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BEVEGELSE 

Utstillingen presenterer fem grafiske verk i tre teknikker, litografi, tresnitt og serigrafi 
(silketrykk). Kunstnerne er Karl Nilsen, Hanne-May Scheen, Per Kleiva, Karl Hansen og den 
internasjonalt kjente Victor Vasarély. Temaet for utstillingen er bevegelse i billedflaten, og vi 
skal se nærmere på hvert bilde og de kunstneriske virkemidlene som er brukt for å skape 
bevegelse. 

Bildene i utstillingen kan være til glede på alle trinn, men er spesielt egnet fra mellomtrinnet 
og oppover. Læreplanen i kunst og håndverk setter som kompetansemål etter 7.årstrinnet at 
elevene skal kunne:  

- Eksperimentere med ulike visuelle virkemidler og hente inspirasjon fra kunsthistorien. 
- Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bildet. 
- Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel 

komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse. 
- Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid. 
- Samtale om opplevelser av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og 

bruke dette i eget arbeid med bilder. 

Elevene skal tilegne seg relevant ordforråd og begreper. I prosessen med å beskrive ligger 
læringen og den intellektuelle øvelse. Det legges vekt på at elevene trenes i å sette ord på 
opplevelsene gjennom arbeidet med utstillingen. Mulighetene for å arbeide videre med 
temaet er endeløse, både i eget arbeide og i studier av billedkunst. 

Vi håper at arbeidet med utstillingen kan gi elevene økt innsikt i en del kunstneriske 
virkemidler, samtidig som bildene kan være til glede og inspirasjon. 
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BEVEGELSE I BILLEDFLATEN 
 
 
Billedflate – billedrom. To begreper i billedkunst. Hva er forskjellen og hvordan skjer 
forvandlingen fra billedflate til billedrom? 
 
Hvilke virkemidler har en kunstner til rådighet for at øyet skal oppfatte at flaten forvandles til 
et rom med bevegelse i alle retninger? Bevegelse ikke bare i flaten, men bevegelse som 
oppfattes som om den kommer ut av eller går innover i billedflaten.  
 
Disse spørsmålene er noen av problemene en kunstner arbeider med. Måten de velger å 
løse oppgaven på er individuell og kjennetegner den enkeltes billedspråk. Det er dette som 
gjør den virkelige kunstner unik. Gjennom tidene har noen sprengt grenser og videreutviklet 
mulighetene og dette har gitt dem en plass i kunsthistorien. I renessansen vet vi at 
perspektivet ble gjenstand for ny interesse og forskning. Dette ga kunstnerne nye muligheter 
til å skape billedrom med stor dybde. Bruken av lys og skygge, farger som påvirker 
hverandre og vår oppfatning, linjer som fører øyet i alle retninger, figurer i sterk bevegelse, -
mulighetene er mange til å skape bevegelse i billedflaten. Virkemidlene ble etter hvert 
utnyttet til det maksimale. 
 
I det 20århundre har kunstnerne søkt nye muligheter for uttrykk. En av denne tidens mest 
betydningsfulle når det gjelder å arbeide med bevegelse i billedflaten, er Victor Vasarély 
(1908-1997). Han er blitt kalt Op-artens far. Op-art er en kunstretning basert på optisk 
bedrag som gir fornemmelse av at noe beveger seg selv om det rent fysisk er statisk. Denne 
retningen har betydd mye for moderne kunst.  
 
Til alle tider har kunstnere arbeidet med utfordringen som ligger i å lure øyet til å oppfatte 
bevegelse og former i billedrommet, selv om vi vet at utgangspunktet som regel er en 
fargeløs flate. Synsbedraget eller den optiske illusjonen viser oss noe som vår fornuft sier 
oss er umulig. Det meste vi ser i billedkunst er basert på optiske illusjoner.  
Fysiologiske illusjoner er virkning på øyet og hjernen etter overdreven stimuli av lys, farge 
eller bevegelse. Dette medfører en fysiologisk ubalanse som endrer persepsjonen.   
Kognitive illusjoner oppstår når synsinntrykk kobles mot vår oppfatning av virkeligheten. 
Underbevisstheten vår prøver å koble det vi ser opp mot noe kjent. Kognitive illusjoner deles 
gjerne opp i tvetydige illusjoner (bilder eller objekter bytter mellom to tolkninger), 
forvrengningsillusjoner (forvrengning av størrelse, lengde eller kurve) og paradoksillusjoner 
(figurer eller objekter som er paradoksale eller umulige) 
 
I denne utstillingen skal vi se nærmere på noen utvalgte bilder og se hvordan kunstnerne har 
benyttet en del av disse virkemidlene for å skape det vi oppfatter som bevegelse i 
billedflaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



OM BILDENE 
 
 
Bilde nr. 1 KARL NILSEN: ”SVØMMER”, 2001, tresnitt 
 
Karl Erik Nilsen er født i Oslo i 1945, og bor og arbeider i Oslo. Han har utdannelse fra 
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.  
 
 

Motivet viser to figurer, men vi ser at det er 
forskjell på dem. Den øverste har volum, mens 
den andre er flat og ser ut som skygge av figuren 
over. Skyggen viser at figuren flyter. Uten noen 
bakgrunn har kunstneren plassert figuren i noe vi 
oppfatter som omgivelse. Figuren er skåret i en 
treplate og trykket i svart. Virkemidlene er enkle, 
likevel har kunstneren klart å formidle en 
svømmers hastige bevegelse gjennom vannet..  
 Figuren er forenklet. Merkene etter jernet som har 
skåret i treplaten er brukt til å understreke 
bevegelsens retning. Rundt svømmeren ser vi 

små antydninger av ”fartsstriper”. I dette bildet har kunstneren klart å gjengi en figur i 
bevegelse på en måte som gjør at øyet fører bevegelsen videre.  
 
 
Kunstneren sier selv om bildet: 
 
”Jeg har alltid vært opptatt av de elementer som mennesket beveger seg i, som luft, vann, 
skog, og liker selv å svømme, stupe og løpe. Vannet får en til å føle seg vektløs, man flyter 
og beveger seg i et element, nesten som en fisk. Men i dette bildet er vannet ikke til stede så 
man kan tro figuren svever i luften. For å knytte figuren til noe, som viser at den svever eller 
svømmer, har jeg føyd til en skygge under den så den på en måte har et rom, et miljø å 
bevege seg i forhold til.” 
 
 
Virkemidler brukt for å skape bevegelse i dette bildet: 
 
- Motiv som viser en stilisert menneskefigur i bevegelse. 
- Figuren beveger seg i en markant retning som gjør at øyet fortsetter bevegelsen. 
- Utnyttelse av den grafiske teknikken. Merker etter jernet som har skåret i treplaten 

understreker bevegelsens retning. 
- ”Fartsstriper” 
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Bilde nr. 2 HANNE-MAY SCHEEN: ”MOTLYS”, litografi 
 
Hanne-May Scheen er født i 1960 og bosatt i Oslo. Hun har diplom i tekstil fra Statens 
Håndverks- og Kunstidustriskole i Oslo og utdannelse i litografi fra samme skole. Hun har 
også studert ved Western Australia Academy of Performing Arts, ”Open Bite”-fordypning.  
 
 

 
I dette abstrakte bildet er det linjer og farger s
skaper bevegelse. 

om 

Vi ser at kunstneren har ført penselen i raske og 
kraftige bevegelser over flaten. Vår 
oppmerksomhet blir ledet rundt i billedflaten, 
langs lange, buktende linjer. Bildet fremstår som 
urolig. Bruken av fargene gjør at vi også 
oppfatter en bevegelse innover i bildet. Fargene 
er lagt på i flere lag hvor de mørke og kraftige 
fargene trer frem. De lyse, transparente fargene 
ligger i bakgrunnen og fjerner seg fra tilskueren. 
Fargene og penselstrøkene i dette bildet er 
brukt på en måte som skaper liv i bildet, og gjør 

at vi her kan snakke om bevegelse i billedflaten, men også innover i billedrommet. 
 
 
Kunstneren sier selv om bildet: 
 
”I bildet ”Motlys” har jeg vært opptatt av å få den samme stemningen som du får når du går 
ned mot sjøen en sommerdag. Sjøen som glitrer mellom furu trær og busker. Horisontale 
linjer leder blikket bak i bildet til en horisont i det fjerne, mens kraftige strøk bringer blikket 
fram til en forgrunn av stammer og busker. På denne måten prøver jeg å få en bevegelse 
mellom forgrunn og bakgrunn slik at blikket kan vandre fram og tilbake.”  
 
 
Virkemidler brukt for å skape bevegelse i dette bildet: 
 
- Bevegelse i buktende linjene. 
- Horisontale og vertikale linjer skaper bevegelse i flaten. 
- Bruk av sterke og svake farger skaper dynamikk (fargekontraster)  
- Farge lagt i flere plan skaper dybdevirkning (fargeperspektiv). 
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Bilde nr. 3 PER KLEIVA:  ”KVEN LEIKAR SO VENT”, 1978, serigrafi    
 
Per Kleiva er født på Senja i 1933 og bosatt på Nesodden. Han har sin utdannelse fra 
Bergen Kunst- og Håndverksskole og Statens Kunstakademi, samt akademier i København, 
Firenze og Stockholm 
 
 

Når vi ser på dette bildet, ser vi menneskekropper 
i bevegelse. Vi vet at kroppen har volum og at 
motivet som er fremstilt har overlappinger som 
skaper dybde og perspektiv. Men i dette bildet har 
kunstneren valgt å arbeide i flaten. All bevegelse 
ligger i selve motivet og streken. Figurene og 
bevegelsene fortsetter ut av billedrammen.  Øyet 
følger linjene og fullfører antydede former, mens 
vårt intellekt forteller oss hva vi ser. Kunstneren 
har forsterket virkningen av bevegelse og h
ved å la figurene smelte sammen. Han leker med
vår evne til iakttakelse og forsøker å lure øyet. 
Dynamikken som oppstår i denne prosessen 

skaper bevegelse i dette bildet. 

eftighet 
 

 
 
Kunstneren sier selv om bildet: 
 
”Diagonalen frå nede til høgre og opp mot venstre er avgjerande for farta i biletet. 
Samstundes fell jo dei grøne blada frå høgre og ned mot venstre, og dermed understrekar 
bevegelsen ut av biletet. Medan dei to liggande figurane held igjen og stabiliserar 
situasjonen, slik at den ikkje kjem heilt ut av kontroll. Stripene i trepanelet med kvistar og 
struktur er også med på å setje fart på det heile.” 
 
 
 
Virkemidler brukt for å skape bevegelse i dette bildet: 
 
- Bevegelse i motivet.  
- Bevegelse i linjen som følger konturene. 
- Diagonaler i komposisjonen. 
- Øyet fullfører avbrutte linjer og antydede former 
- Små objekter (bladene), løser opp og skaper bevegelse i flaten.  
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Bilde nr. 4 KARL HANSEN: ”DET SOM KOMMER OG DET SOM GÅR”, litografi 
 
Karl Hansen er født på Moi i 1956. Han er bosatt i Oslo og utdannet ved Statens Håndverks- 
og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.  
 
 

Jo lenger man ser på dette abstrakte bildet, jo mer 
opplever man bevegelse i billedflaten. Kunstneren har 
med få farger og virkemidler klart å skape fornemmelse 
av at formene både kommer tilskueren i møte og fjerner 
seg. Det virker som om formene kan skifte plass. De små 
sirklene, som størrelsesmessig ligger bak de store 
sirklene i billedflaten, skyter frem. Sirklene kan også se ut 
som sylindere med sterk perspektivvirkning, - eller ser vi 
ut gjennom runde hull i en mørk flate mot en lys 
bakgrunn? Skjer bevegelsen mot deg eller fra deg? 
Kontrasten mellom de store, statiske sirklene og de små, 
aktive, de diagonale formene som løser opp den mørke 
flaten, skaper rom. Øyet blir ledet og pirret og vi slutter 
ikke å forundres over hva vi egentlig ser. Dette er et bilde 
hvor det er naturlig å snakke om billedrom fordi 

bevegelsen går inn og ut av billedflaten.  
 
 
Kunstneren sier selv om bildet: 
 
”I bildet ser vi to elementer; sirkler og et rutenett. Linjene er uregelmessige og organiske. 
Fargen er også organisk, som man kjenner den fra naturen. Kontrastene er ”myke”, i 
motsetning til sirklene, som har skarpe konturer, og farge som ser syntetisk ut.                      
Av erfaring er vi vant med at det som er nært oss er klart og tydelig i farge og kontur. 
Gjenstanden vokser når den kommer mot oss og blir mindre når den forsvinner. I bildet ”Det 
som kommer, og det som går” har sirklene ulike størrelse, noen ligger oppå rutenettet, og 
andre ser ut til å være bak eller på vei gjennom. Fargen er lik på alle stadier av bevegelse, 
de fjerne og de nære. Dette forvirrer oss, og øyet arbeider med å bestemme hvor sirklene 
ligger. Slik kan man si at det er den som betrakter bildet som lager bevegelsen, - alle 
elementene i bildet ligger faktisk helt stille…” 
 
 
Virkemidler brukt for å skape bevegelse i dette bildet: 
 
- Kontrast mellom mørk og lys farge. 
- Lik farge på alle stadier av bevegelse. 
- Diagonale elementer. 
- Store og små former. 
- Kileformer. 
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Bilde nr. 5 VICTOR VASARELY: ”KUBE”, serigrafi 
 
Victor Vasarély er født i Ungarn i 1908. Arbeidet i Paris siden 1930. Død 1997. 
Utdannet ved brukskunstskole i Budapest. 
 
 

Sirkler og kvadrater som kombineres eller overskjærer 
hverandre er blant Vasarélys mest typiske motiver. De 
geometriske og mekaniske formene er bygd opp med 
like elementer som det oppstår små forskyvninger 
mellom. Sirklene varieres i størrelse med overganger 
til ovaler. Dette gir en følelse av bevegelse innen et 
abstrakt uttrykk. Sammen med kontraster mellom 
matte og lysende fargetoner skaper øyet automatisk 
illusjon av endringer og ustabilitet.  
 
 Vasarély eksperimenterte og utforsket følelsen av 
bevegelse i statiske, todimensjonale arbeider. Han var 
opptatt av det nære forholdet mellom kunst og 
vitenskap og ønsket å trekke moderne teknologi inn i 
kunsten. Op-art, også kalt netthinnekunst eller 
bevegelseskunst, søker å utnytte og manipulere øyets 

evne til å oppfatte. Det handler om å skape et optisk bedrag. Virkemidlene kan drives så 
langt at vi føler svimmelhet og ubehag. 
 
I bildet ”Kube” kan vi se en kube hvor hjørnet peker mot oss og sidene på kuben buler ut – 
eller peker hjørnet innover? Kuben svever i løse luften og formen vrir og vender seg i en 
vedvarende bevegelse. 
 
Vasarély er blant de kunstnere som har skapt kunsthistorie. Hans metoder for å skape 
bevegelse i billedflaten, har vært med på å utvikle moderne kunst fra han begynte i 1930-
årene. Det er derfor interessant å få noen glimt av kunstnerens egne refleksjoner. 
 
Kunstneren mente selv: 
 
”Jeg har tro på utviklingen av en polykrom og flerdimensjonal teknologisk kunst som vil stråle 
ut som det første rene plastiske uttrykk, fritt for anekdotiske eller litterære referanser.” 
 
Vasarély var skeptisk til tradisjonelle ideer om kunst og kunstnere. I lys av moderne 
fremskritt og teknikker mente han at: 
”Kunstens verdi bør ikke ligge i det enkelte arbeidets særegenhet, men i særegenheten og 
originaliteten i dens mening - som bør være reproduserbar.” 
 
Han var skeptisk tradisjonell kunsts fokusering på det eksklusive.  
”Kunsten må være en felles skatt, ellers er den slett ikke kunst.” 
Det var naturlig for Vasarély å arbeide med grafikk når han mente at kunst burde kunne 
reproduseres. 
 
”Ren fysikk er den nye kilden til poesi” Han beskrev arbeidene sine som en ny form for kunst 
med mekaniske, standariserte former og farger. 
Hans oppfatning var at gjennom kunsten kan alle, uansett forutsetninger, få muligheten til å 
oppleve teknologi og fysikk på en umiddelbar måte, gjennom sine egne følelser og intuisjon. 
Han hevder at arbeidene hans inneholder ”en arkitektonisk, abstrakt kunstform, en slags 
universell folklore.” 
Vasarély la frem sine kunstteorier i ”Gult manifest” i 1955. 
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Virkemidler brukt for å skape bevegelse i dette bildet: 
 
- Bruk av tvetydig illusjon. Det skapes bevegelse ved at objektet stadig skifter mellom to     
 tolkninger. 
- Konstruksjon av motivet med forminskninger og forskyvninger av like elementer. Dette gir 
illusjon av at formen beveger seg ut og inn. 
- Øyet ledes i bevegelse fra et felt til det neste ved at samme farge gjentas i ulike felt. 
- Kubens farger gjør at den beveger seg ut av den sorte bakgrunnen. 
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FORSLAG TIL ARBEID MED UTSTILLINGEN 
 
Arbeide med denne utstillingen kan bidra til å bevisstgjøre elevene om ulike virkemidler en 
kunstner kan benytte for å skape liv i billedflaten. De kan også få kjennskap til de forskjellige 
grafiske teknikkene. Samtidig er det viktig at elevene trenes i å sette ord på sine iakttakelser 
og opplevelser. Elevene må få anledning til å diskutere kunst og fremlegge sine synspunkter 
på en saklig og reflektert måte. 
 
Opplevelse av bildene begynner med at elvene er med på opphenging. I dette arbeidet vil de 
måtte ta estetiske, pedagogiske og praktiske avgjørelser. 
 
Under arbeide med utstillingen er det viktig at elevene har tilgang til informasjon fra nettet og 
bøker hvor de kan finne flere relevante bilder. Det er flott dersom utstillingen kan suppleres 
med besøk på kunstutstilling. 
 
Elevene bør møte bildene med åpent sinn og gjøre seg sine refleksjoner før de blir påvirket 
av for mye informasjon. Læreren kan deretter lede arbeidet videre ved å stille spørsmål og 
bruke tid på arbeide med verbal fremstilling og begreper. 
Nedenfor følger forslag til arbeid med utstillingen. 
 
 
Stikkord for arbeidet med temaet: 

 
- Bevegelse i motivet: figurativt, viser figurer og lignende i bevegelse 
- Bevegelse i linjer: strek, konturer, penselstrøk. Diagonale, horisontale og vertikale 

linjer 
- Bevegelse ved bruk av farge i flaten: fargekontraster, fargeperspektiv 
- Øyet fullfører påbegynt bevegelse i motivet 
- Øyet oppfatter bevegelse mellom punkter i billedflaten 
- Øyet ledes via bruk av farge, øyet søker lik farge flere steder i bildet 
- Bevegelse innover i billedflaten ved hjelp bruk av perspektiv, forskyvning eller 

forminskning 
- Bevegelse ut av billedflaten: Ved hjelp av størrelser og fargeperspektiv kan man 

skape illusjon av at motivet kommer tilskueren i møte 
- Bevegelse i optisk konstruert motiv (Op-art) 
- Forskjeller i billeduttrykket mellom de ulike teknikkene 

 
 
 
1. Bildesamtale 
 
La elevene velge et bilde og beskrive hva de ser (se oppgavekort).  
Be dem forklare hvilke virkemidler kunstneren har brukt for å skape bevegelse i bildet.  
La elevene finne andre bilder hvor de mener at noen av de samme virkemidlene er brukt. 
Bildet skal presenteres for klassen, og de skal forklare hva de har funnet og hvorfor. 
 
 
2. Grafikkoppgave  
 
Fra Kunnskapsløftet: Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid. 
 
Elevene skal fortelle om den grafiske teknikken som er brukt i bildet de har valgt. La dem 
vurdere om valget av teknikk er med på skape bevegelse i bildet. Vurderingen må 
begrunnes. Ta utgangspunkt i utstillingen og la elevene diskutere de grafiske teknikkene. Les 
mer i vedlegget ”Hva er grafikk?”. Målet er å få elevene til å forstå hvordan trykkemetodene 
fungerer og hvilke muligheter de gir når man skal lage et bilde.  
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La elevene få trykke selv. Motivet kan være fritt valgt. Denne aktiviteten kan man variere 
etter alder og hvor mye tid man har. Potettrykk er en enkel måte, linosnitt er mer avansert.  
 
Grafikk er en svært gammel teknikk for reproduksjon og tema egner seg også for fordypning i 
trykketeknikkens historie. Begynn med de kinesiske tresnittene på 700-tallet, til 
boktrykkerkunsten i Europa på 1400-tallet, og se hvordan grafikk i dag er en utbredt 
kunstform som henger på veggene i mange norske hjem. 

 
 
3. Lag ditt eget bilde 
La elevene bli inspirert av utstillingen med tema bevegelse for å lage sitt eget bilde. La dem 
bruke noen av virkemidlene de ser på bildene. 
 
 
4. Vasarely - gruppeoppgave 
 
Fra Kunnskapsløfte: Eksperimentere med ulike visuelle virkemidler og hente inspirasjon fra 
kunsthistorien.  
 
Elevene trenger: 
Papirkvadrater i ulike fargenyanser, gjerne med utgangspunkt i en farge (dette kan elevene 
lage selv, eller dere kan bruke fargeprøver fra en maleforretning) 
Ved hjelp av kvadratene skal elevene prøve å gjenskape kuben til Vasarelly, som ser ut til å 
bevege seg innover eller utover i bildet. 
 
Be elevene om å: 
- Finne andre kunstnere som legger vekt på geometri i sin kunst (f eks Piet Mondrian, Vasilij 
Kandinskij) 
- Finne ut mer om retningen Op-art (optisk kunst) 
 
 
5. Linjer i billedflaten 
 
Fra Kunnskapsløftet: Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger 
i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse. 
 
Se på f eks tegneserier, hvordan ”fartsstriper” blir brukt som virkemiddel der! 
 
Dersom man ønsker å uttrykke ro og harmoni i et bilde, kan man understreke dette med 
horisontale (vannrette) linjer. Loddrette, diagonale og buktende linjer vil skape mer uro og 
bevegelse. 
 
Be elevene om å:                   
- sammenligne ”Kven leikar så vent” av Per Kleiva med ”Motlys” av Hanne May Scheen: 
Hvilke linjer skaper ro og hvilke skaper bevegelse?  
- Be dem finne andre måter å skape bevegelse på enn det de ser i disse bildene. 
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6. Fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv 
 
Fra Kunnskapsløfte: Bruk fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon 
av rom i bildet. 
 
Be elevene studere ”Det som kommer og det som går” av Karl Hansen.  
Svar på følgende spørsmål: 
Hvilke virkemidler bruker Karl Hansen for å skape rom og bevegelse i bildet sitt?  
 
Be elevene lage en perspektivtegning av klasserommet, sitt eget rom eller lignende. 
Poenget med oppgaven er forståelsen for hvordan nære ting virker større enn fjerne ting, og 
at man ved hjelp av linjer, forminsking og farger kan skape en følelse av rom. Dette er også 
en metode for å skape bevegelse i billedrommet ved å gi illusjon av at ting fjerner seg eller 
kommer nærmere. 
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Vedlegg 1  
HVA ER GRAFIKK? 
 
Grafikk er et kunstnerisk uttrykk som lar seg reprodusere i flere eksemplarer. Et grafisk blad 
er et avtrykk fra en treplate, metallplate, en stein eller annet materiale hvor kunstneren selv 
har bearbeidet flaten og skapt et bilde. 
 
Det råder usikkerhet om grafikkens opprinnelse, men vi vet at kineserne trykket tresnitt 
allerede på 700-tallet. 
I Europa ble de første grafiske blad trykket på 1400-tallet. Motivene var illustrasjoner til 
religiøse skrifter. Etter hvert fikk grafikken et mer kunstnerisk uttrykk. 
 
Grafiske blad er som oftest signerte. Nå signerer og nummererer kunstneren helst hvert 
enkelt trykk med blyant under bildet. Står det f eks 10/15, betyr det at dette trykket er nr.10 i 
en serie på totalt 15 trykk. Står det ”Prøvetrykk”, er trykket laget før platen – eller steinen – 
var helt ferdig bearbeidet. 
 
 
KORT OM GRAFISKE TEKNIKKER 
 
Vi deler gjerne grafikk inn i fire hovedgrupper: 
 
1) Høytrykk, som omfatter tresnitt, trestikk (xylografi) og linoleumssnitt.  Her ligger de fargede 
partiene på trykkplaten høyere enn de ufargede. 
 
2) Plantrykk – eller litografi. Her ligger de fargede partiene i samme plan. 
 
3) Dyptykk, som omfatter kobberstikk, koldnål, etsning, akvatint og mezzotint. Her ligger de 
fargende partiene nedsenket i platen. 
 
4) Stensiltrykk, som omfatter serigrafi / silketrykk og sjablongtrykk.  
 
 
HØYTRYKK 
 
Tresnitt 
Tresnitt er den eldste og enkleste teknikken. Til tresnitt kan man bruke en vanlig planke, men 
som regel brukes en spesiell finerplate av bjerk og furu. Motivet skjæres ut med kniver og 
jern som ligner på vanlig snekkerverktøy. 
 
Det er selve motivet som står igjen, og partiene rundt skjæres vekk. Det som fjernes blir hvitt 
på det ferdige trykket. Med en valse legges så sverten eller fargen på, slik at den bare fester 
seg på de opphøyde partiene (motivet). Ved fargetresnitt brukes vanligvis en plate for hver 
farge. Et papir legges så over platen og presses mot denne. Når vi løfter opp papiret, har vi 
fått et speilvendt trykk. 
 
Linosnitt 
Linosnitt lages på samme måte som tresnitt, men motivet skjæres ut i en linoleumsplate. I et 
tresnitt ser vi gjerne spor av årringer i de fargede flatene, mens i linosnittet blir disse flatene 
helt ensfargede.  
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PLANTRYKK 
 
Litografi 
Litografiet ble oppfunnet i Tyskland i 1798. Litografen tegner med en fet stift – litografstiften – 
på en spesiell fin, porøs og planslipt kalkstein (litografstein). I den senere tid har man også 
brukt spesielt preparerte zink- og aluminiumsplater. 
 
Steinen kan slipes glatt eller kornet, alt etter den virkning man søker å oppnå. I stedet for 
stift, kan man bruke en fet tusj og lage en pennetegning på steinen. Hvis man vil ha hvite 
striper i det sorte, kan man ripe dem fram med nål eller kniv.   
Når tegningen er ferdig på steinen, behandles steinen med syre for å forsterke dens 
porøsitet der hvor det ikke er tegnet. Deretter fuktes den med en svamp, før fargen valses 
inn.  Fargen er fet, og siden fett og vann ikke går sammen, legger fargen seg bare på de 
stedene hvor det er tørt (fett) – det vil si der hvor motivet er tegnet. 
Papiret legges over steinen, og begge deler føres gjennom en presse under stort trykk. Når 
papiret løftes av, har vi et nøyaktig speilvendt trykk av tegningen på steinen. 
 
Ved fargelitografi brukes en stein for hver farge. Ved overtrykk kan man få frem 
blandingsfarger. Blått og gult trykket over hverandre blir grønt, blått og rødt blir fiolett osv. En 
stor fordel ved litografiet er at en kan ta uendelig mange likeverdige trykk. Teknikken har 
derfor vært mye brukt til plakater og illustrasjoner til bøker og tidskrifter.  
 
Litografiet byr på rike muligheter: det kan ligne en krittegning, en pennetegning eller en 
kombinasjon av disse. Likevel har litografiet en helt egen, spesiell karakter. 
 
 
DYPTRYKK 
 
Kobberstikk  /  koldnål  (radering)  
Ved denne metoden ligger fargene eller sverten i fordypninger i en metallplate. Ved 
kobberstikk bruker man en gravstikkel som pløyer inn furer i metallet når man risser inn 
motivet. 
Ved radering bruker man en koldnål for å risse i platen. Koldnålen holdes som en penn og 
kan behandles nesten like fritt. 
Når papiret blir presset mot metallplaten vil fargen som ligger i fordypningene bli overført til 
papiret. 
 
Etsning 
En annen måte å lage fordypninger på er å etse dem. Ved strek-etsning dekkes platen først 
med en syrefast etsegrunn, som hovedsakelig består av voks, harpiks og asfalt. Man riper i 
etsegrunnen med en nål, slik at metallet blir bart der man vil det skal være sort på det ferdige 
trykket. Etter dette legges platen i et syrebad. Etsetiden avgjør styrken av streken. 
Ønsker man streker i forskjellige valører, må det etses i flere omganger. Etsning er en friere 
teknikk enn f eks kobberstikk. Gjør man feil kan de lett dekkes over med etsegrunn. 
 
Akvatint  
Akvatint er en etsemetode som gir valører i flatene. Over det partiet som skal trykkes, 
drysses det med harpikskorn. Når platen varmes opp smelter kornene og fester seg til 
metallet. Harpikskornene fungerer som små øyer av dekkgrunn som det etses fordypninger 
rundt. Ferdig trykket får man en mørk flate full av hvite prikker. Flatens mørkhetsgrad er 
avhengig av harpikskornenes størrelse og hvor lang etsetiden er. 
Akvatint blir gjerne kombinert med streketsning. Man kan skravere inn detaljer med stikkel og 
nål på en etset plate, eller man kan strø harpikskorn på en kobberstikkplate for å få fram 
valører. 
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Mezzotint 
I mezzotint arbeider man ikke med streker, men med flater og valører. Det lages tett i tett 
med små fordypninger i metallplaten. Dette gjøres med et bredt taggete redskap, kalt en 
rokker. Denne metoden gir en dyp, mørk og fløyelsaktig fargetone. Ønsker man seg lysere 
toner, oppnår man det ved å polere platen slik at sverten ikke fester seg. Man arbeider seg 
altså fra det mørke og opp i lyset. 
 
For alle dyptrykksmetodene må man – etter at motivet er klart – smøre trykkplata inn med 
trykksverte. Sverten må komme godt ned i alle riper og fordypninger i plata. Deretter blir 
overflaten av plata pusset ren, slik at sverten nå bare ligger nede i fordypningene. 
Trykkpapiret legges på, og plata og papir føres gjennom en trykkpresse som har så kraftig 
trykk på valsene at sverten presses opp fra fordypningene og fester seg på trykkpapiret. 
 
 
STENSILTRYKK  
 
Den fjerde av grafikkens hovedteknikker er basert på stensiler eller sjablonger. 
Hovedpoenget er at bunnmaterialet har åpne og tette partier som henholdsvis slipper og ikke 
slipper igjennom trykkfarge. Bunnmaterialet består av en finmasket duk som er spent opp på 
en ramme av tre eller metall. Duken, som vanligvis laget av et syntetisk materiale, kan 
dekkes til på de stedene man ikke skal ha farge, med lim, lakk, plastfilm eller med sjablonger 
som blir festet til duken.  Innfarging og trykking foregår i en operasjon. Et papirark legges 
under rammen med den ferdig bearbeidede duken. Trykkfargen legges langs innsiden av 
den ene rammekanten og dras over duken med en rakel, hvor fargestoffet presses gjennom 
dukens åpne partier. Man må ha en ramme for hver farge, og det er ikke mulig å blande 
farger ved overtrykking. 
De vanligste formene for stensiltrykk er silketrykk / serigrafi og sjablongtrykk. 
Serigrafi blir mye brukt i industrien, ved trykking av stoffer, plakater og andre trykksaker. 
Teknikken er i dag også utbredt som et viktig kunstnerisk uttrykksmiddel. 
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Vedlegg 2 
 

OM Å FORMILDE BILLEDKUNST 
 
Vi i ”Kunst i Skolen” håper du tar deg tid til å se gjennom denne lille kommentaren til hva vi 
finner viktig når du skal bruke en av våre vandreutstillinger. Merk at dette er en mer generell 
kommentar som kommer i tillegg til det spesielle som følger hver utstilling. 
 
”Kunstformidlingens oppgave er å være brobygger mellom kunstverket og betrakterne. Og 
denne broen som kunstformidlingen bygger, har bare til hensikt å få betrakteren til å åpne 
seg for kunstverket” (Danbolt 1999:9). For at elevene slik skal ”åpne” seg forutsettes det at 
gode hjelpere trer til i denne brobyggingen. Som lærer er du en slik, sammen med dine 
kolleger er dere flere, mens det skrevne materiellet fra oss er en annen type ”hjelper”. I 
samarbeid skal vi forsøke å legge til rette for mulige kunstmøter for elevene i den konkrete 
utstillingen. Det ligger et aktivt elevsyn bak utformingen av materiellet. Vi voksne kan bare 
legge opp til mulige ”møter” så godt vi kan, men det er eleven som må bestemme om dette 
er noe for han eller henne. Kunst er en utfordring om å ta personlig stilling, ikke bare med 
hodet, men med hele seg, også anelser og fornemmelser.  
 
Vi lærere er vant til at vi skal ha fasit, vite de beste svarene. Når det gjelder kunst eller i hvert 
fall visse nyere former for kunst, må vi ikke vente dette av oss selv, men stille med en type 
velvillig nysgjerrighet og ikke være redde for å vise egen forvirring. Det betyr at som ”hjelper” 
i brobyggingen må du etablere en slags minimum av villighet til å bli truffet av noe ved 
bildene i utstillingen. Utstillingene representerer et stort spekter av kunst i forskjellige 
stilarter, noen vil du øyeblikkelig falle for, andre vil kreve mer spesiell egeninnsats før de 
åpner seg. Men uansett er din velvillighet det første steg i brobyggingen når utstillingen er 
kommet til skolen eller barnehagen. 
 
Utstillingene består av originalgrafikk, tegninger, skisser eller foto. Det betyr at kunstnerne 
har gått god for sine produkter og signert dem. Ofte vil formatet være et helt annet enn der 
bildene opptrer som illustrasjoner i elevenes lærebøker eller befinner seg i en kunstbok. I 
dag hvor det trykkteknisk er farlig lett å kopiere slik at vi ikke alltid kan se forskjell på original 
og kopi, er det viktig at elevene blir klar over kunstnerens signering av det originale. 
 
Vi har ved revidering og nyproduksjon av utstillinger vært opptatt av at utstillingskassene 
dere mottar, ikke skal være for store og tunge. Derfor er det ikke så mange verk i hver 
utstilling som tidligere. Men likevel er noen bilder så store at noen hjelpere må være fysisk 
sterke for å kunne ta i mot! Ved at det er færre bilder, kan det også bli enklere å bruke 
utstillingen i klasserommet, ikke bare i større fellesrom som mange har hatt for vane. 
Kanskje utstillingen kan ambulere mellom flere klasserom i den tiden dere har utstillingen? 
Hvis du nå tenker at det er det da ikke plass til hos meg, tenk en gang til om ikke en del av 
det som vanligvis fyller veggene, fra beskjeder til elevarbeid, kan vike plassen for 
kunstutstilling i en periode? Det øker effekten av bildene om elevene kan leve med dem som 
en naturlig del av klassemiljøet selv for kortere tid.  
 
Det er også snakk om å skape positiv forventning hos elevene, så de bør om mulig være 
med på mottakelse og frakt av kunstkassen til utstillingssted, og med på utpakking. Kanskje 
det er praktisk at bare en gruppe elever er med på dette, men det kan gå på omgang i 
elevflokken å gjøre slikt. Som lærer tar du selvsagt godt vare på emballasje og 
studiemateriell, og vurderer det tekniske utstyret du selv må skaffe, som kopiering, 
kassettopptaker, cd-spiller, overheadprojektor, pc og fremviser etc.. 
 
Selve utstillingen bør henges slik at linjer i rommet understrekes. Det er noe med at like 
formater som høyde og bredde kler hverandre om de får henge sammen, og om underkant 
eller overkant stemmer for flere bilder bortover en vegg. Iblant kan en uvanlig plassering som 



på ryddet gulv eller trappetrinn, vise seg spennende mens bildene arbeides med. I det hele 
tror vi på at elevene skal vende seg til å se på bilder rent fysisk - på lang avstand og nært 
hold, fra gulvposisjon til stående, av og til på hodet og rett vei, med åpne så vel som 
mysende øyne. For:  
 

Det handler om å lære å se 
 
Vi bruker vår visuelle sans utrolig mye, men når vi kommer til å se på kunst må vi likevel som 
oftest skjerpe oss, Vi har en tendens til å ville vite før vi bruker egne sanser. Vi lurer på hva 
kunstneren kan ha ment ofte før vi direkte utsetter oss for å sanse bildet.  Med elevene 
foreslår vi nesten alltid en to trinns angrepsmåte på kunstbildene: Først få elevene til å 
beskrive alt de ser: linjer, farger, gjenstander. Elevene må sammen tømme bildet for alt det 
de kan finne der. Noen vil da raskt komme med tolkninger, ha meninger om hva bildet betyr. 
Da er det er viktig å be dem vente litt med det, til alle har brukt øynene sine godt. Så slippes 
tolkningene løs, og mens vi har kunnet enes om det vi har sett rent visuelt i bildet, kommer 
nå variasjonene frem, for tolkninger er mer individuelle. Det er mange gode muligheter for 
hva et bilde kan formidle av tanker og føleleser. I noen klasser tør ikke alle mene før noen 
sterke har ment. Her er det viktig at atmosfæren blir slik at alle er reelt frie til å komme med 
sine tanker og fornemmelser. Hvis du som hjelper praktiserer denne metoden også når dere 
ser på reprodusert kunst i lærebøkene, vil det virke forsterkende på elevenes opplevelse av 
at her kan de sanse selv og mene. I tillegg er tittel ofte en informasjon eller en invitasjon til 
tolkning, men det kan være lurt at elevene får bruke seg selv først. Det gir selvtillit å oppdage 
hvor langt de selv kommer også uten å vite så meget på forhånd. Informasjon om kunstneren 
kan ofte med fordel komme etterpå, når elevenes interesse er vakt gjennom eget 
engasjement med sansing og tolking. 
 
Utstillingene er svært forskjellige, derfor er det vanskelig å si noe presist om hvilke begreper 
vi bruker når vi snakker med elever om kunst, det vil mer gå fram av spesialmateriellet til 
hver utstilling. Men, det kan være greit å innføre noen begreper som tidlig kan hjelpe elevene 
til å rydde i den store av variasjonen billedtyper. For eksempel landskap, interiør, portrett og 
stilleben. Videre er det ofte praktisk å kunne skille mellom forgrunn, mellomgrunn og 
bakgrunn.  Eller naturalistisk og abstrakt. Noen vil også nevne karakteristika på kunststiler 
som  
- imitasjonsteorier (med sterke krav om det gjenkjennelige i bildet)  
- uttrykksteorier (kunstnerens uttrykk i bildet er det viktigste) 
- modernismen (hvor billedelementer som farge og linje får ny egenverdi) og  
- opplevelses og resepsjonsteorier (hvor alt dreier seg om hva mottakeren, eleven, får ut av 
bildet). Dette siste er greit fremstilt for eksempel i Gunnar Danbolts ”Blikk for bilder” i 
Kulturrådets prosjektserie nr.4, 1999 
 
 

Til lykke med utstillingen! 
 

For Kunst i Skolen  
Arne Marius Samuelsen 

Høgskolen i Telemark 
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Vedlegg 3 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oppgavekort 
 
 Hva ser du på bildet? Beskriv bruken av: 

- farger 
- dybde/ rom/ perspektiv 
- linjer: diagonale, vertikale (loddrette), horisontale (vannrette) 
 
 

 På hvilken måte har kunstneren skapt bevegelse i bildet? 
 
 Hva er tittelen på bildet? Hva synes du tittelen forteller om innholdet i bildet?

 
 Les hva kunstneren skriver om sitt eget bilde.  

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Oppgavekort 
 
 Hva ser du på bildet? Beskriv bruken av: 

- farger 
- dybde/ rom/ perspektiv 
- linjer: diagonale, vertikale (loddrette), horisontale (vannrette) 
 
 

 På hvilken måte har kunstneren skapt bevegelse i bildet? 
 
 Hva er tittelen på bildet? Hva synes du tittelen forteller om innholdet i bildet?

 
 Les hva kunstneren skriver om sitt eget bilde.  
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KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemsorganisasjon som  
i over seksti 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 vårt galleri. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag.

Kunst i Skolen 
Kongens gate 2
0153 Oslo
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no
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