
TIL LÆRER: 
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 5.TRINN STOPP 2: DET SKJER NOE MAGISK 
Tverrfaglig emne: Folkehelse & Livsmestring: Verdivalg og betydningen av Meningen med livet. 
 
 
I dette stoppepunktet fokuserer vi på en kunstaktivitet på Malerverkstedet i Kolibri Brasil. 
Ved å gjennomføre opplegget får elevene en opplevelse av hvordan det er å være med på 
aktiviteten på Malerverkstedet. Det gir kunnskap om en kunstners tanker og følelser som 
igjen gir elevene større innsyn i egne og andres tanker og følelser. Gjennom samtaler skapes 
det forståelse for at vi mennesker er ulike og det igjen gir grunnlag for bedre samarbeid. 
  
Gjennomføring 
 

- Digital BILLEDBOK: «DET SKJER NOE MAGISK» - vises sammen med elevene. Boken 
avsluttes med en maleoppgave.  

- Maleoppgave: Det anbefales å male med akrylmaling. For dem som ikke har erfaring 
med det, kommer noen tips her.  

o Be elvene ta med en malerskjorte/-genser. Akrylmaling er vannbasert og 
vaskes av med vann, men flekker på klær kan bli sittende hvis malingen tørker. 

o Be elevene ta med et plastlokk fra f.eks en isboks (liter), til å ha malingen på 
og til blanding av farger. Del ut små klatter av de aktuelle fargene på disse 
plastlokkene. 

 
- Klassesamtale: Se forslag til samtaletema på nettsiden 
- Utstilling: Lag en UTSTILLING av alle Skrik-bildene dere har laget. 
- Hva kan SKRIK-bildet brukes til? 

o Gjennom å fokusere på SKRIK har vi mulighet til å fokusere på noe som barna 
opplever som urettferdig, vondt eller vanskelig. I Kolibriprosjektet laget de et 
oppfølgerprosjekt som fokuserte på barn og unges oppvekstsvilkår i storbyen 
São Paulo. De laget en stor forestilling som de kalte «Det Urbane Skrik» 
(Gritos Urbanos). 

o Med tanke på klodens fremtid, er det mange tema som kunne trengt et SKRIK. 
Her er mange muligheter for videre jobbing.  

 
 

 
 
 
Fag: 
KUNST OG HÅNDVERK 
 
 
Kompetansemål fra læreplanen: 
 
Kunst og håndverk etter 7. trinn: 

- Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing 



 
- 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 
 

- Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt 
 
 
 
MER OM MUNCH: 
 
Edvard Munch (1863 – 1944)   
 (Hentet fra nettsiden til KODE “Munch for barn) 
Munch for barn: https://kodebergen.no/sites/default/files/oppgavehefte_munch_barn_2017_KODE.pdf  
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Stoffet i de)e temaet er kny)et 0l FNs Bærekra+mål 16: 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn.
Redusere alle former for vold og dødelighet kny8et 9l vold i hele verden. 

I 0llegg er FNs barnekonvensjon sentral:
Art. 29: Målet med utdanning: Barn har re8 9l å utvikle personlighet, talenter og psykiske 
og fysiske evner så langt det er mulig. 
Art. 31: Barn har re8 9l Lek og Fri9d. 

Samtale med elevene om FNs Bærekra=mål, og 9lpass de8e e8er hvor mye dere har 
arbeidet med temaet 9dligere.

FRED, RETTFERDIGHET 
OG VELFUNGERENDE 
INSTITUSJONER

Munch er en av de få norske malere, som har oppnådd 
internasjonal anerkjennelse og berømmelse. Maleriet "Skrik" 
er blitt allemannseie. Dette maleriet forteller om en fase i 
malerens liv, men i ettertid betyr motivet, og måten det er 
malt på, langt mer for Munchs store publikum. "Skrik" blir 
ofte tolket som en skildring av det moderne menneskets 
ensomhet i et nytt og utfordrende samfunn, uten de gamle 
autoritetene.  
 
Edvard Munch har selv sagt at han ville male den "indre 
virkelighet". Det vil si sterke følelser som redsel, sorg, sjalusi 
og kjærlighet! Munch mistet tidlig både moren og søsteren. 
Begge led av samtidens fryktede sykdom; tuberkulose. 
Maleren hadde sterke minner fra denne sykdomsperioden, 
og bearbeidet disse minnene i maleriene. Munchs hovedverk 
tilhører symbolismen og ekspresjonismen i kunsthistorien.  


