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Hva karakteriserer det visuelle språket? Hvilke ord anvender vi når vi 
begrepsfester, formidler og vurderer dette språket? Det kan synes som 
om svarene på disse spørsmålene i dag er som baken; privat, og at vi 

trenger å skape et felles faglig ståsted.

Visuelt formspråk

Hva mener vi når vi beskriver et estetisk 
uttrykk med ord som «tredimensjonalt»,
«balansert», «slapt», «spenstig», «lett»,
«tungt», «åpent», «spennende», «livlig» 
eller «dynamisk»? Refererer slike ord til 
faglige begreper, eller er de private?

Når vi bruker fagord må vi være tydelige 
på hva de betyr eller hvilken teori vi an-
vender. For eksempel: Hva forstår vi med 
ordet «komplementærfarger»? Farger 
kan for eksempel komplementere ut fra 
blanding av farget lys eller ut fra blanding 
av pigmentfarger. Her peker de samme 
ordene; komplementær og farge, mot 
svært ulike fenomener innenfor ulike 
fargeteorier og hver av teoriene gir helt 
ulike fargepar som komplementerer.

Felles forståelse av teori og begreper 
er grunnleggende for å danne et faglig 
fellesskap som igjen er nødvendig for 
faglig utvikling. Å ha orden på teori og 
begrepsbruk står sentralt om elevene 
skal kunne tilegne seg kompetanser i 
faget, veiledes på en fornuftig måte og 
ikke minst bedømmes rettferdig med en
karakter. Felles forståelse og bruk av be-
greper vil også skape mindre forvirring 
blant styresmakter og andre som måtte 
være interesserte. 

Er det mulig å skape en felles 
forståelse? 
Gestaltpsykologien som oppstod tidlig på 
1900-tallet, hevder at synsopplevelsen 
(persepsjonen) er radikalt ulik de enkelte 
delene synsopplevelsen er satt sammen 
av. De kom opp med en rekke eksempler 

- felles fagord og begreper

som viser at synsopplevelsen må være 
resultatet av komplekse og sammensatte 
prosesser i hjernen (Wertheimer, 1912).

Kurt Koffka, en av Max Wertheimers 
følgere, presiserer at helheten ikke bare 
er noe mer enn enkeltdelene, men noe 
som er kvalitativt forskjellig og at det 
nettopp er det å undersøke forholdet 
mellom helhet og deler som gir mening;

It has been said: The whole is more than 
the sum of its parts. It is more correct to 
say that the whole is something else than 
the sum of its parts, because summing is 
a meaningless procedure, whereas the 
whole-part relationship is meaningful 
(Koffka, 1935, s. 176). 

Ifølge gestaltpsykologene kan vi altså 
ikke plukke bestemte enkeltdeler fra en 
«visuell varehylle» og eksakt vite hva de 
vil uttrykke når de settes sammen til en 
komposisjon.

Enkeltdelene i en komposisjon har imid-
lertid noen konkrete og målbare egen-
skaper: form, farge, størrelse, propors-
joner, plassering, orientering, tekstur, 
antall og type materiale. Vi kan manipu-
lere med disse egenskapene og deretter
se på endringene som oppstår i det hel-
hetlige uttrykket. Vi kan med andre ord 
eksperimentere kvantitativt og erfare 
endringene kvalitativt. 

Om vi for eksempel orienterer et kvadrat 
slik at det står på hjørnet vil vi oppleve at 
det virker større og har et mer «lett» og 
«aktivt» uttrykk enn når det står på en av 
kantene. 

Figuren viser et kjent eksempel på at helheten 
(den hvite trekanten) er noe annet enn enkelt-
delene (de tre svarte sirkelsegmentene).

Kvadratet til høyre virker større og har et mer 
aktivt uttrykk enn det til venstre.

Det svarte kvadratet virker tyngre enn det grå. 
Det grå trekker seg tilbake, det svarte trer fram.
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Opplevelsene av de to kvadratene er så 
forskjellige at det til og med kan være 
vanskelig å forstå at det er samme grunn-
form (på engelsk kalles da også den ene 
formen «quadrat» og den andre «diam-
ond».) Eller vi kan eksperimentere med 
farge og finne ut at et grått kvadrat virker 
lettere enn et tilsvarende svart. Og vi kan 
se at det svarte kvadratet trer mer fram i 
forgrunnen enn et tilsvarende grått. 

Slike virkninger, basert på felles erfar-
inger, vil gjelde for alle i et kulturelt 
fellesskap selv om vi ikke kan forklare 
hvorfor det virker (om vi kan vite om det 
vi opplever er genetisk eller kulturelt 
betinget er en annen diskusjon.)

Virkningene vi har funnet fram til gjen-
nom å eksperimentere kan overføres til 
mer komplekse komposisjoner. For eks-
empel vil en hvilken som helst skulpturell 
form som består av skråstilte elementer 
og som har liten kontaktflate med under-
laget virke lettere og mer aktiv i uttrykket 
enn en skulpturell form hvor elementene 
er orientert horisontalt og vertikalt og 
med stor kontaktflate med underlaget. 
En skulpturell form vil virke tyngre om 
fargen er svart enn om den er grå. Og 
mot en hvit bakgrunn vil den svarte tre 
mer fram i rommet.

Ved å eksperimentere med mengde-
forhold på lignende vis som over, kan vi 
gjøre oss felles erfaringer og bygge opp 
en «varehylle» med formelementer og 
vite hva slags type uttrykk de har. Selv om 
vi ikke kan vite den eksakte virkningen 
elementene vil ha når de settes sammen 
på ulike vis, vil de likevel kunne fungere 
som et godt utgangspunkt når vi skal lese 
eller skape et visuelt uttrykk.  

Begrepet visuelt kraftfelt
Flere før oss har eksperimentert og 
kommet fram til ulike elementer i «den 
visuelle varehylla». 

Gyorgy Kepes og senere, Rudolf Arnheim,
tenker seg for eksempel at en bildeflate
er fylt med et visuelt kraftfelt (Kepes, 
1944 & Arnheim, 1974), og sammen-
ligner det med et magnetfelt slik det 
vises når vi legger jernfilspon på en plate 
og plasserer en magnet under plata. 
Hvordan de visuelle 
kreftene virker på 
elementer som
plasseres i dette
kraftfeltet avhen-
ger av plasseringen 
i kraftfeltet. De 
ulike elementene 
bringer også med 
seg sine egne kraft-
felt som igjen virker 
inn på helheten. 
Kepes peker på at 
nettopp den romlige 
organiseringen er en avgjørende faktor i 
et visuelt budskap. Dette er velkjent 
innen typografien hvor dyktige typo-
grafer bevisst bruker avstander til å 
gruppere teksten i et tydelig hierarki for 
å lette lesingen (typografi er forbausende 
lite vektlagt i norskfaget).

Figur etter Kepes som viser hvordan han tenker 
seg at de visuelle kreftene virker på og imellom 
to elementer i en komposisjon. Han sammen-
ligner det med et magnetisk felt. Elementer 
påvirkes på ulike måter avhengig av hvor de 
plasseres i feltet (Kepes, 1944).

Figur etter Arnheim som viser det visuelle kraft-
feltet i og rundt en bildeflate (Arnheim, 1974). 

Figur etter Kepes (1944). 

Oppsummering og noen fagdidak-
tiske problemstillinger
Vi trenger å finne fram til en felles faglig 
forståelse av de ulike elementene i det 
visuelle språket, og hvordan vi begreps-
fester det med ord. For å gjøre dette kan 
vi lete i litteraturen, men også selv ekspe-
rimentere med visuelle mengdeforhold 
for å bygge opp en erfaringsbasert visuell 
grammatikk. 

Undervisning i det visuelle formspråket 
reiser en rekke fagdidaktiske spørsmål og
problemstillinger. For eksempel: Hva er 
de sentrale elementene i språket som 
alle bør lære å lese og anvende? Hvilke 
fagord og begreper skal vi anvende for 
å beskrive de ulike elementene? Hvilke 
forutsetninger har elever for å lære seg å 
anvende eller lese det visuelle form-
språket på ulike trinn? Hvordan skal de 
lære det og kan vi begrunne hvorfor? 
Hvordan kan vi gi en tilpasset og systema-

tisk opplæring med 
progresjon fra barn i 
rablestadiet til vok-
sen og visuell litte-
rat?

Det å kunne lese eller 
skape et visuelt utt-
rykk er en fagspesi-
fikk kompetanse i
faget kunst og 
håndverk. Når vi er 
utydelige i bruk av 

ord og begreper innen det visuelle form-
språket, er det ikke rart om vi forvirrer 
både elever, kolleger, oss selv samt andre 
som måtte være interesserte. Noen synes 
å mene at det visuelle formspråket er 
som baken: individuell og privat, og at en 
avklaring av begrepsbruk og systemati-
sering av kunnskaper vil virke hemmende 
for elevenes utvikling i faget. Er det et 
greit standpunkt?

Eivind Moe er styreleder i Kunst og 
design i skolen og universitetslektor på 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske 
universitet. 

Litteratur
Arnheim, R. (1974). Art and Visual Perception A 
      Psychology of the Creative Eye, The New 
      Version. Los Angeles: University of California 
      Press. 
Kepes, G. (1944). Language of Vision. Chicago: 
      Paul Theobald & Co.
Koffka K. (1935). Principles of Gestalt Psycho-
      logy. New York: Harcourt, Brace and 
      Company.
Wertheimer, M (1912). Experimentelle Studien  
      uber das Sehen von Bewegung. Zeitschrift 
      für Psychologie, 61(1), pp 160-265. Hentet 
      fra: http://gestalttheory.net/download/
       Wertheimer1912_Sehen_von_Bewegung.
      pdf

Rektangelet er i ro ...stigende

...synkende ...på vei ut? 

Eksempler på at ulike plasseringer i kraftfeltet 
kan føre til ulike typer uttrykk. Virkningen av de 
ulike plasseringene har overføringsverdi til andre 
komposisjoner, for eksempel ved plassering av 
tekstblokker på en plakat. 
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