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INNLEDNING 
 

Anna Fiske er illustratør. I 2015 ga hun ut en serie med illustrerte følelser som hun kalte 
«Følelsesbiblioteket». Bokserien består av 7 bøker som hver tar opp et tema: «Lykke», «Sinne», «Redd», 
«Sjenanse», «Trist», «Forelskelse» og «Sorg». Følelsene blir uttrykt med illustrasjoner, med enkel tekst på noen 
av sidene. Teksten kan være en kort setning eller et ord. Ideen er at det er det visuelle uttrykket som formidler 
følelsene. Derfor kan denne utstillingen oppleves av barn og unge som enda ikke bruker språket fullt ut til å 
forklare hva de tenker på, er opptatt av, føler eller opplever. Illustrasjonene vil være et godt utgangspunkt for å 
sette egne ord på følelser.  
 
I overordnet del av læreplanen kan du lese om det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring: 
Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer 
god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg1. Målet er at dette 
temaet skal bidra til å gi elevene en skolegang der de kan utvikle et positivt selvbilde og en trygg 
identitet. Å kunne sette ord på egne følelser, snakke om egne og andres følelser, og ha et ordforråd 
som gjør dette mulig, er viktig. Bildene og bøkene i «Følelsesbiblioteket» kan bidra til å sette i gang 
samtaler om følelser i klasserommet, og være utgangspunkt for kreativt arbeid i fag og på tvers av 
fagene. 
 
Utstillingen er relevant for undervisning i flere fag, og på tvers av fag. Du kan for eksempel la elevene 
jobbe med språk og sammensatte tekster i norsk, eller med illustrasjon, uttrykk, portretter og 
identitet i kunst & håndverk. I musikkfaget kan utstillingen brukes som utgangspunkt for å snakke om 
uttrykk og følelser i musikken, og i samfunnsfag og KRLE er det relevant å samtale om identitet og 
etiske dilemmaer rundt det å uttrykke seg i sosiale medier eller om ytringsfrihet. Utstillingen er også 
relevant for samtaler rundt kulturforståelse, hvordan vi uttrykker oss med kroppsspråk og 
kroppsholdning, og med symboler og tegn. Utstillingen vil være spesielt godt egnet for flerspråklige barn 
eller barn med forsinket språkutvikling, da bildene uttrykker universelle følelser med farger, figurer og 
symboler som kan oppfattes og tolkes på ulike måter. 
 
Utstillingen består av 7 illustrasjoner, en illustrasjon fra hver bok. Bildeutvalget er gjort i samarbeid med 
Anna Fiske. Illustrasjonene er trykket opp i et stort format og rammet inn. Illustrasjonene har ikke lenger tekst, 
slik de har i boken. På den måten har illustrasjonen gått fra å være et bilde til en tekst, til å bli et unikt kunstverk 
uten tekst. Det er viktig å huske på når du skal snakke om bildene med elevene. Det gjør også at kunstverket 
åpner seg for betrakteren, og at man kan se på utstillingen uavhengig av bøkene og tekstene. Forslag til hvordan 
du kan arbeide med utstillingen finner du i denne veiledningen. Tanken er at bildene skal inspirere barn og 
unge til å sette ord på følelser og følelsesuttrykk, og til selv å arbeide med kreative oppgaver.  
 
Bøkene til Anna Fiske gir følelsene et tydelig visuelt uttrykk, men de gir også barn forslag til hvordan 
de kan håndtere egne følelser bedre, og til bedre selvregulering. I boka «Sjenanse» reflekterer Anna 
Fiskes tekst over følelser som kan oppleves som vanskelige, men som også kan ha noe positivt ved 
seg, for eksempel «Sjenerte mennesker er ofte gode på å observere». Hun gir også mulige innganger 
til hvordan man kan håndtere følelser man synes er vanskelige, for eksempel «Si noe pent til deg 
selv» eller «Øv deg på å snakke med noen du er trygg på». 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/prinsipper-for-
laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/folkehelse-og-livsmestring/ 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/folkehelse-og-livsmestring/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/folkehelse-og-livsmestring/
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INNHOLD I UTSTILLINGSKOFFERTEN 
 
Utstillingen består av: 

• 7 innrammede illustrasjoner signert Anna Fiske 
• Bokserien “Følelsesbiblioteket” med 7 bøker 
• Lærerveiledning med forslag til oppgaver 
• Figurer i mosegummi 

 
Målgruppe: barnehagen, elever i 1. -4. klasse, flerspråklige elever, elever i 
alfabetiseringsklasser og mottaksklasser. 
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BILDENE I UTSTILLINGEN 
Bildene er nummerert: 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Bilde nr 1 Sinne     Bilde nr 2 Sorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde nr 3 Forelsket     Bilde nr 4 Lykke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde nr 5 Sjalusi     Bilde nr 6 Sjenanse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 7 Redd 
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ARBEID MED UTSTILLINGEN 
 
Bildesamtale 
Begynn med beskrivelsen. Dette er en fin måte å starte arbeidet med utstillingen på, uansett 
målgruppe. Beskrivelsen er viktig for å få med alle barna/elevene i samtalen. En beskrivelse 
har ikke noe fasitsvar, og er derfor en fin måte å inkludere alle på.  
 
Eksempel: 
La elevene få tenke selv før dere begynner.  
Hver elev begynner med setningen “Jeg ser ...” og så en beskrivelse.  
Beskriv former, farger og ting i bildene. 
Du og elevene vil oppdage at dere kan sitte slik lenge uten å tolke eller finne meningen med 
bildene. 
 
Nå kan du åpne for elevens tolkninger. 
Hva er budskapet i bildet?  
Hvilken følelse er det kunstneren Anna Fiske prøver å beskrive?  
Hvilke farger bruker hun?  
Hvilke symboler bruker hun? 
 
Finn frem bøkene. La barna gjette hvilken bok illustrasjonen er hentet fra. 
 
Tilpass oppgaven!  
Språket kan tilpasses målgruppen. De mer språkbevisste barna kan øve seg på å være så 
nøytrale de kan i sin beskrivelse, for eksempel: “Jeg ser en figur”, “Jeg ser en bølget linje”, 
“Jeg ser en rund form”.  Barn med mindre språk kan beskrive fritt alt de ser.  
 
Tips!  
Bildesamtalen kan også gjennomføres som en lek, f. eks. «Jeg ser med mitt lille øye ...»  
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Finn følelser! 
Etter at elevene har beskrevet det de ser i bildene, kan de lage et tankekart med alle følelser 
de kommer på. Se hvor mange typer følelser dere kommer frem til sammen.  
Er det noen av følelsene som er mer like hverandre? 
Bruk boka «Sorg» eller «Sjenanse» som inspirasjon. Her kan du finne følelser som ofte 
henger sammen.  
 
Lag grupper av følelser: de som er gode, de som er vonde, de som er harde, de som er myke, 
osv.  
 
Verktøy: Bruk nettbrettet eller store ark til å lage tankekart. 
 
Tilpass oppgaven! 
La eleven jobbe videre med synonymer og antonymer til de ulike følelsene. 
 
Humørsvingninger 
La eleven jobbe med ett av bildene, for eksempel «Lykke» eller «Sinne». Karakterene i disse 
bildene skifter sinnstilstand, de går fra en følelse til en annen.  La eleven lage sin egen 
tegneserie eller animasjon der en karakter skifter mellom de ulike følelsene.  
 
 
Verktøy: Bruk nettbrett, tegnesaker, plastelina, mosegummi. Lag tegneserier, animasjoner 
eller historier. 
 
Ansiktsuttrykk 
Anna Fiske bruker enkle streker for å lage uttrykk i ansiktet. En strek nedover over øyet får 
ansiktet til å se sint eller morskt ut. Myke bølger over øynene, gjør ansiktet mildere.  
 
For å vise elevene ulike uttrykk, kan du gjøre en enkel øvelse.  
Gå inn i klasserommet med et ansiktsuttrykk og en tydelig kroppsholdning som viser at du 
har en følelse. 
La elevene jobbe to og to. Lag ulike ansiktsuttrykk for hverandre.  
 
Lag ansiktsuttrykk med hjelp av ulike materialer, f. eks. medfølgende figurer av mosegummi, 
plastelina eller papp. 
Klipp ut former som du finner i bildene til Anna Fiske. 
Snakk sammen om hvilken følelse og hvilket uttrykk ansiktene har. 
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Dramatiser videre 
Velg en illustrasjon.  
Lag en historie.  
Fortell hva som har skjedd og hva som skjedde etterpå. Velg hvordan du vil presentere 
historien.  
Finn musikk du synes passer til følelsen/ sinnsstemningen hovedpersonen har. 
 
Selvportrett 
La elevene ta bilder av seg selv eller hverandres ansiktsuttrykk med nettbrett eller 
digitalkamera. Sett fotografiene sammen til en portrettserie og la bildene gli over i 
hverandre. Bruk illustrasjonen fra boka «Lykke» eller «Sinne» som utgangspunkt.  
Hva får følelsene våre til å svinge opp og ned? 
Hvorfor kan man være glad, og så plutselig bli sint?  
Hva skjedde på veien? 
 
Lag en collage med ansiktsuttrykk fra magasiner, aviser, blader etc. 
 
Verktøy: bruk nettbrett eller saks og papir. 
 
Lek med assosiasjoner 
Lag en boks til hver følelse: lykke, forelskelse, sjenanse, sorg, redd, sinne og sjalusi.  
La elevene skrive ord de assosiere med de ulike følelsene på lapper. 
La elevene skrive setninger de assosierer med de ulike følelsene.  
 
Tilpass oppgaven!  
La eleven trekke en lapp fra en av boksene. Lag en tekst, skriv et manus, dramatiser eller lag 
en film med utgangspunkt i «Da ble jeg sint!» eller «Da ble jeg sjalu!» 
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Illustrasjoner 
En illustrasjon er et bilde som uttrykker et budskap eller en idé, oftest knyttet til en tekst. 2  
Se på bildene i utstillingen. Disse er uten tekst. Så ser du på den samme illustrasjonen i boka.  
Hva gjør illustrasjonen med teksten, og hva gjør teksten med illustrasjonen?  
Endret teksten budskapet i bildet?  
Arbeid først alene, så i gruppe og til slutt i plenum.  
 
Bruk illustrasjonene som utgangspunkt for å lage setninger, for eksempel:   
«Jeg blir sjenert når ...» eller «Jeg blir redd når ...» 
«Jeg blir trist/føler sorg når ... eller «Jeg er lykkelig/ føler lykke når ...» 

Tilpass oppgaven! 
La eleven skrive setningene på flere språk, eget morsmål, eller lage egne illustrasjoner til 
setningene. 

 
Symboler  
Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv, et tegn som det knytter seg en 
annen betydning til.3  
Se på illustrasjonene til Anna Fiske.  
Hvilke symboler finner du? 
Hva tror du de skal bety? 
 
Lag egne symboler for ulike følelser.  
Velg uttrykk og materiale selv.  
 
Snakk om hvordan symboler blir brukt forskjellig i ulike kulturer, f. eks. flaggermusen som i 
Europa kan forbindes med frykt, djevelen eller vampyren, mens i Kina og Japan er et symbol 
for lykke, rikdom og et langt iv.  
 
Bildetegn 
Vi bruker ofte emoji for å uttrykke følelser i meldinger eller på nettsider. Ordet emoji er 
japansk og er satt sammen av ordene e (bilde) og moji (tegn).4 Vi kan oversette det til ordet 
bildetegn på norsk.  
 
Diskuter hvordan du bruker emoji for å uttrykke følelser.  
Hva gjør emoji med språket ditt? 
Hvorfor vil du bruke emoji til å uttrykke følelser i en melding?  
Tror du at vi forstår disse symbolene likt eller tolker vi forskjellig?  
  

 
2 https://snl.no/illustrasjon 
3 https://snl.no/symbol 
4 https://no.wikipedia.org/wiki/Emoji 

https://snl.no/id%C3%A9
https://snl.no/tekst
https://snl.no/illustrasjon
https://snl.no/symbol
https://no.wikipedia.org/wiki/Emoji
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Temaer til diskusjon 
 
Sosiale medier 
Diskuter hvordan følelser blir uttrykt i bilder av deg selv. Kanskje legger du ut bilder på 
sosiale medier. Tør du vise ekte følelser?  
 
Det uttrykksløse ansiktet 
Noen følelser er mer vanskelig å beskrive og gjenkjenne. Hvordan ser en som er fornøyd ut? 
Eller en som er anspent eller avslappet?  
Bruk boka “Sorg” som inspirasjon. Noen ganger føler vi noe inni oss, men vi viser noe annet 
utenpå.  
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OM ANNA FISKE 
Anna Fiske er forfatter, illustratør og tegneserieskaper. Hun ble født 5. september 1964 i 
Ängelholm i Sverige. Nå bor hun i Oslo, og er gift med Lars Fiske, som også er illustratør, men 
også tegneserieskaper og barnebokforfatter. Anna Fiske har laget en rekke bildebøker og 
tegneserier, både med egne tekster, og som illustratør for andre forfattere. Lekne, særegne 
strektegninger og kreativ nyskapning har gitt henne flere høythengende priser og 
utmerkelser, og flere av bøkene hennes gjør suksess ikke bare i Norge og Sverige, men også i 
utlandet. 
 
Dette skriver Anna selv om hvorfor hun lagde «Følelsesbiblioteket»: 
 
«Min tanke med bøkene i følelsesbiblioteket var at de kan være et redskap til å snakke om ting som 
kan være vanskelige å sette ord på, at illustrasjonene skal åpne opp, teksten vekke nysgjerrighet, at 
de sammen skal åpne opp for nye tanker, undringer og spørsmål. 
  
Når jeg formidler bøkene og med det møter barna føler jeg at bøkene får liv, jeg har opplevd 
fantastiske møter og vi har delt mange fine tanker sammen. Spørsmålet: -Hva er det som gjør deg 
lykkelig? for eksempel og alle fine svar og den felles følelsen av hvor nære lykken egentlig er, en venn, 
å være ferdig med leksen, å spise sushi med familien, være ute i båten, høre regnet på vinduet… 
  
En gang fikk jeg en fin gave etter formidlingen, en Hjertegave. 
Jeg skulle sitte på en stol foran klassene (det var 50 elever og lærerne deres), ble litt nervøs over all 
oppmerksomhet og spurte om det var skummelt, nei betrygget barna. 
Så ble hjertegaven utdelt, alle elever sa i tur og orden stille og rolig en setning hver som var noe fint 
om meg: “Du virker veldig snill, du har mye fantasi, jeg lærte meg mye om følelser, du ser veldig ung 
ut for å være 50 år, du fikk meg til å ville lese flere bøker.” 
Sånn fortsatte det og det som nesten var vakrest var blikkontakten med alle elever, jeg så hver og en, 
og alle fikk like mye tid. Et av mine mest rørende øyeblikk, ikke bare det, men også tanken på at slike 
gaver gir de sikkert til hverandre ved bursdager og slikt. 
  
Vakkert er det, hva bilder, bøker kan gi, at de kan være en nøkkel til å åpne opp, at en bok kan få oss 
til å føle som en, fellesskap.» 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her ser du bilder av Anna Fiske når hun signerer illustrasjonene og viser dem frem i Galleri Seilet. 
Foto: Marianne Hoen. 



KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en ideel medlemsorganisasjon som  
i over 70 år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester og 
materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
• Å arbeide for at visuell kunst skal få en sentral plass

i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen.
• Å bidra til å vekke interessen for og gi kunnskaper om visuelle

uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i tidligere tider og i dag.
• Å sette i verk tiltak som gir opplevelser, og som utvikler kunstforståelse,

skapende evner, kritisk sans og følsomhet overfor visuelle uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye 
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i GALLERI SEILET. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag, 
og holder til på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen.

KUNST I SKOLEN 

Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, 

Fossveien 24, 0551 Oslo, inng. Steenstrups gate

Telefon: 23 35 89 30

Org.nr. 970 133 402

kis@kunstiskolen.no

www.kunstiskolen.no
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