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De 3 originalillustrasjonene du nå har fått fra Kunst i Skolen, er fra billedboka “Bort frå 
jordet” som handler om hareguttene Klumpen og Veslebror. Den er vedlagt sammen med de 
to andre bøkene i serien, “Over jordet” og “Rundt jordet”. Teksten er skrevet av Oddmund 
Hagen og illustrasjonene er ved Akin Düzakin. Bøkene er gitt ut på Det Norske Samlaget. 
Hagen har ellers skrevet mest for voksne, mens Düzakin har illustrert mange billedbøker 
som har både barn og voksne som målgrupper. 
Düzakin er født i Tyrkia i 1961, men har bodd lenge i Norge og tok hovedfag i grafisk 
design ved SKHS, Oslo i 1994. 
Hagen er født i 1950, debuterte i 1977 og har gitt ut diktsamlinger, romaner og 
novellesamlinger. Han er kjent for å ha en kresen prosastil, hvor ingen ting kan legges til 
eller tas bort.
For Düzakins del anbefales (foruten Klumpenbøkene) særlig boken om ”Noa”, forfattet av 
Tor Åge Bringsværd. Her er historien om Bibelens Noa forsynt med tilleggsopplysninger 
om hvordan dette mytiske stoffet er behandlet i andre kulturer. Bildene er både sterke, 
vare og varme og understreker Bringsværds tekst på en original måte. Ellers er det spesielt 
for Düzakin at han illustrerer med svært ulike billedstiler, slik at det er stor variasjon i 
billedbruken i bøkene hans.
For de minste i skolen, eller de største i barnehagen, passer nok Klumpenbøkene best. Men 
har de møtt Klumpen først, kan de senere ha glede av ”Vått og svart”, og ”Tvillingbror”  og 
”Tvillingsøster”. Alle har temaer som barn vil kjenne igjen, som å ville det litt forbudte, 
våge så vidt det farlige, eller gå inn på søskensjalusiens mange fasetter. Også der hvor 
Klumpenbildene er det som brukes først, kan det være meningsfylt å supplere med de 
nevnte bøkene også, låne dem, lage utstilling av dem etc..

Merk at Düzakins bilder har mange detaljer som er viktige for helheten, og en 
fargeholdning som understreker atmosfæren. Elevene må derfor få god tid til å registrere, 
sanse og reagere. Det er forholdsvis stille bøker for gjenkjenning og ettertanke mer enn den 
heseblesende spenning. Men jammen er der spenning nok likevel!

Hagens nynorske tekst er litterær i betydningen kort, presis og iblant underfundig. 
Formidleren må kjenne teksten godt før den kan gis videre til elevene.

Oversikt over hva utstillingen inneholder:

Bilde 1 er for og baksideillustrasjon til bok 3: ”Bort fra jordet”
Bilde 2 er fyrstikknasking fra bok 3
Bilde 3 er lekekameratene ute i naturen fra bok 3

De tre billedbøkene ”Over jordet”, ”Rundt jordet” og ”Bort frå jordet”.
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Forslag til hvordan utstillingen kan brukes

Det er laget to utstillinger til disse billedbøkene. Til den ene er Düzakins 
originalillustrasjoner tatt fra de to første bøkene. Til den andre (denne utstillingen dere har 
mottatt) er bildene fra den siste boken. Men det er naturlig at dere tar for dere de andre to 
bøkene også, leser fra dem, studerer bildene og diskuterer sammen mulige paralleller til 
elevenes egne liv.
Düzakins originaler henges først ordentlig opp når elevene har fått opplevd boken, 
underveis kan man mer holde bildet opp foran gruppen. 

”Bort frå jordet”, av Oddmund Hagen og Akin Düzakin, Det Norske Samlaget, 2003

Samtale rundt bildene:
Bilde 1 
Her ser dere to haregutter som leker ute. Det er Klumpen 
(han med røde bukseseler) og Veslebror (han med lapp for 
øyet). Men hva leker de? 
Beskriv det du ser på bildet! (Bålet, det lange gresset 
på sidene av elven, åkrene, trærne. De lette skyene på 
himmelen. Den mørke åsen bak-).

Bilde 2
Før vi går inn i boken ser vi på bilde 2 (lærer henger det 
opp):
Hvem av de to er nærmest i bildet? (Veslebror)
Hva er det han vil ha tak i tror dere?
Kan dere beskrive hva mer dere ser på hylla. Hva slags rom 
er dette? (kjøkken)

Bilde 3
Lærer leser teksten igjennom. Når hun er ferdig  viser hun 
bilde 3 og spør hvor i handlingen dette bildet hører hjemme. 
Det plasseres og henges opp som det siste bildet.
Så vises alle illustrasjonene i rekkefølge. Merk at forfatter 
og billedmaker ikke bruker pekefinger her. Det står ikke at 
det er guttene som tenner på. Men det kan være det. Det kan 
godt være gnister fra traktoren også. At Veslebror gjemmer 
seg behøver ikke skyldes at han er skyldig, han er kanskje 
bare veldig redd. Men moralen er vel like fullt at fyrstikker 
er farlig leketøy, ild ute i det hele tatt. De voksne skjenner 
ikke, men trøster. Elever kan ha opplevd skjenn først og 
trøst etterpå, det kan bli mange samtaler her. Men husk å 
samtale om bildene, her er mange fortellende detaljer og 
Düzakin har tydeligvis lagt vekt på å ikke gjøre det hele alt 
for farlig.



Vedlegg:

OM Å FORMIDLE 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 villlighet 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 revideringen av våre utstillinger vært opptatt av at de utstillings-kassene 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, overheadprosjektor 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 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 viktigst)
-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 2004
Arne Marius Samuelsen
Høgskolen i Telemark



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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