og uterom. (https://www.sandnes.kommune.no/kulturfritid/kultur/kunst/). Gjennom arbeid som kunstnerisk konsulent for Stavanger Kommune og
medlem av utsmykkingsutvalget i Sandnes kommune har jeg vært knyttet til kunstneriske
utsmykkinger, heretter kalt kunstprosjekt, til to forskjellige barnehager.
Det ene kunstprosjektet, hvor Stavanger kommune er oppdragsgiver, var jeg utnevnt som
kunstkonsulent. En kunstkonsulentens oppdrag er å drive gjennom og å følge opp prosessen og å
være kommunikasjonsledd mellom oppdragsgiver, kunstner og lokal kunstkomite. Å utarbeide
kunstplan og budsjett er også en av oppgavene.
Ved det andre kunstprosjektet i Sandnes kommune, var jeg i oppdragsgiverens rolle. Som
representant for Norske Kunsthåndverkere er jeg medlem av kommunens kunstutvalg. Gjennom
kunstutvalget fikk jeg følge prosessen fra utnevnelse av konsulent, godkjenning av kunstplan til
befaring og godkjenning av kunstprosjektet.
For Nettverket ønsker jeg å presentere de to aktuelle kunstprosjektene. Videre ønsker jeg å
undersøke hvordan barn responderer på kunsten. I lys av dette vil jeg også å se på hvordan
personalet legger til rette for kreativ virksomhet i barnehagehverdagen, der kunsten blir brukt som
impuls.
Som metode tenker jeg å bruke deltakende observasjon og intervju med barn og personalet.
Jeg er på idèstadiet og har informert kunstnerne, konsulenten og barnehagene. De er svært
interessert i mitt forskingsprosjekt. Jeg har stor tro på at dette forskingsprosjektet vil være
interessant både for barnehagene, utdanningen og kommunene. For Nettverkskonferansen ønsker
jeg å presentere de to kunstprosjektene og tankene videre.
Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

kunst, utsmykking, kunst i offentlig rom.
Hvordan blir barnehagens offentlige kunstneriske utsmykking tatt i bruk?
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Navn
Arbeidssted
Tittel på presentasjonen
Presenteres av

Fie von Krogh
Universitetet i Stavanger
LYSLABORATORIET, et undervisningsprosjekt.
Fie von Krogh

☐ Prosjekt-ide (hvor langt ideen er utviklet) ☒ Underveis-prosjekt (hva som er gjort og hva som
gjenstår) ☐ Fullført prosjekt (størrelse/type prosjekt, evt. publisering)
☒Praksisfortelling (300 ord)
Ved Universitetet i Stavanger utfordres ansatte til å drive fram studentaktive undervisningsformer.
Tid og rom er en evig tilbakevendende utfordring, både i undervisningen og i barnehagen. Men
med de krav og forventninger Rammeplanen har, må vi aldri slutte med å lete etter gode
undervisningsformer. Undervisningen må selvfølgelig romme både teori og praksis. Studentene må
få praktisk erfaring gjennom undervisningen. De må få lære seg å studere og undre seg sammen
med barn, ellers vil de få store problemer i kommunikasjon med barn, i sitt yrke som pedagogiske
ledere.
I mitt undervisningsprosjekt er metoden det temporære Lyslaboratoriet. Laboratoriet
representerer et sted hvor det foregår eksperimenter, som først og fremst sanses, observeres og
utforskes. Her får studentene skape historier og komposisjoner av lys på lerret. Det blir
eksperimentert med gjennomskinnelige-, reflekterende- og hvite materialer. Vi arbeider med
begreper som lys, skygge, speiling, refleksjoner og fotoner. Her skapes små bevegelige fortellinger.
Her reflekteres det rundt størrelse, romlighet og andre matematiske, fysiske og formale
fenomener. Overordnede tema som kommunikasjon, medvirkning og demokrati berøres.
Det er store praktiske utfordringer knyttet til mitt prosjekt. For nettverkskonferansen vil jeg
presenterer noen av disse, men metoden å arbeide på er spennende, interessant og lærerikt, både
for meg og for studentene, og det driver meg videre. Flere kolleger fra andre fagområder ser
undervisningsmetoden interessant. Den tverrfaglige og flerfaglige interessen for
undervisningsformen gir inspirasjon til videreutvikling. Det har gitt meg energi til å arbeide opp
mot fakultetet i en nå kommende romrevisjon, til mer permanente ordninger, et muligens
kommende Lekelaboratorium. En arena hvor undervisere på tvers av fagområder, gjennom estiske
læreprosesser, kan samarbeide om å belyse flere perspektiv av et felles tema. En arena hvor også
barn kan bli invitert inn i studentprosjekter. En praksis nær undervisningsmetode som lettere vil
kunne fremme prosjektarbeid som arbeidsmetode i barnehagen.

Nøkkelord
Spørsmål til diskusjon

Undervisningsform, prosjektarbeid, studentaktiv læringsform.
Hvordan kan vi best ivareta det praksisnære i våre undervisningsformer?
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