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I masteroppgaven “Ulike perspektiver på åndsverkloven – Gråsonen 
mellom kopiering og nyskapelse i visuell kunst” (Bergman 2012) un-
dersøkes gråsonene i åndsverklovens §4, teoretisk og gjennom prak-
tisk estetisk arbeid. Oppgaven problematiserer hvordan skoleverden, 
kunstverden og jussverden vurderer bruk av andres kunstverk for å 
skape egne sammensatte verk. Representanter fra tre ulike fagfelt er 
benyttet i kvalitative intervjuer for å finne ut hvordan problematikken 
vurderes og diskuteres i dag. 

Oppgaven har et fagdidaktisk fokus om-
kring bevisstgjøring av problematikken 
og hvordan denne vektlegges i undervis-
ningen i en tid da teknologisk utvikling 
endrer vilkårene i faget. Vurderinger av 
hva som er eget uttrykk, hva er kopi og 
hva er lån diskuteres, og ulik tolkning av 
åndsverklovens paragrafer kommer frem 
i skjæringspunktet mellom kunstfeltet, 
økonomi, rettsvesenet og utdanningsfeltet. 
Spørsmålene som drøftes er relevante for 
utdanningen fordi de tar opp problematik-
ken som ofte oppstår i undervisningen når 
elever bruker opphavsrettsbeskyttede verk 
som utgangspunkt for eget arbeid. 

Ut ifra en rekke aktuelle spørsmål til 
temaet opphavsrett har det vært viktig for 
oppgaven å belyse problematikken på en 
slik måte at studenter, lærere, skoleledere, 
læreplanutviklere etc. kan ta stilling til ar-
gumentene innenfor vårt fagområde. 

Det teoretiske fundamentet og utforsknin-
gen ble visualisert og konkretisert gjen-
nom kunstfaglig utviklingsarbeid. Resul-
tatet var keramiske arbeider som ble vist 
på masterutstillingen i Oslo Rådhus i mai 
2012. Disse arbeidene hadde en viktig 
rolle i undersøkelsen og i masteroppgaven 
som helhet. 

En todelt oppgaveform har lagt stor vekt 
på både en praktisk-estetisk utforskning 
i materialer og en teoretisk undersøkelse. 
Det estetiske arbeidet griper inn i den teo-
retiske undersøkelsen ved å bruke egne 
formgitte objekt som utgangspunkt for 
samtale med et utvalg eksperter fra kunst-
verden, jussverden og skoleverden. Det 
har i denne sammenheng vært naturlig å 
bruke en problemstilling for hvert av un-
dersøkelsesområdene.

Problemstillingen er todelt; en for det 
visuelle arbeidet, og en hovedproblem-
stilling som går ut over denne. Gjennom 

prosessen med det praktisk-estetiske ar-
beidet ble det jobbet etter en konkret pro-
blemstilling.
Med utgangspunkt i et porselensfat desig-
net av Paul Hoff, som er et originalt verk 
med verkshøyde:
- På hvilken måte kan mitt arbeid med  
 porselensfat problematisere gråsonen  
   mellom kopi og nyskapelse?
I hovedproblemstillingen blir denne prob-
lematikken drøftet:
- Hvordan oppfatter ulike representanter  
   fra kunstverden, jussverden og skolever- 
  den gråsonene i §4 i åndsverkloven, og  
   hvilke konsekvenser kan dette få for 
   kunstfagene i utdanningen?

Valget av fremgangsmåte har vært av-
gjørende for metode og forskningsstrategi 
i den praktisk-estetiske prosessen så vel 
som det teoretiske arbeidet med oppgaven. 
På utstillingen ble det vist en serie med 12 
fat som problematiserer eget uttrykk, origi- 
nalitet, gråsoner, tolkning og etikk. Fatene 
hadde først en funksjon som objekter for 
vurderinger i intervjusituasjonene med 
fagfolk, mens på utstillingen inviterte de 
til folkets egen dom. 

Fatene representerer en systematisk bear-
beidelse av et eksisterende verk, mens 
komposisjonen (se forsiden av bladet) 
viser en videre utforskning av det som 
kan karakteriseres som personlig ut-
trykksform. Utviklingsprosessen med den 
selvstendige komposisjonen har utviklet 
særegne teknikker og kombinasjoner av 
materialer som er med på å gjøre verket 
unikt. Arbeidet ligger i et spenningsfelt 
hvor det keramiske materialets mange 
egenskaper åpner opp for estetiske opplev-
elser som bryter med industriporselenets 
rene, masseproduserte uttrykk.

For å konkretisere problemfeltene som 
denne oppgaven går inn i kan det være nyt- 
tig å reflektere rundt en konflikt som dette 

tidsskriftet selv ble berørt av for et par år 
tilbake. Form presenterte en artikkel om 
et fordypningstema i kunst og håndverk 
i grunnskolen. Temaet med overskriften 
”Maleri-malera” viste til et undervisnings-
opplegg der elevene i 6. kl. på Bjørnemyr 
skole på Nesodden skulle male etterlign-
inger av kjente malerier (Jahr 2010) for å 
lære om maleriteknikker, farger og pen-
selstrøk. Forsiden av magasinets 2. utgave 
2010 ble prydet av en 6. klassings frie 
stilkopi av Henri Matisse. De unge kunst-
nernes arbeider kom i konflikt med ånds-
verkloven og de opprinnelige kunstnernes 
opphavsrett i følge BONO (Billedkunst-
nere Opphavsrett i Norge). BONO mente 
maleriene fra skoleoppgaven var for like 
originalene selv om det var 6. klassinger 
som hadde øvet seg og malt i brede pen-
selstrøk. Begrunnelsen var at bildene var 
“endringer av originalverk” og at det må 
betales vederlag for bruken som om det 
var trykket en original. Form på sin side 
argumenterte for at det de viste var elevar-
beid, produsert i en undervisningssam-
menheng, men dette ble ikke tatt til følge.

Eksempelet åpner opp for noen aktuelle 
spørsmål; hvis det av jussystemet blir opp-
fattet som en kopi av et originalt kunstverk 
når et barn på 11 år har øvet seg i maleri- 
teknikker gjennom å se etter hvordan de 
store kunstnerne arbeidet, hvor i all verd- 
en går grensene? Her er det en grums-
ete gråsone. Medfører det riktighet at et 
fagtidsskrift, som Form er for fagfeltet i 
skolen, skal betale avgift for å gjengi ele-
vers arbeid? Form argumenterer at læreren 
i dette tilfellet har benyttet den “gamle” 
metoden, læring gjennom å observere 
og etterligne, og tidsskriftet synes det er 
interessant i en didaktisk sammenheng å 
vise hva elever kan få til (Jahr 2010). 

Tilfellet med Form er illustrerende for 
temaene som drøftes i masteroppgaven. 
Har virkelig en elev i grunnskolen pro-
dusert noe som er så likt at det er viktig 
for BONO å gå inn og kreve erstatning? 
Hva gjør at vi havner i slike situasjoner? 
Undervisning er en del av dette bildet, ret-
tigheter og åndsverk er en del av det og 
det kommersielle er en del av det. Det 
eksisterer utvilsomt et komplekst prob-
lemfelt her, og spørsmålene vil ikke bli 
mindre aktuelle for kunstfeltet og skole-
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feltet i fremtiden. Et tankevekkende funn 
fra intervjuene viser at fagpersoner med 
stor kompetanse på både kunstfeltet og 
jussfeltet er presise i sin begrepsbruk og 
definisjoner når lovteksten diskuteres, 
men når de samme fagpersonene utfordres 
med konkrete visuelle objekter blir vur-
deringer og definisjoner tatt på grunnlag 
av en følelse. I Masteroppgaven Ulike per-
spektiver på åndsverkloven – Gråsonen 
mellom kopiering og nyskapelse i visuell 
kunst (Bergman 2012) rettes søkelyset på 
disse temaene. At feltet er en gråsone blir 
tydelig gjennom både den praktiske og 
den teoretiske delen, og her forekommer 
ikke mange definitive svar. Men arbeidet 
avslører likevel en hel del interessante 
tolkninger av lovene vi berøres av i visu-
elle kunst og håndverksfag. 
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