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Ressurspakke 5. -7. trinn 

Vandreutstillingen LOOP viser grafikk fra 60- og 70-tallet, med fokus på politisk kunst. 
Verkene dreier seg rundt temaer som kunstnerne var opptatt av, med mange paralleller 
til konflikter og hendelser som er svært aktuelle i dag. Motstand mot krig og rasisme, 
likestillingskamp og miljøvern står sterkt blant kunstnerne.  

Billedkunst, og spesielt grafikk, har blitt brukt opp igjennom årene som en måte å 
produsere kunst på en rimelig måte, som kan være med å ytre noe. Ofte trykket 
kunstnerne opp bildene sine som plakater til å brukes i demonstrasjoner, som de ofte 
ga vekk. Temaene i utstillingen kan knyttes opp med flere kompetansemål fra 
læreplanen, og tas med tverrfaglig arbeid videre på skolen.  

 

Tverrfaglige temaer: 

• Folkehelse og livsmestring 
• Demokrati og medborgerskap  
• Bærekraftig utvikling 

 

Nevane byrjar knyte seg      Per Kleiva   



 

Kompetansemål fra Læreplanen 2020 som kan knyttes opp mot utstillingen 
 

7. trinn: 

Kunst og håndverk: 

- 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 

- undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage 
visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier 

- analysere	visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom 
foto eller infografikk 

 

Samfunnsfag: 

 
- Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og	drøfte korleis den enkelte og 

samfunn kan handtere konfliktar 
 

- drøfte	kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og	utvikle	forslag til 
korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 

norsk: 
- lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i 

samtaler 
 

 
RLE: 

- gjøre rede for	hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, 
religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge 

 

 

Forslag til oppgaver å arbeide videre med på skolen: 

- Kunstplakat: Hvordan kan man si hva en mener uten å bruke ord? Se på 
symboler, tegn og farger, og hva de kan bety i forskjellige kontekster. Tegn eller 
mal en plakat som kommuniserer en holdning eller en sak som er viktig for deg. 

 

- Plakat: lag en politisk plakat ved hjelp av utskrifter og/eller avisutklipp fra 
aktuelle saker du bryr deg om. Bruk bilder og farger som kan understreke det du 
vil kommunisere.  

 



- Diskusjon: Kan man bruke kunstneriske metoder for å takle vanskelige temaer, 
eller åpne opp for samtaler og diskusjoner? På hvilke måter da? 

 

- Collage – idiot-kort: Verket idiot-kort gjør er et litt merkelig og morsomt verk 
som sier at alle som har bank-lån kan få hvert sitt idiot-kort. Hva betyr dette? 
Her er kunstneren kritisk mot den kapitalistiske samfunnsmodellen, hvor han 
sier at man er en idiot om man tar opp store lån som man bruker resten av livet 
på å betale ned. Klipp ut fra blader og magasiner og sett sammen ansikter. Her 
kan man bruke humor og sette sammen rare, absurde portretter.  
 



Idiot-kort          Kjartan Slettemark 


