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Reportasje ved Bibbi Omtveit

For noen få år siden var det ikke ansatt lærere med formell kompetanse i kunst 
og håndverk på Bygdøy skole i Oslo. Faglærer Kristin Brook Steen overbeviste 
rektor da hun gjennomførte en oppgave i linosnitt når hun var vikar ved skolen. 

Hun er nå ansatt på fjerde året og nylig ble det ansatt en faglærer til.  

Linosnitt på Bygdøy skole

— Det aller viktigste for meg er at elevene lager gode produkter 
i kunst- og håndverkstimene. Alt som kommer herifra skal kunne 
henges på veggen eller kunne brukes. Elevene skal være stolte 
av det de har laget, forteller faglærer Kristin Brook Steen da vi 
besøkte skolen. Hun har invitert oss til å være med når en gruppe 
sjetteklassinger skal trykke linosnitt. 

De siste to ukene har elevene fått innføring i grafiske teknikker, 
utviklet et fuglemotiv og jobbet frem motivet i linoplater. Tretten 
ivrige elever sitter i verkstedet mens Kristin innleder økten med 
å vise en filmsnutt der James Green introduserer og trykker 
linosnitt.  

Kristin har gjennomført denne oppgaven mange ganger fordi den 
fungerer så godt. Mot slutten av skoleåret er det perioden med 
linosnitt elevene trekker frem og sier de likte spesielt godt. Opp-
gaven kan enkelt differensieres. Uansett forutsetninger og ferdig-
hetsnivå får alle elevene dette til, forteller hun. Det er viktig å 
ha en ramme for oppgaven - den må ikke være for fri. Elevene 
har jobbet med ulike motiv og Kristins erfaring er at fugler og 
dyr fungerer godt, siden pels og fjær er interessant når det skal 
jobbes med tekstur. 

På forhånd av økten er det klargjort to arbeidsstasjoner der den 
ene er markert med  «rent» og den andre med «skittent». Skolen 
har ingen grafikkpresse, derfor bruker elevene valser når de 
trykker. Det fungerer greit, og aller best på rispapir siden dette 
har god sugeevne, sier Kristin. 

Elevene gjør prøvetrykk og noen må bearbeide motivene sine 
ved å skjære dypere i linoplaten. Andre erfarer at tar de for mye 
trykkfarge på platen, blir ikke trykket godt og platen må vaskes. 
Erfaringene elevene gjør seg i løpet av økten er synlig i resulta-
tene. Etter å ha trykket noen ganger er det flere av elevene som 
velger å skjære bort bakgrunnen, slik at motivet blir frittstående. 
 
Kristin Brook Steen legger vekt på å lære elevene fagbegreper. 
Det gjelder også navnene på de ulike verktøyene. Sentrale 
begreper i denne oppgaven har vært tekstur, stilisering, grafiske 
teknikker, valse, trykkfarge, u-jern og v-jern. 

«Hva kjennetegner et godt trykk?», spør Kristin når økten 
oppsummeres. En elev rekker opp hånda og svarer: «At man kan 
se detaljene, teksturen, og at det ikke er for lite og ikke for mye 
trykkfarge». Økten avsluttes med en samtale om forskjellen på 
høytrykk og dyptrykk og det vises eksempler på andre grafiske 
teknikker som tresnitt, kollografi, koldnål og monotypi. 



 form 5 / 2017   17

Tidsrammen for linosnitt-oppgaven er tre undervisningsøkter (á 2 x 60 minutter). Første 
uke tar elevene utgangspunkt i et selvvalgt fotografi av en fugl eller et dyr, tegner skisser 
og stiliserer motivet. Det endelige motivet blir overført til kalkerpapir. Andre gang over-
føres motivet fra kalkerpapiret til linoplaten og motivet skjæres ut. Tredje gang gjøres det 
prøvetrykk og om nødvendig bearbeides motivet. Elevene trykker opp flere eksemplarer, 
og noen av de ferdig arbeidene stilles ut i skolens foajé. 

På 7. trinn har elevene to og en halv time kunst og håndverk i 
uka. Undervisningen er organisert slik at elevene arbeider 
praktisk to timer i uka, og så har de en halvtime kunsthistorie i 
tillegg. — I de 30 minuttene snakker vi om ulike epoker og 
sjangre. Elevene elsker dette. De er helt stille og veldig 
interesserte, og det er fint å kunne bygge videre på dette når 
de arbeider praktisk, forteller Kristin Brook Steen (t.v.). 
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