
INNHOLD

AKTIVITETSARK

www.artnouveau-net.eu

1.
2.

3.
4.

I EN SAMLING… 
I MUSEET

Å stille spørsmål 1
Kommunikasjonsverktøy 2

Opp-ned 3
Toner og anstrøk 4

1900-stiliseringer 5
Positiv/negativ 6
Dyktige fingre 7

Positur 8
ID 9

Litt av alt 10

ARKITEKTUR - INTERIØR 

Sjekkliste 11
Opp med hodet 12

Fragmenter 13
Oppmerksomhet overfor detaljer 14

Overgang 15
Lys 16

Lys 2 17
Forstørrelse 18

Paradishopping 1900 19
Inni-utenpå 20

ARKITEKTUR - 
EKSTERIØR 

21 Skisser! 
22 Volum
23 Materialer 
24 Presisjon 
25 Fra den ene til den andre 
26 Jugendstilfamilien 
27 Kurver og mot-kurver 
28 Grrrrrrr!

I ET OMRÅDE 

29 Studie av en fasade ved hjelp 
av sanser og fantasi 



S29
BBRUK ÅPNE ØYNE OG STOL PÅ SANSENE DINE, STIMULÉR 

NYSGJERRIGHETEN, UTVIKLE KREATIVITET, GI LIV TIL 
GJENSTANDER OG ARKITEKTUR, FØLG BESØKENDE…
Dette er retningslinjene som styrte utviklingen av denne aktivitetssamlingen, som utnytter den 
vidunderlige uttrykksformen jugendstilen. Denne håndboken tilbyr bare noen få av de utallige
aktivitetene som kan hente inspirasjon fra disse kreative kunst- og håndverksarbeidene. 
Vi kan være sikre på at disse forslagene i sin tur vil skape grobunn for en mengde nye idéer
FOR Å INSPIRERE LÆRERE, GUIDER OG GRUPPELEDERE som er fascinert av 
denne stilen.

Sidene er lagt opp slik at HOVEDMÅLENE ER TYDELIGE. De ulike stadiene er utviklet for
å være en aide-mémoire, en ”huskelapp”, som illustrerer prosessene man skal gjennom, heller enn
enkle, fastlagte oppskrifter. Dersom det er behov for spesielle idéer eller referanser, er disse gitt 
i avsnittet med overskrift For spesielt interesserte. 

De 29 FORESLÅTTE AKTIVITETENE har blitt utviklet og testet av foreningen 
Patrimoine à Roulettes, som del av deres initiativ for å øke BEVISSTHETEN RUNDT 
KULTURARVEN blant skoleelever og familier. 

INTRODUKSJON

AKTIVITETSARK

www.artnouveau-net.eu
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MÅL
• Å skjerpe øynene.

• Å utvikle de kritiske evnene. 
• Å forklare gjennom spørsmål hvordan en gjenstand 

kan forandre status, fra å være beskjeden og anonym 
til å bli et viktig vitnesbyrd om en tidsalder. 
• Å hjelpe elever til å oppdage stilistiske og 

tekniske karakteristikker for jugendstil-gjenstander.

I EN SAMLING… I MUSEET

1.1. Å STILLE SPØRSMÅL

STADIER
De besøkende setter opp alle spørsmål de kan komme på
når de studerer en gjenstand i jugendstil som på forhånd er
valgt ut av guiden. 
De vil så forsøke å besvare disse.  

MATERIELL
- Huskeliste over mulige spørsmål tilgjengelig for guiden.

For spesielt interesserte: 81 spørsmål til en gjenstand.
Formidler gjenstanden et inntrykk av rikdom, kompleksitet,
raffinement, skjørhet, styrke eller bevegelse? 
Hvor mange ulike materialer er gjenstanden laget av? Hvilke er disse? Er de naturlige eller menneskeskapte? 
Hvilken form har de? Er det kontrast mellom materialene?
Er de ugjennomsiktige, perlemorsaktige, transparente, gjennomskinnelige? Er de glatte, silkeaktige eller ru? 
Myke, smidige eller harde? Skinner de, eller er de matte? 
Er de lyse eller mørke? Har gjenstanden en egen duft (av tre, voks, maling eller parfyme…)? 
Hvilke farger finnes på gjenstanden? Er de alle i en fargetone? 
Gir de inntrykk av kulde eller varme? Er de kontrasterende? 
Hvordan er de lagt - er det mulig å oppdage et logisk arrangement? 
Er det en balanse mellom overflaten og fargene? Er materialene valgt på grunn av sine farger? 
Kan man ofte finne fargekombinasjonen nå for tiden? 
Har samlingen eksempler på andre farger og materialer? 
Hva er gjenstandens geometriske form? Hva får omrisset en til å tenke på? 
Hvilke prinsipper styrer gjenstandens komposisjon? 
Tyder det på et naturlig, organisk og/eller geometrisk element? 
Er det integrert, fremhevet, forvrengt eller stilisert? Er det utelukkende lineært i formen? 
Er det enkelt eller komplekst? Er det en tett gjenstand eller har den en gjennombrutt stil? 
Viser arbeidet mønstre i tydelig relieff? Korresponderer dens form og dekorasjon på en passende måte? 
Er dekorasjonen i harmoni eller i kontrast med formen? 
Er den inspirert av planter, dyr, mineraler, naturlige eller geometriske elementer? 
Minner den om andre sivilisasjoner? En annen tidsalder? En annen kunstform (maling, skulptur, arkitektur)? 
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Er det et repeterende mønster i dekoren? Kan du føle en form for rytme? 
Hva er forbindelsen mellom dekorelementene og materialet som er brukt? 
Har linjene stor betydning? 
Hvilke typer linjer er brukt: rette, kurvede, skrå, slyngede, brutte, kantede…? 
Er gjenstandens form passende til dens funksjon? Hvem brukte denne gjenstanden? Hva var dens funksjon? 
Er det en hverdagsgjenstand? Er den brukt til dekorasjon, pynt, reise, arbeid, som del av bekledning, 
til å sitte, sove, spise, lage mat, rydde, til belysning eller som beskyttelse, til studier eller underholdning…? 
I hvilket rom ville man ha funnet den? Hvor og hvordan ville den ha vært plassert? 
Hvordan ville den ha blitt håndtert? Hvordan virker den? Har gjenstanden et fungerende element? 
Trenger den å bli festet, hengt opp, lagt ned, støttet mot noe? 
Hvilken tid skriver gjenstanden seg fra? Finnes det inskripsjoner på overflaten? 
Finnes det en signatur, en produksjonsdato, navnet på et atelier, en organisasjon eller en fabrikk? 
Finnes det en nummerserie? Er gjenstanden unik? Hvordan ble den laget? Hva var stadiene i denne prosessen? 
Hvilke teknikker og ferdigheter ble brukt? Eksisterer disse fremdeles? Hvis ikke, hvorfor? 
Hvordan er det mulig å lære disse yrkene? Hvor ble gjenstanden produsert? 
Eksisterer dette stedet fremdeles? Foregår den samme aktiviteten og produksjonen enda? Hvis ikke, hvorfor? 
Er gjenstanden godt bevart? Er den skadet enkelte steder? 
Er den slitt enkelte steder? Har den blitt reparert mens den var i bruk? Er den misfarget? 
Har den blitt restaurert? Krever gjenstanden spesielle bevaringsmetoder? I tilfelle, hvilke? 
Hvordan kom gjenstanden til museet? Hvorfor blir den utstilt? 
Hvilket registreringsnummer har den? Hva brukes et registreringsnummer til? 
Hva er gjenstandens verdi? Har den noen gang vært stjålet? 
Hvor kan man finne informasjon om den? 
Har museet andre lignende gjenstander, av samme opprinnelse, laget av samme materiale? 
Hvordan skjedde dette? Hvor gammel er guiden, kuratoren og betjeningen? 

MÅL
• Å skjerpe øynene.

• Å utvikle de kritiske evnene. 
• Å forklare gjennom spørsmål hvordan en gjenstand 

kan forandre status, fra å være beskjeden og anonym 
til å bli et viktig vitnesbyrd om en tidsalder. 
• Å hjelpe elever til å oppdage stilistiske og 

tekniske karakteristikker for jugendstil-gjenstander.

I EN SAMLING… I MUSEET

1.1. Å STILLE SPØRSMÅL
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1. Forberedende arbeid for å gi en begynnende fremstilling av en vase:
Spør de besøkende om:

– Å TEGNE, så raskt og spontant som mulig, FORMEN AV
EN VASE akkurat slik man tenker seg den.

– Å legge til DEKORASJON i form av blomster, planter eller dyr… 
(ifølge bruken av vasen som tidligere diskutert).

– Å kommentere designet og gi informasjon om materialet(ene) 
som ville bli brukt for å lage den.

2. Å samle alle tegningene og GRUPPERE DEM SAMMEN, for å undersøke likhetene 
mellom de ulike designene.

MÅL
• Å vise de tekniske ferdighetene 

som kreves for å lage gjenstanden.
• Å bli bevisst på dens 

opprinnelige beskrivelse.   

I EN SAMLING… I MUSEET

2.2.KOMMUNIKASJONS-
VERKTØY

STADIER



MATERIELL
– Papir
– Blyanter
– Tegnebrett 
– Vase forhåndsvalgt av guiden
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3. Til slutt, VIS de besøkende DEN AKTUELLE GJENSTANDEN,
slik at de kan observere og sammenligne tegningene og vasen i museet.

Vend oppmerksomheten mot vasens komplekse form og/eller dekorasjon, så vel
som materialene som er brukt (valg, påføring osv.) i 3 stadier, assistert av guiden: 
– Lag en liste over alle materialene som er brukt, med sine spesielle egenskaper
(skjørhet, 
hardhet osv.) og metodene som ble brukt for å forme dem (steinsliping, 
glassblåsing, støping, modellering osv.) 
– Legg merke til måten de ulike materialene er satt sammen på, eller variasjoner i
bruken av det samme materialet.  
– Dersom det er nødvendig, gi eventuell teknisk tilleggsinformasjon. 

4. Jobb med den endelige tegningen:
Spør de besøkende om å tegne sin egen vase, dekorert med et blomster-, plante- eller 
dyremønster, og som viser deres valg av materiale. 

MÅL
• Å vise de tekniske ferdighetene 

som kreves for å lage gjenstanden.
• Å bli bevisst på dens 

opprinnelige beskrivelse.   

I EN SAMLING… I MUSEET

2.2.KOMMUNIKASJONS-
VERKTØY



MATERIELL
– Tegnebrett
– A-4 papir
– Blyant, blyantspisser og viskelær

www.artnouveau-net.eu

MÅL
• Å belyse de estetiske kvalitetene 

til en jugendstil-gjenstand.
• Å vise kvaliteten og kompleksiteten 

av en linje, uavhengig av hvilket materiale 
gjenstanden er laget av. 

• Å påpeke kontraster eller 
likheter mellom linjene. 

I EN SAMLING… I MUSEET

3.3.OPP-NED

STADIER

1. VELG en gjenstand.

2. Still deg selv FORAN DEN, med bena fra hverandre og HODET NED
(slik at det du ser blir OPP-NED).

3. Tegn gjenstanden slik du ser den, ikke slik du vet den ser ut.



MATERIELL
– Ett fargekart per barn.
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1. Del ut FARGEKART og spør barna om å PLUKKE UT FARGENE 
SOM FINNES PÅ GJENSTANDEN.

2. Ved å sammenligne og belyse bruken av 
tilbakevendende farger, kan de skape 

SITT EGET JUGENDSTIL-FARGEKART.

3. Dette kan så sammenlignes med fargene brukt på gjenstander fra det 21. århundre. 

MÅL
• Å lage en liste over fargene som

finnes på jugendstil-gjenstander.
• Å skille ut de mest brukte fargene. 

• Å trekke oppmerksomheten mot 
forskjellige fargetoner og fargespektre.

I EN SAMLING… I MUSEET

4.4. TONER OG ANSTRØK

STADIER
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1. Del ut et FOTOGRAFI AV ET DEKORATIVT 
PLANTEDESIGN til hvert barn. 

2. TEGN OPP designet på kalkérpapir.

3. Brett kalkérpapiret over designet igjen, og 
KONSENTRER DEG denne gangen 

BARE OM HOVEDLINJENE
(et stadium i prosessen for integrering).

4. Brett kalkérpapiret over elementet igjen, 
denne gangen VED Å BRUKE KURVER 

FOR Å FREMHEVE ENKELTE LINJER 
ELLER DETALJER

(et stadium i stiliseringsprosessen)

STADIER

MÅL
• Å forklare prosessen for stilisering.

• Å vise spekteret av former som 
karakteriserer jugendstilen («spaghetti-stilen»,

arabesken, piskesnert-linjen osv.) 
• Å belyse viktigheten av stilisering i jugendstil.

• Å gjøre barna i stand til å lage et integrert, 
dekorativt plantedesign, som de senere skal stilisere. 

I EN SAMLING… I MUSEET

1900-STILISERINGER5.5.



MATERIELL
– En rekke med fotografier av plantedesign (fra annonser, fotokopier osv.)
– Et A-4 tegnebrett
– Blyant 
– Kalkérpapir

For spesielt interesserte:
“Å stilisere en menneskelig form eller en gjenstand er å forme den ved å bruke arabesker for å representere hovedlinjene og
fremheve formens dekorative aspekt.”
SOURIAU (E.), Vocabulaire de l'esthétique,Paris,PUF,1990. 
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5. Brett kalkérpapiret igjen og tegn opp mønsteret slik at det blir til et 
STILISERT, SYMMETRISK DESIGN (SPEIL-TEGNING)

MÅL
• Å forklare prosessen for stilisering.

• Å vise spekteret av former som 
karakteriserer jugendstilen («spaghetti-stilen»,

arabesken, piskesnert-linjen osv.) 
• Å belyse viktigheten av stilisering i jugendstil.

• Å gjøre barna i stand til å lage et integrert, 
dekorativt plantedesign, som de senere skal stilisere. 

I EN SAMLING… I MUSEET

5.5.1900-STILISERINGER
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1. Observer og tegn en gjenstand, og la alle ikke-dekorerte områder 
VÆRE SVARTE.

2. LEGG VEKT PÅ BALANSEN MELLOM DE BLANKE OG 
DE DEKORERTE OMRÅDENE som er markert med mønsterets linjer.

STADIER

MÅL
• Å bli oppmerksom på balansen

mellom form og dekorasjon.
• Å vise balansen mellom de blanke 

og dekorerte områdene markert med 
mønsterets linjer.   

• Å vise effekten av «osmosen» som 
oppstår mellom form og dekorasjon.

I EN SAMLING… I MUSEET

6.6.POSITIV/NEGATIV

MATERIELL
– Fotokopi av omrisset til en gjenstand som er valgt til øvelsen (keramikk- og glassgjenstander er 

velegnet til denne aktiviteten), papiret bør være minimum A-4 format. 
– Svart blyant 
– Tegnebrett 



MATERIELL
– Modellerleire i to eller tre ulike farger, tre små klumper per barn
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1. Gå rundt gjenstanden, og OBSERVER DEN FRA 
ALLE KANTER. Legg vekt på gjenstandens 

GENERELLE FORM og måten dekorasjonen omkranser den.

2. Ved å bruke modellerleire, GJENSKAP 
GJENSTANDENS GENERELLE 

FORM først. Deretter LEGG PÅ 
DEKORASJONEN, med en annen farge 

modellerleire. 
Legg vekt på behovet for å gjenskape den 
essensielle karakteren i dekorasjonen, heller enn
å lage en identisk kopi. 

MÅL
• Å belyse forbindelsen mellom 

form og dekorasjon. 
• Å vise kurvenes betydning. 

• Å skape en 3-dimensjonal helhet 
av den observerte gjenstanden.

I EN SAMLING… I MUSEET

7.7. DYKTIGE FINGRE

STADIER



MATERIELL
– Digital- eller Polaroidkamera.
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1. Gå rundt gjenstanden, og OBSERVER DEN FRA ALLE KANTER.

2. Vend oppmerksomheten mot måten dekorasjonen er plassert rundt gjenstanden.

3. Gjenskap bevegelsen i det dekorative mønsteret ved å bruke kroppen. 
EN PERSON SOM STÅR ER GJENSTANDEN. 

De andre stiller seg rundt ham eller henne, og GJENSKAPER 
DET DEKORATIVE MØNSTERET.

4. Ta bilder og sammenlign resultatene. 

MÅL
• Å belyse sammenhengen 

mellom form og dekorasjon. 
• Å vise betydningen av 

kurvenes mykhet. 
• Å vise hvordan dekorasjonen 

folder seg ut rundt gjenstanden 
ved å bruke kroppen. 

I EN SAMLING… I MUSEET

8.8.POSITUR

STADIER



MATERIELL
– Et tilstrekkelig antall identifikasjonsskjema, se eksempel. 
– En guide for å identifisere plante- og dyrearter. 
– Anatomiske tegninger. 
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1. De besøkende får minst EN GJENSTAND 
DE SKAL IDENTIFISERE.

De fyller ut et skjema som de har fått utdelt.

2. Gruppens resultater blir så samlet sammen.

3. TIL SLUTT SETTES DET SAMMEN EN BROSJYRE for andre 
besøkende til samlingen.

MÅL
• Å identifisere og tegne opp en gjenstand nøyaktig. 

• Å vise mangfoldet i inspirasjonskildene for jugendstilen.  
• Å identifisere en inspirasjonskilde: 

plante, dyr, menneske, organisk eller geometrisk.
• Å stimulere til fantasiarbeid. 

• Å kombinere aktivitetenes resultater.  

I EN SAMLING… I MUSEET

9.9.ID

STADIER



MATERIELL
– ABC-bok: en rekke fotografier plassert i alfabetisk rekkefølge 

(seng, stol, håndtak, smykke, skje, vase, tapet osv.)
– For å lage ABC-boken: fotografier av gjenstander i museet, notatbok, blyant, eksempler

på typografi innen jugendstil. 
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Fra tepper og lysestaker til mote og møbler… 
LAG EN ABC-BOK, enten med en aktivitetsleder eller 

med bare de besøkende.

1. I det første tilfellet: aktivitetslederen gir barna en oppgave: "List opp gjenstandene som er
omfattet i den artistiske 1900-tallsstilen". Når de besøkende har gått tom for idéer, fortsetter
aktivitetslederen å vise andre gjenstander som har fått jugendstil-preg, enten ved å bruke 
gjenstander fra museet, eller fra ABC-boken.

2. I det andre tilfellet: plassér bilder av gjenstander fra samlingen i alfabetisk rekkefølge,
gjennom å arbeide sammen for å finne definisjoner og/eller forklaringer for bruk. Lag
et begynnende brev i jugendstil for å starte teksten. Forestill deg hvordan omslaget
for det ferdige heftet kan se ut. 

MÅL
• Å vise de mange aktivitetsområdene 

innen jugendstil og den store 
variasjonen av gjenstander som 

reflekterer bevegelsens påvirkning. 

I EN SAMLING… I MUSEET

10.10. LITT AV ALT

STADIER
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ARKITEKTUR - INTERIØR

11.11. SJEKKLISTE

For spesielt interesserte: Notat for et besøk til et eksempel på arkitektur i jugendstil. 
Liste som skal kompletteres i henhold til særskilte nasjonale eller regionale karakteristika. 

Interiør 
Arbeidet som helhet

Harmoni i struktur og dekorasjon 
Oppmerksomhet overfor detaljer

Romkvalitet  
Effekter av lys 
Endringer
Planer
Sammenheng mellom interiør og eksteriør 

Eksteriør 
Rytme 

Vertikal seksjon 
Horisontal seksjon 
Forhold mellom fasade / åpninger 

Volum
Prosjektering, innsnitt  

Materialer 
Variasjon og applikasjon 
Skifte fra ett til et annet 
Sammenheng mellom stein, glass og metall

Dekorasjon 
Variasjon og harmoni 
Finne likheter mellom ulike fasader

Jernarbeid 
Freskomaleri
Farget glass
Keramikk 
Mosaikk 
Skulptur

Spesielle stilistiske trekk  
Farger 
Sammenligning 

Trekk ut originale former som karakteriserer denne typen arkitektur
Sammenlign dette med et moderne hus som viser eklektiske trekk 
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1. Elevene står i en enkel kø foran guiden.

2. Hvert barns venstre hånd er plassert på skulderen til barnet foran.

3. Hvert barn HOLDER ET SPEIL I SIN HØYRE HÅND, lett på skrå, med overflaten
oppover, rettet mot nesen.

4. Besøket kan begynne, guiden organiserer aktiviteten ved å lede det første barnet med hånden. 
De fortsetter alle på denne måten, og oppdager hva som er like over dem idet de går.  
Dette gir garantert både overraskelser og underholdning!!

5. Samle sammen all informasjon fra barna om hva de opplevde og følte. Vær særlig oppmerksom på
rommessige oppdagelser, farger og dekorasjon. 

STADIER

MÅL
• Å utforske et område 

inngående gjennom lek. 
• Å bringe liv til en konstruksjon. 

• Å vekke barns nysgjerrighet 
gjennom overraskelse. 

• Å oppmuntre dem til grundig betraktning.   

ARKITEKTUR - INTERIØR

12.12.OPP MED HODET
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MÅL
• Å utforske et område 

inngående gjennom lek. 
• Å bringe liv til en konstruksjon. 

• Å vekke barns nysgjerrighet 
gjennom overraskelse. 

• Å oppmuntre dem til grundig betraktning.   

ARKITEKTUR - INTERIØR

12.12.OPP MED HODET

MATERIELL
– Et tilstrekkelig antall speilfliser (15x15 cm) som eksempelvis produseres av Ikea eller DIY Store.
– Tur-rute som på forhånd er bestemt av guiden, med vekt på variasjoner i høyde og ulike måter å

behandle himling på. 

For spesielt interesserte:
Det finnes en variasjon av "kålormen ": den samme aktiviteten, men i par. Et barn leder et annet som holder speilet under nesen
sin. Dette er mer en utforskende øvelse i oppdagelse. 



MATERIELL
– Puslespill laget av lett overlappende fotografier som kan settes sammen og gjenskape en

dekorasjon eller dekor på søyler, pilarer, rammer, trapper, himlinger osv. 
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1.SAMLE SAMMEN BITENE I ET PUSLESPILL LAGET 
AV FOTOGRAFIER ved å bruke gulvet i rommet som skal besøkes. 
Bitene skal følge den logiske utviklingen av dekorasjonen. Der skal være like mange bilder

som det finnes forgreininger i dekorasjonen.

2. For å komplettere puslespillet observerer barna rommet rundt seg. 

3. Skiftet fra 3D-virkeligheten til 2D-fotografiet legger (utførlig) vekt på sammenhengen mellom
strukturen og dekorasjonen i et rom ved å vise det i fragmenter. 

STADIER

MÅL
• Å introdusere et konsept 

for helhetskunst. 
• Å legge vekt på sammenheng og 

helhet mellom struktur og dekorasjon.
• Å kunne veksle mellom 

2D og 3D - syn. 

ARKITEKTUR - INTERIØR

13.13.FRAGMENTER



MATERIELL
– Monokler eller kikkerter med god forstørrelse, en til hvert barn

www.artnouveau-net.eu

1. Et guidet besøk til rommene bare utstyrt 
med monokler eller kikkerter. 

Barna står stille, og LAR BLIKKET 
VANDRE RUNDT HELE ROMMET 

VED Å BRUKE MONOKLENE ELLER 
KIKKERTENE hvor det de ser blir 

maksimalt forstørret. 

2.Den som organiserer aktivitetene spør barna om å finne spesifikke detaljer på strategiske sted-
er rundt omkring i rommet, steder som tidligere er utvalgt. Dersom det blir nødvendig å veilede
barna i letingen, kan guiden indikere retningen de bør se i eller gi en generell beskrivelse av
området hvor den etterspurte detaljen befinner seg.

3. Spør deltagerne om å beskrive det de ser. Be dem vende oppmerksomheten mot materialene,
fargene, den generelle formen, dekoren, stiliseringen osv.

4.Gi tilleggsinformasjon om de kunstneriske yrkene som kan ha vært involvert i skapelsen av de
aktuelle gjenstandene.

STADIER

MÅL
• Å trekke oppmerksomheten mot detaljene 
som er forbundet med interiører i jugendstil.  
• Å understreke verdien av håndverksyrkene 

og ferdighetene til de som utøver dem. 
• Å introdusere et konsept for helhetskunst. 
• Å lokalisere et element innen et område.

ARKITEKTUR - INTERIØR

14.14. OPPMERKSOMHET 
OVERFOR DETALJER
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STADIER

MÅL
• Å trekke oppmerksomheten mot 

kvalitet og variasjoner i rom. 
• Å bruke et spesifikt vokabular 

for å beskrive rom.   
• Å utvikle barnets venstre hjernehalvdel. 

ARKITEKTUR - INTERIØR

15.15.OVERGANG

1. Studér dører ved å observere hvordan de fungerer: er det skyvedører, svingdører, foldedører, hvilken
vei åpner de, hvor store er de i forhold til veggene rundt?

2. Få barna til å stå TO OM 
GANGEN I 

DØRÅPNINGEN, RYGG 
MOT RYGG, for å kunne 

lage en «RYGG MOT 
RYGG-TEGNING». Barnet som tegner, 
bør ikke tidligere ha sett interiøret i rommet som blir 
beskrevet av hans/hennes partner. Barnet som beskriver 
rommet må ikke se på tegningen som blir laget ut fra partnerens indikasjoner. 
Kunstneren har imidlertid lov til å stille spørsmål for å bedre kunne få frem detaljer.



MATERIELL
– A3-papir  
– A3-tegnebrett 
– Blyant + viskelær + blyantspisser 
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3.Når beskrivelsen er avsluttet, snur kunstneren seg for å oppdage hva han eller hun skulle ha 
tegnet. Deltagerne deler så sine erfaringer rundt vanskeligheter de har hatt med øvelsen 
og løsninger de har funnet. 

4. Etter dette innledende forsøket, bytter barna plass. 

MÅL
• Å trekke oppmerksomheten mot 

kvalitet og variasjoner i rom. 
• Å bruke et spesifikt vokabular 

for å beskrive rom.   
• Å utvikle barnets venstre hjernehalvdel. 

ARKITEKTUR - INTERIØR

15.15.OVERGANG



MATERIELL
– Bind til å ha for øynene 
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1. Barna besøker bygningen i uavhengige par. 
ETT BARN FÅR BIND FOR ØYNENE 

OG BLIR GUIDET AV DET ANDRE.
Halvveis i besøket bytter de plass.

2. Eleven som ikke har bind for øynene prøver å fokusere på oppfatning av lys i rommene som
besøkes:
– dets natur: kunstig (lysestake, stålampe, vegglampe osv.), naturlig, en kombinasjon av de to
– beskrivelse: farge, styrke, varme 
– plassering av lyskilde: forfra, bakfra, fra siden (venstre eller høyre), ovenfra, direkte, indirekte

(speil, skjerm i flettverk osv.)

3. Sett sammen alle barnas eksperimenter, informasjon og oppdagelser. Trekk ut de viktigste 
detaljene for å vise arbeidene og lysets effekt når det gjelder vår oppfatning av rom. 

STADIER

MÅL
• Å trekke oppmerksomheten mot et 

roms kvaliteter, som sammen med lysskapte 
variasjoner og effekter gir en flytende effekt.  

• Å uttrykke et plastisk 
element (lys) i ord.

ARKITEKTUR - INTERIØR

16.16.LYS
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1. Fotografér lyskildene i en bygning som skal besøkes.

2. Still inn kameraet slik at blenderåpningen er større enn indikert i lysmåleren 
FOR Å FÅ ET LETT OVEREKSPONERT BILDE I DE 

LYSESTE PARTIENE av bildet. Åpningen og/eller lukkertiden blir beregnet ut fra de
mørkeste områdene av bildet som skal tas. Dersom man har et mer avansert kamera med multi-spot
måling, er det mulig å måle lyset i
et svært lite område i midten av
komposisjonen. Alt man trenger å
gjøre er å fokusere på det
mørkeste området av gjenstanden
før man flytter fokus i bildet.

STADIER

MÅL
• Å fokusere nøye på en lyskilde.

ARKITEKTUR - INTERIØR

17.17. LYS 2



MATERIELL
– Speilrefleks- eller digitalkamera. Dersom det er digitalt, bør kameraet ha multi-spot måling med

en lysmåler eller manuell eksponeringsinnstilling. Digitalkameraer kan være en god løsning
ettersom man øyeblikkelig kan se resultatet … bildet kan da bli tatt på nytt om nødvendig. 
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3. Gjør en analyse av alle rommene og notér i plantegningen for å finne ut hvor de ulike fotografiene
ble tatt. 

4. Sett sammen hele arbeidet i et trekkspill-brettet hefte som gir store bilder av all belysning 
i konstruksjonen.

5. Notér i heftet hvilke oppdagelser som ble gjort og/eller resultatene av aktivitet nr. 16.
Denne øvelsen kan gjøres til ulike tider på dagen, eller også gjennom ulike årstider.

MÅL
• Å fokusere nøye på en lyskilde.

ARKITEKTUR - INTERIØR

LYS 217.17.
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1. Et besøk basert på oppfatning av rom og teknikker som er brukt for å gi dem kvalitet.

2. Betrakte interiørområdene som "innretninger for å leve, arbeide, 
sove, danse, spise, motta gjester, tilbringe fritid osv." = utvikle 

KONSEPTET FOR ET INTERIØRS FUNKSJON.

Legg merke til:
– Hvordan veggene er behandlet (farger, fargetoner, naturbehandlede, dører, speil, vinduer)
– Hvordan himlingene er behandlet (farger, profiler, dekorasjoner, glasstak)
– Hvordan gulvene er behandlet (materialer, farger, tekstur)
– Lysets spill (farger, styrke, varme, kilde)
– Effekten av dekor og møblering 

STADIER

MÅL
• Å oppdage metodene som 

ble brukt av arkitekten for 
å fremheve rommets volum. 

• Å påpeke behovet for å sikre 
at et område er tilpasset bruken.  

ARKITEKTUR - INTERIØR

18.18. FORSTØRRELSE
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1.Velg et åpent område og TEGN EN FORSTØRRET 
PLAN AV EN JUGENDSTILBYGNING PÅ GULVET.

Dette bør gjøres på en slik måte at MAN KAN HOPPE 
PARADIS på de ulike rommene som vises.

2. I stedet for å nummerere de ulike kvadratene 
i spillet, IDENTIFISÉR DEM SOM ROM

(stue, entré, kjøkken osv.)

STADIER

MÅL
• Å lese en plan aktivt.

• Å hjelpe barna til å 
visualisere en 3D-plan.

• Å bevege seg fra et aktuelt 
til et konseptuelt rom.

• Å utvikle barnas fortellerevne.

ARKITEKTUR - INTERIØR

19.19.PARADISHOPPING 
1900



MATERIELL
– Planløsning av et jugendstilhus som viser bruken av hvert rom. 
– Store gulvkritt i 2 ulike farger.   
– Småstein. 
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3. Hvert barn har en liten stein og kaster den inn i rommet anvist av lederen for spillet. 
Sistnevnte beskriver hva noen vil gjøre i huset i løpet av dagen, og bestemmer hvor han eller
hun skal «lande». Barnet velger hvilken vei det skal ta ifølge planen og hopper dit før det 
kommer tilbake. Når denne aktiviteten er avsluttet, gjenopptas fortellingen. Lederen kan
variere historiens vinkling ut fra den involverte karakterens sosiale rang: huseieren, tjener,
ansatt, barn osv.

4. Besøk det aktuelle huset.

MÅL
• Å lese en plan aktivt.

• Å hjelpe barna til å 
visualisere en 3D-plan.

• Å bevege seg fra et aktuelt 
til et konseptuelt rom.

• Å utvikle barnas fortellerevne.

ARKITEKTUR - INTERIØR

19.19.PARADISHOPPING 
1900
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1. Barna blir delt inn i to lag, som jobber i grupper på 3-4.

2.ETT LAG ARBEIDER INNE, i et rom som enten vender mot 
fronten eller baksiden av huset. DET ANDRE LAGET 

ER UTE, PÅ ET OMRÅDE SOM 
KORRESPONDERER TIL ROMMET 

(gulvet) hvor skolekameratene arbeider. 

3. Lagene fokuserer derfor på samme nivå, og hvert av dem lager
en liste over materialer de kan se.

4. Resultatene blir så SATT SAMMEN og analysert:
Hvilke materialer finnes inne og ute? Blir de brukt like
mye og i samme proporsjoner? Hvilke farger har de,
hvordan er de behandlet på overflaten? Hvordan har
man gjennomført overgangen mellom eksteriør og
interiør, gjennom dekoren, behandlingen som er gitt
fasaden…?

5. Guiden gir ytterligere informasjon vedrørende bruk av
metall i reglene for byggearbeid som gjaldt sent på 1800-tallet.

STADIER

MÅL
• Å oppdage sammenhengen mellom

materialer som blir brukt i interiøret og 
eksteriøret av en bygning.

• Å vise antallet ulike måter man kan
betrakte og oppfatte samme område. 

ARKITEKTUR - INTERIØR

20.20. INNI-UTENPÅ
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STADIER

MÅL
• Å vise barna hvordan de objektivt 

kan studere en fasade.
• Å introdusere konseptet for en 
fasades rytme (vertikal seksjon, 

horisontal seksjon). 
• Å legge merke til forholdet 

mellom fasaden og åpningene. 

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

21.21. SKISSER!

Lag en assistert skisse:

1. Plasser papiret vertikalt eller horisontalt ifølge det 
generelle omrisset av bygningen som skal tegnes.

2. Tegn DEN YTRE FORMEN PÅ 
BYGNINGEN, og bruk så mye av 

papiret som mulig. 

3. Tell antall etasjer og del tegningen inn ut fra 
dette ved å bruke en rekke horisontale linjer, 
husk å beholde de riktige proporsjonene.

4. Notér antallet nisjer og del tegningen inn i et 
korresponderende antall vertikale linjer, 
husk å beholde de riktige 
proporsjonene.



MATERIELL
– A3-papir  
– Tegnebrett i A3-størrelse
– Blyant + viskelær + blyantspisser
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MÅL
• Å vise barna hvordan de objektivt 

kan studere en fasade.
• Å introdusere konseptet for en 
fasades rytme (vertikal seksjon, 

horisontal seksjon). 
• Å legge merke til forholdet 

mellom fasaden og åpningene. 

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

21.21. SKISSER!

5. Inni «boksene» som er laget på denne måten, 
TEGN ÅPNINGENE: 

hold deg til korrekt form 
og proporsjoner.

6. Legg merke til forholdet mellom de solide og åpne områdene på en fasade, og tilnærme deg kon-
septet for en komposisjon.

7. Ifølge barnas ferdigheter, fortsett aktiviteten ved å la dem få legge til dekorative detaljer. 

8. Repeter øvelsen flere ganger og fokusér på det spesifikke vokabularet. 



MATERIELL
– Tilstrekkelig antall modellerleire-blokker, med

målene 7x5x3 cm 
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STADIER

MÅL
• Å vise barna hvordan de objektivt

kan studere en fasade.
• Å introdusere konseptet med 

utstikkende og innfelte elementer 
i en fasade.

• Å studere lysets effekt 
på elementene.

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

22.22.VOLUM

Lag en forenklet modell av en jugendstilkonstruksjon.

1. Gi hvert barn ET STYKKE MODELLERLEIRE,
i form av en rektangulær blokk.  

Merk: dette arbeidet kan også gjøres i par.

2. Blokken bør korrespondere [proporsjonsmessig] 
til størrelsen av bygningen man observerer.

3. FORM MODELLERLEIREN slik at den 
korresponderer med områdene som stikker ut og/eller er 
innfelt: om nødvendig, hul ut blokken i front eller bak for
å lage losjer, nisjer med inngangsparti eller elementer som 
stikker ut slik som buede eller galleri-pregede vinduer, 
balkonger, gesimser, trapper, verandatak, nisjer osv.  Kommentar: en mer leken tilnærming kan

gjøres ved å studere utstikkende eller innfelte
elementer i en fasade, for eksempel ved å gå

tett langs fasaden med et speil på nesen. Man
kan da ganske enkelt oppdage undersiden av

ulike elementer sett ovenfra (se aktivitet nr.
12).
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STADIER

MÅL
• Å vise barna hvordan de objektivt 

kan observere en fasade ved 
å studere materialbruken. 
• Å analysere materialer, 
avsløre deres variasjon, 

spesielle karaktertrekk og bruk. 

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

23.23.MATERIELL

1. Identifiser og lag en liste over materialer som er brukt på en fasade: 
Murstein (synlige, malte, hvitvaskede eller glaserte), lag, stein 
(småkornet granitt, hvit kalkstein, sandet kalkstein osv.), 
betong, glass, farget glass, tre, metall, skifer, steingods,
mosaikk, freskomaleri.

2. Lag en RASK SKISSE AV 
FASADEN, og notér hvor de ulike 

materialene er lokalisert. 

3. Vis og forklar hvilke teknikker som er brukt. På dette
tidspunktet kan man introdusere problemene som er
knyttet til hvordan man best bevarer og restaurerer
bygningen. Dersom det lar seg gjøre, spør en 
profesjonell ekspert i restaurering om å utføre
denne øvelsen, eller bruk en bygning under 
restaurering som eksempel. 



MATERIELL
– A4-kopier av en fasades forhøyninger
– A4 kalkérpapir
– Blyanter + viskelær + blyantspisser 
– Tegnebrett 
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MÅL
• Å vise barna hvordan de objektivt 

kan observere en fasade ved 
å studere materialbruken. 
• Å analysere materialer, 
avsløre deres variasjon, 

spesielle karaktertrekk og bruk. 

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

23.23.MATERIELL

VARIASJON

1. Når materiallisten har blitt laget (denne bør utelukke underordnede, dekorative elementer som ikke
direkte har noe med fasaden å gjøre), analysér forbindelsene mellom dem og måten de påvirker
fasadens utseende på.

2. For å gjøre dette, bruk en forhøyning i den valgte bygningen, fullstendig fri for noen slags
indikasjon på materiale. SVERTE UT OMRÅDER I FASADEN på et kalkérpapir for å
skille ut bruken av en type material. TA ET NYTT KALKÉRPAPIR FOR HVER
TYPE MATERIAL.

3. Sammenlign de oppnådde resultatene. Legg merke til sammenhengen mellom overflatene som er
brukt gjennom ulike materialer. Konklusjon.



MATERIELL
– Mønsterkam (brukes av murere) 
– A4-papir
– Blyanter + viskelær + blyantspisser
– Tegnebrett 
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STADIER

MÅL
• Å rette oppmerksomheten mot 

kvaliteten av materialbehandling.
• Å oppmuntre til en analytisk 

oppfatning av fasaden.

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

24.24. PRESISJON

Oppfatning av detaljer

1. Velg en LETT TILGJENGELIG 
ARKITEKTONISK DETALJ

med et interessant omriss, 
som i sin behandling er 

typisk jugendstil.

2. Gjenskap denne i riktig størrelse ved 
hjelp av en mønsterkam.

3. TEGN RESULTATET.

4. Gi tilleggsinformasjon om applikasjonsteknikker, 
sammen med de nødvendige planene 
for å skape rommet som har blitt tegnet. 



MATERIELL
– Foto-quiz
– Kikkert, om nødvendig. 
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STADIER

MÅL
• Å rette oppmerksomheten mot 

kvaliteten av materialbehandling.
• Å rette oppmerksomheten mot overgangen

fra ett materiale til et annet, særlig 
sammenhengen mellom stein, glass og metall.

• Å oppmuntre til en analytisk 
oppfatning av fasaden.

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

25.25. FRA DEN ENE 
TIL DEN ANDRE

1. Observér fasaden gjennom å leke "foto-quiz"; 
ved å bruke et detaljert nærbilde 
som viser områder hvor 

DET SKJER EN FORANDRING 
FRA ETT MATERIALE TIL ET ANNET

(kolonner i støpejern/steinfasade, belagt/
steinfasade, steinfasade/fortau, kappet 

stein/smijern osv…).

2. Om nødvendig, bruk kikkert for 
å få frem alle disse detaljene.
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STADIER

Å fremheve variasjonen av behandlinger 
på jugendstilfasader, som likevel 
reflekterer en viss åndelig likhet. 

Å diskutere forskjeller og likheter som 
jugendstilfasader viser når det gjelder behandling.

Å legge merke til de originale formene som 
er karakteristiske for denne arkitekturstilen.

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

26.26.JUGENDSTIL-
FAMILIEN

Lag et visuelt referansearbeid innen jugendstil.

1. Organisér en rusletur gjennom et
jugendstilområde, VELG MINST 8 

ULIKE FASADER som deltagerne 
betrakter som representative for stilen; 

FOTOGRAFER HVER ENKELT.

2. Velg merkbart ulike fasader, av ulike arkitekter 
og fra ulike perioder om det er mulig.
Legg vekt på visuell identitiet og "déjà vu"-

inntrykket, følelsen av å ha opplevd 
det samme tidligere.

MÅL
• Å skjerpe barnas syn ved å gjøre dem oppmerksomme 

på de spesielle særtrekkene i en jugendstilbygning, 
også om dette bare gjelder detaljer eller 

deler av dens behandling.
• Å kunne definere eksakt hva som skiller 

en jugendstilbygning, eller en som er inspirert 
av jugendstil, fra andre. 

• Å finne likheter mellom ulike fasader.



MATERIELL
– Kamera
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ARKITEKTUR - EKSTERIØR

26.26.JUGENDSTIL-
FAMILIEN

3. Repetér øvelsen, men fokusér på dører, vinduer, balkonger og dekor. 
Fordelen ved å arbeide med detaljene gjør at gruppen velger hus som ved første øyekast ikke ser 
ut til å være egentlige jugendstilhus, men som bidrar til et områdes totale inntrykk av jugendstil. 
En slik type øvelse hjelper studenter til å skjønne berømmelsen og omdømmet til stilen og
påvirkningen den skulle få for fremtidige konstruksjoner. 

4. REFERANSEARBEIDET kan ta form av enten 
EN SERIE ARK ELLER KORT.

Å fremheve variasjonen av behandlinger 
på jugendstilfasader, som likevel 
reflekterer en viss åndelig likhet. 

Å diskutere forskjeller og likheter som 
jugendstilfasader viser når det gjelder behandling.

Å legge merke til de originale formene som 
er karakteristiske for denne arkitekturstilen.

MÅL
• Å skjerpe barnas syn ved å gjøre dem oppmerksomme 

på de spesielle særtrekkene i en jugendstilbygning, 
også om dette bare gjelder detaljer eller 

deler av dens behandling.
• Å kunne definere eksakt hva som skiller 

en jugendstilbygning, eller en som er inspirert 
av jugendstil, fra andre. 

• Å finne likheter mellom ulike fasader.



MATERIELL
– Isolert elektrisk kobbertråd, 2 mm i diameter. 
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STADIER

MÅL
• Å understreke betydningen 
av linjer, vektor for spenning.
• Å vise effektene av nyanse 
og modulasjon av en kurve. 

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

27.27. KURVER OG 
MOT-KURVER

1. Velg et ELEMENT MED JERNARBEID i fasaden.

2. LAG EN MODELL
av dette ved å bruke 

KOBBERTRÅD.
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STADIER

MÅL
• Å vise kildene til inspirasjon

for jugendstildekorasjon.
• Å vise sammenhengene mellom 

jugendstil og symbolisme 
i kunst og litteratur.

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

28.28.GRRRRRRR!

1. En organisert rusletur i byen, med observasjon 
av jernarbeid, freskomaleri, farget glass, mosaikk, 
skulpturer og steintøy som dekorerer 
jugendstilbygninger.

2. LAG EN DYREBOK
ved å bruke bildene.

3. Bruk bildene som idéer for å 
«SKAPE» UNDERLIGE OG VIDUNDERLIGE DYR.



MATERIELL
– Kamera
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MÅL
• Å vise kildene til inspirasjon

for jugendstildekorasjon.
• Å vise sammenhengene mellom 

jugendstil og symbolisme 
i kunst og litteratur.

ARKITEKTUR - EKSTERIØR

28.28.GRRRRRRR!

4. Organisér et skriveverksted for å GI NAVN OG LIV
til disse fantasiskapningene.

5. Presentér eksempler av skrifter og maleri innen symbolismen.
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STADIER

MÅL
• Å oppdage 3 jugendstilbygninger 

ved å bruke smak, lukt, berøring og syn.. 
• Å oppmuntre barna til å fantasere

og til å trekke konklusjoner. 

I ET OMRÅDE

29.29. STUDIE AV EN 
FASADE VED HJELP 
AV SANSER OG FANTASI

1. Velg tre hus.

2. Forbered nok materiell.

3. Elevene arbeider i grupper på 3 til 5 og utfører en
av de tre aktivitetene som er foreslått under for
hver av de tre fasadene.

AKTIVITET 1: Taktile bilder og minner. 
Se med øynene, se med fingrene. Berør og føl, 
undersøk og se undrende på det som ligger utenfor
rekkevidde.  Legg merke til materialenes struktur, deres
tekstur, korning og konsistens. 
Bruk en notatbok med ulike typer papir (se Materiell),
skriv om igjen resultatene i de første undersøkelsene
for å kunne sette sammen bildet av fasaden, på en
abstrakt eller realistisk måte. Klipp eller riv ut de valgte papirbitene og lim dem på den utdelte 
kartongen.
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MÅL
• Å oppdage 3 jugendstilbygninger 

ved å bruke smak, lukt, berøring og syn.. 
• Å oppmuntre barna til å fantasere

og til å trekke konklusjoner. 

I ET OMRÅDE

29.29. STUDIE AV EN 
FASADE VED HJELP 
AV SANSER OG FANTASI

AKTIVITET 2: Tyding og analyse av fasaden.
Å analysere en fasade, belyse sammenhengen mellom dens åpne og tette områder, formen på nisjene,
tilstedeværelsen av utstikkende og innfelte elementer, sammenhengen mellom materialene som er
brukt, forbindelsen av farger og teksturer og området som er brukt til dekor. 

Fortolke fasaden ved å bruke sukkertøy i ulike former, smaker, farger,
teksturer og konsistenser, og koble resultatene av denne analysen
med to av sukkertøyene. Prøv å unngå å gjøre direkte assosiasjoner,
slik at den frie kreativiteten får fritt spillerom og lar koblinger utvikle
seg spontant. 

Ettersom blikket dveler, begynner deres fantasi å vandre… Hvem bor bak gardinene idag? Hva har dette
huset opplevd gjennom årene? Hva var det som var der før det ble bygget? 
Velg så ut to sukkertøy til slik at de passer med den fantasipregede utforskningen av huset. 

Årsakene til barnas valg blir tatt opp på en diktafon og vil bli hørt av de andre deltagerne mot slutten av
øvelsen.

AKTIVITET 3: Kortvarig historie. 
Etter å ha «tydet» en fasade ser barna videre og forsøker å tenke på en duft eller
lukt som bringer frem essensen av den. Når de har «fanget» denne parfymen,
velger de et navn på den.  
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MÅL
• Å oppdage 3 jugendstilbygninger 

ved å bruke smak, lukt, berøring og syn.. 
• Å oppmuntre barna til å fantasere

og til å trekke konklusjoner. 

I ET OMRÅDE

29.29. STUDIE AV EN 
FASADE VED HJELP 
AV SANSER OG FANTASI

MATERIELL
For å lage en ”oppdagelsespose”:
– Reisenotatbok med informasjon og bilder av husene man skal utforske, sammen med husenes

adresser.
– Taktil notatbok som består av materialbiter i ulike teksturer, som alle føles forskjellige (et utvalg av

ulike typer papir, kartong, gummi, silke, aluminium osv.)
– 3 kartonger i A5-størrelse, brukes som bakgrunn for den taktile fotomontasjen. 
– Lim + sakser. 
– Ti sukkertøy, alle med ulike former, smak, farge, tekstur og konsistens. 
– Diktafon + kassetter.
– 3 små flasker med etiketter.

4. De ulike gruppene kan så utveksle sine resultater, høre på kassettene, vise de små flaskene med
sine uttrykksfulle navn og «postkortene» av husene. Disse resultatene blir så tolket: Fasade for
fasade, finnes det noen likhetstrekk mellom valgene som deltagerne har gjort? Finnes det 
sammenhenger mellom parfymenavnene og den arkitektoniske stilen eller de som satset kapital i
perioden huset ble bygget? Det finnes så mange ulike måter man kan starte en diskusjon som
leder til en historisk, kunstnerisk tilnærming til husene man har arbeidet med. 
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