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MANDAG 
10 november 
 
 
09.00 Kaffe og frukt 
 
09.10 – 09.15  
VELKOMMEN 
Professor Liv Merete Nielsen, HiO  
 
09.15 – 10.15 
FAGLIGE FORBINDELSER;  
- REFLEKSJON OM FAGDIDAKTIKK I FORMGIVING KUNST OG HÅNDVERK 
Førstelektor Bente Ytterstad, HiO 
 
10.15 – 10.45  Pause  
 
10.45 – 11.45 
ARKITEKTER, KOMMUNIKASJON OG MESTERLÆRE 
Dr. stipendiat Barbro Grude Eikseth, AHO 
 
11.45 – 12.00  Pause  
 
12.00 – 13.00 
RUSKIN OG KLEVELAND 
- EN DRØFTING AV KUNSTPEDAGOGIKK SOM IDEGRUNNLAG FOR ARKITEKTUR I SKOLEN 
Dr. stipendiat Laila Belinda Fauske, HiO/AHO 
 
 
13.00 - 14.15 Lunsj - serveres 
 
 
14.15 – 15.15 
UNIVERSELL UTFORMING I PRAKSIS 
Dr. stipendiat Inger-Marie Hølmebakk, AHO 
 
15.15 – 15.30  Pause  
 
15.30 – 16.30 
HVA KAN UNIVERSELL UTFORMING? 
Dr. stipendiat Inger-Marie Lid, HiO 
 
 

 
Hver presentasjon er på 1 time.  
Den disponeres slik:           15. min presentasjon av paper 

15. min til opposisjon 
resten til diskusjon i plenum 

 
Spørsmål om praktiske ting sendes til Elin Digranes Chelighem : elindigranes.chelighem@est.hio.no   mobiltel: 97969219 
 
Faglige spørsmål: livmerete.nielsen@est.hio.no 
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Førstelektor Bente Ytterstad, avd. EST, HiO 

 

 
 

Faglige forbindelser;  
refleksjoner om fagdidaktikk i formgivning, kunst og håndverk  
 

Summary: 

Masterstudiet i formgivning, kunst og håndverk ved avdeling for estetiske fag ved Høgskolen i 

Oslo er definert som et fagdidaktisk studium. Det fagdidaktiske perspektivet er klart formulert i 

innledningen i studieplanen, og setter studiet i en særstilling både nasjonalt og internasjonalt; 

det er det eneste i sitt slag. Potensialet som ligger i dette konseptet, med henblikk til å bli (og bli 

oppfattet som) en nasjonal og internasjonal spisskompetanse, er stor. Det fagdidaktiske 

forsknings- og utviklingsarbeidet ved avdelingen er i en progressiv utvikling. Det betyr at mye 

er gjort, gjøres, - og at mye fremdeles er ugjort.  

Det å bygge opp et fagfelt, disiplinere det, stiller krav til bredspektret fagutvikling. En av flere 

innfallsvinkler, er å utvikle en felles forståelse for sentrale, anvendte termer. I denne artikkelen 

vil jeg drøfte den terminologi som anvendes ved masterstudiet i formgivning, kunst og håndverk; 

termene fagdidaktikk, fagdidaktikk i formgivning kunst og håndverk, kunstfagdidaktikk og 

designdidaktikk.  



Barbro Grude Eikseth, AHO, 20.10.08  

Arkitekter, kommunikasjon og mesterlære. 

 

Sammendrag 

Artikkelen tar for seg kommunikasjon i arkitektfaget og hvilken innvirkning den rådende undervisningsmodellen i 

arkitektutdanningen har på arkitekters tilnærming til og kompetanse innenfor kommunikasjon. Til tross for at 

behovet for god kommunikasjon mellom arkitekt og omverden har økt de siste tiårene, ser det ut til at dette er lite 

utviklet som eget kompetanseområde innenfor arkitektfaget. Det ser tvert imot ut til at arkitektprofesjonen fortsatt 

blir oppfattet som innadvendt, og at det finnes et potensial til å styrke arkitekters kommunikasjonskompetanse. Jeg 

peker på noen mulige årsaker til dette. Jeg argumenterer bl.a. for at arkitektutdanningens utstrakte bruk av 

mesterlære har bidratt til at det har utviklet seg en tradisjon for en mindre åpen refleksjon, artikulasjon og 

kommunikasjon innenfor faget. Mye blir liggende implisitt av verdier, holdninger og normer, som ikke 

problematiseres.  Dette er med på å lukke arkitektfaget i forhold til omverden. Artikkelen er en del av mitt PhD-

prosjekt som har som hovedmål å bidra til økt kunnskap og bevissthet om kommunikasjon som element i 

arkitektprofesjonens kompetansegrunnlag, samt å kartlegge status innenfor dette området i norsk 

arkitektutdanning i dag.  

 

 



Laila Belinda Fauske, HiO 

 

 

 

 

 

Ruskin og Kleveland 
En drøfting av kunstpedagogikk som idégrunnlag for arkitektur i skolen 
 

 

Sammendrag 

 

Denne artikkelen tar utgangspunkt i Helga Engs bok Kunstpædagogik (1918) og hennes 

tolkning av John Ruskins kunstpedagogiske idégrunnlag. Ved å gå inn i enkelte sentrale 

element ved kunstpedagogikken, har min intensjon vært å drøfte relevansen av disse i forhold 

til en analyse av bakgrunnen for innføring av arkitektur i skolen. Kulturminister Åse 

Klevelands satsning på arkitektur på 1990-tallet står i fokus i denne artikkelen.  

 

Ruskin utviklet sine tanker som en reaksjon på industrialiseringen og maskinkulturen i sin 

samtid. I følge Eng mente Ruskin at skjønnhet var et forsømt aspekt og han ønsket en 

oppdragelse som skulle forme folkets skjønnhetssans. Skjønnhet, her i betydningen den gode 

smak og moral, er sentrale stikkord i Engs tolkning av Ruskin. På 1990-tallet ønsket politiske 

krefter å øke den allmenne bevisstheten om betydningen av estetisk kvalitet i offentlige 

omgivelser. I denne artikkelen drøfter jeg hvorvidt Ruskin og Kleveland deler en nostalgisk 

tilbakevending til historien, og med det, en sentrering om den gode smak.  
 

 



Inger-Marie Hølmebakk, AHO 

 
Universell utforming i praksis;  
 
 
 
 
Sammendrag 

Denne artikkelen formidler refleksjoner fra en innledende undersøkelse i mitt 

doktorgradsarbeid innen tema ’universell utforming i arkitektpraksis’ og tar utgangspunkt i 

intervjuer med arkitekter fra to ulike arkitektkontor i Oslo høsten 2007. Den ene arbeidet ved 

et veletablert stort arkitektfirma, og den andre i et lite forholdsvis nyetablert kontor. De to 

samtalene har vært et redskap for å spisse spørsmålene i mitt videre doktorgradsarbeid. Det er 

kjent at universell utforming er kommet inn som del av et skjerpet lov verk innenfor 

antidiskrimineringslovgivning, med konsekvens for byggebransjen gjennom pågående revisjon 

av plan- og bygningsloven, og at fokus på fagfeltet har vært økende. Hva som ligger i 

utformingspliktens begrensning er mindre kjent; Skjærdal rapporten slår fast at universell 

utforming kan benyttes som rettslig begrep, såfremt utformingspliktens begrensning 

anerkjennes. Et mål med intervjuene har vært å sette søkelyset på eventuelle dilemmaer 

(begrensninger) ved operasjonalisering av prinsippet om universell utforming og undersøke 

hvordan økt fokus har virket inn på arkitektenes hverdag. 



Inger Marie Lid, stipendiat, Høgskolen i Oslo ingermarie.lid@hf.hio.no 

 

 
 

Hva kan universell utforming? 
  

Abstract: 

 

Paperet drøfter begrepet universell utforming som begrep og strategi. Hensikten med 

universell utforming er å planlegge og utforme produkter, bygninger, uteområder og anlegg på 

en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig. Målet er å 

hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. I paperet utforskes begrepet 

teoretisk, med særlig interesse for to tema: forståelsen av funksjonshemming og 

funksjonsnedsettelser, samt konkretisering av universell utforming i interaksjonen menneske – 

sted. Er det mulig å si at strategien impliserer en relasjonell forståelse av funksjonshemming 

hvor både individuelle forhold og samfunnsmessige forhold har betydning for at 

funksjonshemming finnes?  

 

Utgangspunktet for at begrepet er tatt inn i norsk lovverk og blitt en prioritert planleggings- og 

utformingsstrategi er at personer med nedsatt funksjonsevne møter barrierer i det offentlige 

rom som vanskeliggjør eller helt hindrer deltakelse ut fra egne forutsetninger. Hindringer og 

barrierer kan være fysiske og holdningsmessige, men fordi strategien fokuserer på utforming, 

design, er det en særlig oppmerksomhet mot å fremme inkluderende design og unngå design 

som ekskluderer. Universell utforming som strategi aktualiserer design som prosess og 

resultat, med særlig interesse for medvirkning i prosessen. Det er imidlertid uavklart både 

hvordan universell utforming kan konkretiseres og evalueres. Her drøftes dilemmaer knyttet til 

hva som skal utformes universelt og om universell utforming skal evalueres på individ- eller på 

gruppenivå. Strategien vektlegger også at planlegging og utforming ikke er nøytralt, men kan 

bidra til å realisere verdier og fremme deltakelse, demokrati og menneskerettigheter. 

Avslutningsvis drøfter jeg hvilke forventninger det kan være rimelig å ha til begrepet som en 

samfunnsstrategi. I hvilken grad kan universell utforming bidra til å realisere verdiene 

likestilling og like muligheter?  
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