
 

Ressurspakke KONKRET! 
 

Forslag til etterarbeid: 
 
Flere av kunstnerne i 
utstillingen KONKRET 
jobbet mye med geometri i 
sine verk. De geometriske 
formene kjenner vi jo fra 
matematikken, men de 
danner også grunnlaget for 
det meste som finnes i 
verden, og de kan danne 
avanserte mønstre og 
sammensetninger. 

   
 Vladimir Kopteff: Circles and 

square (1972), Squares II(1973), Blue squares VI (1973), Two-piece (1970), Circles in a square XXIX (1973) og 8 small black 6 
white squares II (1973) 

 

Finn frem ark, blyanter, viskelær og linjaler. Del først et ark i forskjellige felter. Disse kan 
være like store eller av forskjellig størrelse og de kan ha akkurat den formen du ønsker. Disse 
feltene skal så fylles med geometriske former. Kanskje må man lage noen forsøk før man 
finner et motiv man liker. Kombiner gjerne flere forskjellige former, eller bestem deg for én 
form som går igjen over hele bildet i forskjellige størrelser.  
 
Når motivet er ferdig, kan dere fargelegge det med det dere har tilgjengelig: tegneblyanter, 
tusj eller maling. Tenk på fargene du velger å sette sammen – hva gjør de med hverandre? 
Kræsjer de og forsterker hverandre blir uttrykket mer urolig og fylt av bevegelse, mens hvis 
man jobber med farger som er likere hverandre får man et roligere og mer harmoninsk 
uttrykk. 
 
Heng til slutt bildene opp på en vegg samlet og kikk på hvor forskjellige de alle er blitt. De er 
kanskje like forskjellige som alle dere er fra hverandre, selv om utgangspunktet er de 
samme formene! 😊😊 
 
  



 

Til læreren 
Opplegget ved museet er forankret i læreplanverket og knyttet til 
kompetansemål i kunst og håndverk, samfunnsfag og norsk.  
 

Kompetansemål i kunst og håndverk: 
Etter 7. årstrinn: 

•  Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing 

• tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, 
proporsjoner og perspektiv 

• utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke 
symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider 

 
Kompetansemål i samfunnsfag: 
Etter 7. årstrinn: 

• utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale 
endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og 
busetjingsmønster 

• reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis 
menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte 

 
Kompetansemål i norsk: 
Etter 7. årstrinn: 

• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i 
samtaler 

• beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre 
og for ulike formål 
 

 


