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Introduksjon
Denne utstillingen er blitt til gjennom et 
samarbeide mellom Kunst i skolen, Larvik 
museum og Marit Lande ved Munchmuseet. 
Leder ved Fredrikstad Museum, Grete Borges 
har vist utstillingen ved sitt museum og gitt 
nyttige råd fra visningen der.

Hoveddelen av utstillingen er fra årene rundt 
1900, og barn er motivet i bildene. Flere av 
bildene viser barn fra Åsgårdstrand, hvor 
Munch oppholdt seg om somrene. Der malte 
han på samme tid kjente voksenmotiver som 
”Livets dans”, ”Melankoli”, ”Stemmen”. Denne 
utstillingen viser en annen side ved Munchs 
motivverden.

Edvard Munch er aktuell på flere trinn og i flere 
fagsammenhenger i grunnskolen og videregående 
skole.  Vi ønsker å presentere vår mest kjente 
billedkunstner med motiver som kan passe for 
flere trinn i grunnskolen. I videregående skole 
vil dette billedutvalget passe for elever som 
arbeider mer bevisst med både innhold og form 
i praktisk billedarbeid og kulturfag som norsk, 
religion og historie.

I vår presentasjon har vi lagt vekt på et godt 
billedutvalg. Bildene er så korrekt gjengitt som 
mulig. Teksten er enkel. Den kommuniserer 
både med lærer og den interesserte elev og skal 
åpne for videre kunnskapstilegnelse. Forslag til 
arbeidsoppgaver og aktiviteter har vi også med. 

Det er fint om elevene kan avlure Munch noen 
av hans billedskapende knep. Men samtidig er 
bildene selvstendige kunstverk, det er viktig for 
elever og lærer å finne ro og mening i å fordype 
seg i selve synsopplevelsen. Ren kopiering, eller 
etteraping av kunstnerens verk har lite for seg. 
Det er derimot morsomt å se hvordan Munch 
selv arbeidet som barn og ung gutt. Han fikk 
gode, enkle tegnesaker og studerte de nære 
omgivelser, illustrerte litteratur som fenget ham 
og beundret store kunstnere i samtiden.

Å henge opp utstillingen
Bildene bør henge i et rom der de får dominere 
synsinntrykkene. Prøv å unngå eller rydde unna 
det som kan hindre konsentrasjonen. Bildene bør 
henge litt lavt, så de blir gode å se på i forhold 
til barnas høyde. Det er også en fordel om 
utstillingsrommet er slik at barna kan sitte på 

gulvet og kan se et par bilder av gangen før de 
flytter på seg. Utstillingen kan også deles. Men 
det er best om bildene henger i fellesrom, så flest 
mulig barn kan se bildene i  den tiden utstillingen 
er på besøk.

Vi ser og bruker utstillingen
Med utgangspunkt i hvert av bildene i utstillingen 
kan lærer eller en annen omviser fortelle om 
Edvard Munchs kunstneriske virksomhet og hans 
liv. Hvert bilde i utstillingen er ledsaget av en kort 
tekst. Disse tekstene bør henges opp ved hvert 
bilde. Men den som skal presentere bildene for 
barna, må forberede seg godt, både orientere seg 
i det vedlagte skriftlige materiale og se godt på 
bildene selv og gjerne finne sin egen vinkling på 
arbeidet med utstillingen. 

Det er flere måter å se utstillingen på. Elevene 
kan se bildene på egen hånd, elevene kan gå 
sammen i grupper, elevene kan vise utstillingen 
for hverandre. Likevel vil vi anbefale en 
overordnet orientering ledet av lærer. Elevene 
kan da ha orientert seg  i utstillingen på forhånd 
eller ha fått arbeidet praktisk med emner knyttet 
til utstillingen.  Vi har med en del forslag til 
arbeidsoppgaver i dette heftet.

Hver billedtekst har korte opplysninger og 
spørsmål til bildene. Læreren bør legge opp til 
en samtale med elevgruppen. Både spørsmål og 
utfyllende kommentarer kan utveksles mellom 
elever og lærer og bidra til å skape større glede 
og trygghet ved kunstformidlingen.

Om kunstneren og motivene.
Innføring og innledning til arbeidet
Kunnskaper og opplevelse er hva vi etterstreber 
i all vår undervisning. Denne kunstutstillingen er 
hovedinnfalls-vinkelen til å forstå Edvard Munch 
og hans kunst. Nedenstående tekst er ment 
som en  innføring og innledning til arbeidet med 
utstillingen. For generell informasjon om Edvard 
Munchs kunst og liv anbefales leksikonartikler, 
nettadresser og Marit Landes bøker om Munch 
for barn. 

Bildene i denne utstillingen forteller oss hvordan 
det var å være ung i en annen tid.  Edvard Munch 
viser barnas hverdag, hvilke klær de brukte, 
skikker de måtte følge og kanskje hvilke farger de 
likte og hva de likte å gjøre. Bildene forteller om 
følelser som vi kan kjenne oss igjen i. Når Munch 
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lager bildene sine, får han frem noe som gjelder 
alle mennesker, selv om han bruker sine egne 
opplevelser som utgangspunkt.

Da denne utstillingen først ble vist i Larvik, la vi 
vekt på å få frem at Munch hadde tilknytning til 
dette distriktet. Munchs far, Christian Munch, var 
født i Skien og var kompanikirurg ved sykehuset 
i Fredriksvern, Stavern, i årene rundt 1850. 
Munch var fetter av maleren Edvard Diriks og 
i slekt med tegneren Fyr-Diriks. Lenger tilbake 
var Edvard Munch i familie med maleren Jacob 
Munch med tilknytning til så vel fødebyen 
Kristiansand som Vågå i Gudbrandsdalen. Munchs 
mor og hennes søster Karen var fra Fredrikstad, 
og selv var Munch født på Løten og vokste opp 
i Kristiania. Slik ser vi at det er mange områder 
i Norge som ”eier” litt av Edvard Munch. 
Barnemotivene i utstillingen er fra flere steder, 
Kristiania, Åsgårdstrand – og et fotografi fra 
Kragerø. Barndomsopplevelsene og ungene lignet 
hverandre i store deler av Norge – da som nå.

Ved forrige århundreskifte var det stor 
interesse for barns levekår og barns psykologi. 
Vitenskapsfolk og forfattere skrev om barn. Vi 
leser ennå barnebøker fra denne tiden. Alt dette 
påvirket også Edvard Munch. Barnas følelser og 
barnas verden ble viktig i bildene hans.

Ellen Key (1849-1926) var en svensk forfatter og 
pedagog. Hun  tenkte nytt om barneoppdragelse. 
Disse tankene var kjent i de kretsene som 
Munch hadde kontakt med i Berlin. Ellen Key 
mente at barn hadde rett til å utvikle seg selv i 
frihet. ”Barnets århundre”, 1902, var hennes mest 
berømte verk. Der krever hun at barnet skal få 
handle selv. Det burde være minst mulig inngrep 
i oppdragelsen, mente Ellen Key. Selvutfoldelse 
og sunn livsnytelse var det viktigste for barnets 
utvikling. De moralske kravene var slett ikke så 
viktige.  Vi kaller denne tenkningen vitalisme; en 
streben etter livet for livets egen skyld.

Legevitenskapen arbeidet også med disse ideene. 
I 1903 kom den første legevitenskaplige boken 
som beskriver hva som virkelig menes med det 
sunne barnet. ”Barnets kropp” heter denne 
boken, som er skrevet av legen C. H. Stratz. 
Han mente at barn ikke var blitt fremstilt riktig 
i kunsten før. Man hadde visst for lite om barns 
virkelige proporsjoner, hvordan et sunt og 
naturlig  barn så ut. Malerne burde male virkelige 

barn, da ville vanlige mennesker se barnas 
skjønnhet.

Munchs bilder viser disse nye tankene om barns 
livsutfoldelse og skjønnhet. Nå vil han male 
dette. Tidligere hadde Munch ofte hatt med 
barn i bildene sine. Da hadde de vært del av 
et landskap eller deler av bilder der angstfylte 
barndomsopplevelser var hovedinnholdet. Han 
malte for eksempel seg selv og søsknene i 
sykeværelset der moren dør fra dem. Etter hvert 
forandrer Munch på dette, nye måter å male på, 
nye farger og et helt  nytt innhold kommer til. 
Munch bruker alltid sine egen erfaringer, men han 
tar også opp nye tanker i tiden.

Paris lokket til seg moderne kunstnere rundt 
århundreskiftet. Munch dro også dit og var der 
i lange perioder. Der ble han kjent med andre 
kunstnere som var interessert i få frem det naive, 
opprinnelige og det barnlige i bildene sine. De 
ville finne frem til nye motiver og nye måter å 
male på.  Vi kan se at Munchs bilder fra denne 
tiden har færre farger og at disse er klarere enn 
før. Han skiller også fargeflatene ganske klart fra 
hverandre. Da blir uttrykket mer direkte.

Det velstående borgerskapet i Kristiania (Oslo) 
kjøpte gjerne kunstverk.  Allerede på 1890-tallet 
fikk Munch i oppdrag å male barneportretter for 
familier som syntes bildene hans var interessante. 

Barna i den lille kystbyen Åsgårdstrand ble 
viktige motiver for Munch. De ble hovedmotivet 
i flere bilder, de var ikke bare en del av et større 
hele. Munch malte dem for å vise oss barna selv. 
Dette ser vi i bildet ”To småpiker i blå forklær”.  
Jentene står opptil Munchs husvegg, og hver 
enkelt av dem er fremstilt som det individet 
hun er. Munch har lagt vekt på å vise at de er 
forskjellige.

Munch kan bruke naturen som motiv for å 
fortelle om ung kjærlighetslengsel. I ”Pikene på 
broen” skildrer han tre unge piker som står i 
den lyse sommernatten, når vi ser bildet kjenner 
vi deres dragning mot de hemmelighetene som 
kanskje rommes i det mørke vannet de speiler 
seg i.

I en del malerier viser Munch barnet som 
et ledd i skiftet mellom generasjonene. Han 
kunne fremstille barn som en kontrast til 
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mennesker i andre aldre for eksempel foreldre 
og besteforeldre. Slik kontrast ser vi når han 
gjentatte ganger fremstiller en ung pike sett rett 
forfra. Hun står midt i bildet, og det er grupper 
av lekende barn i bakgrunnen foran hans eget lille 
hus i Åsgårdstrand.

Munch viste gjerne barnet som et uttrykk for 
det ukompliserte og det enkle menneskelige. Det 
er det samme opprinnelige som Gauguin dro til 
Tahiti for å finne.

Vi ser mange bilder av Edvard Munch som 
handler om ensomhet. Men han kan også 
uttrykke kontakt og nære forbindelser. I flere av 
barnemotivene ser vi hvordan personenes blikk 
brukes for å gi kontakt mellom de avbildete. 
Personene ser hverandre i øynene eller de 
ser på det samme og deler kanskje tanker og 
følelser. Dette skaper sjelelig kontakt mellom 
menneskene.

I utstillingen ser vi eksempler fra en serie 
malerier som har barn og granskog som motiv. 
Her bruker han mye av det som har preget 
hans kunst tidligere. Disse bildene kan sees i 
sammenheng med tidens interesse for det naive 
og barnlige. Munch former barna nesten som 
et mønster. Slik de går hånd i hånd og ser mot 
Eventyrskogen, minner de oss om barnetegninger. 
Disse barneskildringene er mye dystrere enn for 
eksempel bildet av småpikene i blå forklær. 

Motivet med en rekke barn som opplever den 
store verden hånd i hånd, kjenner vi fra langt 
tilbake i Edvard Munchs kunst. Motivet ble først 
utformet  i det som kalles hans litterære dagbok. 
Der fremstiller han hvordan han som 5-åring 

går ensom ut i verden sammen med søsteren 
etter morens død. En annen opplevelse hånd i 
hånd med et annet menneske viser han i samme 
litterære dagbok. Han og søsteren springer 
frem mot en kvinneskikkelse som må være 
tanten, Karen Bjølstad. Barna holder hverandre i 
hendene når de opplever noe ufattelig; den store 
verden og sin egen litenhet.

Omgivelsene for de fleste av eventyrskogbildene 
er sannsynligvis hentet fra strekningen mellom 
Åsgårdstrand og Borre. Der gikk det en 
sti gjennom en mørk skog. Stien begynte i 
nærheten av Munchs eget hus i Åsgårdstrand. 
Strandlinjen nedenfor stien er den strandlinjen 
der mange av kjærlighetsmotivene i Munchs 
bilder fra de følelsessterke bildene fra Livsfrisen 
har sitt utspring. Når Munch maler bildene fra 
Eventyrskogen, er det ikke de voksnes verden 
han skildrer, det er barnas forestillingsverden 
som får sitt uttrykk.

I bildene i utstillingen finner vi flere måter å 
vise barnet, Munch søker flere motivtyper med 
barnet som utgangspunkt. Motivene viser barnets 
følelsesliv fordi Munch kjente sine egne følelser 
fra barndommen. Den voksne Edvard Munch vil 
vise barnets situasjon i sin egen tid; i møte med 
døden, det skremmende, men også med livets 
gledelige sider. Fremstillingen av fargene i  for 
eksempel barnas klær, viser en interesse for det 
konkret maleriske. Munch var også, som alle barn, 
opptatt av dyr og hadde blant annet flere hunder, 
disse har han tegnet, malt og fotografert.  Vi viser 
et bilde av valper som kravler omkring på et flott 
persisk teppe.
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Billedtekster og forslag til rekkefølge 
I tekstene er det lagt inn forslag til samtalespørsmål.

1 a
To småpiker i forklær
Her er to barn fra Åsgårdstrand som kommer på 
besøk til Edvard Munch. 
Ser du at bildet er malt i komplementærfarger? 
Hvilke farger er det?
Pikene er sett rett forfra, hvem ser pikene på, 
tror du?

Munch har lagt vekt på å få frem at de to barna 
er spent. Han og barna ser rett på hverandre. De 
har på seg ordentlige klær som var vanlige for 
barn for ca 100 år siden. De har hatter, strømper, 
sko med remmer, og de har langt hår. Den gule 
veggen og den hvite grunnmuren de står foran, er 
nok det lille huset til Munch. Munch har nok bedt 
dem stå slik et øyeblikk. De har stått modell, så 
har Munch malt dem ganske raskt. Men han har 
fått med en del viktige små ting. Barna har like 
kjoler for eksempel, så de er nok sydd av samme 
stoff, kanskje de er søstere? Dette bildet har 
Munch malt uten at noen har bedt han om det, 
det er ikke sikkert han kjente pikene ved navn. 
Hva tror du barna tenker mens Munch maler 
dem?

1 b
Oscar og Ingeborg Heiberg
Her er to barn på ett bilde, et dobbeltportrett 
av bror og søster. Det er nok foreldrene til de 
to barna som har bedt Munch om å male dette 
bildet. Hvis du ser nærmere på det, kan du se 
hvordan det er laget. Munch har både brukt 
maling og tegnet med tørre fargekritt, pastellkritt. 
Slik har han fått frem en bløt form og det passer 
når man skal få frem hvordan barna er. Fargene 
er ikke helt klare og rene. Hva kalles den 
fargetypen du ser her?

Gutten og piken på bildet har sittet modell for 
Munch. De har sittet slik han har bestemt en 
liten stund for at han skulle få frem utseendet 
deres. Men han har fått med noe mer. Munch ville 
male følelser. Vi ser at han har latt gutten sitte i 
en litt overlegen stilling, han lener seg bakover. 
Søsteren lener seg frem og sitter mer spent. 
Hun er sett fra siden, i profil. Hva tror du barna 
tenker mens de sitter slik?

2 a
Badende gutter
Bølgende linjer er et kjennetegn på Munchs 
malemåte. I dette bildet ser vi at linjene passer 
til barnas bevegelser, og vannet de bader i. Bildet 
er fylt av vann, tang og gutter som bader. Bare en 
tynn stripe øverst er himmel. 

Ser du at guttene er forskjellige? Noen fryder seg 
i vannet, andre er mer forsiktige. Gutten øverst i 
bildet holder på å svømme rett opp i himmelen. 
Hva slags farger har Munch brukt her? Maler 
han guttene som bader eller det de føler når de 
bader?
Munch har malt dette bildet for lenge siden, det 
kan du se på en del detaljer. Ser du at det bare er 
gutter i bildet? Da bildet ble malt, badet gutter og 
piker hver for seg, og de badet nakne. 

Munch overdriver også en del av det han har 
med i bildene sine. Noen av guttene er blitt 
mørkebrune i ansiktet og nesten hvite på 
kroppen. Det viser at de ikke pleide å sole seg 
noe særlig uten klær. Men at de lekte og kanskje 
arbeidet en del ute og fikk fin farge i ansiktet 
og på hender og armer. Ikke alle barn kunne 
svømme. Du ser forskjell på den forsiktige gutten 
som står i vannet og den stolte gutten som kan 
svømme av sted. 

I dette bildet ser du at Munch legger vekt på 
å få frem hva guttene føler og han overdriver 
fargene og lager underlige former. Munch vil 
uttrykke noe i bildet sitt. Uttrykksmaleri eller 
ekspresjonisme heter det. For å få frem følelser 
bruker Munch også noen tegn, eller symboler. 
Havet er et symbol på det ukjente, vi ser at barna 
prøver seg frem i vannet fordi det er ukjent for 
dem. I andre bilder kan havet derfor bli et symbol 
for døden og kjærligheten. Det er også noe 
ukjent, som vi ikke vet hva er.

2 b
Badende piker
Bølgende linjer er et kjennetegn på Munchs 
malemåte. I dette bildet ser vi at linjene passer til 
barnas bevegelser og vannet de bader i. Bildet er 
fylt av vann, tang og piker som bader. Himmelen 
og solen er ikke viktig for Munch å få med.
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Ser du at pikene er forskjellige? Noen fryder seg 
i vannet, andre er mer forsiktige. Hvordan får 
Munch frem at noen fryser? Og hvordan maler 
han vannet n år det er stille og når noen plasker?
Hva slags farger har Munch brukt her? Maler han 
bare at pikene bader, eller får han også frem hva 
de føler når de bader? 
Munch har malt dette bildet for lenge siden, det 
kan du se på en del detaljer. Ser du at det bare er 
piker i bildet? Da bildet ble malt, badet gutter og 
piker hver for seg, og de badet nakne. 

Munch overdriver også en del av det han har 
med i bildene sine. Formene er løse og pikene 
er nesten hvite på kroppen. Det viser at de ikke 
pleide å sole seg noe særlig uten klær. Men at 
de lekte og kanskje arbeidet en del ute og fikk 
fin farge i ansiktet og på hender og armer. Ikke 
alle barn kunne svømme. Det er nok derfor 
barna ser så forsiktige ut. I dette bildet ser du at 
Munch legger vekt på å få frem hva pikene føler 
og han overdriver fargene og lager underlige 
former. Munch vil uttrykke noe i bildet sitt. 
Uttrykksmaleri eller ekspresjonisme heter det. 

For å få frem følelser bruker Munch også noen 
tegn, eller symboler. Havet er et symbol på 
det ukjente, vi ser at barna prøver seg frem i 
vannet fordi det er ukjent for dem. I andre bilder 
kan havet derfor bli et symbol for døden og 
kjærligheten. Det er også noe ukjent, som vi ikke 
vet hva er.

3 a
Kisten bæres ut
Her ser du et hus med to flagg på hver sin side 
av døren. Hva kan det være for en dag?

Her har Munch overdrevet flaggenes sterke 
farger, og huset er lyst og hvitt. Han lurer mange 
til å tro at det er 17. mai på dette bildet. Men 
det er det ikke. Han uttrykker noe mørkt og 
trist også i dette bildet, men det er mindre enn 
de glade fargene. Inne i huset står det noen 
mennesker sammen i et mørkt rom. De står 
rundt en kiste. Noen er død. Det er derfor barna 
i forgrunnen står tett sammen. Munch holder 
dem sammen med en bølgende linje rundt alle 
sammen. Han bruker linjene og fargene til å vise 
sorg og trøst. 

Munch har noen symboler i bildet også. Flaggene 
er egentlig på  halv stang, det er et tegn på sorg. 
Og foran inngangen er det grantrær. Det er en 
gammel skikk å ha granbar eller granbusker foran 
døren når det er sorg i et hus.

Edvard Munch visste selv hvordan det var for 
både barna og de voksne når noen døde. Han 
hadde mistet moren og søsteren sin da han 
var barn. Dette var minner som fulgte ham og 
familien i alle år siden. Derfor sa han også at 
han ikke ville male det han ser, men det han så. 
Mange mennesker kjenner igjen det Munch maler, 
de har opplevd noe lignende selv. I bildene til 
Munch står ofte menneskene alene, eller hver for 
seg i grupper. Barna og de voksne snakker ikke 
sammen. Hva tror du Munch vil når han maler 
slik?

3 b
Ved porten
Dette bildet er malt på et annet underlag enn de 
andre. Det virker uferdig og tilfeldig ved første 
øyekast. Men vi kan se litt nærmere på det, 
og bruke noe Munch selv fortalte for å forstå 
bildet. Du ser en kvinne i kjole og kyse som står 
sammen med et lite menneske. Det ser nesten 
ut som en liten mann med hatt som holder fast i 
kjolen. 

Munch har fortalt om et barndomsminne fra da 
han var 4 år, det var ett år før moren døde. Du 
kan se etter om minnene er med i bildet: Han 
og moren skulle gå en tur. De gikk ned en mørk 
trapp, han tok moren i hånden og dro i henne og 
kunne ikke komme fort nok ut. Nede på gaten 
ble de nesten blendet av det skarpe vårlyset, 
gresset skjøt opp mellom brosteinene og lyste i 
grønt. Moren hadde den sorte silkekjolen på seg 
og en liten kappe, hatten var blå med bånd som 
flagret for hvert vindpust og slo henne i ansiktet. 
Hun gikk så langsomt, stanset opp for hvert 
skritt og dro pusten tungt. Så gikk de sammen 
nedover Slottsgaten til festningen og så utover 
sjøen. Edvard Munch visste selv hvordan det var 
for både barna og de voksne når noen døde. Han 
hadde jo mistet moren og søsteren sin da han 
var barn. Dette var minner som fulgte ham og 
familien i alle år siden. Derfor sa han også at han 
ikke ville male det han ser, men det han så. Mange 
mennesker kjenner igjen det Munch maler, de 
har oppled noe lignende selv. I dette bildet som 
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virket uklart med en gang, har Munch holdt seg 
ganske nøye til det han kan huske. Men kanskje 
han ville male bildet for å få frem at minnet var 
helt fra han var 4 år? 

4 a
Barn på vei til eventyrskogen
Alle bildene i denne utstillingen er malt 
med oljefarger. De fleste er malt på lerret, 
det er bomullsstoff som strammes over en 
treramme(blindramme) og behandles slik at 
det er godt å male på. Oljefarger tynnes ut og 
blandes med terpentin. 

Med oljefarger kan malerne etterligne alle slags 
materialer; skinn, metaller, hud og tresorter. 
Bildene trenger ikke gjøres ferdig raskt, gjør 
maleren en feil, er det bare å male over. Denne 
teknikken hadde Munch lært, men han var ikke 
helt fornøyd med den. Han syntes oljemalerier 
ble for glatte og perfekte. Derfor behandlet 
han bildene sine ganske tøft, for å få dem mer 
naturlige. Han sa han ga dem en ”hestekur”. Han 
satte bildene ute og lot vær og vind gjøre bildene 
matte og mer tilfeldige. Dette bildet av barna på 
vei til skogen har nok hengt ute en stund. Munch 
har latt naturen gjøre bildet helt ferdig.
Barna i bildet er malt bakfra. Det er akkurat som 
om vi står sammen med dem og ser på skogen. I 
mange eventyr er skogen et symbol på noe farlig. 
Slik er det her også, barna holder hverandre i 
hendene. Men Edvard Munch har laget dem bitte 
små i glade farger i forhold til grantrærne som 
også står inntil hverandre, men de er mørke. Her 
har Munch brukt store forskjeller, kontraster; 
glade farger mot skumle farger, store trær mot 
små barn, mørk skog mot lys himmel.

4b
Barn i skogen
Alle bildene i denne utstillingen er malt 
med oljefarger. De fleste er malt på lerret, 
det er bomullsstoff som strammes over en 
treramme(blindramme) og behandles slik at 
det er godt å male på. Oljefarger tynnes ut og 
blandes med terpentin. 

Med oljefarger kan malerne etterligne alle slags 
materialer; skinn, metaller, hud og tresorter. 
Bildene trenger ikke gjøres ferdig raskt, gjør 
maleren en feil, er det bare å male over. Denne 

teknikken hadde Munch lært, men han var ikke 
helt fornøyd med den. Han syntes oljemalerier 
ble for glatte og perfekte. Derfor behandlet 
han bildene sine ganske tøft, for å få dem mer 
naturlige. Han sa han ga dem en ”hestekur”. Han 
satte bildene ute og lot vær og vind gjøre bildene 
matte og mer tilfeldige. Dette bildet av barna på 
vei til skogen har nok hengt ute en stund. Munch 
har latt naturen gjøre bildet helt ferdig.
Barna i bildet er malt bakfra. Det er akkurat som 
om vi står sammen med dem og ser på skogen. I 
mange eventyr er skogen et symbol på noe farlig. 
Slik er det her også, barna holder hverandre i 
hendene. Men Edvard Munch har laget dem bitte 
små i glade farger i forhold til grantrærne som 
også står inntil hverandre, men de er mørke. Her 
har Munch brukt store forskjeller, kontraster; 
glade farger mot skumle farger, store trær mot 
små barn, mørk skog mot lys himmel.

Dette bildet har en stor hvit form over skogen. 
Den kan ha blitt slik fordi hestekuren har tatt 
bort de andre fargene. Hva synes du den hvite 
formen forestiller?

5 a
Hundevalper
Edvard Munch var opptatt av dyr. Han hadde 
flere hunder og også en hest. Hundene hans var 
nokså skremmende, så han hadde et stort gjerde 
rundt eiendommen sin så hundene kunne gå fritt 
omkring. På dette bildet ser du ned på mange 
små  hvalper som får lov å være på et teppe 
mens de blir malt. De rører på seg hele tiden 
og er malt i full fart. Vi kaller et slikt raskt utført 
bilde for en skisse. Det er ikke så lett å telle hvor 
mange valper det er, de går nesten i ett med 
fargene på teppet. valpene er urolige, vanskelige å 
få øye på og litt uskikkelige – og de er langt nede 
på gulvet for de er så små. Alt dette har Munch 
uttrykt i dette bildet. Her har han ikke brukt 
store kontraster, han ville at teppet og valpene 
skulle gå i ett.

5 b
Ungdom og ender
Edvard Munch var opptatt av dyr. Han hadde 
flere hunder og også en hest. Hundene hans 
var nokså skremmende, så han hadde et stort 
gjerde rundt eiendommen sin så hundene kunne 
gå fritt omkring. Dette bildet skildrer et  møte 
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mellom mennesker og dyr. Bildet virker uferdig, 
det er en skisse. Her har Munch tegnet husene 
som kulisser rundt en scene. Han har brukt 
perspektiv, tegnet med skrå linjer for å få husene 
og gaten til å danne et rom. Menneskene står 
sammen, de er redde for noe. Øynene deres 
ser også skremte ut. Men hva er de redde 
for? En and eller flere som går forbi nederst i 
bildet. Munch har malt anden som går bortover 
akkurat som en tegnefilm. Flere tegninger etter 
hverandre får med hvordan anden vralter frem. 
Han maler bevegelsen og lar alle strekene eller 
forsøkene stå igjen. Hvorfor tror du menneskene 
er så redde? 

6 a
Pikene på broen
Her ser du et bilde med sterke farger. Og 
sammen med fargene bruker Munch en del 
flater i nesten sort og hvitt. Munch var en aktiv 
fotograf og så hvordan fotografiene fikk sitt eget 
uttrykk med bare sort og hvitt og gråtoner. Men 
farger hadde de ikke. Fotografiene kunne også 
bare gjengi virkeligheten. Når Munch ville male 
følelser og sterke inntrykk måtte han forandre 
motivene, både lys, farger og symboler måtte til. 
Da strakk ikke fotografiapparatet til.

Linjene veksler mellom myke og rette. Bildet 
har et perspektiv, det er skrå linjer som 
gjør at broen, eller bryggen danner et rom. 
Samtidig er det sterke kontraster i bildet. 
Komplementærfarger , de fargene som står rett 
overfor hverandre i fargesirkelen, settes opp mot 
hverandre. Det blir grønt mot rødt, blått mot 
oransje. Fargene fremhever hverandre og gjør 
bildet sterkt. Den viktigste kontrasten er likevel 
mellom mørke og lys. Pikene i de lyse kjolene 
stirrer ned i det mørke vannet. Sommernatten 
er lys, selv om månen er kommet opp. Bildet 
er noe mer enn det vi ser med en gang. Vannet 
eller havet er et symbol på både døden og 
kjærligheten og de unge pikene står tett sammen 
og stirrer på dette ukjente. Tror du huset kan 
være et symbol også

6 b
Pubertet
Er dette det eneste bildet i utstillingen med 
bare en person? Det ser slik ut. Fargene er også 
annerledes her. De er brunere og gråere enn 

på de andre bildene. Tertiærfarger kaller vi slike 
farger.  Du ser at Munch har brukt den vanlige 
linjestilen sin her, men han har brukt lys og 
skyggevirkninger også. Motivet er en ung naken 
pike som sitter en face, hun ser rett på oss, på 
samme måte som pikene i de blå forkledene. 
Hvilke forskjeller ser du på de to bildene? Denne 
piken er alene, hun er malt i tertiærfarger, hun 
ser skremt ut, hun er inne og hun er naken. 
Dessuten er det en stor skygge bak henne, 
ikke et hyggelig sommerhus. Munch har malt en 
pike her også, men han har fått med helt andre 
følelser fordi han har malt på en helt annen måte. 
Kanskje skyggen blir en person i bildet, kan den 
være et symbol? Hva synes du Munch får frem 
med dette bildet?

7 a
Snevær i alléen
Her har Edvard Munch brukt raske strøk og 
et enkelt perspektiv for å få frem det som 
er hovedsaken. Det er snøværet og de to 
menneskene som beveger seg raskt fremover 
i bildet. Gråtonene gir inntrykk av en mørk 
vinterdag. Slike gråaktige og uklare farger 
kalles tertiærfarger. Den blå og røde fargen er  
primærfarger og blir ekstra sterke i de fargeløse 
omgivelsene. Barna som går mot oss er kuttet 
brått av i billedkanten, det er akkurat som om de 
ikke kan vente til Munch har malt dem. De går 
forbi oss som i en film. Munch var interessert 
i film og bruker noen ganger filmtriks i bildene 
sine. Snefnuggene er malt på som om de treffer 
kamera. Dette er et moderne og livlig bilde som 
viser at Edvard Munch var opptatt av nye måter å 
male på og overraskende motiver.

7 b
Kvinner i samtale
Hva ser du først i dette bildet? Motivet eller 
penselstrøkene? Munch kunne male på mange 
forskjellige måter, alt etter hva han ville ha frem 
i bildene sine. Noen ganger kunne han male 
direkte med tubene eller ripe i fargene med for 
eksempel kniv. Det var mulig med oljefarger. 
Her er fargene lagt på i store strøk. Når vi går 
litt på avstand ser vi hva bildet forestiller. Det er 
kvinner som står sammen ute mellom noen lave 
hus, de passer småbarn. Men plutselig kommer en 
pike løpende med en katt, eller er det en hund? 
Det er akkurat som en film, der piken må bli med 
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i bildet fordi hun ville med. Munch var interessert 
i film og bruker noen ganger filmtriks i bildene 
sine. Dette er et moderen og livlig bilde som 
viser at Edvard Munch var opptatt av nye måter å 
male på og overraskende motiver.

Reproduksjoner fra Marit Landes bok; 
”For aldrig mer at skildes”
Noen eksempler på Munchs egne barnetegninger 
følger utstillingen. Disse viser hvordan Edvard 
Munch tegnet og arbeidet med studier og 
illustrasjoner som barn. Også som ung gutt 
fortsatte han å tegne. Det var et oppmuntrende 
miljø for dette hjemme. Tante Karen, morens 
søster, tok seg av barna og rettledet dem. Edvard 
Munch og søsknene hans laget små skisser av 
hvordan gjenstander og ulike materialer så ut. 
De brukte blyanter og vannfarger. Edvard Munch 
lærte også å bruke perspektiv og skygger for 
å skape rom i bildene sine. Edvard Munchs far 
bidro til å utvikle guttens fantasi og følelsesliv. 
Faren  leste fra de norske kongesagaene. Broren 
hans var jo historikeren Peter Andreas Munch 

som  hadde gitt ut bøker om oldnorsk historie 
blant annet ”Det norske folks liv og historie” 
og ”Nordens gamle gude- og heltesagn”.  Men 
ved siden av dette opplevde Edvard og søsknene 
også at faren var ulykkelig og at han kunne 
være preget av dyp religiøsitet. De savnet jo 
selv moren som døde så tidlig og de fryktet 
sykdommen, tuberkulose, som også tok fra dem 
søsteren Sofie. 

Faren og tante Karen arbeidet sammen for 
barnas oppvekst og så at barna hadde forskjellige 
egenskaper. Edvards interesse for form og 
tegning gjorde at han fikk begynne på en teknisk 
utdannelse, kanskje for å bli arkitekt eller 
ingeniør. Men slik ble det ikke, evnene hans og 
hele hans bakgrunn drev ham en annen vei. Rett 
før han fyller 17 år, velger han å bli kunstner. Det 
har nok vært vanskelig for faren og tanten å se 
at gutten brøt med det sikre løpet de hadde lagt 
opp for ham. Men Edvard står på sitt og skriver i 
dagboken sin: ”Min bestemmelse er nu nemlig at 
blive maler”. 
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Forslag til oppgaver og aktiviteter
Det er viktig å være aktiv og forberedt når man 
ser en utstilling. Det gjelder både lærer og elever. 
Vi foreslår noen arbeidsmåter, og det aller 
beste er om hver enkelt klasse kan utvikle egne 
opplegg. Disse bør ha tre deler; forberedelse, 
selve utstillingsbesøket og etterarbeid. 

Klassene får tilsendt eller utdelt små 
reproduksjoner av bilder som er i utstillingen 
eller ligner på disse. Disse kan brukes både til 
forberedelse og etterarbeid. 

Marit Landes bøker og teksthefte om Munch er 
gode forberedelsesmidler. Elever og lærer bør 
gjøre seg kjent med hovedtrekkene i Munchs 
liv og kunstneriske virksomhet. Det er lurt å 
forberede et par spørsmål å arbeide med.

Oppgaver for 1. Klasse

FORARBEID
• Finn frem illustrasjoner i lærebøkene med 

Munchs bilder.
• Elevene velger ett bilde fra lærebøkene eller 

det tilsendte bildematerialet. La elevene 
betrakte bildet godt.

• Muntlige oppgaver, individuelt eller i grupper. 
Noen skildrer bildet sitt (farger, linjer, motiv), 
andre forteller en historie om bildet.

UTSTILLINGSBESØK
• Elevene finner igjen sine egen bilder på 

utstillingen, eller noen som ligner.
• Elevene samles og forteller fra 

forberedelsestiden. 
• Emner å ta opp:  Morens død, tante Karen, 

”Jeg maler ikke det jeg ser, men det jeg så”,  
Munchs malemåte.          

• Omvisning med samtale underveis, se 
billedtekstene

• Tilslutt kan elevene gå til det bildet de likte 
best. De kan begrunne valget sitt og foreslå 
hva de har lyst til å arbeide videre med på 
skolen.

ETTERARBEID
• Dette knyttes til elevenes forslag
• Enkle fargeblandinger og naturstudier
• Samtaler om Munchs motiver og malemåte.
• Elevene maler bilder med utgangspunkt 

i følelser (spennende, morsomme, farlige 
hendelser fra eventyr eller virkelighet. 

Elevene kan velge mellom ulike papirtyper og 
se virkningene av disse.

• Lag utstilling av elevenes arbeider, eventuelt 
lysbilder eller powerpointprogram med 
elevkommentarer, små tekster og musikk. 
Passer for foreldremøte eller hyggestund 
med en annen klasse.

Oppgaver for 5. Klasse

FORARBEID
• 4-5 grupper i klassen undersøker og 

skriver et notat om motiv og malemåte i 
et oljemaleri på skolen eller annet sted i 
nærmiljøet

• Velg et bilde av Edvard Munch og ett av Adolf 
Tiedemand. Se om bildene er avbildet i noen 
av lærebøkene. Sammenlign bildene. Hvorfor 
er de så forskjellige? Kort diskusjon.

• Les i Olav Tryggvassons saga (Snorre) om 
trellen Kark og Håkon jarl.

UTSTILLINGSBESØK
• Vi beskriver og kommenterer bildene på 

utstillingen og bruker begreper som for 
eksempel myter, symboler, komposisjon, 
komplementærfarger, primær-, sekundær- og 
tertiærfarger, kontraster.

• Vi ser på de ulike teknikkene som Munch 
bruker.

• Elevene velger ett bilde, gjerne det de 
har fått utlevert en reproduksjon av, og 
kommenterer selv bildet.

ETTERARBEID
•  Velg et bilde fra utstillingen. Finn et dikt eller  
 en  sang som passer til, eller skriv en tekst   
 selv.
• Rollespill. Lag tablå av et bilde fra utstillingen  
 eller et annet bilde av Edvard Munch. En   
 eller flere elever står som personene i bildet  
 og forteller hvordan bildet ble til. Lag gjerne  
 replikker eller la de andre elevene intervjue.  
 Eks: hva snakker pikene om på broen? Hva   
 sier eller tenker personer på andre bilder?
• Bruk kull eller pastellkritt på gråpapir og lag  
 store bilder av barn og ungdom i dag. Elevene  
 kan legge vekt på følelser og/eller utseende  
 og klesdrakt.
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Bildene i utstillingene
Malerier i 1:1, avfotografert av Munchmuseet:

Utstilling A: 
1a.  To småpiker med blå forklær
2a.  Badende gutter
3a.   Kisten bæres ut
4a.   Barn på vei til eventyrskogen
5a.  Hundevalper
6a.   Pikene på broen
7a.   Snevær i alleen

Utstilling B:

1b.   Oscar og Ingeborg Heiberg
2b.   Badende piker 
3b.   Ved porten
4b.   Barn i skogen 
5b.   Ungdom og ender
6b.   Pubertet
7b.   Kvinner i samtale, Warnemunde

Tillegg: 
Laminerte reproduksjoner fra Marit Landes bok: 
”For aldrig mer at skildes”

1. Edvard Munchs egne barnetegninger (tekst)
2. Studie etter ”Brudeferden i Hardanger”
3. Interiør fra Munchs barndomshjem
4. Gamle Aker kirke
5. Studie av skje med medisinflaske
6. Studie av en liten dompap

8 små bilder til bruk i elevarbeid.

Utstilling A og B kan brukes samlet eller hver for seg med 
samme teksthefte.
De laminerte reproduksjonene vil følge begge utstillingene.

Edvard Munch
”barn som motiv, barn som tema”
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Introduksjon
Denne utstillingen er blitt til gjennom et 
samarbeide mellom Kunst i skolen, Larvik 
museum og Marit Lande ved Munchmuseet. 
Leder ved Fredrikstad Museum, Grete Borges 
har vist utstillingen ved sitt museum og gitt 
nyttige råd fra visningen der.

Hoveddelen av utstillingen er fra årene rundt 
1900, og barn er motivet i bildene. Flere av 
bildene viser barn fra Åsgårdstrand, hvor 
Munch oppholdt seg om somrene. Der malte 
han på samme tid kjente voksenmotiver som 
”Livets dans”, ”Melankoli”, ”Stemmen”. Denne 
utstillingen viser en annen side ved Munchs 
motivverden.

Edvard Munch er aktuell på flere trinn og i flere 
fagsammenhenger i grunnskolen og videregående 
skole.  Vi ønsker å presentere vår mest kjente 
billedkunstner med motiver som kan passe for 
flere trinn i grunnskolen. I videregående skole 
vil dette billedutvalget passe for elever som 
arbeider mer bevisst med både innhold og form 
i praktisk billedarbeid og kulturfag som norsk, 
religion og historie.

I vår presentasjon har vi lagt vekt på et godt 
billedutvalg. Bildene er så korrekt gjengitt som 
mulig. Teksten er enkel. Den kommuniserer 
både med lærer og den interesserte elev og skal 
åpne for videre kunnskapstilegnelse. Forslag til 
arbeidsoppgaver og aktiviteter har vi også med. 

Det er fint om elevene kan avlure Munch noen 
av hans billedskapende knep. Men samtidig er 
bildene selvstendige kunstverk, det er viktig for 
elever og lærer å finne ro og mening i å fordype 
seg i selve synsopplevelsen. Ren kopiering, eller 
etteraping av kunstnerens verk har lite for seg. 
Det er derimot morsomt å se hvordan Munch 
selv arbeidet som barn og ung gutt. Han fikk 
gode, enkle tegnesaker og studerte de nære 
omgivelser, illustrerte litteratur som fenget ham 
og beundret store kunstnere i samtiden.

Å henge opp utstillingen
Bildene bør henge i et rom der de får dominere 
synsinntrykkene. Prøv å unngå eller rydde unna 
det som kan hindre konsentrasjonen. Bildene bør 
henge litt lavt, så de blir gode å se på i forhold 
til barnas høyde. Det er også en fordel om 
utstillingsrommet er slik at barna kan sitte på 

gulvet og kan se et par bilder av gangen før de 
flytter på seg. Utstillingen kan også deles. Men 
det er best om bildene henger i fellesrom, så flest 
mulig barn kan se bildene i  den tiden utstillingen 
er på besøk.

Vi ser og bruker utstillingen
Med utgangspunkt i hvert av bildene i utstillingen 
kan lærer eller en annen omviser fortelle om 
Edvard Munchs kunstneriske virksomhet og hans 
liv. Hvert bilde i utstillingen er ledsaget av en kort 
tekst. Disse tekstene bør henges opp ved hvert 
bilde. Men den som skal presentere bildene for 
barna, må forberede seg godt, både orientere seg 
i det vedlagte skriftlige materiale og se godt på 
bildene selv og gjerne finne sin egen vinkling på 
arbeidet med utstillingen. 

Det er flere måter å se utstillingen på. Elevene 
kan se bildene på egen hånd, elevene kan gå 
sammen i grupper, elevene kan vise utstillingen 
for hverandre. Likevel vil vi anbefale en 
overordnet orientering ledet av lærer. Elevene 
kan da ha orientert seg  i utstillingen på forhånd 
eller ha fått arbeidet praktisk med emner knyttet 
til utstillingen.  Vi har med en del forslag til 
arbeidsoppgaver i dette heftet.

Hver billedtekst har korte opplysninger og 
spørsmål til bildene. Læreren bør legge opp til 
en samtale med elevgruppen. Både spørsmål og 
utfyllende kommentarer kan utveksles mellom 
elever og lærer og bidra til å skape større glede 
og trygghet ved kunstformidlingen.

Om kunstneren og motivene.
Innføring og innledning til arbeidet
Kunnskaper og opplevelse er hva vi etterstreber 
i all vår undervisning. Denne kunstutstillingen er 
hovedinnfalls-vinkelen til å forstå Edvard Munch 
og hans kunst. Nedenstående tekst er ment 
som en  innføring og innledning til arbeidet med 
utstillingen. For generell informasjon om Edvard 
Munchs kunst og liv anbefales leksikonartikler, 
nettadresser og Marit Landes bøker om Munch 
for barn. 

Bildene i denne utstillingen forteller oss hvordan 
det var å være ung i en annen tid.  Edvard Munch 
viser barnas hverdag, hvilke klær de brukte, 
skikker de måtte følge og kanskje hvilke farger de 
likte og hva de likte å gjøre. Bildene forteller om 
følelser som vi kan kjenne oss igjen i. Når Munch 
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lager bildene sine, får han frem noe som gjelder 
alle mennesker, selv om han bruker sine egne 
opplevelser som utgangspunkt.

Da denne utstillingen først ble vist i Larvik, la vi 
vekt på å få frem at Munch hadde tilknytning til 
dette distriktet. Munchs far, Christian Munch, var 
født i Skien og var kompanikirurg ved sykehuset 
i Fredriksvern, Stavern, i årene rundt 1850. 
Munch var fetter av maleren Edvard Diriks og 
i slekt med tegneren Fyr-Diriks. Lenger tilbake 
var Edvard Munch i familie med maleren Jacob 
Munch med tilknytning til så vel fødebyen 
Kristiansand som Vågå i Gudbrandsdalen. Munchs 
mor og hennes søster Karen var fra Fredrikstad, 
og selv var Munch født på Løten og vokste opp 
i Kristiania. Slik ser vi at det er mange områder 
i Norge som ”eier” litt av Edvard Munch. 
Barnemotivene i utstillingen er fra flere steder, 
Kristiania, Åsgårdstrand – og et fotografi fra 
Kragerø. Barndomsopplevelsene og ungene lignet 
hverandre i store deler av Norge – da som nå.

Ved forrige århundreskifte var det stor 
interesse for barns levekår og barns psykologi. 
Vitenskapsfolk og forfattere skrev om barn. Vi 
leser ennå barnebøker fra denne tiden. Alt dette 
påvirket også Edvard Munch. Barnas følelser og 
barnas verden ble viktig i bildene hans.

Ellen Key (1849-1926) var en svensk forfatter og 
pedagog. Hun  tenkte nytt om barneoppdragelse. 
Disse tankene var kjent i de kretsene som 
Munch hadde kontakt med i Berlin. Ellen Key 
mente at barn hadde rett til å utvikle seg selv i 
frihet. ”Barnets århundre”, 1902, var hennes mest 
berømte verk. Der krever hun at barnet skal få 
handle selv. Det burde være minst mulig inngrep 
i oppdragelsen, mente Ellen Key. Selvutfoldelse 
og sunn livsnytelse var det viktigste for barnets 
utvikling. De moralske kravene var slett ikke så 
viktige.  Vi kaller denne tenkningen vitalisme; en 
streben etter livet for livets egen skyld.

Legevitenskapen arbeidet også med disse ideene. 
I 1903 kom den første legevitenskaplige boken 
som beskriver hva som virkelig menes med det 
sunne barnet. ”Barnets kropp” heter denne 
boken, som er skrevet av legen C. H. Stratz. 
Han mente at barn ikke var blitt fremstilt riktig 
i kunsten før. Man hadde visst for lite om barns 
virkelige proporsjoner, hvordan et sunt og 
naturlig  barn så ut. Malerne burde male virkelige 

barn, da ville vanlige mennesker se barnas 
skjønnhet.

Munchs bilder viser disse nye tankene om barns 
livsutfoldelse og skjønnhet. Nå vil han male 
dette. Tidligere hadde Munch ofte hatt med 
barn i bildene sine. Da hadde de vært del av 
et landskap eller deler av bilder der angstfylte 
barndomsopplevelser var hovedinnholdet. Han 
malte for eksempel seg selv og søsknene i 
sykeværelset der moren dør fra dem. Etter hvert 
forandrer Munch på dette, nye måter å male på, 
nye farger og et helt  nytt innhold kommer til. 
Munch bruker alltid sine egen erfaringer, men han 
tar også opp nye tanker i tiden.

Paris lokket til seg moderne kunstnere rundt 
århundreskiftet. Munch dro også dit og var der 
i lange perioder. Der ble han kjent med andre 
kunstnere som var interessert i få frem det naive, 
opprinnelige og det barnlige i bildene sine. De 
ville finne frem til nye motiver og nye måter å 
male på.  Vi kan se at Munchs bilder fra denne 
tiden har færre farger og at disse er klarere enn 
før. Han skiller også fargeflatene ganske klart fra 
hverandre. Da blir uttrykket mer direkte.

Det velstående borgerskapet i Kristiania (Oslo) 
kjøpte gjerne kunstverk.  Allerede på 1890-tallet 
fikk Munch i oppdrag å male barneportretter for 
familier som syntes bildene hans var interessante. 

Barna i den lille kystbyen Åsgårdstrand ble 
viktige motiver for Munch. De ble hovedmotivet 
i flere bilder, de var ikke bare en del av et større 
hele. Munch malte dem for å vise oss barna selv. 
Dette ser vi i bildet ”To småpiker i blå forklær”.  
Jentene står opptil Munchs husvegg, og hver 
enkelt av dem er fremstilt som det individet 
hun er. Munch har lagt vekt på å vise at de er 
forskjellige.

Munch kan bruke naturen som motiv for å 
fortelle om ung kjærlighetslengsel. I ”Pikene på 
broen” skildrer han tre unge piker som står i 
den lyse sommernatten, når vi ser bildet kjenner 
vi deres dragning mot de hemmelighetene som 
kanskje rommes i det mørke vannet de speiler 
seg i.

I en del malerier viser Munch barnet som 
et ledd i skiftet mellom generasjonene. Han 
kunne fremstille barn som en kontrast til 
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mennesker i andre aldre for eksempel foreldre 
og besteforeldre. Slik kontrast ser vi når han 
gjentatte ganger fremstiller en ung pike sett rett 
forfra. Hun står midt i bildet, og det er grupper 
av lekende barn i bakgrunnen foran hans eget lille 
hus i Åsgårdstrand.

Munch viste gjerne barnet som et uttrykk for 
det ukompliserte og det enkle menneskelige. Det 
er det samme opprinnelige som Gauguin dro til 
Tahiti for å finne.

Vi ser mange bilder av Edvard Munch som 
handler om ensomhet. Men han kan også 
uttrykke kontakt og nære forbindelser. I flere av 
barnemotivene ser vi hvordan personenes blikk 
brukes for å gi kontakt mellom de avbildete. 
Personene ser hverandre i øynene eller de 
ser på det samme og deler kanskje tanker og 
følelser. Dette skaper sjelelig kontakt mellom 
menneskene.

I utstillingen ser vi eksempler fra en serie 
malerier som har barn og granskog som motiv. 
Her bruker han mye av det som har preget 
hans kunst tidligere. Disse bildene kan sees i 
sammenheng med tidens interesse for det naive 
og barnlige. Munch former barna nesten som 
et mønster. Slik de går hånd i hånd og ser mot 
Eventyrskogen, minner de oss om barnetegninger. 
Disse barneskildringene er mye dystrere enn for 
eksempel bildet av småpikene i blå forklær. 

Motivet med en rekke barn som opplever den 
store verden hånd i hånd, kjenner vi fra langt 
tilbake i Edvard Munchs kunst. Motivet ble først 
utformet  i det som kalles hans litterære dagbok. 
Der fremstiller han hvordan han som 5-åring 

går ensom ut i verden sammen med søsteren 
etter morens død. En annen opplevelse hånd i 
hånd med et annet menneske viser han i samme 
litterære dagbok. Han og søsteren springer 
frem mot en kvinneskikkelse som må være 
tanten, Karen Bjølstad. Barna holder hverandre i 
hendene når de opplever noe ufattelig; den store 
verden og sin egen litenhet.

Omgivelsene for de fleste av eventyrskogbildene 
er sannsynligvis hentet fra strekningen mellom 
Åsgårdstrand og Borre. Der gikk det en 
sti gjennom en mørk skog. Stien begynte i 
nærheten av Munchs eget hus i Åsgårdstrand. 
Strandlinjen nedenfor stien er den strandlinjen 
der mange av kjærlighetsmotivene i Munchs 
bilder fra de følelsessterke bildene fra Livsfrisen 
har sitt utspring. Når Munch maler bildene fra 
Eventyrskogen, er det ikke de voksnes verden 
han skildrer, det er barnas forestillingsverden 
som får sitt uttrykk.

I bildene i utstillingen finner vi flere måter å 
vise barnet, Munch søker flere motivtyper med 
barnet som utgangspunkt. Motivene viser barnets 
følelsesliv fordi Munch kjente sine egne følelser 
fra barndommen. Den voksne Edvard Munch vil 
vise barnets situasjon i sin egen tid; i møte med 
døden, det skremmende, men også med livets 
gledelige sider. Fremstillingen av fargene i  for 
eksempel barnas klær, viser en interesse for det 
konkret maleriske. Munch var også, som alle barn, 
opptatt av dyr og hadde blant annet flere hunder, 
disse har han tegnet, malt og fotografert.  Vi viser 
et bilde av valper som kravler omkring på et flott 
persisk teppe.
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Billedtekster og forslag til rekkefølge 
I tekstene er det lagt inn forslag til samtalespørsmål.

1 a
To småpiker i forklær
Her er to barn fra Åsgårdstrand som kommer på 
besøk til Edvard Munch. 
Ser du at bildet er malt i komplementærfarger? 
Hvilke farger er det?
Pikene er sett rett forfra, hvem ser pikene på, 
tror du?

Munch har lagt vekt på å få frem at de to barna 
er spent. Han og barna ser rett på hverandre. De 
har på seg ordentlige klær som var vanlige for 
barn for ca 100 år siden. De har hatter, strømper, 
sko med remmer, og de har langt hår. Den gule 
veggen og den hvite grunnmuren de står foran, er 
nok det lille huset til Munch. Munch har nok bedt 
dem stå slik et øyeblikk. De har stått modell, så 
har Munch malt dem ganske raskt. Men han har 
fått med en del viktige små ting. Barna har like 
kjoler for eksempel, så de er nok sydd av samme 
stoff, kanskje de er søstere? Dette bildet har 
Munch malt uten at noen har bedt han om det, 
det er ikke sikkert han kjente pikene ved navn. 
Hva tror du barna tenker mens Munch maler 
dem?

1 b
Oscar og Ingeborg Heiberg
Her er to barn på ett bilde, et dobbeltportrett 
av bror og søster. Det er nok foreldrene til de 
to barna som har bedt Munch om å male dette 
bildet. Hvis du ser nærmere på det, kan du se 
hvordan det er laget. Munch har både brukt 
maling og tegnet med tørre fargekritt, pastellkritt. 
Slik har han fått frem en bløt form og det passer 
når man skal få frem hvordan barna er. Fargene 
er ikke helt klare og rene. Hva kalles den 
fargetypen du ser her?

Gutten og piken på bildet har sittet modell for 
Munch. De har sittet slik han har bestemt en 
liten stund for at han skulle få frem utseendet 
deres. Men han har fått med noe mer. Munch ville 
male følelser. Vi ser at han har latt gutten sitte i 
en litt overlegen stilling, han lener seg bakover. 
Søsteren lener seg frem og sitter mer spent. 
Hun er sett fra siden, i profil. Hva tror du barna 
tenker mens de sitter slik?

2 a
Badende gutter
Bølgende linjer er et kjennetegn på Munchs 
malemåte. I dette bildet ser vi at linjene passer 
til barnas bevegelser, og vannet de bader i. Bildet 
er fylt av vann, tang og gutter som bader. Bare en 
tynn stripe øverst er himmel. 

Ser du at guttene er forskjellige? Noen fryder seg 
i vannet, andre er mer forsiktige. Gutten øverst i 
bildet holder på å svømme rett opp i himmelen. 
Hva slags farger har Munch brukt her? Maler 
han guttene som bader eller det de føler når de 
bader?
Munch har malt dette bildet for lenge siden, det 
kan du se på en del detaljer. Ser du at det bare er 
gutter i bildet? Da bildet ble malt, badet gutter og 
piker hver for seg, og de badet nakne. 

Munch overdriver også en del av det han har 
med i bildene sine. Noen av guttene er blitt 
mørkebrune i ansiktet og nesten hvite på 
kroppen. Det viser at de ikke pleide å sole seg 
noe særlig uten klær. Men at de lekte og kanskje 
arbeidet en del ute og fikk fin farge i ansiktet 
og på hender og armer. Ikke alle barn kunne 
svømme. Du ser forskjell på den forsiktige gutten 
som står i vannet og den stolte gutten som kan 
svømme av sted. 

I dette bildet ser du at Munch legger vekt på 
å få frem hva guttene føler og han overdriver 
fargene og lager underlige former. Munch vil 
uttrykke noe i bildet sitt. Uttrykksmaleri eller 
ekspresjonisme heter det. For å få frem følelser 
bruker Munch også noen tegn, eller symboler. 
Havet er et symbol på det ukjente, vi ser at barna 
prøver seg frem i vannet fordi det er ukjent for 
dem. I andre bilder kan havet derfor bli et symbol 
for døden og kjærligheten. Det er også noe 
ukjent, som vi ikke vet hva er.

2 b
Badende piker
Bølgende linjer er et kjennetegn på Munchs 
malemåte. I dette bildet ser vi at linjene passer til 
barnas bevegelser og vannet de bader i. Bildet er 
fylt av vann, tang og piker som bader. Himmelen 
og solen er ikke viktig for Munch å få med.
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Ser du at pikene er forskjellige? Noen fryder seg 
i vannet, andre er mer forsiktige. Hvordan får 
Munch frem at noen fryser? Og hvordan maler 
han vannet n år det er stille og når noen plasker?
Hva slags farger har Munch brukt her? Maler han 
bare at pikene bader, eller får han også frem hva 
de føler når de bader? 
Munch har malt dette bildet for lenge siden, det 
kan du se på en del detaljer. Ser du at det bare er 
piker i bildet? Da bildet ble malt, badet gutter og 
piker hver for seg, og de badet nakne. 

Munch overdriver også en del av det han har 
med i bildene sine. Formene er løse og pikene 
er nesten hvite på kroppen. Det viser at de ikke 
pleide å sole seg noe særlig uten klær. Men at 
de lekte og kanskje arbeidet en del ute og fikk 
fin farge i ansiktet og på hender og armer. Ikke 
alle barn kunne svømme. Det er nok derfor 
barna ser så forsiktige ut. I dette bildet ser du at 
Munch legger vekt på å få frem hva pikene føler 
og han overdriver fargene og lager underlige 
former. Munch vil uttrykke noe i bildet sitt. 
Uttrykksmaleri eller ekspresjonisme heter det. 

For å få frem følelser bruker Munch også noen 
tegn, eller symboler. Havet er et symbol på 
det ukjente, vi ser at barna prøver seg frem i 
vannet fordi det er ukjent for dem. I andre bilder 
kan havet derfor bli et symbol for døden og 
kjærligheten. Det er også noe ukjent, som vi ikke 
vet hva er.

3 a
Kisten bæres ut
Her ser du et hus med to flagg på hver sin side 
av døren. Hva kan det være for en dag?

Her har Munch overdrevet flaggenes sterke 
farger, og huset er lyst og hvitt. Han lurer mange 
til å tro at det er 17. mai på dette bildet. Men 
det er det ikke. Han uttrykker noe mørkt og 
trist også i dette bildet, men det er mindre enn 
de glade fargene. Inne i huset står det noen 
mennesker sammen i et mørkt rom. De står 
rundt en kiste. Noen er død. Det er derfor barna 
i forgrunnen står tett sammen. Munch holder 
dem sammen med en bølgende linje rundt alle 
sammen. Han bruker linjene og fargene til å vise 
sorg og trøst. 

Munch har noen symboler i bildet også. Flaggene 
er egentlig på  halv stang, det er et tegn på sorg. 
Og foran inngangen er det grantrær. Det er en 
gammel skikk å ha granbar eller granbusker foran 
døren når det er sorg i et hus.

Edvard Munch visste selv hvordan det var for 
både barna og de voksne når noen døde. Han 
hadde mistet moren og søsteren sin da han 
var barn. Dette var minner som fulgte ham og 
familien i alle år siden. Derfor sa han også at 
han ikke ville male det han ser, men det han så. 
Mange mennesker kjenner igjen det Munch maler, 
de har opplevd noe lignende selv. I bildene til 
Munch står ofte menneskene alene, eller hver for 
seg i grupper. Barna og de voksne snakker ikke 
sammen. Hva tror du Munch vil når han maler 
slik?

3 b
Ved porten
Dette bildet er malt på et annet underlag enn de 
andre. Det virker uferdig og tilfeldig ved første 
øyekast. Men vi kan se litt nærmere på det, 
og bruke noe Munch selv fortalte for å forstå 
bildet. Du ser en kvinne i kjole og kyse som står 
sammen med et lite menneske. Det ser nesten 
ut som en liten mann med hatt som holder fast i 
kjolen. 

Munch har fortalt om et barndomsminne fra da 
han var 4 år, det var ett år før moren døde. Du 
kan se etter om minnene er med i bildet: Han 
og moren skulle gå en tur. De gikk ned en mørk 
trapp, han tok moren i hånden og dro i henne og 
kunne ikke komme fort nok ut. Nede på gaten 
ble de nesten blendet av det skarpe vårlyset, 
gresset skjøt opp mellom brosteinene og lyste i 
grønt. Moren hadde den sorte silkekjolen på seg 
og en liten kappe, hatten var blå med bånd som 
flagret for hvert vindpust og slo henne i ansiktet. 
Hun gikk så langsomt, stanset opp for hvert 
skritt og dro pusten tungt. Så gikk de sammen 
nedover Slottsgaten til festningen og så utover 
sjøen. Edvard Munch visste selv hvordan det var 
for både barna og de voksne når noen døde. Han 
hadde jo mistet moren og søsteren sin da han 
var barn. Dette var minner som fulgte ham og 
familien i alle år siden. Derfor sa han også at han 
ikke ville male det han ser, men det han så. Mange 
mennesker kjenner igjen det Munch maler, de 
har oppled noe lignende selv. I dette bildet som 
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virket uklart med en gang, har Munch holdt seg 
ganske nøye til det han kan huske. Men kanskje 
han ville male bildet for å få frem at minnet var 
helt fra han var 4 år? 

4 a
Barn på vei til eventyrskogen
Alle bildene i denne utstillingen er malt 
med oljefarger. De fleste er malt på lerret, 
det er bomullsstoff som strammes over en 
treramme(blindramme) og behandles slik at 
det er godt å male på. Oljefarger tynnes ut og 
blandes med terpentin. 

Med oljefarger kan malerne etterligne alle slags 
materialer; skinn, metaller, hud og tresorter. 
Bildene trenger ikke gjøres ferdig raskt, gjør 
maleren en feil, er det bare å male over. Denne 
teknikken hadde Munch lært, men han var ikke 
helt fornøyd med den. Han syntes oljemalerier 
ble for glatte og perfekte. Derfor behandlet 
han bildene sine ganske tøft, for å få dem mer 
naturlige. Han sa han ga dem en ”hestekur”. Han 
satte bildene ute og lot vær og vind gjøre bildene 
matte og mer tilfeldige. Dette bildet av barna på 
vei til skogen har nok hengt ute en stund. Munch 
har latt naturen gjøre bildet helt ferdig.
Barna i bildet er malt bakfra. Det er akkurat som 
om vi står sammen med dem og ser på skogen. I 
mange eventyr er skogen et symbol på noe farlig. 
Slik er det her også, barna holder hverandre i 
hendene. Men Edvard Munch har laget dem bitte 
små i glade farger i forhold til grantrærne som 
også står inntil hverandre, men de er mørke. Her 
har Munch brukt store forskjeller, kontraster; 
glade farger mot skumle farger, store trær mot 
små barn, mørk skog mot lys himmel.

4b
Barn i skogen
Alle bildene i denne utstillingen er malt 
med oljefarger. De fleste er malt på lerret, 
det er bomullsstoff som strammes over en 
treramme(blindramme) og behandles slik at 
det er godt å male på. Oljefarger tynnes ut og 
blandes med terpentin. 

Med oljefarger kan malerne etterligne alle slags 
materialer; skinn, metaller, hud og tresorter. 
Bildene trenger ikke gjøres ferdig raskt, gjør 
maleren en feil, er det bare å male over. Denne 

teknikken hadde Munch lært, men han var ikke 
helt fornøyd med den. Han syntes oljemalerier 
ble for glatte og perfekte. Derfor behandlet 
han bildene sine ganske tøft, for å få dem mer 
naturlige. Han sa han ga dem en ”hestekur”. Han 
satte bildene ute og lot vær og vind gjøre bildene 
matte og mer tilfeldige. Dette bildet av barna på 
vei til skogen har nok hengt ute en stund. Munch 
har latt naturen gjøre bildet helt ferdig.
Barna i bildet er malt bakfra. Det er akkurat som 
om vi står sammen med dem og ser på skogen. I 
mange eventyr er skogen et symbol på noe farlig. 
Slik er det her også, barna holder hverandre i 
hendene. Men Edvard Munch har laget dem bitte 
små i glade farger i forhold til grantrærne som 
også står inntil hverandre, men de er mørke. Her 
har Munch brukt store forskjeller, kontraster; 
glade farger mot skumle farger, store trær mot 
små barn, mørk skog mot lys himmel.

Dette bildet har en stor hvit form over skogen. 
Den kan ha blitt slik fordi hestekuren har tatt 
bort de andre fargene. Hva synes du den hvite 
formen forestiller?

5 a
Hundevalper
Edvard Munch var opptatt av dyr. Han hadde 
flere hunder og også en hest. Hundene hans var 
nokså skremmende, så han hadde et stort gjerde 
rundt eiendommen sin så hundene kunne gå fritt 
omkring. På dette bildet ser du ned på mange 
små  hvalper som får lov å være på et teppe 
mens de blir malt. De rører på seg hele tiden 
og er malt i full fart. Vi kaller et slikt raskt utført 
bilde for en skisse. Det er ikke så lett å telle hvor 
mange valper det er, de går nesten i ett med 
fargene på teppet. valpene er urolige, vanskelige å 
få øye på og litt uskikkelige – og de er langt nede 
på gulvet for de er så små. Alt dette har Munch 
uttrykt i dette bildet. Her har han ikke brukt 
store kontraster, han ville at teppet og valpene 
skulle gå i ett.

5 b
Ungdom og ender
Edvard Munch var opptatt av dyr. Han hadde 
flere hunder og også en hest. Hundene hans 
var nokså skremmende, så han hadde et stort 
gjerde rundt eiendommen sin så hundene kunne 
gå fritt omkring. Dette bildet skildrer et  møte 
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mellom mennesker og dyr. Bildet virker uferdig, 
det er en skisse. Her har Munch tegnet husene 
som kulisser rundt en scene. Han har brukt 
perspektiv, tegnet med skrå linjer for å få husene 
og gaten til å danne et rom. Menneskene står 
sammen, de er redde for noe. Øynene deres 
ser også skremte ut. Men hva er de redde 
for? En and eller flere som går forbi nederst i 
bildet. Munch har malt anden som går bortover 
akkurat som en tegnefilm. Flere tegninger etter 
hverandre får med hvordan anden vralter frem. 
Han maler bevegelsen og lar alle strekene eller 
forsøkene stå igjen. Hvorfor tror du menneskene 
er så redde? 

6 a
Pikene på broen
Her ser du et bilde med sterke farger. Og 
sammen med fargene bruker Munch en del 
flater i nesten sort og hvitt. Munch var en aktiv 
fotograf og så hvordan fotografiene fikk sitt eget 
uttrykk med bare sort og hvitt og gråtoner. Men 
farger hadde de ikke. Fotografiene kunne også 
bare gjengi virkeligheten. Når Munch ville male 
følelser og sterke inntrykk måtte han forandre 
motivene, både lys, farger og symboler måtte til. 
Da strakk ikke fotografiapparatet til.

Linjene veksler mellom myke og rette. Bildet 
har et perspektiv, det er skrå linjer som 
gjør at broen, eller bryggen danner et rom. 
Samtidig er det sterke kontraster i bildet. 
Komplementærfarger , de fargene som står rett 
overfor hverandre i fargesirkelen, settes opp mot 
hverandre. Det blir grønt mot rødt, blått mot 
oransje. Fargene fremhever hverandre og gjør 
bildet sterkt. Den viktigste kontrasten er likevel 
mellom mørke og lys. Pikene i de lyse kjolene 
stirrer ned i det mørke vannet. Sommernatten 
er lys, selv om månen er kommet opp. Bildet 
er noe mer enn det vi ser med en gang. Vannet 
eller havet er et symbol på både døden og 
kjærligheten og de unge pikene står tett sammen 
og stirrer på dette ukjente. Tror du huset kan 
være et symbol også

6 b
Pubertet
Er dette det eneste bildet i utstillingen med 
bare en person? Det ser slik ut. Fargene er også 
annerledes her. De er brunere og gråere enn 

på de andre bildene. Tertiærfarger kaller vi slike 
farger.  Du ser at Munch har brukt den vanlige 
linjestilen sin her, men han har brukt lys og 
skyggevirkninger også. Motivet er en ung naken 
pike som sitter en face, hun ser rett på oss, på 
samme måte som pikene i de blå forkledene. 
Hvilke forskjeller ser du på de to bildene? Denne 
piken er alene, hun er malt i tertiærfarger, hun 
ser skremt ut, hun er inne og hun er naken. 
Dessuten er det en stor skygge bak henne, 
ikke et hyggelig sommerhus. Munch har malt en 
pike her også, men han har fått med helt andre 
følelser fordi han har malt på en helt annen måte. 
Kanskje skyggen blir en person i bildet, kan den 
være et symbol? Hva synes du Munch får frem 
med dette bildet?

7 a
Snevær i alléen
Her har Edvard Munch brukt raske strøk og 
et enkelt perspektiv for å få frem det som 
er hovedsaken. Det er snøværet og de to 
menneskene som beveger seg raskt fremover 
i bildet. Gråtonene gir inntrykk av en mørk 
vinterdag. Slike gråaktige og uklare farger 
kalles tertiærfarger. Den blå og røde fargen er  
primærfarger og blir ekstra sterke i de fargeløse 
omgivelsene. Barna som går mot oss er kuttet 
brått av i billedkanten, det er akkurat som om de 
ikke kan vente til Munch har malt dem. De går 
forbi oss som i en film. Munch var interessert 
i film og bruker noen ganger filmtriks i bildene 
sine. Snefnuggene er malt på som om de treffer 
kamera. Dette er et moderne og livlig bilde som 
viser at Edvard Munch var opptatt av nye måter å 
male på og overraskende motiver.

7 b
Kvinner i samtale
Hva ser du først i dette bildet? Motivet eller 
penselstrøkene? Munch kunne male på mange 
forskjellige måter, alt etter hva han ville ha frem 
i bildene sine. Noen ganger kunne han male 
direkte med tubene eller ripe i fargene med for 
eksempel kniv. Det var mulig med oljefarger. 
Her er fargene lagt på i store strøk. Når vi går 
litt på avstand ser vi hva bildet forestiller. Det er 
kvinner som står sammen ute mellom noen lave 
hus, de passer småbarn. Men plutselig kommer en 
pike løpende med en katt, eller er det en hund? 
Det er akkurat som en film, der piken må bli med 
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i bildet fordi hun ville med. Munch var interessert 
i film og bruker noen ganger filmtriks i bildene 
sine. Dette er et moderen og livlig bilde som 
viser at Edvard Munch var opptatt av nye måter å 
male på og overraskende motiver.

Reproduksjoner fra Marit Landes bok; 
”For aldrig mer at skildes”
Noen eksempler på Munchs egne barnetegninger 
følger utstillingen. Disse viser hvordan Edvard 
Munch tegnet og arbeidet med studier og 
illustrasjoner som barn. Også som ung gutt 
fortsatte han å tegne. Det var et oppmuntrende 
miljø for dette hjemme. Tante Karen, morens 
søster, tok seg av barna og rettledet dem. Edvard 
Munch og søsknene hans laget små skisser av 
hvordan gjenstander og ulike materialer så ut. 
De brukte blyanter og vannfarger. Edvard Munch 
lærte også å bruke perspektiv og skygger for 
å skape rom i bildene sine. Edvard Munchs far 
bidro til å utvikle guttens fantasi og følelsesliv. 
Faren  leste fra de norske kongesagaene. Broren 
hans var jo historikeren Peter Andreas Munch 

som  hadde gitt ut bøker om oldnorsk historie 
blant annet ”Det norske folks liv og historie” 
og ”Nordens gamle gude- og heltesagn”.  Men 
ved siden av dette opplevde Edvard og søsknene 
også at faren var ulykkelig og at han kunne 
være preget av dyp religiøsitet. De savnet jo 
selv moren som døde så tidlig og de fryktet 
sykdommen, tuberkulose, som også tok fra dem 
søsteren Sofie. 

Faren og tante Karen arbeidet sammen for 
barnas oppvekst og så at barna hadde forskjellige 
egenskaper. Edvards interesse for form og 
tegning gjorde at han fikk begynne på en teknisk 
utdannelse, kanskje for å bli arkitekt eller 
ingeniør. Men slik ble det ikke, evnene hans og 
hele hans bakgrunn drev ham en annen vei. Rett 
før han fyller 17 år, velger han å bli kunstner. Det 
har nok vært vanskelig for faren og tanten å se 
at gutten brøt med det sikre løpet de hadde lagt 
opp for ham. Men Edvard står på sitt og skriver i 
dagboken sin: ”Min bestemmelse er nu nemlig at 
blive maler”. 
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Forslag til oppgaver og aktiviteter
Det er viktig å være aktiv og forberedt når man 
ser en utstilling. Det gjelder både lærer og elever. 
Vi foreslår noen arbeidsmåter, og det aller 
beste er om hver enkelt klasse kan utvikle egne 
opplegg. Disse bør ha tre deler; forberedelse, 
selve utstillingsbesøket og etterarbeid. 

Klassene får tilsendt eller utdelt små 
reproduksjoner av bilder som er i utstillingen 
eller ligner på disse. Disse kan brukes både til 
forberedelse og etterarbeid. 

Marit Landes bøker og teksthefte om Munch er 
gode forberedelsesmidler. Elever og lærer bør 
gjøre seg kjent med hovedtrekkene i Munchs 
liv og kunstneriske virksomhet. Det er lurt å 
forberede et par spørsmål å arbeide med.

Oppgaver for 1. Klasse

FORARBEID
• Finn frem illustrasjoner i lærebøkene med

Munchs bilder.
• Elevene velger ett bilde fra lærebøkene eller

det tilsendte bildematerialet. La elevene
betrakte bildet godt.

• Muntlige oppgaver, individuelt eller i grupper. 
Noen skildrer bildet sitt (farger, linjer, motiv), 
andre forteller en historie om bildet.

UTSTILLINGSBESØK
• Elevene finner igjen sine egen bilder på

utstillingen, eller noen som ligner.
• Elevene samles og forteller fra

forberedelsestiden. 
• Emner å ta opp:  Morens død, tante Karen, 

”Jeg maler ikke det jeg ser, men det jeg så”,
Munchs malemåte.

• Omvisning med samtale underveis, se
billedtekstene

• Tilslutt kan elevene gå til det bildet de likte
best. De kan begrunne valget sitt og foreslå
hva de har lyst til å arbeide videre med på
skolen.

ETTERARBEID
• Dette knyttes til elevenes forslag
• Enkle fargeblandinger og naturstudier
• Samtaler om Munchs motiver og malemåte.
• Elevene maler bilder med utgangspunkt

i følelser (spennende, morsomme, farlige
hendelser fra eventyr eller virkelighet. 

Elevene kan velge mellom ulike papirtyper og 
se virkningene av disse.

• Lag utstilling av elevenes arbeider, eventuelt
lysbilder eller powerpointprogram med
elevkommentarer, små tekster og musikk. 
Passer for foreldremøte eller hyggestund
med en annen klasse.

Oppgaver for 5. Klasse

FORARBEID
• 4-5 grupper i klassen undersøker og

skriver et notat om motiv og malemåte i
et oljemaleri på skolen eller annet sted i
nærmiljøet

• Velg et bilde av Edvard Munch og ett av Adolf
Tiedemand. Se om bildene er avbildet i noen
av lærebøkene. Sammenlign bildene. Hvorfor
er de så forskjellige? Kort diskusjon.

• Les i Olav Tryggvassons saga (Snorre) om
trellen Kark og Håkon jarl.

UTSTILLINGSBESØK
• Vi beskriver og kommenterer bildene på

utstillingen og bruker begreper som for
eksempel myter, symboler, komposisjon, 
komplementærfarger, primær-, sekundær- og
tertiærfarger, kontraster.

• Vi ser på de ulike teknikkene som Munch
bruker.

• Elevene velger ett bilde, gjerne det de
har fått utlevert en reproduksjon av, og
kommenterer selv bildet.

ETTERARBEID
• Velg et bilde fra utstillingen. Finn et dikt eller

en  sang som passer til, eller skriv en tekst
selv.

• Rollespill. Lag tablå av et bilde fra utstillingen
eller et annet bilde av Edvard Munch. En
eller flere elever står som personene i bildet
og forteller hvordan bildet ble til. Lag gjerne
replikker eller la de andre elevene intervjue. 
Eks: hva snakker pikene om på broen? Hva
sier eller tenker personer på andre bilder?

• Bruk kull eller pastellkritt på gråpapir og lag
store bilder av barn og ungdom i dag. Elevene
kan legge vekt på følelser og/eller utseende
og klesdrakt.
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