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Hopp
Bildemanipulering av kunstbilde. 7. trinn

Elevene fotograferer hverandre i helfigur når de 
gjør et hopp mot en ensfarget bakgrunn. Ved hjelp 
av Photoshop limes hoppet inn i et kunstbilde hen-
tet fra Internett. Ved å manipulere størrelse, plas-
sering, orientering, kontrast og farge, samt benytte 
ulike effektverktøy, kan elevene ”hoppe inn i form-
språket” til kunstbildet.

  Ved Eivind Moe

Fremgangsmåte:
Hent opp bildet av hoppet ditt og markér bakgrunnen ved hjelp av 
tryllestaven. Du kan stille inn toleransen slik at staven velger mest 
mulig av bakgrunnen og ikke figuren. Om ikke hele bakgrunnen 
blir valgt, still inn tryllestaven til ”Add to selection” og legg til om-
råde for område til du har markert hele bakgrunnen. Du kan se at 
du legger til markeringer ved at det dukker opp et lite plusstegn ved 
tryllestavmarkøren. Om du velger for mye, kan du gå tilbake ved 
hjelp av ”Undo History”, stille inn toleransen og prøve på nytt. 

Du kan også markere bort valgte områder ved å velge ”Subtract 
from selection” når du bruker tryllestaven på valgte områder. Nå 
dukker det opp et lite minustegn ved tryllestavmarkøren.

Du kan justere markeringer i detalj ved å benytte ”Polygonal Lasso 
Tool”. Du kan også her legge til markering ved å velge ”Add to 
selection” og trekke fra markering ved å velge ”Subtract from se-
lection”. Du vil, som over, se plusstegnet når du legger til og mi-
nustegnet når du trekker fra.

Gjør ”Background” om til et lag ved å dobbeltklikke på ”Back-
ground”, gi det et navn, f.eks. ”hopp” og velge ”Ok”. Du kan gjøre 
seleksjonen mykere i kantene ved å velge ”Select”, Feather Selec-
tion” og stille inn ”Feather Radius”, for eksempel på 1 piksel.

Du kan nå fjerne bakgrunnen ved å trykke ”Delete”. Velg ”Select”, 
”Inverse” og kopier figuren ved å trykke Ctrl C. Figuren kan nå 
enkelt settes inn i et annet bilde.

Hent opp aktuelt bilde og lim ”hopp” inn ved å trykk Ctrl V. Du 
kan flytte, skalere og rotere et lag ved å velge laget og deretter 
”Move Tool”. Nå kan du stille inn figuren slik at farger og kontras-
ter stemmer overens med bakgrunnen. Velg ”Enhance”, ”Adjust” 
Lightning og ”Levels”.

Ved å trekke i spakene under ”Input Levels” kan du justere kon-
trastfordelingen i figuren. Legg merke til at justeringene gjøres i 
det valgte laget. Du kan også justere bakgrunnslaget ved å velge 
dette før du justerer.

Du kan endre en valgt farge. Velg ”Enhance”, ”Adjust Color” og 
”Replace Color”. Bruk pipetten til å velge fargen du skal erstatte. 
Ved å trekke i spakene ”Hue”, Saturation” og ”Lightness” kan du 
endre den valgte fargen. 

Det finnes flere verktøy under ”Enhance” som du kan bruke for å 
justere farger og kontraster i et lag. 

Under Filter finnes det flere verktøy som kan imitere ulike male-
teknikker. Velg aktuelt verktøy, prøv ut og velg innstillng slik at 
”hopp” imiterer formspråket i kunstbildet. 

Eivind Moe fra Bjøråsen skole og studenter fra Kunst og håndverk 2 fra 
HIO gjorde HOPP oppgaven og diskuterte vurderingskjennetegn. Bildene 
til venstre er to studentarbeider.

Manipulering av kunstbildet Ved lampelys av Harriet Backer, 1890

Manipulert foto av Installasjon, Mae West, i Salvador Dali museet.
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Kompetansemål fra hovedområdene kunst og visuell kommunikasjon
• fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
• samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur

Lokale læringsmål Kjennetegn på måloppnåelse knyttet til lokale læringsmål i oppgaven

Lav kompetanse Middels kompetanse Høy kompetanse

Fotografere et hopp Jeg kan 
• fotografere hopperen med et  
  ferdig innstilt kamera

Jeg kan 
• stille inn kameraet og foto- 
  grafere hopperen

Jeg kan 
• velge innstillinger på kame-
  raet og finne en bildevinkel 
  for å fremheve følelse av fart 
  og spenning i bildet av hopp-
  eren

Manipulere bilder i Photoshop Jeg kan
• bruke lassoverktøy for  å 
  avgrense hopperen fra bak-
  grunnen i fotografiet
• sette hopperen inn i et kunst-
  bilde
• fortelle om noen verktøy jeg 
  har brukt i Photoshop

Jeg kan 
• kombinere lassoverktøy og 
  tryllestav for å avgrense hop-
  peren nøyaktig fra bakgrunnen 
  i fotografiet
• tilpasse hopperens størrelse, 
  plassering, orientering, farge 
  og kontrast til kunstbildet
• beskrive hvordan verktøyene 
  jeg har brukt i Photoshop 
  virker

Jeg kan 
• avgrense hopperen fra bak-
  grunnen i fotografiet med stor 
  nøyaktighet 
• manipulere bildet av hopperen 
  for å understreke formspråket i 
  kunstbildet 
• begrunne valg og innstillinger 
  av verktøyene jeg bruker

Samtale om formspråk Jeg kan
• peke på noen likheter og 
  forskjeller mellom form- 
  språket i bildet av hopperen og  
  kunstbilde

Jeg kan
• beskrive noen likheter og 
  forskjeller mellom formsprå-
  ket i bildet av hopperen og 
  kunstbildet

Jeg kan
• begrunne valg av formspråk i 
  bildet av hopperen

Elevarbeider fra 7. trinn på Bjøråsen skole. 
Bildemanipulering av kunstbilder: 

Hieronymus Bosch: Garden of Earthly Delights, 1504

René Magritte: Collective Invention, 1934René Magritte: The Married Priest, 1961

Pablo Picasso: The Guitar Player, 1910Salvador Dali levde fra 1904 - 1989

Michelangelo: Taket i det sixtinske kapell, 1508-1512 


