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Undervisningsopplegg knyttet opp mot  
Y-blokken og Picassos uttrykksform 
 

Øyvind Høyem, Master of Industrial Design, Daglig leder for Kunst og design i skolen 

 

10. trinn: 

• undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og 

skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

 

• analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, 

klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget 

skapende arbeid 

 

• lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske 

løsninger som ivaretar ulike behov og interesser 

 

Elevene kan bli kjent med både arkitekt Erling Viksjø, kunstner Carl Nesjar og kunstner 

Pablo Picasso og deres utrykk samt med sammensmeltningen av arkitektur og kunst. 

Elevene kan deretter fordype seg i Picassos utrykksform i verk som for eksempel 

Guernica eller Pikene fra Avignon og selv skape kunstutrykk som belyser utfordringer i 

samtiden. 

Elevene kan analysere Y-blokkens identitet og stedstilhørighet og selv lage modeller der 

arkitektoniske løsninger skal dekke ulike behov i eget lokalmiljø. 

 

7. trinn: 

• undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage 

visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier 

 

• utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke 

symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 

• analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom 

foto eller infografikk 

 

Elevene kan bli kjent med Carl Nesjar og Pablo Picassos utrykksform med fokus på 

kjønnsroller og selv benytte symbolikk og farge for å skape visuelle utrykk som utfordrer 

stereotypier og/eller utrykker følelser. Eksempler på kunstverk å bli kjent med kan være 

Nesjar og Picassos Fiskerne, Picassos Guernica eller Pikene fra Avignon. 

Elevene kan bli kjent med medias dekning av prosessene frem til rivingen av Y-blokken 

og selv belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk. 
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4. trinn 

• samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med 

forslag til ny arkitektur  

 

• tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk 

 

• utforske mangfold i motiver og visuelle uttrykk i kunst fra ulike verdensdeler og 

lage en digital presentasjon 

Elevene kan bli kjent med arkitekt Erling Viksjø og Y-blokkens funksjon og materialvalg 

og skissere egne forlag til nytt regjeringskvartal. 

Elevene kan utforske og tolke Nesjar og Picassos ulike kunstverk i regjeringskvartalet og 

la seg inspirere av ulike kulturer til egne visuelle utrykk tiltenkt nytt regjeringskvartal.  

Å bli kjent med kunst fra ulike verdensdeler vil kunne åpne opp for samtaler om ulike 

kulturer, ulike kulturelle utrykk å det å respektere andres kultur 

2. trinn 

• utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende 

arbeid 

 

• skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og 

nasjonale kunstverk  

Elevene kan utforske visuelle utrykk og skape digitale fortellinger som tar utgangspunkt i 

kjente kunstverk som for eksempel Carl Nesjar og Pablo Picassos fiskerne eller Pablo 

Picassos Guernica gjennom animasjon eller andre verktøy. 

 

Kilder til Y-blokken og kunstnerne involvert: 

https://www.pablopicasso.org/guernica.jsp (Picassos mest kjente verk, Guernica) 

https://www.nasjonalmuseet.no/hva-er-det-med-y-blokka (kronikk over hva som gjør Y-

blokken så viktig i norsk arkitekturhistorie.) 

https://www.nasjonalmuseet.no/utstillinger-og-arrangementer/nasjonalmuseet-

arkitektur/utstillinger/2020/arkitekten-erling-viksjo-og-kunstnerne/ (Utstilling om 

Arkitekt Erling Viksjø og kunstnerne han samarbeidet med.) 

https://www.youtube.com/watch?v=SEtkAn68Ajs (Foredrag om Y-blokken, arkitekt og 

kunstnere. 

https://www.pablopicasso.org/guernica.jsp
https://www.nasjonalmuseet.no/hva-er-det-med-y-blokka
https://www.nasjonalmuseet.no/utstillinger-og-arrangementer/nasjonalmuseet-arkitektur/utstillinger/2020/arkitekten-erling-viksjo-og-kunstnerne/
https://www.nasjonalmuseet.no/utstillinger-og-arrangementer/nasjonalmuseet-arkitektur/utstillinger/2020/arkitekten-erling-viksjo-og-kunstnerne/
https://www.youtube.com/watch?v=SEtkAn68Ajs

