
Skandinavisk design

Fra Store norske leksikon:

“Scandinavian design” er et begrep som oppstod i 1950-årene, da nordisk

formgivning fikk sterk innflytelse internasjonalt. Begrepet refererer til luksuriøse,

enkle [møbler og dekorative gjenstander] preget av abstrakt funksjonalistisk estetikk1

Eksempler på skandinavisk møbeldesign

Arne Jacobsen (dansk)

Egget, 1958.

På den tiden var stolen veldig nyskapende og

annerledes fordi den ikke har noen rette linjer -

bare kurver.

Mauren, 1952.

Formen minner litt om en maur som løfter på

overkroppen, derav navnet.

1 abstrakt funksjonalistisk estetikk: reine, enkle linjer og design
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https://snl.no/Scandinavian_design


Eero Saarinen (finsk-amerikansk)

Tulipanstolen, 1956.

Finnes både med og uten armlene. Selve stolen

er av plast.

Kaare Klint (dansk)

Safaristolen, 1933.

Et av de første “bygg-selv”-møblene (sånn som alle

møblene til IKEA er i dag).

Alf Sture (norsk)

1950.

Alf Sture var opptatt av at møbler skal være gode å bruke,

og at de har en form som skaper trygghet og varme.
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Bruno Mathsson (svensk)

Pernilla, 1960.

Bruno Mathsson var opptatt av gamle svenske

håndverkstradisjoner.

Hans Wegner (dansk)

Y-stolen, 1949.

Denne stolen har vært i produksjon og salg i 70 år

og er fortsatt populær.

Les mer om skandinavisk design

NDLA (nasjonal digital læringsarena): Scandinavian Design

Kunst og håndverk i ungdomsskolen [blogg]: Nordisk design i et internasjonalt perspektiv

Oppgave

Du skal velge en av de skandinaviske designerne som er presentert i denne oppgaven. Søk

opp designeren og finn eksempler på møbler han har designa. Du skal 3D-modellere en stol

inspirert av designeren. “Inspirert av” betyr at møbelet skal ligne på noe designeren har laga,

men det skal ikke være helt likt. Bruk navnet på designeren som tittel på prosjektet ditt i

3D-programmet.
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https://ndla.no/nn/subjects/subject:38/topic:1:60576/resource:1:60923
https://formingslereren.files.wordpress.com/2014/02/nordisk-design-i-et-internasjonalt-perspektiv.pdf


Komme i gang med Tinkercad
Gå til tinkercad og trykk på “join now” øverst i høyre hjørne. Velg “students, join a class” og

skriv inn koden som står øverst i dokumentet “tinkercad-koder” på classroom. Her finner du

også brukernavnet ditt.

Nå må du først lære programmet. Klikk på “learn” øverst i høyre hjørne og velg “place it”.

Følg instruksjonene på venstre side av skjermen i programmet. Klikk på “next” og “done” når

du er ferdig med en del. Programmet vil automatisk sende deg videre til neste leksjon.

Du kan også se på instruksjonsfilmer på YouTube. Hvis det er noe du ikke får til i

programmet, kan det være lurt å se på filmer på YouTube for å lære mer om programmet.

Tips: Dette programmet er laga for Chromebook. Chromebook har touch-skjerm. Du kan

bevege deg ved å klikke og dra på skjermen.

Vurderingskriterier

- du har modellert en stol som er tydelig inspirert av designeren din

- du har brukt verktøyene i programmet på en funksjonell måte

Du får ikke karakter på oppgaven, men blir vurdert med høy/middels/grunnleggende

måloppnåelse.

Aktuelle kompetansemål
- utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for

kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter

- beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av [...] digital

programvare
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https://www.tinkercad.com/
https://youtu.be/60xfIu-lqAs

