FRA MIKRO TIL MAKRO
oppgaver og tanketennere

Oppgaver og tanketennere
Til lærerne
Dette er ment som en inspirasjon til hvordan utstillinga Sverre Morken – fra mikro
til makro kan brukes som utgangspunkt for opplevelser, refleksjon og læring. Man
kan velge et eller flere temaer å fordype seg i. Mange av oppgavene kan knyttes til
gjeldene læreplaner. Her ligger det godt til rette for tverrfaglig arbeid og bruk av
utstillinga. Utfyllende stoff om flere av temaene finnes i utstillingskatalogen. De
fleste temaene og spørsmålene vil være aktuelle for alle alderstrinn i grunnskolen,
og kan tilpasses det nivået som passer innenfor hvert fag, spesielt innenfor samfunnsfag, norsk, RLE og kunst og håndverk. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
hjelper gjerne til med å knytte opplegget direkte opp til deres lokale læreplaner.
Ta eventuelt kontakt med Inger Lise Libakken på telefon 62 54 22 60 eller e-post
inger.lise.libakken@kunstbanken.no.
Fra mikro til makro ønsker å sette et lite utvalg av Morkens store motivkrets
i sammenheng med identitet og tilhørighet. Utgangspunktet for dette er to viktige
jubileer i 2014: Folldals 100-årsjubileum som egen kommune og Norges 200-årsjubileum for Grunnloven av 1814. Riksvåpen, kommunevåpen, emblemer og
symboler handler om identitet og tilhørighet; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det samme kan sedler og frimerker gjøre. Sverre Morken har utført om lag 200
frimerker, han medvirket i arbeidet med den 6. utgaven av norske sedler, og står for
alle framsidene på sedlene som i dag er i omløp; den 7. utgaven. Han har formgitt
Folldals kommunevåpen, den gående løve for departementene og riksvåpenet
i den utforming det har i dag.

FRA MIKRO TIL MAKRO

Folk flest, også i Hedmark, er bosatt i tettsteder og bygder; slett ikke i metropoler.
Dagens barn og unge knytter kontakt og vennskapsbånd gjennom sosiale medier
og er til en viss grad uavhengig av oppvekststed og geografiske avstander når det
gjelder å finne noe eller noen å identifisere seg med. Likevel, eller kanskje nettopp
derfor, er røttene av stor betydning. Kjennskap til hjemstedets historie, tradisjoner
og særtrekk er viktige for å føle at man hører til. Vår personlige, lokale og nasjonale
historie blir samtidig til i kontakt med det internasjonale samfunnet, gjennom
diplomati, bistandsarbeid, forskning, næringsvirksomhet, utvandring og innvandring.
Fra mikro til makro består av en utendørs og en innendørs avdeling. Utendørs vises
ni store plater montert sammen i grupper på tre, og med tre hovedtemaer. Frimerker
og sedler fra Sverre Morkens hånd binder sammen de ulike temaene; lokal identitet,
nasjonal identitet og internasjonal tilhørighet.
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Norges grunnlov 200 år i 2014
Norges riksvåpen i dagens utforming ble formgitt av
Sverre Morken i 1992. Riksvåpenet har inneholdt de
samme elementene helt siden 1100-tallet, men i ulikt
formspråk. I noen perioder har løven vært plastisk og
mer organisk, i andre perioder kantet og stilisert. Morkens
utforming fra 1992 var basert på Hallvard Trættebergs
versjon fra 1939. Trætteberg var fra Løten, og har tegnet
mange norske kommunevåpen.

Hva er den største arbeidsplassen på ditt hjemsted i dag?

Synes du det er forskjell på hva riksvåpenet forteller, og
hva løven uttrykker, når formspråket forandrer seg?
Hva er i så fall forskjellen? Hva om du tegner riksvåpenet
i tegneseriestil, eller grafittistil – ville vi fortsatt ta grunnloven
på alvor?

Kanskje kommunen du bor i er slått sammen av flere andre
kommuner? Når skjedde i så fall dette, og hva var grunnen?

Hva er egentlig en grunnlov, og hva betyr det at et land har
sin egen grunnlov? Hva betyr det at et land er selvstendig?
Hva betyr det at en person er selvstendig?
Hva tror du det betyr at vår grunnlov er demokratisk? Hva
slags lover tror du en udemokratisk grunnlov ville ha? Tror
du et lands grunnlov har noe å si for landets identitet?
Husker du historien om grunnloven vår?
Lokal tilhørighet
Hva er det beste med å bo akkurat der du bor?
Hva slags tilbud finnes det for barn og unge? Slik som
kulturaktiviteter, kulturskole, kurs, idrett, skoler, barnevern,
ungdomsklubber osv.

Hvordan ser kommunevåpenet til din kommune ut?
Hva symboliserer figurene på kommunevåpenet?
Hva forteller disse figurene om din kommune?
Hvem har bestemt hvordan kommunevåpenet skal se ut?
Hvem har tegnet det?

En kommuneadministrasjon og kommunens politikere har
mange saker å ta seg av. De lager også planer for tettstedsutvikling og andre kommunale planer. Hva slags planer
finnes på ditt hjemsted for å gjøre det til et godt sted å bo?
Undersøk om det finnes noen berømte personer fra ditt
hjemsted. Finnes det noen kunstnere som har levd eller
lever der? Industriutvikling? Politikk? Naturvitenskap?
Musikk? Folkeminne? Håndverkstradisjoner? Litteratur?
Arkitektur? Teater? Oppfinnelser? Historie?
Finn ut om det i dag er noen på hjemstedet ditt som
arbeider innenfor noen av disse feltene.
Undersøk også om det finnes «ildsjeler» innenfor kultur,
idrett, barne- og ungdomsarbeid, eldreomsorg eller lignende.
Hva tenker du at skal til for at noen blir kalt ildsjel?
Finnes det noen spesielle tradisjoner på hjemstedet ditt?

Når ble ditt hjemsted først bebygd?
Hva er spesielt for dialekten der du bor?
Hva levde folk av den gangen?
Er det noen historiske minnesmerker i kommunen?
Er det spesielle naturressurser som har ført til industri og
arbeidsplasser på hjemstedet ditt? Når startet det? Hvor
mange har hatt sitt levebrød fra denne virksomheten?
Eksisterer den fortsatt?

Hvordan brukes naturen i kommunen din i dag?
Hvem er ditt største forbilde på hjemplassen din? Hvorfor
akkurat denne personen?
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Penger og frimerker
Hvert land har egne sedler, og egne frimerker. Hva er det
ved sedlene og frimerkene våre som er med på å gjøre
dem norske?
De fleste vet at penger er verdifullt – for man kan kjøpe
mye nyttig, nødvendig og fint for penger. For lenge, lenge
siden byttet man til seg det man trengte, med noe man
selv hadde overskudd av. For eksempel kunne en fisker
bytte til seg korn fra en bonde, og en bonde kunne bytte til
seg skinn eller kjøtt fra en jeger. Men når begynte man
å bruke penger for å skaffe det en trengte? Og hvordan så
disse «pengene» ut? Hva var de laget av?
Hva slags verdi synes du at penger har?
Forfatteren Arne Garborg skrev dette om penger:
Ein kann kjøpa seg
mat, men ikkje mathug,
dropar, men ikkje helsa,
mjuke senger, men ikkje svevn,
lærdom, men ikkje vit,
stas, men ikkje venleik,
glans, men ikkje hygge,
moro, men ikkje gleda,
kameratar, men ikkje venskap,
tenarar, men ikkje truskap,
gråe hår, men ikkje æra,
rolege dagar, men ikkje fred.
Skalet av alle ting kann ein få for pengar.
Men ikkje kjernen;
den er ikkje for pengar fal.
Å ha en venn er en stor verdi i livet. Et brev fra en venn
kan lyse opp dagen litt ekstra. Hvis den som sendte brevet
skrev det for hånd, blir det enda mer personlig. Posten skal
fram er et velkjent slagord. Posten Norge har flere
avdelinger, og den vi kjenner best heter Bring. Det er de
som jobber i Bring som leverer post til oss, og Bring sitt
slagord er Vi lever for å levere.

Det viktige er at innholdet i posten når fram fra avsender
til mottaker. Det kan være ganske spennende å åpne
postkassa. Noen ganger kommer det kjedelige ting som
påminnelser om tannlegetime, eller en regning – men av
og til er det en spennende pakke eller et brev fra en du er
glad i.
Hva menes med at et frimerke er et verdipapir?
Blant de mange frimerkene Sverre Morken har laget, er
det mange forskjellige motiver. Frimerkene får dermed
flere funksjoner; de formidler også noe i seg selv. Ofte
er det jubileer eller andre spesielle hendelser som
markeres, og vi som bruker frimerkene får kanskje vite
om det nettopp på grunn av motivet kunstneren har
valgt. Grunnlovsjubileet har nok de fleste hørt om fra
før. Frimerkene som ble laget til jubileet forteller
historien om grunnloven – vi kan si at frimerkene
kommuniserer med oss.
Hvordan ble viktige offisielle og private beskjeder
formidlet i Norge før 1647?
Hva skjedde i 1647, som forandret på dette?
Hva slags ny kommunikasjonsteknologi ble tatt i bruk
i Norge etter 2. verdenskrig, og hvordan fungerte denne?
Når ble e-post utbredt i Norge?
Når kom Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram?
Det finnes mange forskjellige måter å uttrykke seg eller
fortelle noe, som f.eks. verbalt, skriftlig, digitalt, med
kroppspråk, gjennom bevegelse, musikk, film og bilder.
Hvordan kommuniserer du med de du vil ha kontakt med?
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Bestevenn
Sigrid Undset er Norges internasjonalt mest kjente
kvinnelige forfatter, og Sverre Morken har portrettert henne
på 500-kroneseddelen. Hun skrev romaner, noveller,
essay, helgenfortellinger, selvbiografiske tekster samt noen
få dikt og skuespill.

Portrett
Hvorfor tror du Sverre Morken liker så godt å lage portretter?
Hva mener du er viktig for at et portrett er så godt at du
kjenner igjen personen?
Må ansiktet være helt likt?

Hva tror du hun mente da hun skrev dette?
Må ansiktet være med?
Ti sed og skikk forandres meget,
alt som tiderne lider og menneskenes tro forandres,
og de tenker annerledes om mange ting.
Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet
i alle dager
Hvem er din beste venn? Hvordan vil du beskrive denne
personen? Hvorfor liker du denne personen så godt?
Hvem er du og hva gjør du?
Sverre Morken er en kunstner som har utformet nesten
200 frimerker og alle sedlene vi bruker i Norge i dag, og
enda mye mer. Det er ingen annen kunstner som har gjort
noe tilsvarende her til lands. Hvis dere har studert det som
vises i utstillinga, har dere sikkert skjønt hvordan motivene
på frimerker og sedler blir til – men hvordan noen kan få
det til er ikke lett å forstå. Akkurat for Sverre Morken
passer dette arbeidet veldig godt sammen med hvem han
er; hans evner, egenskaper og personlighet gjør dette til
hans drømmejobb.

Lag et portrett av noen du kjenner, eller har kjent. Du kan
godt tegne eller male, og få det til å ligne veldig bra – men
du kan også bruke flere elementer eller ting til å fortelle
om personen og personligheten. Om du vil, kan du lage
portrettet i andre materialer, det kan være som en skulptur
eller en collage. Hvis du har studert frimerkene i utstillinga, har du sett at portrettene ofte har en bakgrunn som
forteller noe om hva denne personen arbeidet med, eller
huskes for. Du kan tegne, male, klippe ut bilder, lime på
små ting osv. som du synes forteller noe om denne
personen. Om du vil, kan du lage et portrett uten å vise
noe av ansiktet til personen i det hele tatt. Kanskje minner
din beste venn deg om et vakkert landskap, eller en sterk
løve? Hvis du lager et portrett av deg selv: hva er det du
synes er det fineste med deg som person, og hvordan vil
du vise fram dette?

Er det noe du synes er ekstra morsomt eller interessant?
Er det noe du liker godt å holde på med, og som du er
flink til?
Kan du tenke deg noen yrker eller jobber hvor akkurat
dine egenskaper, interesser og talenter kan brukes?
Hva er din drømmejobb? Hva tror du skal til for å få den
jobben?
Hva tror du at du trenger i livet ditt for å ha det godt og
være fornøyd?
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Øvelser for alle barn og voksne
Det er mange som er veldig opptatt av penger – tjene mye,
og bruke mye. Kjøpe, kjøpe, kjøpe – mye mer enn vi
trenger for å være varme og mette. Som Garborg sier –
vennskap kan man ikke kjøpe.
Det er heller ikke mulig å kjøpe følelsen av å vite hvem
man er, eller av å høre til – selv om mange prøver! ALLE
mennesker er betydningsfulle – også alle de som ikke er
berømte, rike eller har politisk makt. De som er lik deg, og
de som er helt forskjellige. Det betyr at DU er verdifull.
Det er ingen andre som er akkurat slik som deg. Ingen kan
være noen andre enn seg selv, og ingen andre kan bli helt
slik som deg. Du kan rett og slett ikke erstattes. Derfor er
du helt spesiell og viktig. DU har en plass som er bare din,
og du har en plass i hjertet til mange mennesker rundt
deg. Du hører til. Noen ganger er det vanskelig å tro på
dette – og det gjelder både for voksne og barn, for rike og
fattige, for de som er berømte og de ingen helt vet hvem
er. Folk er i grunn ganske like over hele verden, og de
fleste trenger av og til litt hjelp for å finne ut av hvem de er
og hvordan de skal bli fornøyde i livet sitt. Her er noen
påminnelser som er inspirert av et kunstsenter
i Liverpool i England:

3. Vær OPPMERKSOM. Vær nysgjerrig. Få øye på det
vakre. Oppdag det spesielle eller uvanlige. Legg merke til
de skiftende årstidene. Nyt øyeblikket, enten du går til
skole eller jobb, spiser lunsj eller snakker med venner. Vær
oppmerksom på verden rundt deg, og hva du føler. Å være
oppmerksom på det du erfarer, vil hjelpe deg til å finne ut
hva som har betydning for deg, og å sette pris på det.
4. Fortsett å LÆRE. Prøv noe nytt. Gjenoppdag noe du
syntes var moro før. Begynn på et kurs. Ta på deg en ny
oppgave på jobben eller skolen. Fiks en sykkel. Lær å
spille et instrument eller å lage yndlingsmaten din selv.
Lag deg en utfordring som du vet du vil bli glad av å mestre.
Å lære noe nytt gir deg mer selvtillit, i tillegg til at det er
moro.
5. GI AV DEG SELV. Gjør noe hyggelig for en venn, eller
for noen du ikke kjenner. Ta sjansen på å være den som
sier «hei» og smiler først. Si «takk» for det du får. Tilby deg
å gjøre noe uten å få betalt for det. Bli med i en gruppe
eller klubb. Se utover, like mye som innover. Når du tør å
dele eller gi noe til andre, blir det lettere for deg å ta i mot
det du ønsker deg, og det du trenger. Det skaper kontakt
mellom deg og menneskene rundt deg.

1. Ha KONTAKT med menneskene rundt deg. Med
familien. Venner, kolleger, medelever og naboer. Hjemme,
på skolen, på jobben eller i nærmiljøet. Tenk på disse som
hjørnesteiner i livet ditt, og livet ditt som et flott hus du kan
bygge større og bedre. Å ha kontakt med andre skaper
bånd som vil støtte og berike deg hver dag.
2. Vær AKTIV. Gå ut en tur, eller løp! Sykle, spill ball, eller
plant noe i hagen. Dans, slå hjul eller hopp paradis. Å
bevege seg gjør at du føler deg bra. Det er godt for både
kroppen og tankene å la kroppen bestemme av og til. Det
viktigste er å finne en fysisk aktivitet som er morsom, og som
passer akkurat for deg, med din bevegelsesevne og styrke.
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