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LYKKA 

DET ER MED LYKKA SOM                                                                                                                                 

MED VILLE DYR I SKOGEN:                                                                                                                             

DEN BLIR TILLITSFULL                                                                                                                                               

OG NÆRMER SEG LEIRPLASSEN DIN NÅR                                                                                                                             

DU IKKE LENGER JAGER ETTER DEN. 

HANS BØRLI 

 

INNLEDNING 

Jeg har vært fasinert av mønstre så lenge jeg kan huske. Jeg var nok en av de jentene i 
klassen som elsket timene med skjønnskrift. Jeg fikk aldri nok av alle de fine bokstavene 
og ikke minst bordene vi skulle tegne. For min del kunne en flott ”løpende hund” være 
selveste lykken. Noen år seinere husker jeg den samme følelsen komme tilbake da vi 
prøvde ut ulike måter å lage mønster på da jeg gikk vgo. Det ante meg at ikke alle var like 
betatt av dette arbeidet, det var tidkrevende og man måtte være så nøyaktig. I dag er 
dette arbeidet for lengst en digital prosess(Behind the scenes in the Liberty Art Fabrics 
Design Studio, 2012). 

BAKGRUNN 

Siden jeg jobber i skolen selv, har jeg sett ulike måte å arbeide med mønster på. For tiden 
sitter jeg i en gruppe i Glåmdalsregionen, som heter «Fagplanløftet». Der diskuterer vi 
faget vårt og prøver å lage en felles vinkling på læreplanene våre. Kanskje det er på tide 
med en oppgradering av arbeidet med kompetansemålet som handler om mønster i 
ungdomsskolen? Kanskje det er på tide plukke fram kulturarven vår, finpusse 
fotomanipuleringskunnskapene og møtes på halvvegen for å finne igjen mønstrene? I 
dagens motebilde er mønster skikkelig «HOT»; strikkegensere er i skuddet som aldri før, 
og mye av motebildet er preget av mønstre og ulike motiver. Jeg tenker vi får smi mens 
jernet er varmt! 

Tenåringer vil somregel ha seg frabedt leking, jeg vet. Men hva om det er et naturfaglig 
eksperiment med matematiske innslag? Kanskje? Fra min egen barndom husker jeg 
Kaleidoskopet. Sammen med nevnte «løpende hunden» var dette leketøyet en av mine 
veier inn til en fargerik verden av mønster. 
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KALEIDOSKOPET 

Den Islandske kunstneren Olafur Eliasson har lagd et forvokst leketøy for alle som vil 
leke litt med lyset. Speilenes forvandling av alt de kan fange inn virker som en magnet på 
de fleste. 

  

FIGUR 1 OLAFUR ELIASSONS "VIEWING MACHINE" FRA 2001, UTSTILT PÅ KISTEFOSSMUSEET, 
SOMMEREN 2011.(EGNE BILDER). 

GEOMETRI 

Ordet kaleidoskop er gresk og betyr ”betrakter av vakre former”. Denne underholdende 
gjenstanden ble oppfunnet av en skotsk vitenskapsmann som studerte lysets refleksjon 
på begynnelsen av 1800-tallet, og kaleidoskopet gledet mange før fjernsynets tidsalder.  

I sin enkelhet, lagd av en sylinder med speil i, og fylt med noe som kan speile seg, skaper 
kaleidoskopet de vakreste mønster ved hjelp av speiling og refleksjoner, «alt som 
reflekteres reflekteres på nytt» (Hargittai & Hargittai, 1998, s.45-47), og den magiske 
virkningen har en sterk forankring i geometri og matematikkens verden. Mange har 
sikkert prøvd seg fram med to speil i vinkel på hverandre, stående oppå det man vil lage 
mønster av. 90, 60 eller 45 graders vinkel mellom to speil vil gi henholdsvis 4, 6 eller 8 
speilinger(Jerstorp&Köhlmark, 1986, s. 62-63). 

INSPIRASJON 

På en tur i Tsjekkia nylig, besøkte jeg den lille byen Jablonec Nad Nisou, (i nærheten av 
Liberec og Harachow) og der fant jeg ”Galleri N”, med en utstilling med Jan Heger. 
Utstillingen ga et flashback til opplevelser med kaleidoskopet. Arbeidene som var utstilt 
var flotte macro- fotografier bearbeidet i Photoshop til et vakkert og tydelig, men 
samtidig abstrakt bildespråk, se fig. 2. 
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FIGUR 2 ARBEIDER AV DEN TSJEKKISKE KUNSTNEREN JAN HEGER, (EGNE BILDER). 

AVGRENSNING OG PROBLEMSTILLING  

I denne oppgaven vil jeg jobbe med egne opplevelser, minner og tekstile 
håndarbeidsteknikker. Jeg ønsker å forene dette med det digitale fotografiet. For å 
gjennomføre dette skal jeg bruke en del av de teknikker og muligheter for mønster jeg 
kan finne i Photoshop. Et sterkt ønske er at jeg i dette arbeidet skal komme dit at jeg kan 
få utløp for noen personlige og kreative uttrykk basert på den læringen som ligger i dette 
arbeidet. 

Siden jeg jobber i ungdomsskolen tenkte jeg at det også vil være interessant for meg å 
antyde en vinkling av dette prosjektet i retning relevante kompetansemål i 
Kunnskapsløftet. 

PROBLEMSTILLING  

 

HVORDAN KAN FOTO OG DIGITAL BILDEBEHANDLING 

BRUKES FOR Å LAGE KREATIVE OG PERSONLIGE 

UTTRYKK DER TEKSTUR, MØNSTER OG TEKSTILE 

VIRKEMIDLER FORENES MED OG VIA FOTOGRAFIET, 

SAMT MINE EGNE OPPLEVELSER, MINNER OG 

INTERESSER?  

HVILKEN RELEVANS KAN MIN VINKLING TIL ARBEID 

MED MØNSTER HA TIL KUNST OG HÅNDVERKSFAGET I 

UNGDOMSSKOLEN? 
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PROSJEKTETS FRAMDRIFT 

FOTO 

I første omgang avgrenser jeg denne undersøkelsen ved at jeg bruker 1-2 fotografier 
som hovedmotiv for utforskning av ulike mønstervirkninger. Jeg har et tredje foto som 
jeg sparer til slutten av oppgaven, for variasjon i arbeidet og ny inspirasjon. Underveis i 
arbeidet har jeg valgt å kalle de 3 bildene «løv, portrett med løv og løv med portrett». Jeg 
valgte disse bildene fordi de er fargesterke, har variert tekstur men samtidig er de ikke 
helt ulike. På den måten håper jeg at jeg mer objektivt vil kunne oppleve og vurdere det 
jeg finner av mønstervirkninger, framfor andre effekter som eventuelt ville kunne 
oppstått fordi bildene i seg selv var veldig ulike. Jeg har fotografert ute i lauvhaugen 
under tuntreet vårt. 

 
Johannes, Brennvidde 35,   
f. 1,4, s. 1/800 

 
Edvard, Brennvidde 35,       
f. 1,4, s. 1/40 

 
Blad, Brennvidde 10, f. 4,    
s. 1/125  

FIGUR 3 .  

I tillegg til disse tre bildene har jeg samlet meg en god del teksturmateriale gjennom 
perioden. Dette er bilder fra min beholdning av garn, broderitråd, broderier, heklede 
duker, golvtepper og ulike strikkede flater. For å ta disse bildene lagde jeg meg et mini-
studio og tok bildene i dagslys, med stativ, for å være sikker på å få dem skarpe og gode. 

Til signaturen min brukte jeg kameraet på iPhone, og det fungerte utmerket til den 
bruken (Create a Digital Signature in Adobe Photoshop: Colour Range Tool & Minimum 
Tool. (2013).  

Bildene har jeg i første omgang justert på eksponering og klarhet i Lightroom. Jeg var 
nyskjerrig på mulighetene der i forhold til Camera raw, som jeg bruker mye.  I første 
omgang syns jeg Lightroom virker praktisk og er raskt på håndtering av store mengder 
bilder. 
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ADOBE PHOTOSHOP OG MØNSTERVIRKNINGER 

På den tekniske siden var jeg primært ute etter å lære ulike manuelle måter å lage 
mønstre på i Photoshop. Jeg tok en avgjørelse på at jeg bare skulle bruke 
overgangsmodus og lagstiler. Slik tenkte jeg at det kanskje lettere ville la seg gjøre å 
holde rede på hva som ga de ulike virkningene.  

Jeg søkte på Youtube, på «kaleidoskop/kaleidoscope» og begynte å jobbe med den første 
filmen som kom opp. På denne litt tilfeldige måten tok jeg for meg et titall av de 
opplæringsvideoene som jeg syns så interessante ut.  

Jeg fikk god forståelse noen av de grunnleggende prinsippene i mønsterbygging i 
Photoshop, som:  

 Speiling 
 Transformering 
 Patterns 
 Stakkmodus for smarte objekter 
 Arbeidsområdets størrelse 
 Prosedyrer 
 Kortkommandoer 

UTPRØVING AV MØNSTER TEKNIKKER 

1. Mønsterfunksjoner i Photoshop (Photoshop - Scripted Pattern Fills, 1 og 2. 2013). 
Jeg brukte et utsnitt fra et av bildene mine og prøvde ut endel av 
mønsterfunksjonene med dette. Det er greit å vite at disse funksjonene fins, og 
det kan være en morsom introduksjon til arbeid med mønster i skolen. 
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FIGUR 4 MØNSTERTYPE: VEV, TILFELDIG, SPIRAL OG MURSTEIN 

2. En annen metode går ut på at man lager seg en sirkel og tar ut 1/8 av denne. Man 
kopierer dette laget, transformerer det og setter det sammen til 1/4. Dupliserer 
laget, transformerer og setter sammen til 1/2, osv. Dette er en teknikk med stor 
overføringsverdi til matematikkfaget, men den krever stor grad av nøyaktighet 
for et bra resultat (Kaleidoscope How To. 2012). 

 
FIGUR 5 

3. En tredje metode går ut på at man velger seg en interessant bit av et bilde og 
beskjærer denne biten til en rettvinklet trekant, transformerer en kopi av denne 
om den loddrette linjen. Videre dupliserer man den nye formen og roterer denne 
igjen. Etter dette er det bare å gjenta prosessen hele veien rundt. I neste trinn 
kopierer man det nye laget. Ved å gjenta samme prosess enda en gang får man et 
intrikat mønster! (Photoshop - Make a Kaleidoscope. 2012).   

Denne metoden gir et komplisert spennende visuelt resultat. Som med de 
foregående uttrykkene vil man også kunne bruke denne framgangsmåten i 
skolen, men den er nok særlig velegnet for de mest tålmodige elevene. 
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FIGUR 6 KALEIDOSKOP I 3 LAG 

 

4. Mønster fra et bilde  
Dette var litt enklere å gjøre enn kaleidoskop, men fin virkning! Pedagogisk en god 
måte å se mønster bli til på. 

 
a)Hele bildet 

  
  

FIGUR 7  

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 8 DEL AV BILDET, MØNSTERRAPPORT 
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Ved å lage et arbeidsområde på foreksempel 1000x1000 bp kan man ta et utsnitt av 
bildet ved å låse størrelsen til 500x500 bp. Da får man en «søkerute» i riktig 
størrelsesforhold, og kan lete etter et spennende utsnitt. Deretter gjør man som i punkt 
a. 
 
c) I redigeringsmenyen kan man definere et mønster slik at det blir liggende i 
mønstermenyen til seinere bruk. For å bruke dette går man også i redigeringsmenyen, 
velger blant annet «fyll» og skriptmønster for fyllet. (How to Create a Pattern from an 
Image using Photoshop. 2013) 
 

 
FIGUR 9 

5. I denne teknikken brukte jeg «prosedyrer» og gjorde et opptak av prosessen. 
Teknisk sett var dette lærerikt, men jeg liker nok bedre de foregående teknikkene 
der jeg velger utsnitt og setter sammen bitene manuelt. Det er en fin opplevelse å 
erfare geometrien i disse «puslespillene». ( Photoshop: How to Make a 
KALEIDOSCOPE from a Photo from scratch. 2012) 
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FIGUR 10 

6. Jeg fikk lyst til å prøve ut en teknikk som så ut til å ha mer «findelte og 
sammensatte» kaleidoskopvirkninger(Photoshop: How to Make a 
KALEIDOSCOPE from a Photo from scratch. 2011). 
Teknikken går ut på å transformere 8 lag med 20 graders dreining for hver gang, 
før man slår alle lagene sammen til et smart objekt. Deretter bearbeides denne 
«stabelen» med lag>smarte objekter>stakkmodus, i en av de 11 mulighetene man 
får der.  «Magi» oppstår og man kan få fantastiske bilder, men her er det i større 
grad tilfeldigheter som avgjør resultatet. 
Teknikken var enkel, til tross for det avanserte uttrykket!   

 

 
FIGUR 11 MANDALA 



13 
 

7. Videre hadde jeg bestemt meg for å prøve å klippe ut bladet og prøve å bruke det 
uten bakgrunn, for å få en organisk kant. Jeg brukte hurtigvalgverktøy og smart 
radius til dette arbeidet. 
Det smarteste jeg lærte i denne videoen, var å bruke prosent når arbeidsområdet 
skal endres. Overgangsmodus og justeringslag ble det mye bruk for her, og 
resultatet likte jeg veldig godt. Mye symmetri og klare, lysende farger(Tutorial 
Photoshop: Efecto Fractal. 2010). 
Jeg liker det litt pirrende møtepunktet mellom foto og geometri her, og innser 
med det at jeg kanskje ikke ønsker at geometrien skal ta helt over i bildet. 
 

 

 
FIGUR 12 ORGANISK AVSLUTNING 
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8. Jeg prøvde ut en Youtube-tutorial som inkluderte en gratis nedlastning av en 
prosjektmappe man trengte for å lage kaleidoskopeffekter. (Kaleidoscope style 
images in Adobe Photoshop. 2014). 

   
FIGUR 13 

Jeg brukte det samme bildet av bladet som i de foregående forsøkene mine. Ved 
hjelp av lagmasken søker man etter et utsnitt man liker og ved hjelp av 
prosedyrefunksjonen skapes «kaleidoskop-bildet» automatisk. Med denne 
teknikken kan man legge fokuset på utvelgelse av motiv og finner fort ut om 
resultatet ble interessant, i tillegg ble 6-kanten veldig nøyaktig, og egnet seg godt 
til å sette sammen til flatemønster: 
 

 
FIGUR 14 

9. Her lager man en lagmaske, tar utsnitt med denne og konverterer bildet og 
lagmasken til et smartobjekt. Ved å duplisere og transformere lagene oppsto til 
slutt «Kaleidoskopvirkningen». Det geniale videre var at jeg kunne flytte på bildet 
inni lagmasken, trykke fil>lagre og så laget PS neste bilde selv. Det var fint å 
forstå litt mer av hva som skjedde i prosessen med bruk av lagmasker. 
(Photoshop Tutorial: How to create a kaleidoscope effect using an image. 2014). 
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FIGUR 15 KALEIDOSKOPBILDER LAGD VED BRUK AV LAGMASKER.  

Til slutt lagde jeg det siste av disse bildene til mønsterrapport og fylte en flate 
med dette. Det er nyttig å se hvordan en rapport gjør seg som flatemønster. 
  
 

 
FIGUR 16 

10. Jeg likte teknikk nr. 7: For mer avanserte uttrykk erfarte jeg at arbeid med 
vertikal og horisontal speiling til et sammensatt bilde i første runde, deretter 
arbeid med rotasjon av lagene av det sammensatte bildet ga spennende uttrykk 
med store variasjonsmuligheter i arbeid med overgangs- og lagstiler (Photoshop 
Tutorial: How to create a kaleidoscope effect using an image.2014). For eksempel 
vil 45 graders rotasjon og bare 4 lag kunne gi et uttrykk ala dette, godt egnet om 
man vil at motivet skal synes og ikke bli helt findelt og borte. Overgangsmodus er 
brukt for å få alle lag til å synes. 
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FIGUR 17 

OVERFØRING AV TEKSTURER I PHOTOSHOP 

Jeg har brukt hovedmotivene askeblad og portrett med løv for å teste ut effekten av ulike 
tekstile teksturbilder.  

A. I starten mente jeg at det var broderi jeg skulle jobbe med. Derfor lå fokuset der 
en stund. Jeg begynte å «brodere» oppå lauvbladet. Jeg la små, utklipte deler av 
broderitråd oppå bladet, for så å transformere dette fritt for å få det til å passe 
inn, fig. 18. (Photoshopguiden, 2014). Da jeg var ferdig med det ene bladet hadde 
jeg over 70 lag, og jeg hadde ikke lært noe som helst nytt om Photoshop i denne 
prosessen. Jeg er en tålmodig person, men etter å ha gransket resultatet kunne 
jeg ikke annet enn å forandre litt på problemstillingen. Valget var befriende. 
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FIGUR 18 BRODERT BLAD 

B. Jeg prøvde videre med fotografier av broderitekstur, samt grøvre teksturer fra 
strikking og hekling. Det som egnet seg best sett ut fra mitt ønske om en synlig 
tekstur som kanskje sier noe om min bakgrunn og interesser, var de litt 
monotone flatene uten smådetaljer, bare jevn tekstur. Teksturer med ulike finere 
detaljer kom gjerne litt bort eller skapte et rotete visuelt uttrykk i de allerede 
nokså detaljerte fotografiene. Grovere teksturer ble fort for mye av det gode, 
detaljer forsvant, fig. 19. 
 

 

 

 

FIGUR 19 GROV, STRIKKET TEKSTUR, SOM BAKGRUNN. 
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C. Ganske langt uti prosessen oppdaget jeg for alvor mulighetene i lagstilmenyen 
som foreleser, Thomas André Aarnes Timland hadde snakket om i høst. Da hadde 
jeg kommet til et punkt der jeg valgte ut en av teksturene for det videre arbeidet. 
Jeg vil si at jeg har erfart at jeg i dette arbeidet må passe på at hovedmotivets 
detaljnivå og typen tekstur har visse fellestrekk i oppbyggingen.  

 

 

FORFLYTTNINGSFILTER I PHOTOSHOP 

For å legge teksturene til hovedmotivene jobbet jeg med lag og forflyttningsfilteret. 

Photoshopguiden(Photoshopguiden, 2014) har en artikkel om forflyttningsfilteret, som 
jeg syns det var interessant å ta en nærmere titt på. Jeg var ikke helt fortrolig med filtre 
og overgangsmodus, men med denne teknikken fikk jeg øvd meg. 
 

 
 

  

   
FIGUR 20 JEG PRØVDE UT ALLE KONTRASTNIVÅER I OVERGANGSMODUS OG FANT 3-4 SOM FUNGERTE .  
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Den teknikken jeg lykkes best med her går ut på å lage en forflyttningsfil av 
broderibildet før jeg bruker forvrengning>forflyttningsfilteret og legger bildene 
sammen, fig. 21.  
 
Jeg ble glad da jeg fikk til denne måten å forene broderi og foto på. Denne metoden 
bidrar til at det jeg syns er spennende med mine to veldig ulike teknikker nå får komme 
til sin rett, begge deler på en gang, eller mer/mindre etter hvilke 
overgangsmodus(forelesning med Thomas André Aarnes Timland, høsten 2014) man 
velger og jeg liker abstraheringen som teksturen skaper i disse bildene. 
 
Etter hvert kom jeg fram til en løsning med kombinasjoner av foto + teksturfoto, med 
bruk av svart lagmaske for å holde teksturen unna ansiktet.  

   
FIGUR 21 TRE TEKSTURPRØVER MED BRODERI, SKRIFTBRODERI OG HEKLEDUK 

I arbeidet med forflyttningsfilteret arbeider man med svart-hvite bilder som igjen jobber 
med konturene i det tilsvarende fargebildet, fig. 22. På denne måten kan man legge til 
nye teksturer eller bilder på ulike bakgrunner eller på enkelte motiver. Jeg fikk 
problemer med at bilder må ha samme bit-dybde for å gjøre ting som dette, men jeg 
løste det (Fjørtoft, 2012, s. 116). 
Når jeg legger strikketeksturen min på det flate bildet bruker jeg en svart lagmaske og 
maler på den med hvit pensel for å få fram teksturen der jeg ønsker. Strikketeksturen 
følger former i bildet. Jeg maler med en pensel som heter «wool» slik at overgangene 
skal bli litt lodne (Wool Type Effect | Adobe Photoshop Tutorial, 2013). 
Da jeg hadde funnet et overgangsalternativ som jeg syns var interessant, gikk jeg til 
lag>lagstiler. Her var det også veldig mange muligheter ved å bruke avanserte 
overganger. 
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FIGUR 22 FRA STRIKKET TEKSTURBILDE, VIA FORSKYVNINGSFILTER OPPÅ SVARTHVITTBILDE, TIL 
BILDE MED TEKSTUR. 

Jeg får en følelse av tredimensjonalitet. I og med at det opprinnelige bildets detaljer 
fortsatt er tydelige mener jeg «realismen» i det opprinnelige fotografiet fortsatt er 
tilstede, men at en ny dimensjon kanskje kan skape litt undring omkring motivet. 
 

 

FIGUR 23 MED VERKTØY I LAGSTILMENYEN KAN MAN STYRE HVOR MYE AV MOTIVET SOM SKAL SYNES 
GJENNOM TEKSTURLAGET. 
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UTVIKLINGEN AV EGNE PERSONLIGE OG KREATIVE UTTRYKK 

 

GRAFITTI 

JEG DYPPER FINGEREN I HIMMELEN                                                                                                          

OG SKRIVER PÅ SOLSVIDDE JORDA:                                                                                                                 

J E G                                                                                                                                                                    

TRE BOKSTAVER, ET BITTELITE ORD - MEN LIKEVEL                                                                                  

KRYPER HELE VERDEN INN I DET                                                                                                               

SOM SNEGLEN I SITT HUS MOT KVELDEN 

 LIGGER DER SAMMENRULLET                                                                                                                          

OG DRØMMER OM REGN. 

HANS BØRLI 

 

Siden jeg kjenner meg selv ganske godt, er det ikke tilfeldig at jeg valgte et nokså smalt 
utgangspunkt for dette prosjektet. Jeg trenger en viss struktur og begrensede 
muligheter. Hvis jeg nå hadde hatt en mengde med bilder å velge blant, så er jeg 
dessverre slik at jeg nok hadde blitt liggende som sneglen i diktet til Hans Børli. Med de 
begrensede rammene jeg har gitt meg selv var det bare å gå ut i det «kreative 
regnværet» og prøve seg fram! 

PORTRETT MED LØV 

Fig. 16 var starten på dette arbeidet, og etter hvert som jeg utviklet kjennskap til bruken av  
lagstiler kom jeg fram til et litt mer abstrakt uttrykk.  På en måte liker jeg fig. 16 fordi 
tilstedeværelsen av portrettet er så tydelig, men likevel litt uvirkelig. Fig. 24 er spesiell med at 
portrett og tekstur blander seg , mens i fig. 25 har teksturen tatt over uttrykket og jeg føler dette 
uttrykket går over i det abstrakte.  

Uttrykk som dette er nye for meg. Jeg har somregel holdt meg mer mot det konkrete  i arbeid 
med  foto. Ved å jobbe med bildene på denne måten har det åpnet seg nye muligheter. Jeg tror 
for eksempel ikke jeg hadde lært så mye om overgangsmodus og lagstiler om jeg skulle holdt 
meg innenfor redigering av mer tradisjonelle fotografier. Det er morsommere å leke når man 
ikke har noen forventninger eller regler for hvordan resultatet skal bli… 
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FIGUR 24 
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FIGUR 25 

ASKEBLAD 

Jeg erfarte at det var best å legge tekstur til hele bildet før man klipper ut deler av det. 
Jeg slo av synligheten til teksturlaget før jeg brukte hurtigvalgverktøy og smart radius 
for å klippe ut. Deretter brukte jeg teknikk nr. 7/10 for å lage mønster. Ved å bruke den 
utklipte formen syns jeg uttrykket blir mer spennende, man ser ikke umiddelbart at 
bildet er satt sammen av rektangulære fotografier og dette fjerner det fra det 
opprinnelige bildet.  

I neste runde jobbet jeg med overgangsmodus i de ulike lagene for å få fram mest mulig 
av teksturen. Til slutt jobbet jeg med lagstiler for å lage ulike uttrykk. Jeg syns det er 
spesielt fint å se mønsteret og bildet smuldre opp. Hvor lite av mønsteret trenger 
egentlig å være synlig(Bergström, 2011, s. 161)? 
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FIGUR 26 GRADVIS OPPSMULDRING AV BLAD OG TEKSTUR 

Ved å eksperimentere med de ulike mulighetene i lagstiler er det utrolig mange 
muligheter; jeg lagde noen eksempler på dette. Jeg prøvde også med ulike 
bakgrunnsfarger for ulike uttrykk. Jeg vil faktisk si at fig.27-34 alle har mer karakter av 
strikking enn av fotografi. Jeg er fasinert over hvor mye mer personlig uttrykket har blitt.  

Fargeeksplosjonen i fig. 34 var et forsøk på å fjerne meg fra de opprinnelige fargene. 
Uttrykket blir grafisk. Jeg mister mye av dybden i uttrykket når fargene i motivet er helt 
borte, men særlig den røde, magenta, blå og grønn kan fungere som selvstendige uttrykk. 
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FIGUR 27 DET OPPRINNELIGE BLADET 
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FIGUR 28 EN STRIKKET KRANS, MED FROSKER? 

 

 



27 
 

 

FIGUR 29 MØLLSPIST 
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FIGUR 30 UT AV TIDEN 
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FIGUR 31 

 



30 
 

 

FIGUR 32 
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FIGUR 33 SNART JUL 

Jeg kom på at jeg burde ha en signatur til bildene mine. Fargen kan jeg forandre etter 
behov, her har jeg gitt signaturen en gradering, slik at den synes på både lye og mørk 
bakgrunn(Create a Digital Signature in Adobe Photoshop: Colour Range Tool & Minimum 
Tool, 2013). 

 

FIGUR 34 
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LØV MED PORTRETT 

Tradisjonen med bruk av mønster er lang, og jeg fant etterhvert likheter med mønstre 
fra middelalder, gotikken, russiske tradisjonelle mønster og gamle quiltetepper(Newall 
& Unwin, 2011, s. 114, 126, 143, 192, 224). Opplevelsen av fotografiet i mønsteret mener 
jeg plasserer det i vår tid. 

Til slutt skulle jeg jobbe med dette siste av portrettene. Etter figur 36 klippet jeg den 
øvre kanten av bildet, litt etter formene på bladene, for å få noe av den samme 
virkningen som i bladbildene.   

 

FIGUR 35 MYE STRIKKETEKSTUR OG ALLIKEVEL OGSÅ MENNESKE. 



33 
 

 

FIGUR 36 DENNE HAR MYE STRIKKING OG MENNESKE I SEG. MØNSTERET, FARGENE OG TEKSTUREN 
GIR ET EKSKLUSIVT INNTRYKK, SAMTIDIG SOM AT TILSTEDEVÆRELSEN AV MENNESKET ER EN LITT 
UBEHAGELIG DEL AV DET HELE. 
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FIGUR 37 EN LITT MILDERE UTGAVE AV FIG. 37 
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FIGUR 38 MED ENE LAGET SOM BAKGRUNN LØFTES BILDET FRAM 
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FIGUR 39 
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FIGUR 40 ABSTRAHERINGEN ØKER MED DET SMULDRENDE UTTRYKKET. 
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FIGUR 41ET EKSTRA, TRANSPARENT BAKGRUNNSLAG GIR EN NY DIMENSJON TIL UTTRYKKET. 

Jeg er overrasket over hvor forskjellige uttrykkene har blitt, selv om bildene er ganske 
like. Jeg er også overrasket over egen reaksjon. Selv om jeg på en måte etter hvert er 
forberedt på hva som kan skje når man begynner å justere på lagstiler og 
overgangsmodus, så har jeg tatt meg selv i å bli like betatt for hver ny «åpenbaring». 
Dette er ikke slutten, det er faktisk starten for meg! 
 

MINE AMBISJONER FOR ARBEID MED MØNSTER I SKOLEN 

Eleven skal kunne 

bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser  

bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram  
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stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster(…)  

(Udir, 2014) 

Kombinasjonen egne interesser, digital bildebehandling og mønster er et felt jeg 
tenker man kan få mye ut av i skolen i dag. Jeg tenker spesielt på at arbeidet med 
mønster i hvert fall kan gjøres mer spennende ved min skole. Med en link mot det 
digitale fotografiet og bildebehandling kan eleven fotografere motiver ut fra sitt 
interessefelt. I bildebehandlingsprogram kan vi stilisere motiver og starte på det 
grunnleggende med de mønsterfunksjonene som ligger i programmet. Med en link mot 
matematikk og naturfag kan vi jobbe tverrfaglig, gjøre en grundigere jobb og ta for oss 
noen av de mer kompliserte teknikkene som krever konstruksjon. Jeg tror dette blir 
spennende! 

OPPSUMMERING 

Arbeidet med denne oppgaven har bydd på mange nye utfordringer og jeg har gjort 
mange oppdagelser; det har vært en tilfredstillelse å knekke noen «Photoshopkoder» i 
denne perioden. Det har tidvis vært en nokså krevende oppgave, men samtidig har 
nyskjerrigheten og ønsket om å lære meg noen teknikker i Photoshop som jeg 
identifiserte meg med i forhold til andre uttrykk jeg jobber med ført meg framover. 
Ønsket om kreative og personlige uttrykk har ikke vært et like lett tilgjengelig mål, jeg 
har ikke hatt anelse om hverken start eller slutt, men etter hvert har jeg allikevel funnet 
meg selv igjen, sittende alene på arbeidsrommet midt på natten, uten å ane hvor tida 
hadde blitt av(Csikszentmihalyi, 1996, s.113). Etter hvert som jeg ble bedre kjent med 
Photoshop, ble det også bedre kår for kreativiteten og møtet mellomdet personlige, 
materialene, det analoge og digitale. Oppgavens art tok etter hvert et oppgjør med de 
gamle prestasjonsangst-spøkelsene og drev dem vekk, det var til slutt ingen regler for 
hvordan bildene skulle se ut, og dermed var det fritt fram for å prøve alle muligheter.  

Jeg håper å kunne ta med meg noe av dette inn i klasserommet, snarest. 
Overføringsverdien er stor, og jeg gleder meg til å diskutere dette med matteseksjonen. 

For å si det med Hans Børli; J E G har har krøpet ut av sneglehuset og opplevd et 
skikkelig regnvær i denne perioden. 

 

Magnor, 23. november 2014 

Aud Kjørseng Sæthern 
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