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Lærerveiledning
Forord
Arbeidet med med uvandretstillingen “Du tror det ikke når du har sett det” starter alt i 
2003 da Norges Forskningsråd ga penger til å utvikle noen modeller knyttet til syn og 
illusjoner for den faste utstillingen ved Vitensenteret i Trondheim. I 2005 bevilget Nett-
verket for Vitensenter i Norge penger til å utarbeide et forslag til en vandrutstilling over 
samme tema. Prospektet for vandreutstillingen forelå ved årskiftet 2005/06. Arbeidet 
med selve utstillingen startet høsten 2007 og foregikk over 1,5 år. Først i des. 2009 var 
utstillingen ferdig til å ta imot de første besøkende.

Flere har vært engasjert i selve byggingen av modeller, men Steinar Løkken Olsen, 
modellbygger ved Vitensenteret, er den som har vært hovedarkitekten bak utformingen 
og byggingen av modellene. I tillegg har Frode Willmann og Rolf arbeidet på deler av 
utstillingen.

En takk også til billedkunstner Per Formo som har latt oss bruke hans bilder som 
eksempler på hvordan fenomene vist i utstillingen, også brukes innen billedkunsten.

Trondheim feb. 2010
Nils Kr. Rossing
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Lærerveiledning
1 Innledning

1.1 Målsetting
Utstillingen skal være en hjelp til å oppdage nye sider ved synssansen gjennom enkle 
eksperimenter. Oppgavene har fem ulike fokus:
1. Øyets fysiologi
2. Hjernens tolkning av synsinntrykket
3. Stereosyn
4. Synssansen i samspill med andre sanser
5. Teknologiske innretninger
Ulike metoder blir brukt i formidlingen.
1. Enkle eksperimenter og dekorelementer

Dette er eksperimenter som tar noen sekunder, og hvor observasjon og undring er 
det sentrale.

2. Utforskende eksperimenter
Her utfordres de besøkende til å gjøre målinger.

3. Bygging av modeller som utfordrer synssansen
Her lages modeller som illustrerer en egenskap ved synssansen.

Modellene i utstillingen kan gjennomføres i ulik rekkefølge.
Lærerveiledningen gir bakgrunnsinformasjon om de enkelte modellene, oppgavene ved 
hver modell og hvordan vi møter fenomenet i hverdagen. Dessuten gis det forslag til 
ytterligere eksperimenter som kan gjøres for å utdype forståelsen.
Oppgavene bør løses i grupper på 2–3 deltagere. Det oppmuntres til å bruke mye tid til 
å diskutere oppgavene under veis.
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Lærerveiledning
1.2 Oversikt over utstillingen
Kart over utstillingen.

1. Øyets oppbygging
2. Øyelinsa
3. Øyets blenderåpning.
4. Øyets synsfelt
5. Blodårene på netthinna
6. Øyets små bevegelser
7. Når øyet er avslått
8. Se den blinde flekk
9. Se sort-hvitt etterbilde
10. Se farget etterbilde

11. Anslå lik lengde
12. To ulike bord?
13. Ser du prikkene?
14. Skrått eller rett?
15. Hvor fortsetter linjen?
16. Grå, gråere, gråest
17. Den grå ringen
18. Hvilke farger ser du?
19. Mørk eller lys farge?
21. Flate bilder blir 3D

22. 3D med fargete briller
23. Kaos tar form
24. Speilvendt tegning
25. Kast med “skjevt” blikk
26. Bytt om øynene
27. Farger og fargenavn
28. Bilder får liv
30. Omvendt perspektiv
31. Forvrengte bilder
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Lærerveiledning
Del I

Elevhefte
og oppgavesamling

Her gjengis oppgavene som er plassert ved hver modell. Disse er merket Oppgave: i 
denne delen av lærerveiledningen. Når elevene kommer, får hver elevgruppe et 
elevhefte hvor de skriver ned svarene. Disse er merket med Svar: i denne delen av 
lærerveiledningen.
- 11 -



Lærerveiledning
- 12 -



Lærerveiledning
2 Øyets fysiologi
Denne delen handler om hvordan øyet 
vårt er bygget opp og fungerer.

2.1 Nr. 1 – Øyets oppbygging

Oppgave:

Plukk modellen av øyet fra hverandre. 
Klarer du å finne den blinde flekk? 
Skriv navnene på delene av øyet i 
elevheftet.

Svar:

Skriv navnene på øyets deler inn i figuren under.
Sett sammen modellen før du forlater posten.

Linsen

Regnbue-
hinna

Horn-
hinna

Netthinna

Synsgropa

Synsnerven

Årehinna

Strålelegemet

Bindehinne 

Glasslegemet

Den gule flekk

Blodårer

Kammervæsken

(Sclera)

Pupillen
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Lærerveiledning
2.2 Nr. 2 – Øyelinsa 

Oppgave:

Undersøk linsas krumning når du ser på kort og 
lang avstand.

Gjør slik:

• Plassere Y’en i posisjon A og slå på lyset.

• Endre krumningen til linsa ved hjelp av sprøyta slik at bildet av Y’en blir skarpt bak-
erst i “øyet”.

• Plassere Y’en i posisjon C og juster sprøyta slik at bildet blir skarpt.

Når har linsa størst krumning, når Y’en står i A eller i C?

Svar:

Krumningen til linsa er størst ved punkt: ___________

2.3 Nr. 3 – Øyets blenderåpning – pupillen 

Oppgave:

Demp lyset med knappene på høyre og venstre side 
slik at det bare lyser rødt. Se inn i modellen. Ser du 
speilbildet av øyet ditt?

Klarer du måle diameteren på pupillen?

Skru opp lysstyrken med den høyre knap-pen, slik 
at øyet belyses med hvitt lys.

Hvor stor er pupillen nå?

Svar:

Pupillens diameter 
ved svak belysning er ca. ________mm
Pupillens diameter 
i sterk belysning er ca._________mm

Høyre
knapp

0 105 15 20
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Lærerveiledning
2.4 Nr. 4 – Øyets synsfelt

Oppgave:

Flytt den fargede staven til ytter-
kanten av banen ved hjelp av sveiva. 
Plasser hodet i åpningen med haka på 
bordet. Lukk det høyre øyet og stirr 
rett fram på den røde pinnen med det 
venstre øyet. Bruk så sveiva til å føre 
staven inn i synsfeltet fra siden.

Ved hvilken vinkel registrerer du bev-
egelse og når klarer du å bestemme 
fargen på staven?

Prøv med forskjellige farger.

Svar:

Les av og noter vinkelen i tabellen under når du første gang ser at pinnen beveger seg 
ytterst i synsfeltet.
Les av og noter vinkelen når du klarer å bestemme hvilken farge pinnen har.
Gjenta det samme for ulike farger og fra begge sider.

Alder___ Synsvinkel venstre øyefarger Synsvinkel venstre øyebevegelse

Farge Venstre side Høyre side Høyre side Venstre side

Blå grader grader grader grader

Rød grader grader grader grader

Hvit grader grader grader grader

Bilde av modellen

Plasser haka her

Rød pinne Farget stav

Sveiv
- 15 -



Lærerveiledning
2.5 Nr. 5 – Blodårene på netthinna

Oppgave:

Hold papirlappen 
med hullet tett inntil 
øyet. Se gjennom 
hullet mot en lys bak-
grunn. Beveg lappen 
raskt fra side til side 
mens du fortsetter å 
se gjennom hullet.

Klarer du å se tråd-
mønsteret mot den 
lyse bakgrunnen?

Det du ser er 
blodårenettet på netthinna. Lag en skisse av blodårenettet.

Svar:

Skisser blodårenettet.

2.6 Nr. 6 – Øyets små bevegelser

Oppgave:

Stirr i 30 sekunder på den svarte prikken i 
rutemønstret. Flytt blikket fra den svarte til den 
hvite prikken.
Ser du det negative etterbildet av det hvite 
stripemønstret? Står mønstret i ro?
Den svake skjelvingen til mønstret skyldes øyets mikrobevegelser.

Svar:

Beskriv det dere ser:___________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Skisse av blodårenettet
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Lærerveiledning
2.7 Nr. 7 – Når øyet er avslått

Oppgave:

Se inn i speilet og se på speilbildet av det venstre øye 
ditt. Flytt blikket over til det høyre øyet. Klarer du å 
se at øynene beveger seg?
La en annen se på øynene dine når du flytter blikket.
Klarer hun å se at øynene dine beveger seg?
Hvorfor er det vanskelig å se øyebevegelsen?

Svar:

Beskriv det dere ser: ___________________________________________
_________________________________________________________

2.8 Nr. 8 – Se den blinde flekk

Oppgave:

Se på målskiva med det høyre øyet i en 
avstand på ca. 30 cm. Hold det venstre øyet 
lukket. Beveg hodet langsomt ned mot teg-
ningen, mens du holder blikket festet til 
målskiva.

Hva skjer med figuren til høyre i kanten av synsfeltet?
Gjenta forsøket med det andre kortet.
Følg veiledningen på kortene.

Svar:

Beskriv det dere ser når pinnen føres inn i området for den blinde flekk:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Syns-
nerven

Den
blinde
flekk

Høyre
øye
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Lærerveiledning
2.9 Nr. 9 – Se sort-hvitt etterbilde

Oppgave A:

Se inn i boksen. Trykk på knappen til venstre. Du 
får se en kraftig lysende ring. Når lyset slukker, 
flytt blikket og se mot en lys bakgrunn over 
boksen.

Ser du etterbildet?

Start klokka og ta tida til det er borte.

Hvor lenge kan se etterbildet?

Svar A:

Etterbildet av ringen varer i______sek.

Oppgave B:

Her ser du et svart-hvitt bilde som er vanskelig å se hva er. 
Stirr på den mitterste av de tre små prikkene i 30 sek. Flytt 
blikket over i den hvite firkanten til høyre.

Ser du hva etterbildet forestiller?

Svar B:

Etterbildet av personen ligner på: 
_______________________

2.10 Nr. 10 – Se farget etterbilde

Oppgave:

Her er seks kort med fargede sirkler. Velg ett av kortene. Stir på den fargede sirkelen i  
ca. 30 sekunder. Flytt blikket til det sorte krysset. Gjør det samme med de andre kortene.

Ser du etterbildet?

Hvilken farge har etterbildet?

Finner du fargen til etterbildet i fargesirkelen?

Bilde av modell
- 18 -



Lærerveiledning
Svar:

Etterbildet av de fargede sirkelflatene har følgende farger:

Oppgave:

Her ser du fire flagg. Stirr på hvert flagg i 30 sek. og flytt blikket til den hvite firkanten.
Ser du hvilke flagg etterbildene viser?

Farge på kort Farge nr. på etterbilde Farge på kort Farge nr. på etterbilde

A - Rød D - Gul

B - Blå E - Purpur (magenta)

C - Grønn F - Lyseblå (cyan)

A
B

C

D
E

F

1 2
3

4

5
6

78
9

10

11
12

FA
R

G
ED

E 
ET

TE
R

B
IL

D
ER

Nr. 10
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Lærerveiledning
Svar:

Etterbilde av flagg:

1. Etterbildet til flagg 1 har fargene _______________ og _______________ 
og tilhører landet:____________

2. Etterbildet til flagg 2 har fargene _______________ og _______________ 
og tilhører landet:____________

3. Etterbildet til flagg 3 har fargene _______________ og _______________ 
og tilhører landet:____________

4. Etterbildet til flagg 4 har fargene _______________ og _______________ 
og tilhører landet:____________

3 Hjernens tolkning av synsinntrykk
Denne delen av utstillingen skal vise at tolkningen av et synsinntrykk avhenger av i 
hvilken sammenheng synsinntrykket opptrer og kunnskaper som vi har tilegnet oss.

3.1 Nr. 11 – Anslå lik lengde

Oppgave:

I denne boksen ser du to diagonaler. Én fra A til B og én fra B til C. Med brettet kan du 
endre lengden på diagonalene. Stille inn brettet slik at de blir like lange. Noter ditt for-
slag til plassering av B.

Du finner svaret under klaffen. Regn ut avviket mellom ditt forlag og riktig svar.

1) 2) 3) 4)

Bilde av modellen

B

CA
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Lærerveiledning
Svar:

Anslått plassering av B:__________cm
Beregn avviket mellom din verdi og rett verdi:
Min verdi________cm – rett verdi_______cm = avviket __________cm

3.2 Nr. 12 – To ulike bord?

Oppgave:

Her ser du to bord. Bruk øyemål til å anslå lende og bredde på de to bordplatene slik de 
er avbildet. Noter!

Bruk linjalen til å måle lengde og bredde til de to bordene. Noter!

Hvor nær kom du det rette svaret?

Svar:

Bord A:
Anslått lengde:______cm og bredde_______cm.
Bord B:
Lengde:______cm og bredde_______cm.
Bruk linjalen og mål bordene:
Bord A:
Målt lengde:______cm og bredde_______cm.
Bord B:
Målt lengde:______cm og bredde_______cm.

Avvik mellom gjettet og målt i lengde ______mm og bredde_____mm.

BA
Lengde

Bredde

Bredde

Lengde

Etter Roger Shepard
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Lærerveiledning
3.3 Nr. 13 – Ser du prikkene?

Oppgave:

Her ser du et rutemønster. 
Fest blikket på ett av de 
hvite kryssene.

Ser du de grå flekkene i 
kryssene omkring?

Ved hvilken avstand synes 
du at effekten blir 
tydeligst?

Svar:

Effekten er sterkest i en 
avstand på ca. ______cm.

3.4 Nr. 14 – Skrått eller rett? – “Kafévegg-illusjonen”

Oppgave:

Her ser du et sjakkbrettmøn-
ster hvor rutene kan forskyves 
i forhold til hverandre.

Forskyv rutene.

Ved hvilken forskyvning ser 
linjene ut til å være skjevest?

Svar:

Illusjonen er sterkest når for-
skyvningen er ____mm.
- 22 -



Lærerveiledning
3.5 Nr. 15 – Hvor fortsetter linjen? – “Poggendorffs illusjon”

Oppgave:

La det brede røde båndet dekke 
skjøten til skrålinjen. Beveg brettet 
fram og tilbake slik at linjene på 
oversiden og nedsiden av det røde 
feltet ser ut til å danne en rett sam-
menhengende linje.

Løft opp dekselet og se hvor nært du 
kom. 

Svar:

Avvik i forhold til rett svar :_________millimeter+ eller –.

3.6 Nr. 16 – Grå, gråere, gråest – Gråtoneforskyvning

Oppgave:

Her er det avbildet åtte grå 
sirkler. Alle sirklene har for-
skjellig gråtone unntatt to.

Se nøye på sirklene og anslå 
hvilke to som har samme 
gråtone.

Bruk deretter kortene med 
hull og kontroller om du 
hadde rett.

Hvorfor er det så vanskelig å 
se likhet mellom gråtonene?

Svar:

Vi gjetter først at runding nr:____ og nr:____ har samme gråtone.

Når vi måler, finner vi ut at runding nr:____og nr:____har samme gråtone.

8

6 1

52

3
4

7
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Lærerveiledning
Hvorfor er det så vanskelig å se likhet i gråtoner?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.7 Nr. 17 – Den grå ringen – 
“Koffkas ringer”

Oppgave:

Plasser de to brikkene slik at ringen blir kom-
plett. Sjekk at ringen har lik gråtone helt 
rundt.

Forskyv brikkene i forhold til hverandre slik 
at de danner to “kroker” som griper i 
hverandre.

Hva skjer med gråtonene til den opprinnelige 
ringen?

Svar:

Følgende skjer med med høyre, grå halv-ringen når vi forskyver den: 
___________________________ __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.8 Nr. 18 – Hvilke farger ser du? – “Dales fargekors”

Oppgave:

Her er to kors med fargede felt.
Studer fargene på kryssene som er 
ringet inn og merket A og B.
Finn igjen de to fargene på skalaen 
til høyre.
Kontrollere svaret med de løse 
fargeprøvene.

1
2
3
4
5
6
7

B A
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Svar:

Vi gjetter først at kors A har farge nr:______ og at kors B har farge nr:______

Når vi bruker fargeprøvene finner vi at kors A har farge nr:______ og at
kors B har farge nr:______

3.9 Nr. 19 – Mørk eller lys farge? – “Munker-Whites illusjon”

Oppgave:

Modellen består av en sjablong med 
hull og tre ensfargede felt bak. Skyv 
sjablongen over det grå feltet.

Sammenlign gråtonene du ser gjen-
nom spaltene. Hva skjer med de to 
gråtonene?

Skyv hullene over det røde og det blå 
feltet. For hvilken farge er effekten 
sterkest?

Svar:

Beskriv hva som skjer med gråtonen når den komme bak sjablongen.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Effekten er sterkest for:__________________
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4 Stereosyn
De neste eksperimentene utforsker hjernens evne til å se dybde.

4.1 Nr. 21 – Flate bilder blir 3D – Stereopar

Oppgave:

Her skal du undersøke hvordan 
bilder kan få dybde. Legg høyre og 
venstre del av ett av bildeparene 
inn i stereoskopet.
Se gjennom linsene og juster 
avstanden mellom bildene til du 
ser 3D. Hva skjer dersom du byt-
ter om bildene?

Prøv også de andre bildeparene.

Svar:

Dette skjer når vi bytter om bildene:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4.2 Nr. 22 – 3D med fargete briller – Anaglyfer

Oppgave: 

Bildet består av to bilder lagt oppå 
hverandre. Det ene er lyseblått det 
andre rødt.Ta på brillene med det røde 
filteret til venstre og det lyseblå til 
høyre?
Hva ser du nå?
Hva skjer dersom du bytter om slik at 
det røde filteret dekker det høyre øyet 
og det lyseblå det venstre?

bilde
Venstre Høyre

bilde
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Svar:

a) Hva ser du når du tar på brillene?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) Hva skjer når du snur brillene opp ned?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.3 Nr. 23 – Kaos tar form – Tilfeldighetsstereogrammer

Oppgave:

Her ser du et tilfeldighetsstereogram.
Forsøk å skjele slik at de to hvite sirklene 
øverst på bildet overlapper hverandre. 
Klarer du det, vil du etter en stund se det 
tredimensjonale motivet i bildet.
Hva forestiller det tredimensjonale bildet?

Svar:

Hva forestiller det tredimensjonale bildet?
_______________________________________________________________

5 Synssansen i samspill med andre sanser
Disse modellene er eksempler på hvordan vi er avhengig av synet for å koordinere 
bevegelsen.

5.1 Nr. 24 – Speilvendt tegning

Oppgave:

På bordet foran speilet ligger et oppgaveark. 
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Stikk hendene under skjermen, 
se i speilet, løs oppgavene på 
arket og ta tida.

Snu arket og tegn en trekant 
mens du ser på via speilet. 
Lukk øynene og tegn den 
samme trekanten i blinde.

Hva var enklest, når du så på 
eller når du lukket øynene?

Svar:

Hva var enklest? 
Å tegne trekanten ved å se i 
speilet eller å tegne trekanten i 
blinde?
_______________________________________________________________

5.2 Nr. 25 – Kast med “skjevt” blikk

Oppgave:

Stå på 2 meters avstand og kast de fem ballene i bøtta. Hvor mange treff fikk du?

Ta på brillene og kast ballene på nytt? Hvor mange treff fikk du nå?

Hvorfor er det vanskeligere å kaste ball med brillene på?

Svar:

Antall treff av fem kast uten briller ______.
Antall treff av fem kast med briller ______.

Speil

Skjerm
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Hvorfor er det vanskeligere å treffe med briller enn uten?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.3 Nr. 26 – Bytt om øynene – Pseudoskopet

Oppgave:

Her ser du et pseudoskop. Det er en innretning som bytter om høyre og venstre øye. 
Studer den roterende modellen i boksen. Først uten å se gjennom pseudoskopet, deretter 
betrakter du figuren gjennom pseudoskopet.
Ser du noen forskjell? Beskriv hva du ser.
Kan du forklare hvorfor det blir forskjellig?

Svar:

Beskriv hva du ser i pseudoskopet! Hvilken vei ser det ut som de ulike delene roterer?
Roterer del 1 med eller mot sola?_________________________________
Roterer del 2 med eller mot sola?_________________________________
Roterer del 3 med eller mot sola?_________________________________

5.4 Nr. 27 – Farger og fargenavn – Stroops effekt

Oppgave:

I denne oppgaven skal vi undersøke hvordan vi knytter sammen farger og fargenavn. 
Plansje 1 viser navn på farger som ikke stemmer med den fargen navnet har.

Del 1

Del 2

Del 3

Roterende modell
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Hvor fort klarer du å si fargen 
på ordene?

Plansje 2 viser fargede felt.

Hvor fort klarer du å si fargen 
til feltene? Hva tok lengst tid? 
Hvorfor er det slik?

Svar:

Det tok____sekunder å si far-
gen på ordene på plansje 1.
Det tok____sekunder å si far-
gen på feltene på plansje 2.

Hvordan vil dere forklare at det tok forskjellig tid?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.5 Nr. 28 – Bilder får liv – Zoetropen

Oppgave:

Papirbåndet har 12 ruter. I hver rute skal det 
lages en tegning. Hver tegning skal være litt 
forskjellig fra nabotegningen slik at de til sam-
men utgjør én bevegelse.
Lag en serie tegninger på et bånd og sett det 
ned i sylinderen. Sett sylinderen i bevegelse. 
Hva ser du gjennom spaltene?
Hvordan vil du forklare det du ser?

Svar:

Beskriv det du ser gjennom spaltene:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

RØD  GUL  SORT 
 GRÅ ORANSJE  RØD
SORT BLÅ  LILLA
SORT  GUL GRÅ 

BLÅ RØD ORANSJE
SORT  GUL  RØD 
LILLA GUL GRØNN 

Plansje 1

BLÅ GRØNN GRÅ

RØD BLÅ LILLA

Plansje 2
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6 Perspektivforvrengning
Disse modellene forvrenger perspektivet i det vi ser.

6.1 Nr. 30 – Omvendt perspektiv 

Oppgaver:

Her ser du et tredimensjonalt bilde. Lukk det 
ene øyet og betrakt bildet fra ca. 3 meter.

Vugg kroppen fra side til side. Hva ser du?

Gå nærmere. Hvor nær er du når du ser for-
men på bildet slik den virkelig er?

Kan du forklare det du ser?

Svar:

Når vi ser på modellen med ett øye, må vi ca..______meter fra modellen, før vi ser den 
som den er.

Når vi ser på modellen med begge øyne, må vi ca..______meter fra modellen, før vi ser 
den som den er.

6.2 Nr. 31 – Forvrengte bilder – Anamorfe bilder

Oppgave:

Her ser du bildet Ambasadørene av Hans Hol-
bein fra 1533. Bildet skjuler en forvrengt 
hodeskalle. Klarer du å finne hodeskallen? 
Tips: Se på bildet fra siden.
Forvrengte bilder brukes også i trafikken.
Bruk sylinderspeilet og kjeglespeilet og se om 
du kan gjenkjenne de andre forvrengte bildene?
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Svar:

Ved bruk av sylindriske speil så vi:
Bilde 1: ___________________________
Bilde 2: ___________________________
Bilde 3: ___________________________
Bilde 4: ___________________________
Bilde 5: ___________________________
Bilde 6: ___________________________

Ved bruk av sylindriske speilså vi:
Bilde A:___________________________
Bilde B:___________________________
Bilde C:___________________________
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Del II

Lærerveiledning
Bakgrunn

Flere eksperimenter for klasserommet
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7 Øyets fysiologi

7.1 Nr. 1 – Øyets oppbygging

Målsetting:

Elevene skal finne og sette navn på de viktigste delene 
av øyet.

Bakgrunn:

Tegningen til høyre viser et snitt gjennom øyet, slik vi 
er vant til å se det framstilt.
Forsiden av øyet er dekket av 
en seig gjennomsiktig hinne – 
hornhinna, som går over i sene-
hinna (det hvite i øyet) som 
omslutter resten av øyet, og 
gjør at det holder formen. Bak 
hornhinna er et “kammer” fylt 
med væske (kammervæsken), 
som gir næring til linsa. I bak-
kant av kammeret ligger 
regnbuehinna (iris). Det er den 
som gir øyet farge. Iris går over 
i strålelegemet hvor kammer-
væsken produseres. I 
forlengelsen av strålelegemet 
finner vi årehinna som tilfører øyet næring, denne er dekket av et mørkt fargestoff 
(melanin pigment) som hindrer uønskede refleksjoner av lys i øyet. Albinoer har lite av 
dette fargestoffet, som medfører nedsatt syn og rødlige pupiller.
Etter at lyset har passert hornhinna og kammeret bak, går det gjennom pupillen som er 
et rundt hull midt i iris. Pupillen kan åpne og lukke seg som blenderen i et kamera, og 
regulerer lysmengden som slipper inn i øyet. Diameteren på pupillen kan variere fra 
ca. 2 mm i meget sterkt lys, til 8 mm i mørke. I tillegg til at en liten pupilleåpning redu-
serer lysmengden, gir det også bedre dybdeskarphet.
Bak pupillen finner vi glasslegemet, som er et hulrom fylt med en glassklar væske. Det 
består av 99 % vann i tillegg til fiber, enkelte salter og sukker. Denne blandingen gjør at 

Linsen

Regnbue-
hinna

Horn-
hinna

Netthinna

Synsgropa

Synsnerven

Årehinna

Strålelegemet

Senehinne 

Glasslegemet

Den blinde flekk

Nervefibre

Kammervæsken

(Sclera)

Pupillen

Den gulde flekk
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glasslegemet er ca. fire ganger mer tungtflytende enn vann. Det sørger også for at øyet 
beholder formen.
Bakerst i øyet finner vi netthinna (retina) som er dekket av lysfølsomme nerveceller 
(fotoreseptorer), tapper og staver. Tre ulike typer tapper registrerer lysintensitet innen-
for hvert sitt område av spekteret, og er primært knyttet til fagresyn på dagtid. Stavene, 
som alle er av samme type, er ca. 100 x mer lysfølsomme enn tappene. De skiller ikke 
mellom farger og er hovedsakelig knyttet til nattsynet vårt. Når tappene og stavene bely-
ses, vil det skje en kjemisk reaksjon, som resulterer i at nervecellene sender ut elektriske 
signaler. Signalene fra flere reseptorer kombineres, før de sendes til synssentrene i hjer-
nen via synsnerven. En del av signalbehandlingen gjøres dermed nær netthinna samtidig 
som informasjonsmengden til hjernen reduseres.

7.2 Nr. 2 – Øyelinsa

Målsetting:

Elevene skal se hvordan det dannes et opp/ned bilde i bakkant av øyet, og at skarpheten 
er avhengig av krumningen til linsa.

Bakgrunn:

Modellen består av følgende hoveddeler:

1. “Øyeeple”, som kan endre form for å 
demonstrere nærsynt og langsynt øye.

2. “Netthinne” - et hvitt felt for avbildning og 
markering av den blinde flekk.

3. Linse fylt med vann.

4. Sprøyter fylt med vann for å endre krumnin-
gen til linsa.

I Øvelse – Øyelinsas krumning, skal elevene erfare at krumningen til linsa må økes når 
når øyet skal “se” skarpt på nært hold, og reduseres når det skal “se” på langt hold.

En kan imidlertid utvide denne øvelsen 
dersom en ønsker dette.

Tilleggsøvelse - Nærpunkt og fjern-
punkt. I denne øvelsen skal elevene 
undersøke hvordan nærpunktet og fjern-
punktet til øyet forandrer seg ved 

“Øyeeple”
“Netthinne”Linse

Sprøyter

Nærsynt øye Normalt øye Langsynt øye

Skarpt
bilde

Skarpt
bilde

Skarpt
bilde
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nærsynt- og langsynthet. De vil oppdage at ved nærsynthet blir øyet litt flattrykt slik at 
det blir lengre avstand mellom linsa og netthinna. Ved langsynthet blir øyet sammen-
trykt i lengderetningen slik at det blir kortere avstand mellom linsa og netthinna.

Normalt øye: Elevene vil se at fjernpunktet for det normale øyet er tett ved eller borten-
for lyskilden. Vi kan anta at de klarer å se skarpt i uendeligheten.

Nærsynt øye: For det nærsynte øyet vil de oppdage at de ikke klarer å få bilde skarpt 
nær lyskilden, og at både nærpunkt og fjernpunkt er flyttet nærmere øyet. Dvs. nærsynte 
vil vanligvis se uskarpt på avstand i tillegg til at nærpunktet kommer tettere opp til øyet. 
Det siste kan være en fordel når en ønsker å se på fine detaljer.

Langsynt øye: For det langsynte øye vil de oppdage at nærpunktet flyttes lengre bort 
fra øyet, slik at det er vanskelig å se skarp på nært hold. Enkelte som er langsynte har 
problemer med å lese aviser, da avstanden til avisen må være så stor at bokstavne blir 
for små til å kunne leses.

Løsningen på dette problemet er å bruke briller som er tilpasset synet og bruken.

Flere eksperimenter for klasserommet

Synet til elevene er forskjellig. I det følgende eksperimentet kartlegges nærpunktet til 
elevene på trinnet.

Be elevene lage seg en hypotese om hva som skjer med nærpunktet hos en som er 
nærsynt (ev. langsynt). Gjør følgende eksperiment for å bekrefte eller avkrefte 
hypotesen.

Til denne undersøkelsen trengs en gruppe elever, en linjal (tom-
stokk) og en tekst på et ark, f.eks. 10 pkt skrift.

Be elevene holde teksten opp foran øynene å finne det nærmeste 
punktet hvor de er istand til å se teksten skarpt. Mål og noter 
avstanden mellom øyet og teksten. Be elever som bruker briller 
å ta dem av seg. Det kan være lurt å se kun med ett øye.

 Eksperiment: 1 Nærpunkt og fjernpunkt
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Noter også om elev-
ene bruker briller, er 
langsynt eller nærsynt 
ev. også styrken på 
brillene.

Tabellen under viser 
et eksempel på 
hvordan resultatene kan føres.

Finn så gjennomsnittlig avstand for de med normalt syn og for de som er nærsynte. En 
kan ev. se på avvik og sammenhenger med styrken på brillene om denne er kjent av 
elevene.

7.3 Nr. 3 – Øyets blenderåpning – pupillen

Målsetting:

Elevene skal undersøke hvordan størrelsen på 
pupillen endrer seg med belysningen. De skal måle 
diameteren ved svakt og sterkt lys, og vil også reg-
istrere hastigheten ved utvidelse og 
sammentrekning.

Dessuten gir modellen mulighet til å undersøke 
hvordan pupillen på venstre øye reagerer når bare 
høyre øye belyses.

Bakgrunn:

Pupillen er en mørk, sirkulær åpning midt i øyet. 
På bildet til venstre ser vi at åpningen er ganske 
stor. Det betyr normalt at det er lite lys, slik at 

Elev Nærpunkt Nær/Normal/Lang
N – L Styrke

cm

cm

cm

Dette er en tekst
Dette er en tekst
Dette er en tekst

Høyre
knapp

0 105 15 20
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pupillen åpnes opp for å slippe mest mulig lys inn på netthinna. I sterkt sollys er pupillen 
betydelig mindre, slik at lysmengden som slippes inn i øyet reduseres. På den måten 
unngår øyet å bli blendet (ev. skadet).

En liten pupilleåpning vil dessuten gi større dybdeskarphet. Økt dybdeskarphet med-
fører at gjenstander i forskjellig avstand blir relativt skarpe. Vi opplever den samme 
effekten når vi kniper sammen øynene for å se bedre.

Pupillen i øyet kan sammenlignes 
med blenderen i et kamera. Blende-
ren regulerer lysmengden inn på 
filmen, slik at bildet blir riktig 
eksponert. Bildet til høyre viser 
blenderen på et kamera med liten og 
stor blenderåpning.

Flere eksperimenter for klasserommet

For å vise at pupillen åpner og lukker seg avhengig av lysmengden, kan en gjøre føl-
gende eksperiment:

Til dette eksperimentet trengs en for-
søksperson og en liten lommelykt.

Be elevene stå noen minutter i et rom 
med dempet beslysning. Bruk en 
lommelykt og lys på skrå inn på øyet 
og se hva som skjer med pupillen. 
Hvor fort reagerer den?

I det mørke rommet vil øyet forsøke å slippe inn mest mulig 
lys for å se best mulig. Når lysstrålen fra lykta treffer øyet 
blir det med ett svært lyst, og pupillen trekker seg sammen. 
Vi legger også merke til at den bruker litt tid på bli mindre. 
At det ikke skjer umiddelbart vet vi ved at det f.eks. tar litt 
tid å venne seg til dagslys etter å ha vært på kino.

Justeringen av pupillens størrelse kan betraktes som et lite reguleringssystem. Følgende 
eksperiment utfordrer denne mekanismen.

Liten blenderåpning Stor blenderåpning

 Eksperiment: 2 Pupillen, øyets “blenderåpning”

Liten åpning i pupillen

Stor åpning i pupillen
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Til dette eksperimentet trengs 
en lykt med en skarpt avgren-
set lysstråle og en 
forsøksperson. Eksperimen-
tet gjøres i et rom med dempet 
belysning. La forsøksperso-
nen venne seg til det svakt opplyste rommet. Belys øyet til 
vedkommende slik at overkant av lysstrålen så vidt passerer over 
nedre kant av pupillen. Pupillen vil dermed trekke seg sammen, 
slik at lysstrålen stoppes av iris. Det indre av øyet faller igjen i 
skyggen, og pupillen utvider seg på nytt. Slik vil den fortsette så 
lenge øyet belyses på denne måten.

For at eksperimenet skal lykkes må lykta holdes helt i ro på rett plass i forhold til pupil-
len [2].

7.4 Nr. 4 – Øyets synsfelt

Målsetting:

Elevene skal undersøke sidesynet til 
høyre og venstre øye. I tillegg skal de 
finne ut om sidesynet påvirkes av 
ulike farger. (I utstillingen gjøres 
eksperimentet kun for det ene øyet.)

Bakgrunn:

Det første vi registrerer er at noe beveger seg ytterst i synsfeltet. Dernest klarer vi å 
skjelne fargen. Men vi skal svært tett opp til fokuspunktet før vi klarer å bestemme hvil-
ken form figuren har. Totalt har vi en synsvidde på ca. 120° fra høyre til venstre 
ytterkant. I mesteparten av denne vinkelen kan vi imidlertid bare registrere bevegelse. 
Dette skyldes at i ytterkantene av netthinna er det stort sett bare synsceller (staver) som 
oppfatter lys og mørke og ikke farger. Tettheten av disse er også ganske lav. Detaljsyn 
har vi bare i en smal sektor på ca. 6°. Dette er den delen av bildet som faller innefor syns-
gropa (fovea). Vi har vanligvis følelsen av å ha detaljsyn over et langt videre synsfelt. 
Dette skyldes at vi hele tiden flytter blikket.

 Eksperiment: 3 Pulserende pupill

Bilde av modellen
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Sidesynet endrer seg med alderen og er ikke fullt utviklet før i 12-års alderen. En 
forskerspireoppgave kan derfor være å måle sidesynet til barn fra første trinn og opp 
gjennom hele barneskolen og se hva som skjer med sidesynet.

7.5 Nr. 5 – Blodårene på netthinna

Målsetting:

Elevene skal bli seg bevisst at noen av 
blodårene som forsyner netthinna med 
blod, ligger foran de lysfølsomme tap-
pene og stavene. Lyset må derfor passere 
gjennom dette laget før de kommer inn til 
de lysfølsomme tappene og stavene.

Bakgrunn

Bakerst i øyet finner vi netthinna, som er 
dekket med ca. 126 mill. lysfølsomme 
nerveceller ( 6 mill. tapper og 120 mill. 

staver). Signalene fra disse cellene kombineres av flere lag med nerveceller før de sam-
les i ca. 1 mill. nervetråder som går til synssentrene i hjernen. Det underlige er at både 
nervetrådene og et fint nett av blodårer ligger på framsida av synscellene, slik at lyset 
må passere gjennom dette laget før det treffer tappene og stavene. 

Normalt så er vi ikke i stand til å se dette treet av 
nervetråder og blodårer, siden hjernen vår, som tolker 
synsinntrykket, har vennet seg til det, og på den 
måten “fjernet” det fra synsfeltet. At vi har to øyne 
som stadig er i bevegelse er også med på å “skjule” 
nettverket.

Om vi tenker oss at vi flytter nettverket litt til siden, 
ville vi i et kort øyeblikk kunne se mønsteret, før øyet 
klarer å venne seg til den nye plasseringen, og på den 
måten gjøre nettverket “usynlig” igjen. Dette kan vi 
få til ved å sende en liten lysstråle gjennom pupillen 
og inn på netthinna. Ved å endre vinkelen til 
lysstrålen, vil skyggen av nettverket falle på litt forskjellig sted på netthinna. Dermed 
vil vi et kort øyeblikk se nettverket. 

Lys
Nervetråder/blodårer
Ganglieceller

Bipolareceller

Horisontaleceller

Fotofølsommeceller

Tapper (fargesyn)
Staver (sort/hvitt syn)
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Hullet i kortet som vi beveger sideveis foran øyet, lager en slik lysstråle som endrer 
skyggemønsteret på netthinna.

Ved hjelp av sinnrike innretninger har en vært i stand til la et bilde følge øyets bevegel-
ser, slik at det hele tiden faller på samme sted på netthinna1. Slike eksperimenter har vist 
at øyet, bare etter noen få sekunder, venner seg til mønsteret slik at det blir usynlig.

Dette nettverket av blodårer kalles Purkinjes 
tre, etter den tsjekkiske fysiologen Jan 
Evangelista Purkinje (1787–1869).

Dersom vi ser gjennom pupillen med et 
spesielt instrument, kan vi komme til å se et 
bilde som vist til høyre. Det vi ser er nettver-
ket av blodårer som forsvinner ut av øyet 
gjennom den blinde flekk.2

Flere eksperimenter for 
klasserommet

Her er et alternativt eksperiment for å se nettverktet av nerver i øyet.

Sett deg i et mørkt rom og se mot taket 
eller en vegg som er fattig på detaljer. 
Hold hånda for det ene øyet samtidig 
som du bruker en liten lommelykt til å 
lyse på skrå inn gjennom pupillen til det 
andre. Du bør holde lykten et par cm fra 
den ytre øyekroken og bevege lykten 
opp og ned og fra side til side, til du ser 
et skyggeaktig nettverk.

Nettverket du ser er det fine nettverket 
av blodårer som kaster skygge over 
deler av øyet, som normalt ikke er dek-

ket av nettverket. Disse områdene er derfor ikke vant til å være tildekket, og vil dermed 
gjøre skyggen av nettverket synlig3.

1. Se Richard L. Gregory [2] side 50.
2. Bildet er hentet fra http://www.fysikknett.no/sansene/purkinjestre.php
3. Eksperimentet er hentet fra http://www.fysikknett.no/sansene/purkinjestre.php

Synsgropa

Den blinde flekk

Blodårer

 Eksperiment: 4 Purkinjes tre
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7.6 Nr. 6 – Øyets små bevegelser
Målsetting:

Elevene skal bli klar over at øyet er i stadig 
bevegelse, slik at øyet ikke skal få sjansen til å 
venne seg til et bilde som står i ro.

Bakgrunn:

Øyebevegelsene styres av seks muskler som er 
plassert rundt øyet. Disse gjør at vi kan dreie 
øyet opp og ned og fra side til side, slik at vi lett 
kan følge en gjenstand med blikket, selv om den beveger seg fort forbi oss. Det er heller 
ikke vanskelig å skifte blikk fra sted til sted i løpet av brøkdelen av et sekund, og likevel 
oppfatte innholdet i de stadig skiftende bildene.

I tillegg beveger øyet seg, slik at det vi ønsker å ha oppmerksomheten rettet mot, alltid 
faller i synsgropa, der vi ser detaljene best. Når vi f.eks. leser, vil vi hele tiden flytte blik-
ket slik at det ordet som vi leser befinner seg der vi ser best. Denne typen bevegelse 
kalles sakkader4. Det er registrert at enkelte barn med lese- og skrivevansker har unor-
male sakkader under lesing.

En annen kategori øyebevegelse er de såkalte mikrobevegelsene. Det har vist seg at selv 
om vi forsøker å holde blikket helt i ro, så vil øynene utføre små rykkvise bevegelser. 
Disse legger vi ikke merke til selv om bevegelsene er så store at bildet må flytte seg over 
flere tappeavstander på netthinna. En tror at hensikten med disse bevegelsen er å hindre 
at bildet blir liggende for lenge på samme sted på netthinna. Skulle det skje, vil øyet 
venne seg til bildet slik at det forsvinner fra synsfeltet.

Etter å ha stirret på den svarte prikken i 30 sekunder vil de, når de flytter blikket til den 
hvite flekken se et etterbilde av negativt rutemønster. Dersom en klarer å holde blikket 
på den hvite prikken, samtidig som en holder øye med etterbildet, vil en se at etterbildet 
gjør små rykkvise bevegelser. Dette er øyets mikrobevegelser.

4. Hentet fra http://www.optikerne.no/optikeren/Optikeren301/css/Optikeren301_37.htm
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7.7 Nr. 7 – Når øyet er avslått
Målsetting:

Elevene skal bli klar over at det er (nesten) umulig å 
observere at ens egne øyne beveger seg.

Bakgrunn:

Det underlige med dette eksperimentet er at du hverken klarer å se bevegelsen eller at 
øyet har skiftet posisjon. Grunnen til det siste er at du i begge tilfellene ser inn i et øye 
som ser rett fram, og inn i dine egne øyne. Ser du inn i øynene til en annen, vil du selv-
følgelig ikke ha noe problem med å se at øynene hans eller hennes beveger seg.

At du ikke er i stand til å se at øyet flytter seg skyldes at 
informasjonsstrømmen til hjernen stoppes idet øyet 
beveger seg. Dette er tilfelle også ved mikrobevegelser. 
Dersom du flytter øyet ved å dra i øyekroken, vil det vil 
ikke informasjonsstrømmen brytes og du ser at bildet 
beveger seg. Årsaken at evolusjonen har utstyrt oss med 
denne slukkemekanismen kan være for at vi skal opp-
leve at verden rundt oss er i ro.

De fleste har erfart at de noen ganger ikke registrerer at et stillbilde på TV eller et lysark 
i en PowerPoint-presentasjon skifter. Vi ser at bildet har forandret seg, men vi så ikke 
selve bildeskiftet. Er bildene svært like, kan det gå flere sekunder før vi oppdager at bil-
det har skiftet.

En sannsynlig årsak til dette er at øyet gjorde en mikrobevegelse akkurat idet bildet skif-
tet. Dermed oppsto et brudd i informasjonsstrømmen idet endringen inntraff.5

7.8 Nr. 8 – Se den blinde flekk

Målsetting:

Elevene skal “se” den blinde flekk og oppdage 
hvordan hjernen kompenserer for manglende syn 
i dette området. 

5. Se [2] side 47.
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Bakgrunn:

Vi har sett at blodårene og nervetrådene 
til netthinna ligger foran synscellene. 
Der nervene går sammen og borer seg 
gjennom netthinna, er det ingen staver 
eller tapper. Dette stedet kalles derfor 
den blinde flekk siden bilder som faller 
på dette stedet blir “usynlige”. Når 
høyre øye kommer i en viss avstand fra 
målskiva, forsvinner ansiktet. Dette 
kommer av at bildet av ansiktet faller på den blinde flekk.

Bildet til venstre viser et horisontalt snitt av 
øynene. Retter vi blikket rett fram, vil den blinde 
flekk for de to øynene falle henholdsvis til høyre 
og venstre for synsretningen. Det er derfor utenke-
lig at den blinde flekk faller på samme sted i 
synsfeltet for begge øynene. Der det høyre øyet 
mangler dekning, vil det venstre øyet se, og 
omvendt.

Flere eksperimenter for klasserommet

En kan tenke seg at et område på netthinna uten tapper og staver vil etterlate seg et svart 
eller kanskje grått område i synsfeltet. Slik er det imidlertid ikke. Ønsker vi å lokalisere 
og avgrense det blinde området, kan vi gjøre følgende enkle eksperiment:

Til venstre på figuren under er det laget et rutemønster, og til 
høyre en svart prikk. Lukk venstre øye, og plasser det høyre øyet 
rett over 1-tallet i en avstand av ca. 30 cm. Stirr på 1-tallet og 

Syns-
nerven

Den
blinde
flekk

Høyre
øye

Blinde
flekk

Blinde
flekk

Venstre Høyre
Synsnervene

Syns-
retning

Syns-
retning

20°

 Eksperiment: 5 Hvor stor er den blinde flekk?
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reduser avstanden til arket helt til prikken til høyre forsvinner. 

Mål avstanden mellom øyet og papiret når dette inntreffer. Før en 
blyant over rutemønsteret. Følg blyanten med blikket og merk av 
grensene for hvor den svarte prikken er synlig og hvor den er 
usynlig.

Dersom du gjennomfører eksperi-
mentet, vil du kanskje få avmerket et 
felt som vist til venstre på figuren til 
høyre. Vi ser at prikken er usynlig 
over et betydelig område. Størrelsen 
av området vil varierer fra person til 
person og øke med alderen.

Plasser øyet rett over 2-tallet. Juster avstanden slik at flekken forsvinner. Må du 
nærmere eller lengre bort fra mønsteret enn i det første tilfellet? Tegn området hvor flek-
ken er borte. Hvordan er størrelsen på dette området i forhold til det første? 

En tilsvarende test kan gjøres for det høyre øyet.

I dette eksperimentet skal vi måle og 
beregne omfanget av den blinde flekken 
på netthinna.

Til dette eksperimentet trenger vi opp-
gaveark med rutemønster, linjal og blyant. 
Vi kan dessuten trenge en kalkulator for å 
utføre beregningene.

1 2 3

1 2 3

 Eksperiment: 6 Hvor stor er den blinde flekken i virkeligheten [15] c)?

ld

lebd

be
Øye

le

bebd

ld

α
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For å forenkle beregningen, antar vi at

 (7.1)

hvor:

bd – er bredden av den målte flekken på 
papiret (typ. 16 millimeter)

be – er bredden av flekken inne på øyet 
(den ukjente som skal bestemmes)

ld – er avstanden fra øyet til papiret 
(ca. 280 mm)

le – er avstanden fra linsa til netthinna 
(ca. 20 mm for voksne)

Siden åpningsvinkelen (α) er så liten, kan vi tilnærmelsesvis skrive at forholdet mellom 
avstanden mellom linse og objekt, og mellom linse og netthinne, er lik forholdet mellom 
bredden til registrert område og virkelig område på netthinna.

Bruker vi tallene oppgitt over, får vi at den blinde flekk le ≈ 1,4 mm.

Lukk det venstre øyet og hold det høyre øyet rett over krysset på 
figuren under. Stirr på krysset og juster avstanden, inntil den 
svarte prikken i rutemønsteret forsvinner. 

Hva ser du istedet for den svarte prikken?

be
le
ld
---- bd⋅≈

 Eksperiment: 7 Hva “ser” den blinde flekk?
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Siden den blinde flekken er blind, skulle en tro at det ble et hull i synesbildet. Slik opp-
leves det imidlertid ikke. Siden rutenettet er regelmessig på alle kantene rundt den svarte 
prikken, så antar hjernen at mønster er sammenhengende over hele området og setter inn 
det som mangler.

Det samme skjer dersom vi lager et hvitt hull i mønsteret. I en bestemt avstand vil hullet 
bli erstattet av et rutemønster tilsvarende det som er omkring.

Det samme skjer også dersom vi legger en tykk svart strek gjennom en svart prikk. Prik-
ken forsvinner, men linjen fortsetter tvers gjennom området. I det minste har vi en sterk 
følelse av at streken er kontinuerlig.

Det samme gjelder for farger. En farget bakgrunn vil fylles ut med den omkringliggende 
fargen.

Hva skjer dersom vi lar en pinne eller blyant bevege seg gjennom en prikk vi har “plas-
sert” i den blinde flekk?

Det underlige er at blyanten forsvinner for en tid før den dukker opp på den andre siden 
av flekken. Når blyanten først er gjennom og kommet ut på den andre siden av prikken, 
så ser det ut som om blyanten er hel.
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Resultatet av dette eksperimentet tyder på at hjernen bygger opp bildet vi “ser”. Har den 
ikke all informasjonen, gjetter den på en intelligent måte, slik at vi får en følelse av å se 
hele bildet [15] a). Det må imidlertid innrømmes at det kun er en følelse av et mønster 
vi ser, det er vanskelig å se mønsteret klart så langt til side for synsgropa.

7.9 Nr. 9 – Se sort-hvitt etterbilde

Målsetting:

Elevene skal erfare at et bilde de ser på over lengre tid vil 
“henge igjen” på netthinna, og at det skapes et negativt 
etterbilde.

Bakgrunn:

Du har kanskje stirret inn i en lampe, eller sett rett inn i lyset 
fra en blitz. En stund etterpå ser du et etterbilde av dette lys-
punktet, uansett hvor du ser. Det kan være så ille at du bare 
ser et “svart hull” midt i synsfeltet. Isaac Newton hadde en 
meget dramatisk opplevelse knyttet til etterbilder.

En gang mens han studerte sollyset, kom han til å se for 
lenge inn i sola. Da han så bort så han bare en stor svart 
flekk foran øynene som ikke ville forsvinne. Han ble så redd 
at han stengte seg inn i et helt mørk rom i tre døgn.

Newton var heldig. Han kunne lett ha mistet synet. Det kan ikke 
sies for ofte at en aldri skal se rett inn i sola. Noen sekunder kan 
være nok til at synet er ødelagt for resten av livet. 

En trenger heldigvis ikke gå så drastisk tilverks for å se etterbil-
der. Goethe, som riktignok også nevner etterbilde av sola, velger 
seg sprossene i et vindu som eksempel (se figuren til høyre). 
Dersom vi stirrer en stund på dette bildet, eller sitter i et mørkt 
rom og stirrer ut gjennom et lyst vindu, vil vi, når vi flytter blik-
ket til en mørk flate, eller rett og slett lukker øynene, se et 
lysende kors på mørk bakgrunn. Etterbildet er altså en negativ versjon av det opprinne-
lige bildet.

Den tradisjonelle forklaringen på dette fenomenet er at stavene og tappene på netthinna 
blir “utslitte” når man stimulerer dem med et bilde med kraftige kontraster over noe tid 
(30 – 60 sek.). Når blikket flyttes til den hvite flaten, vil de “utslitte” reseptorene være 
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mindre følsomme enn de øvrige, og framkalle en negativ utgave av bildet man har stirret 
på.

I den seneste tiden har en begynt å tvile på om forklaringen er riktig, da en stimulans av 
denne typen ikke skulle være nok til å “slite ut” tappene (eller stavene). En er derfor 
kommet fram til at forklaringen er mer sammensatt enn først antatt og sannsynligvis 
berører fenomener i synssenteret i hjernen.

Flere eksperimenter for klasserommet

Følgende eksperiment støtter imidlertid at effekten har sin årsak i netthinna alene:

I dette eksperimentet skal vi 
undersøke om etterbildet er knyt-
tet til netthinna eller til 
synssenteret i hjernen. Det eneste 
som trengs er en lommelykt.

Hold for det ene øyet mens du ret-
ter lyset fra lommelykta mot det 
andre øyet. Stirr inn i lysstrålen i 
ca. 30 sek. Flytt blikket til en lys flate, og du vil se et negativt 
etterbilde.

Spørsmålet er om etterbildet er knyttet til netthinna på øyet som 
ble belyst, eller om også øyet som har vært tildekket er berørt. 
Dette kan du undersøke ved å sette fingeren i den ytterste 
øyekroken til det belyste øyet og dra den utover. Da vil øyet 
følge med slik at det synlige bildet vil flytte på seg. Dersom 
etterbildet også flytter seg, er det knyttet til netthinna i øyet.

Gjør tilsvarende med det øyet som ikke ble belyst og se om etter-
bildet flytter seg. Om etterbildet i dette tilfelle holder seg i ro, 
støtter det teorien om at etterbildet er knyttet til den belyste nett-
hinna og ikke skyldes prosesser i hjernen.

Eksperimentet synes å styrke teorien om at etterbildet er knyttet til effekter i netthinna.

En annen effekt som kan synes å styrke denne teorien, er at etterbildets relative størrelse 
synes å endre seg med den bakgrunnen etterbildet projiseres mot. Følgende eksperiment 
illustrerer dette.

 Eksperiment: 8 Etterbilde - en effekt i netthinna eller i synssenteret?
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Stirr inn i en tent lampe i ca. 
30 sek. Flytt blikket til hånd-
flata, merk deg størrelsen på 
etterbildet. Flytt så blikket 
til en husvegg eller lignende 
et stykke borte. Hvordan 
forandrer størrelsen på etter-
bilde seg med avstanden til 
det du ser på?

Du vil legge merke til at etterbildet synes å endre 
størrelse avhengig av størrelsen på det du ser på. Ser du på en liten gjenstand vil etter-
bildet oppfattes tilsvarende lite. Flytter du dermot blikket mot en stor vegg kan det se ut 
som om etterbildet blir større, slik at det dekker flere kvadratmeter.

Årsaken til denne tilsynelatende endringen i størrelse, er en naturlig konsekvens av at 
etterbildet er knyttet til et fysisk avgrenset område på netthinna slik at dets omfang og 
plassering er konstant og uavhengig av hva vi ser på. Når dette etterbildet, med konstant 
fysisk størrelse, tolkes inn i en varierende bakgrunn, vil det fortone seg som om det 
endrer størrelse.

7.10 Nr. 10 – Se farget etterbilde

Målsetting:

Elevene skal undersøke etterbildet til seks fargede sirkler. De skal erfare at etterbildene 
har komplemtærfargen av det opprinnelige bildet.

Bakgrunn:

Vi har sett at sort/hvitt bilder blir omdannet til negative etterbilder. Det er naturlig å 
spørre hvordan etterbildet til et farget bilde ser ut.

Goethe forslo å legge et farget silketørkle på hvit bak-
grunn. Så fjernet han silketørkleet og så ned på den 
hvite flaten under. Da så han et tydelig etterbilde. Der-
som tørkleet har fargen grønn vil etterbildet bli rødlig 
eller rosa (se bildet til venstre). Dersom tørkleet er 
blått, blir etterbildet gult.

 Eksperiment: 9 Etterbildets størrelse

Se etterbildet her
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Etterbildet vil altid ha komplementærfargen til fargen på det opprinnelige bildet. Dette 
er en av flere definisjoner på hva en komplementærfarge er. Dersom en blander to kom-
plementærfarger vil resultatet altid bli hvitt eller grått. dette er en annen egenskap ved 
to komplementære farger. I fargesirkelen som er vedlagt dette eksperimentet, står kom-
plementærfargene alltid rett overfor hverandre. Elevene vil derfor oppleve at etterbildet 
av fargekortene ligger nær fargen diametralt overfor fargen på kortet. Normalt skulle 
tabellen bli som følger:

Om noen elever har store avvik fra dette, bør en kanskje sjekke om de har nedsatt farge-
syn. Det kan imidlertid være vanskelig å bestemme fargen på etterbildet.

Det samme inntreffer når elevene ser på flaggene som er gjengitt som etterbildet av noen 
virkelige flagg. Stirrer de på bildene av flaggene, vil etterbildet av flagget være farget 
med komplementærfargene som gjengir det virkelige flagget. Resultatet er vist i figuren 
til høyre.

Flere eksperimenter for klasserommet

En meget overbevisende demonstrasjon av fargete etterbilder 
finnes på internett. 12 lysende punkter er plassert i en ring. Ett 
av punktene i ringen mangler slik at vi kun ser den grå bak-
grunnsfargen. Det manglende punktet settes i bevegelse slik 
at posisjonen løper langs ringene. Fester vi blikket til krysset 
i midten, vil vi etter kort tid se at det manglende punktet 
erstattes av et lyst grønt punkt. Punktet er ikke virkelig, men 

Farge på kort Farge nr. på etterbilde Farge på kort Farge nr. på etterbilde

A - Rød 7 - Lysblå (cyan) D - Gul 9 - Blå

B - Blå 3 - Gul E - Purpur (magenta) 5 - Grønn

C - Grønn 11 - Purpur F - Lyseblå (cyan) 1 - Rød

1)

2)

3)

4)

Finland

England

A)

B)

Sverige

Danmark

C)

D)

Finland

England

Sverige

Danmark
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et etterbilde etter de fargede punktene. Illusjonen finnes på flere nettsteder, for eksempel 
på: http://www.michaelbach.de/ot/col_lilacChaser/index.html.

Stirr på flagget på figuren under i ca. 40 sek. Flytt deretter 
blikket til en hvit flate.

Du vil da ganske riktig se det amerikanske flagget, med hvite stjerner på blå bunn, og 
hvite striper på rød bunn.

Som du skjønner har vi invertert fargene (dvs. byttet ut hver av fargene i flagget med sin 
komplementære farge) i det amerikanske flagget og kopiert det inverterte fargebildet inn 
i boka. Når vi stirrer intenst på bildet, vil det etter en stund dannes et invertert etterbilde 
som har de naturlige fargene til “Stars and Stripes”. Denne spesielle tilleggseffekten får 
vi selvfølgelig bare når fargene er knyttet til gjenkjennelsen av motivet.

Vi ser at annenhver stripe er cyan-blå. Skal vi tro på den tradisjonelle forklaringsmodel-
len, vil bildet i dette området på netthinna “slite” ut de tappene som er sensitive for 
denne fargen. Dermed vil disse tappene gi en noe svakere respons når blikket flyttes til 
den hvite flaten, og de “uthvilte” tappene blir domminerende. Dermed vil vi “se” røde 
striper som er komplementærfargen til cyan-blått. Som tidligere omtalt er denne teorien 
omstridt.

 Eksperiment: 10 Fargede etterbilder
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8 Hjernens tolkning av synsinntrykk
Denne delen av utstillingen skal vise at tolkningen av et synsinntrykk avhenger av i 
hvilken sammenheng synsinntrykket opptrer, og av kunnskaper som vi har tilegnet oss.

8.1 Nr. 11 – Anslå lik lengde
Målsetting:

Elevene skal sammenligne lengdene på linjer. 
Øvelsen viser i hvor stor grad vår bedømmelse er 
avhengig av den sammenheng linjen står i.

Bakgrunn:

Å bedømme lengder er ikke så enkelt som en skulle tro. Figuren under viser tre alterna-
tive plasseringer. At A) er det riktige svaret er ikke opplagt.

Det var den tyske gestaltpsykologen Friedrich Sander (1889–1971) som først konstru-
erte denne illusjonen.

Til venstre på figuren over ser vi en likesidet trekant hvor sidene AB og BC er like lange. 
Til høyre ser vi et parallellogram hvor den samme trekanten inngår. En legger imidlertid 
merke til at trekanten ABC ikke lenger synes å være likebeinet. Den nye sammenhengen 
som trekanten er satt inn, i påvirker vår subjektive oppfatning av linjelengdene.

Samle resultatene fra alle gruppene og før dem inn i tabellen under. 

Nr Gruppe Foreslått verdi Avvik

1
2
3
4

Bilde av modellen

B

CA

B

CA

B

CA
A) B) C)

A

B

C

B

CA
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Undersøk om avvikene er systematiske.

Be dem forslå årsaker til at en lett tar feil, når en skal anslå lengdene?

8.2 Nr. 12 – To ulike bord?

Målsetting:

Elevene skal oppdage at vi tolker dimen-
sjoner og lengder i et tredimensjonalt rom.

Bakgrunn:

Det viser seg at de to bordplatene er geo-
metrisk eksakt like. Den eneste forskjellen 
er at platene er dreid i forhold til 
hverandre.

Årsaken til dette fenomenet er ikke opplagt. En årsak kan være at vi “leser” bildet som 
om vi ser innover i et rom, det vil si at bildet av bordplatene er forkortet innover i teg-
ningen. Hjernen kompenserer for denne forkortningen, da den kjenner fenomenet og 
oppfatter bordet til høyre som bredere enn det er på bildet. Tilsvarende for bordet til ven-
stre, men her blir bordet strukket ut i lengderetningen. Dermed oppfatter vi at bordet til 
høyre er bredere enn bordet til venstre og bordet til venstre lengre enn bordet til høyre.

Selv om bordplatene har eksakt samme geometriske form og samme mål, så tolker vi de 
to geometriske formene forskjellig. Det er slike ting som gjør det vanskelig å foreta nøy-
aktige øyemål.

Lengden av de to bordplatene på bildet som står i utstillingen er 18,4 cm og bredden er 
8,7 cm.

Illusjonen er opprinnelig tegnet av Roger Shepard.

5
6
7
8
9

10

Nr Gruppe Foreslått verdi Avvik

BA
Lengde

Bredde

Bredde

Lengde

Etter Roger Shepard
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Flere eksperimenter for klasserommet

Her er et eksperiment som kan gjøres i et vanlig klasserom:

La en gruppe elever anslå lengden og bredden av et bord uten 
bruk av linjal eller annet måleredskap. Be dem skrive opp 
resultatet på en lapp og samle inn lappene. Finn gjennomsnittlig 
bredde og lengde på bordet slik det er anslått. Kontroller mot det 
riktige resultatet.

La gruppen plassere seg på stoler tilfeldig rundt i rommet. Ta et 
annet bord og plasser det i den ene enden av et rom. Be hver elev 
anslå hvor langt og hvor bredt bordet er fra det stedet de befinner 
seg. Sammenlign forslagene til de som sitter fremst med svarene 
fra dem som sitter langt bak. Er det noen forskjell?

Mål avstanden mellom bordet og hver av elevene. Finnes det en 
sammenheng mellom anslaget og avstanden til bordet?

Er det større feil i anslått bredde enn i anslått lengde? Er det mulig å se en systematisk 
feil? En kan tenke seg at det er lettere å anslå lengden enn bredden av bordet (vi antar 
da at lengden måles på tvers av synsretningen), da bredden i større grad blir fortegnet.

8.3 Nr. 13 – Ser du prikkene? – Hermann-gitteret

Målseting:

Elevene skal bli oppmerksomme på og undre 
seg over de de grå flekkene som synes å oppstå 
i skjæringspunktene mellom de hvite linjene.

 Eksperiment: 11 Å anslå lengder og bredder i klasserommet
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Bakgrunn:

I 1870 beskrev den sveitsiske psykologen Ludimar Hermann (1838–1914) denne illu-
sjonen som har fått hans navn. Han laget et gitter med kvadratiske svarte felter adskilt 
med hvite striper. Han oppdaget at i krysningspunktene mellom de hvite stripene kunne 
han skimte svarte prikker, som forsvant når han stirret direkte på krysningspunktene.

Tilsvarende synes man å se lyse flekker der de svarte linjene krysser i figuren over til 
høyre. For å forstå dette fenomenet må vi se nærmere på reseptorcellene på netthinna og 
de bakenforliggende cellene (skjønt de fysisk ligger foran).

Netthinna er delt inn i 
reseptive felt. Et reseptivt 
felt kan være av forskjellig 
type og størrelse, det vil si 
omfatte ulike antall resep-
torceller (tapper eller 
staver). I synsgropa er de 
reseptive feltene svært små 
for at vi skal kunne se små 
detaljer. Hver reseptorcelle 
har en utløper (akson), som 
fungerer som en elektrisk 
leder. Denne kobler signa-
lene fra reseptorcellen til de 
“bakenforliggende” bipo-
lare cellene. “Koblingspunktet” mellom en utløper og en nervecelle kalles en synapse. 
Synapser kan enten være aktiverende eller hemmende. 
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Til høyre på figuren over ser vi et gjen-
nomskåret reseptivt felt hvor 
reseptorene i sentrum er koblet til akti-
verende synapser (+), det vil si at disse 
cellene vil være med å øke responsen 
med økende lyseksponering. I området 
rundt dette sentrale feltet sitter resep-
torceller som er koblet til hemmende 
synapser (-). Når de belyses, vil disse 
bidra til å hemme signalet fra det resep-
tive feltet. Felter av denne typen, som 
har et aktiverende sentralfelt og en 
hemmende randsone dannes av såkalte 

ON-bipolare celler. På tilsvarende måte finner vi reseptive felt som har en hemmende 
sentral sone og en aktiverende randsone. Slike felt dannes av tilsvarende OFF-bipolare 
celler.

La oss se hvordan vi kan bruke kunnskapen om reseptive felt til å forklare fenomenene 
knyttet til Hermann-gitteret.

Vi har tidligere nevnt at størrelsen på de reseptive feltene i synsgropa er vesentlig min-
dre enn i netthinnas perifere områder. Dette er viktig for å kunne forklare Hermann-
gittereffekten. Til venstre på figuren over har vi tegnet inn hvordan noen av de reseptive 
feltene (ON-type) ligger i forhold til avbildningen av Hermann-gitteret på netthinna. 
Det må bemerkes at vi bare har tegnet inn noen få av de reseptive feltene. I virkeligheten 
vil det være reseptive felt over hele gitteret (både ON-type og OFF-type).

La oss konsentrere vår oppmerksomhet om det hvite krysset øverst til venstre i gitteret. 
Siden vi ser rett på krysset, vil det treffe synsgropa hvor de reseptive feltene er relativt 
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små og i sin helhet faller innenfor kryssets hvite felter. Hos disse feltene vil både de akti-
verende og de hemmende cellene gi omtrent lik respons.

Nederst til høyre i gitteret ser vi et større reseptivt felt som ligger utenfor synsgropa. 
Dette feltet belyses av et område mellom to hvite kryss slik at feltets hemmende celler 
delvis blir liggende på to av de mørke feltene i gitteret. Det vil si at bare en del av feltets 
hemmende område demper signalet fra det reseptive feltet.

Et tredje reseptivt felt er avmerket midt på gitterets nederste del. Dette feltet faller midt 
i et kryss. Dermed vil en større del av de hemmende cellene knyttet til dette reseptive 
feltet bli stimulert av de kryssende hvite feltene. Dette medfører at signalene fra dette 
feltet blir hemmet mer enn signalene fra feltet som ligger mellom de to svarte kvad-
ratene nederst til høyre.

På bakgrunn av dette resonnementet vil korset i sentrum av synsgropen oppfattes jevnt 
hvitt, mens hvite kryss som faller til side for synsgropa vil oppfattes mørkere enn de 
hvite områdene mellom kryssene. Vi vil derfor se mørke prikker i sentrum av kryssene 
som faller i periferien av synsfeltet.

Ut fra denne teorien vil effekten endre seg avhengig av synsavstanden til gitteret og 
bredden på de hvite linjene.

8.4 Nr. 14 – Skrått eller rett? – Kafévegg illusjonen

Målsetting:

Elevene skal oppdage hvor vanskelig det kan være 
å bedømme om to linjer er parallelle når sansene 
forstyrres av omliggende mønster. De skal også for-
stå at illusjonen er avhengig av hvordan mønsteret 
er plassert.

Bakgrunn:

Denne illusjonen ble først beskrevet av Dr. Richard L. Gregory som var bestyrer for 
Bristols The Exploratory Hands On Science Museum. Første gang Gregory oppdaget 
denne rare effekten var på en murveggen i en kafé i Bristol [10] a), derav navnet.
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Grunnmønsteret er gjengitt til venstre på figuren under. Vi ser at selv på dette enkle 
mønsteret, så ser vi tydelig at noe er i ferd med å skje [10] b).

Til høyre på figuren har vi gjengitt et lignende mønser, men fjernet stripen som skiller 
de to rekkene med svarte kvadrater. Vi ser at effekten dermed blir mye svakere. Det kan 
også synes som om den grå streken gir noe sterkere effekt enn den svarte, som demon-
strert på figuren under.

Virkningen blir imidlertid dramatisk når 
flere rader settes sammen. I figuren til 
høyre er radene blitt til kolonner og virk-
ningen er ikke mindre slående. Det er 
vanskelig å tro at de vertikale linjene er 
parallelle, dog ikke med samme avstand. 
Figuren er hentet fra [10] b) og er laget av 
den japanske kunstneren Akiyoshi 
Kitaoka.

Vi skal nå se hvordan kunnskapen om 
netthinnas inndeling i reseptive felt kan 
forklare fenomenet.

På grunn av fordelingen av lyse og mørke 
felter, vil mørtelstripen mellom steinene 
(grå linje) oppleves vekselvis lys og mørk 
som antydet på figuren under.
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I de svært lyse områdene vil de hemmende cellene 
dempe det lyse feltet noe (1), mens de aktiverende 
cellene vil gjøre de mørke feltene noe lysere (2) som 
vist på figuren til høyre.6

Hjernen vil derfor motta signaler som indikerer 
skråstilte mørke felter langs de grå lagene med 
“mørtel” som ligger mellom steinene.

De skråstilte feltene som krysser “mørtel”-stripene 
vil medføre at hjernen tolker stripene med “mørtel” 
som skråstilte. Disse skråstilte linjene vil igjen gi 
oss en følelse av at steinene er kileformete.

Denne teorien støttes av at effekten blir noe svakere når stripene er helt svarte, men som 
vi tidligere har sett forsvinner den ikke helt. Det er derfor meget mulig at forklaringen 
av dette fenomenet er mer sammensatt enn antydet her.

Flere eksperimenter for klasserommet

Det er ikke vanskelig å lage en egen Kafé-veggillusjon.

Kopier bitene til Hermanngitteret over på kartong og klipp ut de to delene. Skjær ut de 
skraverte feltene. Pass på at de grå skillelinjene ikke skades, men blir igjen på sjab-
longen. Brett øvre og nedre kant bakover og lim et ark papir mellom de to brettene slik 
at det dannes en flattrykt muffe. Skyv den andre delen inn i muffen slik at de svarte 
feltene kommer til syne i de utskårne spaltene.

6. Figuren er hentet fra http://www.brainconnection.com/teasers/?main=illusion/cafe-wall

2 1

 Eksperiment: 12 Lag en Kafé-veggillusjon

Brett nedover

Brett nedover

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut
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Se vedlegg A.1 for kopioriginaler og detaljert beskrivelse.

8.5 Nr. 15 – Hvor fortsetter linjen? – Poggendorffs illusjon
Målsetting:

Elevene skal undersøke hvor godt de klarer å 
bedømme forlengelsen av en linje bak en 
maskering (rød stripe). Målsettingen er at de 
skal oppdage at det ikke er så enkelt som en 
skulle tro. Hva kan årsaken være?

Bakgrunn:

Johann Christian Poggendorff (1796–1877) 
var tysk fysikker og kjemiker. Han er mest kjent for sine eksperimenter innen magne-
tisme og elektrisitet.

Poggendorff’s illu-
sjon finnes i mange 
varianter.

På bildet til høyre 
ser de grønne stre-
kene ut til å være 
avbrutt og for-
skjøvet der den 
røde linjen krysser. 
Dette er fordi syns-
inntrykket vårt 
forstyrres av den 
røde skrålinjen. 

Ved å “lese” bildet nedenfra og opp, er det tydelig å se at de grønne linjene er helt rette.

Dette er en illusjon som virker forskjellig på ulike mennesker. Barn og ungdom ser den 
ofte kraftigere enn voksne. Dessuten vil vi etterhvert venne oss til illusjonen slik at 
effekten blir mindre.

Johann Christian Poggendorff 
(1796-1877)
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Figuren til høyre er den tradisjonelle og 
kanskje mest slående varianten av Pog-
gendorff’s illusjon. De aller fleste vil 
gjerne skyve streken på oversiden av bjel-
ken til venstre, for at de to strekene skal 
oppfattes som en sammenhengende strek.

Torstein Hansen ved universitetet i Ulm 
hevder at skrålinjen oppfattes å befinne 
seg et stykke bak bjelken, dvs. vi oppfat-

ter figuren som tredimensjonal. Dersom vi et øyeblikk antar at den virkelig er 
tredimensjonal, så vil det venstre øyet se litt mer av linjen på den venstre siden av bjel-
ken enn hva det høyre øyet gjør. Det vil si forsvinningspunktet på venstre side vil være 
litt lengre ned på bjelken for det venstre øyet enn for det høyre.

Tilsvarende vil høyre øye se litt mer av linjen på høyre side enn det venstre øyet er i 
stand til og punktet der linjen forsvinner vil være noe høyere opp for det høyre øyet enn 
for det venstre.

Det betyr at vi forventer at forsvinningspunktet til linjstykket på venstre side trekkes litt 
ned, og forsvinningspunktet på høyre side trekkes litt opp. Når dette ikke skjer fordi 
figuren i virkeligheten er todimensjonal, så vil det se ut som om forsvinningspunktene 
dras i motsatt retning.

Forsvinningspunktet på venstre side synes å ligge 
for høyt opp på bjelken, og forsvinningspunktet på 
høyre side synes å ligge for lavt. Slik oppstår Pog-
gendorffs illusjon, hevder Torstein Hansen.

Det er imidlertid et ubesvart spørsmål: Hvorfor 
synes effekten å være like sterk for en liggende 
bjelke? Eller er den ikke det? Bedøm selv.

Flere eksperimenter for klasserommet

Ta opp en statistikk som viser hvordan resultatet ble.

Ta opp resultatet fra de enkelte gruppene og før inn i tabellen. 

 Eksperiment: 13 Å anslå lengder og bredder i klasserommet
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Beregn gjennomsnittsverdiene: 

Undersøk om det er en systematikk i avviket.

8.6 Nr. 16 – Grå, gråere, gråest – Gråtoneforskyvning

Målsetting:

Modellen skal vise hvor subjektiv vår 
bedømmelse av gråtoner er.

Bakgrunn:

Ved hjelp av rektangler med sirkulære hull 
kan elevene sammenligne de ulike grå-
tonene og på den måten finne hvilke sirkler 
som har samme gråtone.

Det er fint om elevene først lager seg en hypotese om hvilke to sirkler som er like før de 
undersøker om deres antagelse var riktig.

Nr Gruppe Foreslått verdi Avvik [mm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Gjennomsnittelig avvik:

8

6 1

52

3
4

7
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Den vanlige forklaringen på dette fenom-
enet er at vi ser gråtonen i forhold til 
bakgrunnen eller omgivelsene. Den samme 
gråtonen ser lysere ut mot en mørk bakgrunn 
enn hva den gjør mot en mørkere bakgrunn 
som vist på figuren til høyre. 

Denne effekten forsterkes i enkelte sammen-
henger når vi har en forventning om hvor mørk 
eller lys en gråtone skal være. På figuren til ven-
stre ser vi et eksempel på dette.

Selv om det hvite feltet B, som ligger i skygge har 
samme gråtone som det mørke feltet A, som lig-
ger utenfor skyggen, så ser de helt forskjellige ut. 
Hjernen benytter ulike triks for å tolke denne sit-
uasjonen riktig. I tillegg til å utnytte kontrastene 
til nærliggende ruter, så utnytter den også at sky-

gger gjerne har diffuse overganger, mens mønster har skarpe overganger. Dermed vil vi 
gjenkjenne en skygge som en skygge og tar dette med i betraktningen når vi bedømmer 
lyshetsgraden til feltet i skyggen.

Dette er et glimrende eksempel på hvordan en illusjon gir oss et helt nødvendig fortrinn 
når vi skal tolke våre omgivelser korrekt.

8.7 Nr. 17 – De grå ringene – Koffkas ringer

Målsetting:

Modellen skal vise hvor 
subjektiv vår bedøm-
melse av gråtoner er.
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8.8 Nr. 18 – Hvilke farger ser du? – Dales fargekors

Målsetting:

Modellen skal vise at vår bedømmelse av 
fargenyanser er like subjektiv som vår 
evne til å bedømme gråtoner.

Bakgrunn:

De to fargene i sentrum av korsene er 
begge gråtone 4 på skalaen til høyre.

Igjen får vi et eksempel på hvordan vi lar 
oss lure av omgivelsene. I denne illusjonen får vi inntrykk av at vi ser fargekorsene gjen-
nom to fargede filter. Siden avbildningen til venstre gir inntrykk av å sees gjennom et 
gult filter, vil vi forvente at filteret gjør fargene litt gulaktige. Da dette likevel ikke skjer, 
vil hjernen tolke det grå feltet i midten som litt blåaktig. Tilsvarende vil det blå filteret 
til høyre gjøre den grå fargen i midten gulaktig. I et forsøk på å tolke fargene korrekte, 
“trekkes” altså tolkningen av fargene mot komplementærfargen til filterfargen. Komple-
mentære farger er to farger som, når de blandes som lys, gir hvitt, eller svart når de 
blandes med pigmenter (maling).

8.9 Nr. 19 – Mørk eller lys farge? – Munker-Whites illusjon

Målsetting:

Modellen skal vise hvor subjektiv vår 
bedømmelse av farger og gråtoner er. 

Bakgrunn:

Modellen supplerer de andre modellene i 
denne serien, da gråtoneforskyvningen er 
anderledes enn forventet.

I figuren til høyre har samtlige av de grå 
stripene samme gråtone. De grå stripene 
til venstre grenser mot svarte striper 
over og under, mens de grå stripene til 
høyre, grenser opp mot hvite striper over 
og under. Dermed skulle en tro at de grå 

1
2
3
4
5
6
7

B A
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stripene til venstre skulle virke lysere enn de grå stripene til høyre. Men i virkeligheten 
er det akkurat omvendt. Hva kan dette komme av?

Psykologen Michael Whites er 
den som har eksperimentert mest 
med slike figurer. Han foreslo føl-
gende forklaring på dette 
fenomenet: Vi ser de svarte stri-
pene som en samlet enhet. De vil 
derfor oppfattes å danne bak-
grunnen for de grå stripene til 
høyre som oppfattes å ligge på 
framsiden av de svarte stripene. Tilsvarende oppfattes de grå stripene til venstre å ligge 
bak de svarte stripene. De grå stripene til venstre sammenlignes dermed med den hvite 
bakgrunnen og oppfattes derfor mørkere en de gråstripene til høyre som sammenlignes 
med de svarte stripene i bakgrunnen.

Vi kan derfor slå fast at tolkningen av gråtonenyanser, er mer sammensatt enn først 
antatt. Etter hvert som en har klart å iscenesette nye testsituasjoner, er en kommet fram 
til at tolkningen er langt mer avhengig av den sammenhengen feltene står i enn en skulle 
tro. Dessuten er tolkningen sterkt avhengig av hvordan vi oppfatter at gjenstanden er 
belyst.

8.10 Nr. 20 – Hvor mange farger? – Fargekonstans

Målsetting:

Modellen skal vise at det kan være fordeler med å tolke 
farger inn i et synsinntrykk. 

Bakgrunn:

Den amerikanske kjemikeren og oppfinneren Edwin 
Herbert Land (1909–1991) hadde lagt merke til at et 
grønt eple så grønt ut til tross for at belysningen av 
eplet endret seg betydelig. At vi er istand til å skille spi-
selig fra uspiselig til tross for svært forskjellig 
belysning, har vært viktig for vår evne til å overleve. 
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Land konkluderte med at det ikke bare er bølgelengden til det 
reflekterte lyset fra eplet som gjør at det ser grønt ut, men også 
fargene i omgivelsene til eplet. Denne egenskapen ved fargesyn 
kalles fargekonstans (color constancy). Land mente dette var et 
fenomen som ikke kunne forklares ved hjelp av eksisterende teo-
rier om fargesyn. Han etablere derfor en ny teori som tok hensyn 
til dette og lignende fenomener.

Flere eksperimenter for klasserommet

La, oss illustrere dette fenomenet med et meget enkelt 
eksperiment.

Til dette eksperimentet trengs kun et par 
vanlige solbriller7.

Hold solbrillene opp mot en hvit vegg på 
en armlengdes avstand. Du vil legge 
merke til at den vesle biten av veggen som du ser gjennom glas-
sene, er sterkt farget av de brune (eller oransjefargede) 
brilleglassen. Ta så på deg brillene og se på den samme veggen. 
Hvilken farge har veggen nå?

Se gjerne også på en appelsin og se om fargen på appelsinen 
virker unaturlig brun (eller oransje) når du har brillene på.

Du vil sannsynligvis oppdage at omgivelsene ser ganske normale ut etter kort tid med 
brillene på nesen. Du merker at du har solbriller på, men den hvite veggen er forsatt hvit, 
og den oransje appelsinen er fortsatt oransje slik appelsiner skal være. Vår evne til å kor-
rigere og gjenskape naturlige farger til tross for svært forskjellig belysning (i dette 
tilfellet sett gjennom solbriller), er ganske imponerende.

I årene mellom 1. og 2. verdenskrig gjorde Land en rekke banebrytende oppdagelser 
knyttet til framstilling av polariserende filter. I 1947 demonstrerte han et kamera som i 
løpet av minutter kunne framstille ferdige bilder. Den gang kalt et Land-kamera, men 
som senere er blitt kjent under navnet polaroidkamera. Han regnes derfor med rette som 
polaroidbrillenes og polaroidkameraets oppfinner.

7. Eksperimentet er hentet fra side 134 i [4].

Edwin Land (1909-1991)

 Eksperiment: 14 Fargekonstans
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Edwin Lands oppdagelse

Under arbeidet med det polaroide fargekameraet, bestemte han seg i 1955 for å gjenta 
et forsøk som Maxwell hadde gjort på midten av 1800-tallet. I dette forsøket benyttet 
han tre sort-hvitt slides tatt av samme motiv, men tatt gjennom henholdsvis et rødt, et 
grønt og et blått filter. Ved hjelp av tre lysbildeprosjektorer og de tre sort-hvitt bildene 
ville han gjenskape det opprinnelige fargebildet ved å sette fargefiltre mellom prosjek-
torene og skjermen som vist til venstre på figuren under.

I et forsøk på å gjenskape solnedgangens blåfattige belysning, arbeidet Land og hans 
kollega Meroë Morse kun med den røde og den grønne prosjektoren. Under forsøket ble 
grønnfilteret fjernet slik at skjermen ble belyst av det “røde” bildet gjennom rødfilteret 
og det “grønne” bildet uten filter (som vist på figuren over til høyre). I det korte øye-
blikket dette skjedde, oppdaget Meroë at hun fortsatt så bildet med “hele” 
fargespekteret, dog med noe dempede farger. Det naturlige ville ha vært at en ville ha 
sett et sort-hvitt bilde med nyanser av rødt.

grønt
filter

rødt
filter

blått
filter

grønt
filter

rødt
filter

blått
filter

uten

AvslåttSort/hvitt
slide tatt med
grønt filter

Sort/hvitt
slide tatt med
rødt filter

Sort/hvitt
slide tatt med
blått filter

Sort/hvitt
slide tatt med
rødt filter

Sort/hvitt
slide tatt med
grønt filter
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Dette forundret dem svært og forsøket ble gjentatt 
under kontrollerte betingelser, resultatet ble imidlertid 
uforandret. Forklaringen på dette merkelige fenome-
net er ennå ikke fullt ut forstått. Tidligere hadde man 
antatt at dersom et område av netthinna ble belyst av 
en bølgelengde på 565 nm (nanometer), så ville en se 
rødt lys i dette området. På samme måte ville en se 
blått lys i et område som ble belyst av en bølgelengde 
på ca. 440 nm. Som vi ser så er det ikke så opplagt [7].

Figuren til høyre viser de to bildene de benyttet. De er 
henholdsvis tatt gjennom et rødt og et grønt filter. 
Under eksperimentet ble det øverste bildet vist gjen-
nom det røde filteret, mens bildet under ble vist uten filter. Når de to bildene ble lagt 
over hverandre, ga det kombinerte bildet inntrykk av et forbausende mangfold av farger.

Målinger utført ved hjelp av colorimeter8 bekreftet at det 
kombinerte bildet kun inneholdt nyanser av rødt og grått. 
Likevel ga bildet inntrykk av et mangfold av farger.

Bildet som er vist i utstillingen er et slikt bilde. Det gjen-
gir kun nyanser av rødt og ulike sjatteringer av grått. 
Likevel oppfatter vi flere farger.

8. Et colorimeter måler frekvensinnholdet (spkteret) til det reflekterte lyset.
- 71 -



Lærerveiledning
- 72 -



Lærerveiledning
9 Stereosyn
De neste eksperimentene utforsker hjernens evne til å se dybde.

9.1 Nr. 21 – Flate bilder blir 3D – Stereopar

Målsetting:

Elevene skal få erfare at når hvert av øynene ser to 
bilder tatt med en innbyrdes avstand lik øyen-
avstanden, så vil gjengivelsen bli tre-dimensjonal.

Bakgrunn:

Allerede i antikken lot man seg fascinere av at det er mulig å se 
dybde. Grekerne samlet derfor tidlig kunnskap om emnet. Euklid 
(ca. 365 – 300 f.Kr.) som bodde i Alexandria i Egypt, undersøkte og 
skrev om fenomenet i sin “Optics”. 

Noen ganger sier vi at vi har stereosyn. Stereo kommer av det greske 
ordet “stereos” som betyr fast eller legemlig. Når vi ser en gjenstand 
i stereo får den en form, eller blir legemliggjort i høyde, bredde og 
dybde [11] a). Denne egenskapen kalles derfor ofte også tre-
dimensjonalt syn, eller bare 3D-syn.

Å se tredimensjonalt har mange fordeler. Først og fremst kan vi 
bedømme avstanden mellom oss og det vi betrakter. Denne egenska-
pen finner vi primært hos rovdyr. Disse må kunne bedømme 
nøyaktige avstander for å kunne legge ned et bytte. De har få natur-
lige fiender og trenger ikke “ha øyne i nakken”. Byttedyr derimot har 
ofte øyne på siden av hodet. På den måten blir det overlappende syns-
feltet svært lite. Til gjengjeld har de et meget stort synsfelt uten at de 
trenger å snu på hodet, slik at de kan lett oppdage en fiende og rømme 
i tide. 

Bilde
Venstre Høyre

Bilde

Euklid
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Mange fugler har øynene plassert på siden av hodet, de 
har derfor ofte dårlig evne til å bedømme avstand. Til 
gjengjeld har de et enormt synsfelt, noen fugler kan se 
360° uten å snu på hodet. Ugla er et unntak blant 
fuglene. Den har øynene plassert foran ved siden av 
hverandre slik at den lett kan bedømme avstanden til et 
byttedyr. For å kompensere for det smale synsfeltet, 
kan for eksempel snøugla9, dreie hodet hele 270° til 
hver side.

Vi mennesker er i mange sammenhenger helt avhen-
gige av et godt dybdesyn. Det er nok å nevne bilkjøring og ballspill. Også mange yrker 
stiller ekstreme krav til nøyaktig avstandsbedømmelse. Dette gjelder for eksempel tann-
leger, kirurger, arkitekter, urmakere og håndverkere.

Stereopar

Vi vil i de følgende avsnittene studere forskjellige teknikker for å få fram en illusjon av 
dybde fra flate bilder.

Når vi ser på en gjenstand foran oss, vil 
hvert av øynene se på den samme gjenstan-
den fra litt forskjellig vinkel. Om 
gjenstanden har en utstrekning i rommet, så 

vil de to bildene som gjenstanden danner på netthinnene til hvert av øynene, bli litt for-
skjellige. Dette tolker hjernen som at gjenstanden har en romlig form. Vi sier at 
gjenstanden er tredimensjonal, i motsetning til en gjenstand som kun er avbildet på et 
stykke flatt papir.

Vi kan gjenskape dybdevirkningen ved hjelp av to bilder 
som viser gjenstanden fra litt forskjellig vinkel. To slike bil-
der kaller vi et stereopar. Vi kan gjenskape den 
tredimensjonale dybdevirkningen ved å la øynene se på 
hvert sitt bilde. 

Dette kan gjøres på to prinsipielt forskjellige måter:

1. Enten kan høyre øye se på høyre bilde, og venstre øye se 
på venstre bilde. Vi benytter oss da av det som kalles “Den parallelle betraktnings-
metoden” (under til venstre).

9. Bildet av snøugla er tatt av Roar Solheim, Agder Naturmuseum.
Se også: http://www.nhm.uio.no/ugler/presse.html

Snøugle

Gjenstanden
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2. Eller vi kan la høyre øye se på venstre bilde, og venstre øye se på høyre bilde. En 
slik teknikk kalles “Den kryssede betraktningsmetoden” (under til høyre).

Den parallelle betraktningsmåten kan vi få til ved først å holde de to bildene tett opp til 
øynene, gjerne i kontakt med nesen. Dermed vil øynene se hvert sitt bilde som er svært 
uskarpe. Istedet for å forsøke å fokusere, føres de to bildene bort fra øynene til en 
avstand på ca. 10 cm. I denne avstanden ser hvert øye begge bildene, slik at du totalt ser 
fire bilder, hvorav de to midterste smelter sammen til ett. Dermed ser du tre bilder som 
fortsatt er uskarpe. Beveg bildene ytterligere fra deg til du klarer å fokusere skarpt. Der-
som de to midterste bildene har en tendens til å gli fra hverandre, så vent litt og slapp av 
til de igjen overlapper perfekt. Om du lykkes, så vil du se at det midterste bildet er 
tredimensjonalt.

Den kryssede betraktningsmetoden krever at vi skjeler. Dette kan vi få til ved at øyene 
føres inn mot hverandre som om vi prøvde å se vår egen nese. De to bildene vil også nå 
splittes opp i fire bilder. Kunsten er å få de to midterste til å falle over hverandre. Klarer 
vi det, vil det midterste bildet bli tredimensjonalt som for den parallell metoden.

Det som gjør det vanskelig å se tredimensjonalt med 
stereo bildepar, er at synsretningen til øynene må være 
slik som de vanligvis er når vi ser på noe på lang 
avstand, samtidig som hvert av øynene må fokusere 
slik de gjørr når vi ser på noe på nært hold. Dette er 
uvant og krever trening. Problemet kan imidlertid 
løses ved å bruke et stereoskop med linser. Linsene 
gjør at vi kan fokusere som om vi så på noe på avstand 
og vi slipper konflikten mellom synsvinkel og fokus.

Når vi bytter om bildene slik at høyre øye ser det som venstre øye vanligvis ser og 
omvendt, vil perspektivet i bildet bli snudd. Det som buler innover vil se ut som om det 
buler utover og omvendt. Denne effekten inntrer bare fullt ut når det vi ser på gjenstan-
der som naturlig kan bule både innover og utover. Vi vil ha problemer med å få et ansikt 
til å bule innover, da dette normalt aldri inntreffer.

Parallell betraktningsmetode Krysset betraktningsmetode

Bilder av
gjenstanden

Bilder av
gjenstanden
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9.2 Nr. 22 – 3D med fargete briller – Anaglyfer
Anaglyfe bilder er stereo bildepar som er 
lagt oppå hverandre. For å skille dem fra 
hverandre, fargelegges de to bildene med 
komplementærfarger. F.eks. ved at venstre 
bilde fargelegges med cyan og og høyre 
med rød. Ved hjelp av briller med fargede 
glass, kan de to bildene igjen skilles slik at 
hvert av øynene kun ser ett av bildene.

Målsetting:

Vise hvordan komplementære farger kan 
brukes til å skille høyre og venstre bilde fra hverandre ved hjelp av fargede filter.

Bakgrunn:

Dette er en morsom teknikk som benytter seg av fargefiltre og komplementære farger. 

Dersom vi holder et cyanfarget glass opp mot lyset, ser vi at lyset som kommer ut på 
baksiden av glasset er cyanfarget. Det vil si at dette glasset slipper bare gjennom cyan-
farget lys og stopper (absorberer) alle de andre fargene i det hvite lyset. Vi kaller dette 
glasset for et cyan filter. Tilsvarene kan vi gjøre med et rødfarget glass. Det vil bare 
slippe gjennom den røde delen av det hvite lyset slik at lyset som kommer ut på baksiden 
av filteret er rødt. Dette glasset kaller vi et rødt filter.

En rød strek mot vil forsvinne mot den hvite bakgrunnen dersom vi betrakter den med 
det røde filteret. På samme måten forsvinner en cyanfarget strek mot den hvite bakgrun-
nen når vi ser på den med cyan filteret.

Dersom vi derimot ser på den røde streken med cyanfilteret, vil vi se en svart strek. 
Siden den røde fargen ikke innholder noe cyan, vil det ikke slippe noe lys gjennom det 

Rødt filter

Rød strek Cyan strek

Cyan filter Rødt filter

Cyan strek

Svart
strek

Cyan filter

Rød strek

Svart
strek
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cyanfargede filteret fra den røde streken og den vil se svart ut. Tilsvarende blir den cyan-
fargede streken svart når vi ser på den med det røde filteret.

To farger som har disse egenskapene kaller vi komplementære. 
Rødt og cyan er komplementære farger, dvs. at den rene rødfar-
gen ikke inneholder noe cyan og rent cyan inneholder ikke noe 
rødt.

Nå er vi klare til å forstå hva anaglyfer er for noe.

Til høyre ser vi en tegning av en kirke. Den er tegnet i to farger, 
en rød og en litt forskjøvet i cyan.

Med filterbrillene på vil hvert av øynene se et litt forskjellig bilde 
av kirken. Øyet med cyanfilter ser bare den røde tegningen og 
øyet med det røde filteret vil bare se den cyanfargede tegningen. 
Siden de to tegningene gjengir kirken sett fra en litt forskjellige synsvinkler, vil vi bli 
lurt til å tro at kirken står opp fra papiret, og vi ser en tredimensjonal tegning av kirken.

Ordet anaglyph er satt sammen av to greske ord som betyr 
“igjen” og “skulptur”. Det var i 1853 at Wilhelm Rollman som 
den første kunne demonstrererte anaglyfe tre-dimensjonale teg-
ninger. Han benyttet blå og røde linjer på svart bakgrunn for å få 
fram effekten. I 1958 benyttet den franske fysikeren Joseph 
D’Almeida (1822–1880) gjennomlysbare bilder (lysbilder) 
plassert foran to landterner med henholdsvis rødt og grønt glass. 
Dernest projiserte han de to fargede bildene oppå hverandre på 
et lerret. Publikum som benyttet røde og grønne filterbriller, så 

da sorthvitt bilder i tre dimensjoner10. I 1883 viste William Friese-Green (1855–1921) 
den første filmen med “levende” bilder basert på anaglyf teknikk. De første filmene 
hadde emulsjon på begge sider av filmstripen. På den ene siden lå de røde bildene, på 
den andre de grønne11.

En artig variant av denne type film ble vist på en kino i New York i 1922. Her kunne 
publikum velge om de ville ha en lykkelig eller tragisk avslutning på filmen. Gjennom 
det røde filteret kunne de se den lykkelige slutten, mens de gjennom det grønne filteret 
så den tragiske slutten. En kan vel slå fast at ingen av avslutningene kunne sees i tre 
dimensjoner, [12] b).

10. Den historiske informasjonen er hentet fra http://www.rleggat.com/photohistory/history/
anaglyph.htm

11. Se http://www.mybrightonandhove.org.uk/page_id__5718.aspx.

W. Friese-Green
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Den franske vitenskapsmannen Louis Ducas du Hauron (1854–1932) var den første 
som i 1891 lagde et papirbilde sammensatt av et rødt og blått bilde lagt over hverandre.

I løpet av årene er det utviklet en praksis hvor det røde filteret dekker det venstre øyet 
og det cyanfargede det høyre øyet. Det antas at det ikke er noen fysiske årsaker til dette, 
enn det rent praktiske. I prinsippet kan en bruke et hvilket som helst komplementært far-
gepar, men det er svært lite å hente på å velge andre farger. Noen påstår at 
fargekombinasjonen blå – gyldengul (amber) fungerer meget bra for tomater vist mot en 
himmelblå bakgrunn.

9.3 Nr. 23 – Kaos tar form – Tilfeldighetsstereogrammer

Målsetting:

Lære elevene en metode til å se 
tilfeldighetsdiagrammer, skape fas-
cinasjon og gi en forklaring på 
fenomenet.

Bakgrunn:

På slutten av 1980-tallet dukket det 
opp en rekke merkelig bilder som 
syntes å vise tilfeldige støymønster, 
men som framsto som flotte tredimensjonale former, dersom man klarte å “stokke” 
øynene riktig. Disse bildene har nå gjennom snart 20 år skapt fascinasjon og glede for 
noen, og frustrasjon og oppgitthet for andre som aldri har klart å få innsyn i denne 
merkelige verden.

Bilder av denne typen kalles tilfeldighets-stereogrammer (Singel Image Random dot 
stereograms), og inneholder skjult visuell informasjon. Fenomenet ble først oppdaget og 
studert av den ungarske forskeren Bela Julesz12 (1928 – 2003).

Julesz oppdaget dette fenomenet da han i 1940 fikk se to bilder tatt i rask rekkefølge fra 
et spitfire fly. Bildene viste et delvis islagt eleveløp, hvor isen fløt nedover langs eleven. 
Da han la bildene ved siden av hverandre som stereopar, oppdaget han at bildene uventet 
ga inntrykk av en dyp kløft midt i eleveløpet. Siden bildene var tatt til litt forskjellig tid, 
og dermed viste en liten forflyttning av isen, ble det skapt et inntrykk av en dyp kløft13.

12. Se også http://ur.rutgers.edu/medrel/viewArticle.html?ArticleID=3697
13. Denne historien er hentet fra [14] e), en artikkel som også gir en god teoretisk forståelse for 

fenomenet.
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Bela Julesz fortsatte sin utforskning av fenomenet 
ved Bell laboratoriene på slutten av 50-tallet, i for-
bindelse med sin forskning på syn og vår tolking av 
bilder (synspersepsjon). I 1959 publiserte han sine 
resultater, i en artikkel hvor han viste hvordan det er 
mulig å skape tredimensjonale mønster i bilder som 
i utgangspunktet er uten mening.

Han tok for seg et tilfeldig mønster med svarte og 
hvite prikker, som vist på bildet til høyre. I dette 
mønsteret klippet han ut et rektangel og forskjøv det 
mot venstre. Da fikk han et hvitt felt til høyre for rek-
tangelet, som han fylte med et nytt tilfeldig 
mønster14.

Når de to mønstrene “skjeles” over 
hverandre, vil øynene gjenkjenne 
mønstrene i de to bildene og tilstrebe å 
behandle dem som ett bilde. Imidlertid 
vil et rektangelært utsnitt i bildet til 
høyre være forskjøvet i forhold til 
mønsteret på bildet til venstre. En slik 
forskyvning vil nettopp inntreffe der-
som rektangelet svever over 
bakgrunnen, som vist på figuren til 
høyre, og hjernen vil tolke bildet som 
tredimensjonalt.

På figurene til høyre, er bildene som 
de to øyene ser, adskilte i et stereo-par, 
ett bilde for hvert av øynene.

14. Figuren er hentet fra http://www2.vo.lu/homepages/phahn/rds/history.htm

venstre øye høyre øye

h.ø.v.ø.

venstre øye høyre øye
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I 1979 fant Christopher 
Tyler i samarbeid med pro-
grammereren Maureen 
Clarke (ved Smith-Kettle-
well ocular institute i San 
Francisco), en metode hvor 
de to bildene kunne legges 
over hverandre15. Denne nye 
teknikken ble kalt auto-
stereogrammer eller Single 
Image Random Dot Stereo-
grams – SIRDS, siden det 
kun var nødvendig med ett 
enkelt bilde.

Figuren under forklarer hvordan dette fungerer.

Hvert av øynene fanger inn en rekke bildepunkter. Hvert punkt uttrykker deler av bildet 
sett fra to forskjellige vinkler, det vil si sett fra henholdsvis høyre og venstre øye. Et bil-
depunkt som ligger enten bak eller foran bildeplanet (papiret), vil da måtte avbildes som 
to punkter i bildeplanet. Avhengig av om vi velger å se på bildet med omtrent parallell 
synsretning for øynene (A på figuren over), eller om vi velger å krysse synsretningen (B 
på figuren over), vil punktet se ut til å ligge henholdsvis bak eller foran bildeplanet. Der-
som bildet skal inkludere farger og ikke bare gråtoner, må punkter som representerer 
samme punkt i bildet også ha samme farge. Dette er vist med åpne og lukkede sirkler i 
bildet over. 

15. Figuren er hentet fra http://business.gorge.net/eyecare/explore/stereograms.asp

A C
Bilde-

Bildet ser ut 
til å være her...

Bplanet

eller her.Bilde-
punkter

Flere bildepunkter
Sammenfallende

 bildepunkter

D
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Skal vi gjengi en buet flate bak bildeplanet, kan dette gjøres ved hjelp av mange par av 
punkter som vist i figur C. Dette vil medføre at bildet består av en mengde punkter som 
tilhører venstre øye, og en like stor mengde andre punkter som tilhører høyre øye. Siden 
begge øyne ser alle punktene, vil det være umulig å skille ut punkter som skal til hvert 
av øynene. Bildet forblir en samling punkter uten mening.

Det geniale med Tayler og Clarces metode er at i stedet for å ha dobbelt sett av punkter, 
så plasseres de slik at de punktene som det venstre øye skal se, alltid sammenfaller med 
de punktene som høyre øye skal se. Det vil i praksis si at alle punkter har mening for 
begge øynene. Den eneste utfordringen er å stille inn øynene slik at punktene overlapper 
på riktig måte. En datamaskin sørger for å velge plassering av punktene slik at sammen-
fall alltid oppnås i ønsket avstand fra bildeplanet. Dette er illustrert i tegning D til høyre 
på figuren.

I 1991 forbedret og videreutviklet kunstneren Cheri Smith og programutviklerne Tom 
Baccei og Bob Salitsky metoden slik at det også ble mulig å vise fargebilder, dvs. at 
metoden tillot bruk av andre grunnmønster enn svarte og hvite prikker. Metoden er 
patentert og ligger til grunn for forretningsforetaket Magic Eye. I løpet av 90-tallet pro-
dusert dette og andre firma en mengde bøker som viste slike bilder [14] c).

Bilder av denne typen er først og fremst estetiske og skaper fascinasjon ved at vi må 
streve for å avsløre “hemmeligheten”. Men kanskje de også kan brukes til å sende hem-
melige meldinger?
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10 Synssansen i samspill med andre sanser
La oss først se på et par eksempler som viser i hvilken grad vi er avhengige av synet for 
å koordinere bevegelsen.

10.1 Nr. 24 – Speilvendt tegning
Målsetting:

Hensikten med denne øvelsen er å vise 
hvor viktig samspillet mellom syn og 
håndbevegelse er når vi tegner.

Bakgrunn:

I Vitensenteret i Trondheim står en modell som utfordrer 
øye-hånd koordineringen. På et lite bord til høyre på model-
len, ligger papir og blyant. Gjennom et vindu på toppen av 
modellen, kan en se sin høyre hånd som holder blyanten 
over papiret. Imidlertid er hele bildet speilvendt, slik at det 
som er høyre hånd ser ut som venstre hånd. Når en skriver 
fra venstre mot høyre med høyre hånd, ser det ut som om en 
skriver fra høyre mot venstre med venstre hånd. Dette er 
mulig ved hjelp av en rekke speil som snur bildet av hånda.

De besøkende oppfordres til å tegne trekanter og sirkler. Dette viser seg å være særdeles 
vanskelig siden vi er vant til å bruke synet som støtte ved tegningen. I denne modellen 
blir synsinntrykket snarere en ulempe enn en hjelp.

En kan imidlertid tvinge seg til å koordinere håndbevegelsen uten støtte av synet. En må 
da aktivt utelukke det visuelle bildet og tenke håndbevegelser. Det er dette en gjør når 
en tegner i blinde eller i mørke. Figurene blir kanskje ikke så fullkomne som de ville ha 

Speil

Skjerm

Lag en strek langs
en av veiene

Start

Mål

Skriv navnet ditt her:
______________

Oppgaveark
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blitt ved bruk av synet på normalt vis, men utvilsomt langt bedre enn ved se på det 
omvendte bildet man ser i modellen. Modellen understreker hvor avhengige vi er av at 
det er samsvar mellom det vi gjør og det vi ser at vi gjør.

Det er imidlertid langt enklere å skrive navnet sitt enn å tegne geometriske figurer. Dette 
kommer av at navnet har vi skrevet så ofte, at denne bevegelsen er automatisert og det 
visuelle bildet er ikke lenger så viktig for å løse oppgaven.

10.2 Nr. 25 – Kast med “skjevt” blikk

Målsetting:

Å vise betydningen av samspillet mel-
lom syn og bevegelse.

Bakgrunn:

Hermann von Helmholtz (1821–1894) 
publiserte i 1867 en artikkel som 
beskrev eksperimenter med horisontal 
forskyvning av synsinntrykket [6]. 
Senere er disse eksperimentene gjentatt og variert i det uendelige.

Problematikken er som følger:

Anta at det står en kopp foran meg på bor-
det. Hvordan kan jeg vite hvor koppen 
befinner seg dersom jeg ønsker å gripe den? 
Men du ser den jo, vil du kanskje si. Ja jeg 
ser den, men hvordan klarer jeg å ha en for-
mening om hvor i rommet den befinner seg 
bare på bakgrunn av at jeg ser den?

Jeg vet at koppen er avbildet opp-ned på 
netthinna i øyet. Øynene og hodet mitt kan 
være i ulike vinkler. Kroppen kan være 
vridd, jeg kan stå bøyd eller oppreist. Like-
vel har jeg en klar formening om hvor koppen er, slik at jeg kan strekke ut armen og 
gripe den uansett i hvilken stilling jeg står. For å klare denne oppgaven må hjernen hele 
tiden ta hensyn til alle disse forholdene.
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Data fra eksperimenter tyder på at denne kunnskapen er knyttet til de ulike delene av 
kroppen. Det vil si at min venstre hånd “vet” hvor koppen er, uavhengig av min høyre 
hånd. Ikke nok med det, kunnskapen er i tillegg knyttet til måten jeg velger å gripe kop-
pen på.

Det er kanskje mer naturlig å spørre: Hva betyr det egentlig at jeg vet hvor koppen min 
står? Betyr det at hjernen har plassert den i et slags koordinatsystem; 30 cm rett fram, 
15 cm til høyre og 25 cm ned? Eller betyr det noe annet?

En vil kanskje tro at en dreining av synsinntrykket ikke betyr så mye siden også hånda 
som griper etter koppen, er forskjøvet tilsvarende mot høyre, og at hånda dermed vil 
kunne gripe koppen uten problemer.

Så enkelt er det imidlertid ikke.

En del av sanseapparatet vårt holder rede på hvor de ulike delene av kroppen befinner 
seg. Selv om vi lukker øynene har vi likevel en klar fornemmelse av hvor hender og føt-
ter er. Med briller som dreier synsfeltet vil det være en uoverenstemmelse mellom den 
posisjonen vi ser at hånda er i, og den posisjonen vi føler at hånda er i. Det er derfor 
stor sannsynlighet for at vi vil bomme på koppen første gang vi griper etter den med bril-
lene på.

Det er imidlertid forbløffende hvor raskt en venner seg til 
brillene. La oss anta at vår forsøksperson med brillene på, 
trener opp sin høyre hånd til å gripe koppen korrekt. En 
skulle da tro at han umiddelbart, uten særlig problemer, 
også kunne gripe koppen med venstre hånd. Slik er det 
imidlertid ikke. Han vil erfare at han også må trene opp 
venstre hånd på samme måte som høyre, for å gripe kop-
pen uten problemer.

La oss igjen anta at vi trener opp høyre hånd, men ikke venstre. Når vi mestrer situasjo-
nen godt, tar vi av oss brillene. Da vil vi erfare at vi bommer på koppen når vi forsøker 
å gripe den med høyre hånd, men lykkes umiddelbart dersom vi bruker venstre hånd. 
Det betyr at denne effekten er knyttet til høyre hånd alene, og at den henger i etter at vi 
har tatt av oss brillene. At effekten av brillene sitter i etter at vi har tatt dem av, kalles 
negativ ettereffekt. Det tar imidlertid kun sekunder før alt er normalt igjen.

Forskning viser at den negative ettereffekten er sterkest for den innøvde handlingen, 
“det å gripe koppen”. Andre bevegelser med hånden som det ikke ble øvd på med briller, 
er mindre preget av negativ ettereffekt. Mens effekten er helt fraværende hos den andre 
hånden som ikke ble trent.
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En skal heller ikke ha trent lenge med briller før en får betydelig negativ ettereffekt. 
Effekten merkes selv etter 30 sekunders trening med briller [5].

10.3 Nr. 26 – Bytt om øynene – Pseudoskopet

Målsetting:

Å vise betydningen av samspillet mellom syn og bevegelse.

Bakgrunn:

Dette merkelige instrumentet, som første gang ble beskrevet av 
Charles Wheatstone (1802–1875) i 1852 [17] c), gjør det mulig å se 
det konvekse som konkavt og omvendt. Ser vi ned på beina våre 
gjennom et pseudoskop, så vil høyre og venstre fot bytte plass. Tar vi 
et skritt fram med høyre foten, så vil det se ut som om venstre fot flyt-
tes fram og omvendt16. Likeledes vil det som buler ut, se ut som det 
buler inn, og omvendt. Navnet pseodoskop er hentet fra gresk og 
betyr noe i nærhet av “feilaktig syn” (false view”)

Vi skulle derfor tro at ser vi på et ansikt gjennom et slikt instrument, så ville ansiktet 
bule innover og ikke utover. Vi skal se at fullt så enkelt er det ikke.

Wheatstone hadde i flere år arbeidet med ulike typer stereoskoper for å kunne gjenskape 
romlige bilder. For at de to bildene skulle falle sammen til ett stereoskopiske bilde, 
benyttet han blant annet prismer. Det var i forbindelse med dette arbeidet at han oppda-
get at om han byttet om på de stereoskopiske bildene ble synsinntrykket invertert, slik 
at det som var konkavt nå ble konvekst, og det som i virkeligheten var konvekst ble 
konkavt.

16. Dette gjelder bare ved bruk av prismatiske psaudoskoper. Psaudoskoper basert på speil vil 
ikke bytte om høyre og venstre.
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Øverst på figuren til 
høyre ser vi en bøtte 
med bunnen ned. Dette 
får vi fram ved å skjele17 
de to bildene over 
hverandre slik at vi får 
fram et stereoskopisk 
bilde. Bytter vi om de to 
bildene, slik at venstre 
øye ser høyre bilde og 
omvendt, vil vi se at per-
spektivet er vrengt ut 
inn, og vi ser en bøtte som vender bunnen opp.

Dette fascinerte Wheatstone og inspirerte ham til å gå videre med dette merkelige feno-
menet. Han kalte det Ombyttet relieff (“Conversions of Relief”) [17] c).

I hvert av de to prismene skjer en inn-
vendig totalrefleksjon. Det betyr at hvert 
av øyene ser et individuelt speilbilde av 
objektet, hvilket tilsvarer det vi har gjort 
med de to bildeparene av bøtta. Hvert av 
de to nederste tegningene i figuren er 
individuelt speilet. Vi legger også merke 
til at vi oppnår det samme ved å bytte om 
på de to bildene. Figuren til venstre viser 

Wheatstones pseudoskop. Vi ser omrisset av de to prismene inne i holderen. I nedkant 
av figuren er plasseringen til øynene antydet. Figuren er hentet fra [16] c).

Firmaet Solus Engineering produserte slike pseudoskop 
på 1920- og 30-tallet [17] b).

Nylig har et annet firma begynt å lage pseudoskoper (M-
X3 er utviklet og produsert av Terry Pope). Denne 
modellen benytter speil, hvilket gir en langt større syns-

17. Det vil si at høyre øye ser høyre bilde og venstre øye ser venstre bilde.

 Eksperiment: 15 Inverterte bilder

PrismePrisme

ØyeØye
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felt, ingen sideveis speilvending samtidig som det gir forsterket dybdevirkning. 
Ulempen er at pseudoscopet blir relativt stort. Denne modellen er i salg via nettstedet 
Grand Illusion eller direkte fra Popes eget fima Phantascope18.

Figuren under viser hvordan dette pseudoskopet er bygget opp.

Som vi ser skifter synsinntrykkene til 
høyre og venstre øye side ved at hvert 
bilde reflekteres to ganger. På den måten 
unngås speilvending av bildet. På tegnin-
gen er speilene faste. Det betyr i praksis at 
speilenes innbydes vinkler må avstem-
mes meget nøye. Dessuten vil man ha 
problemer med å se gjenstander som er 
nærmere enn 4 – 5 meter, på grunn av 
problemer med å akkomodere19. Dette 

problemet kan løses ved at ett av de ytterste speilene er dreibart som vist på bildet over.

18. Mer informasjon finnes på nettadressen http://www.phantascope.co.uk/
19. Akomodere betyr at øynene justeres sideveis for at begge skal se det samme bildet.

Pseudoskop framstilt
av et engelsk firma.
Instrumentet er i salg
hos Grand Illusion

Skissen viser hvordan
pseudoskopet virker

Hengsel
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Her har vi valgt å sette et hengsel på 
det ene speilet. Bildet til høyre viser 
det ferdige instrumentet.

Virkningen blir spesielt tydelig når 
vi betrakter gjenstander som i natur-
lig tilstand både kan bule utover og 
innover. Dersom vi betrakter et 
ansikt gjennom pseodoskopet skulle 
en tro at ansiktet ville bule innover. 
Slik vil det imidlertid ikke være. Vår forventning om at ansikter skal bule utover er så 
sterk at den overskygger selve synsinntrykket. Ser vi på et ansikt, så vil vi oppleve at det 
er noe underlig med ansiktet, men at formen likevel er riktig.

Ser vi derimot mot busker og trær som står bak hverandre, vil vi få en sterk fornemmelse 
av at det er noe galt med bildet. Greiner som delvis er skjult bak andre greiner synes like-
vel å ligge foran. Et slikt bilde vil derfor skape en konflikt. Det er ikke naturgitt at noen 
greiner ligger foran andre. Greiner kan være foran eller bak. På den annen side er det 
underlig at en grein som skjuler en annen grein befinner seg lengst borte.

Velger vi derimot et motiv hvor begge tilfeller er like sannsynlig, vil perspektivet i bildet 
vendes perfekt. Dette er for eksempel tilfelle med gardiner som henger ned foran et 
vindu. Foldene i gardinet kan like gjerne bue utover som innover. Begge variantene er 
like riktige og det er ikke vanskelig å skape en perfekt illusjon.

I utstillingen har vi hengt opp en innretning som 
består av tre deler. Del 1 er en sylinder med vertikale 
striper, del 2 en rød kube, og del 3 er en rombeformet 
prisme. Hele innretningen roterer inne i et opplyst 
skap.

Ser en den roterende innretningen gjennom pseudo-
skopet vil en etter en stund erfare at romben roterer 
en vei, mens de to andre delene synes å rotere motsatt 
vei. Siden prismet er gjennomsiktig vil de bakerste 
delene av prismet bytte plass med det fremste delene 
sett gjennom pseudoskopet. Kuben og sylinderen er 
ikke gjennomsiktige og vil dermed fortsette å rotere 
riktig vei. Dermed ser det ut som om prismet roterer 
motsatt av de to andre delene.

Se inn fra denne siden Hengsel

Del 1

Del 2

Del 3
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Flere eksperimenter for klasserommet

I det neste eksperimentet skal vi gjenta Wheatstones eksperiment ved hjelp av fotogra-
fier av gardiner.

Vi velger et motiv hvor det er like meningsfullt om motivet buer 
utover eller innover. Det stereoskopiske bildeparet under viser 
gardier som folder seg ut og inn. Til venstre på bildet har vi pekt 
på en fold som i dette bildeparet buer fra oss og innover i bildet. 

Gjør bildet av gardinen tredimensjonal ved å skjele bildene over 
hverandre, eller bruk at stereoskop.

Bytter vi om bildene, vil vi tydelig se hvordan folden lengst til venstre på bildet har 
endret perspektiv. Nå buer den mot oss, det vil si ut av bildeflaten.

 Eksperiment: 16 Gardiner som buer inn og ut

RiktigBuer fra oss

OmbyttetBuer mot oss
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Fra disse eksperimentene har vi lært at det ikke bare er øyet som gir omgivelsene per-
spektiv, men også den tillærte forventing om hvordan gjenstander og andre former 
normalt skal se ut. Ansikter skal bule utover, mens for eksempel gardiner kan bukte seg 
både innover og utover. 

10.4 Nr. 27 – Farger og fargenavn – Stroops effekt

Målsetting:

Hensikten med øvelsen er å 
vise at det er en sammen-
heng mellom synet og 
talespråket.

Bakgrunn:

Normalt vil det gå omtrent 
dobbelt så fort å lese farge-
navnene slik de står med 
bokstaver, enn om vi skal si 
hvilken farge hvert fargenavn har. Årsaken til dette er at fargenavnet og fargen den 
representerer, er nært koblet til hverandre i vår bevissthet. Når fargen ikke stemmer med 
ordets betydning, vil vi bli forstyrret og må tenke oss om, noe som tar lengre tid. En kan 
ev. sammenligne lesehastigheten på farger hvor navn og farge stemmer, med lesehastig-
heten av en tekst hvor ingen fargenavn stemmer med fargen.

Å nevne fargene i felter som vist på plansje 2 burde derfor gå 
raskere siden vi ikke blir forstyrret av teksten.

Denne testen er svært følsom for redusert hjernefunksjon. 
Resultatet vil derfor påvirkes sterkt av mangel på søvn, hjerne-
skade eller høydesyke. Testen har derfor blitt brukt under 
Everest-ekspedisjoner for å se hvor sterkt påvirket de enkelte 
medlemmene av ekespedisjonen var av den store høyden.

Fenomenet kalles Stroops effekt20 etter den amerikanske psy-
kologen John Ridley Stroop (1897–1973) som først beskrev 
den i 1935, og er en effekt som er lett å demonstrere.

Som en hjelp for den som ønsker å gjennomføre testen kan følgende nettsted anbefales: 

20. Se referanse [13] c).

RØD  GUL  SORT   GRÅ
ORANSJE   SORT  RØD
BLÅ  LILLA  SORT  GUL
RØD BLÅ GRØNN GRÅ
BLÅ RØD GUL ORANSJE
SORT  GUL  RØD  LILLA
GRØNN RØD BLÅ LILLA

Plansje 1 Plansje 2

John Ridley Stroop
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http://faculty.washington.edu/chudler/java/ready.html. Nettstedet er tilrettelagt for tes-
ter utført i klasserommet.

Flere eksperimenter for klasserommet

Her er en variant av testen.

Til dette eksperimentet trengs en serie lapper hvor et ord er plas-
sert fire ulike steder på lappen, oppe, nede, til høyre eller til 
venstre. Ordet skal enten være oppe, nede, høyre eller venstre, 
men det skal ikke være overenstemmelse mellom ordets betydn-
ing og plasseringen. Eksempelvis:

I stedet for å lese selve ordet skal man si hvilken plass ordet har. 
En skal altså lese: Oppe, høyre, nede, venstre, venstre, oppe... 
Som kontroll kan en bruke “nøytrale” kort som vist på figuren 
under, for så å sammenligne “lesehastighet”.

Her skal en lese posisjonen til prikken som følger: Oppe, høyre, 
nede, venstre, venstre, oppe ...21.

En tilsvarende test kan lages ved å blande ord og antall. I figuren under skal en angi hvor 
mange ord som er skrevet opp, ikke hvilket ord. Som kontroll kan en benytte kort med 
like mange prikker plassert omtrent på samme sted som tallordene. Rekkefølgen bør 

21. Testkort i større format finnes i vedlegg A.3 på side 137.

 Eksperiment: 17 Høyre, venstre, opp og ned

Høyre
Oppe

Venstre

Nede Høyre

Nede
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kanskje være forskjellig. Det er dessuten viktig at antallet er så lavt at telling i seg selv 
ikke blir noen tidkrevende utfordring.

En kan også benytte nøytrale ord istedet for prikker. For eksempel: hund, hus, dør, kniv 
osv.

Det finnes ulike teorier for hvorfor forskjellene mellom de ulike testene er så store. De 
to vanligste teoriene er:

1. Ord leses fortere enn tiden det tar å sette navn på farger.
Om dette er tilfelle så kan en sammenligne hastigheten når man setter navn på farge-
navn som er feilaktig angitt, og når man setter navn på fargede felter. I dette tilfellet 
vil en avsløre hvor mye feil navn betyr.

2. Vi blir lettere forstyrret når vi skal angi en farge, enn når vi kun leser fargenavnet
Det vi si at å angi en farge krever større oppmerksomhet, derfor blir vi lettere 
adspredt når vi skal angi fargen dersom det ikke er overenstemmelse mellom det som 
står skrevet og det som beskriver sitasjonen.

Det hersker imidlertid fortsatt usikkerhet omkring forklaringen på dette fenomenet.

10.5 Nr. 28 – Bilder får liv – Zoetropen

Målsetting:

Aktiviteten viser hvordan raskt skiftende bilder 
gir inntrykk av en sammenhengende bevegelse.

Bakgrunn:

Zoetropen ble oppfunnet av fysikeren William 
G. Horner (1786–1837) i 1833 og ble snart et 
populært lektøy. Det fine med zoetropen var at 
flere kunne se “filmen” samtidig fra forskjellige 
kanter.

Tre Fire
To Ni

SeksTre
Tre

Tre Tre
Fire

Fire

Fire

Fire

Fire To

To

Ni
Ni

Ni Ni

Fem
Fem

Fem
Fem

Seks
Seks

SeksSeks

En
En

En

En En
En

Sju

Sju
Sju
Sju
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Horner kalte sin innretning for Daedaleum som 
betyr “djevelens hjul”. Det var først i 1867 at 
amerikaneren William Lincoln ga det navnet 
Zoetrop, som betyr “livets hjul”, og som står i 
sterk kontrast til Horners navn.

Zoetropen består av en trommel som kan rotere 
om en vertikal akse som går gjennom tromme-
lens midtpunkt. Trommelen er gjennomhullet 
av spalter. Rett overfor hver av spaltene, på inn-

siden av trommelen, er det montert en sekvens av bilder. Ser en gjennom spaltene når 
zoetropen er i bevegelse, vil en i korte glimt se bildene på den motsatte siden av trom-
melens innside. Dersom trommelen har tilstrekkelig fart, vil bildene bli “levende”.

Flere eksperimenter for klasserommet

La elevene lage sin egen zoetrop.

En zoetrop kan lett lages av papp og et håndtak av tre som vist 
på figuren under.

For detaljert beskrivelse se:
http://www.viten.ntnu.no/lagdinegen/zoetrop.pdf 

 Eksperiment: 18 Lag en zoetrop

3mm

2

Rundstav

Kort rundstav

3

1

5
Kort rundstav

Stoppskive

Stoppskive

Håndtak
(rundstav)

Skrue

6
Stiftemaskin
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La elevene søke på nettet å finne ut hva følgende er for noe:

Søkeord:

- Taumatrope
- Phenakistoscope
- Praxinoscope

 Eksperiment: 19 Finn ut mer
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11 Perspektivforvrengning
Disse modellene forvrenger perspektivet i det vi ser.

11.1 Nr. 29 – Det merkelige rommet – Ames rom
Dette er en aktivitet som lar seg gjennomføre i klasserommet.

Målsetting

Aktiviteten skal vise at perspektiv krever stereosyn.

Bakgrunn:

For å bedømme hvor langt unna en gjenstand eller en person befinner seg, vurderer vi 
blant annet størrelsen til personen i forhold til omgivelsene. Jo lengre borte personen er, 
jo mindre blir han i synsfeltet vårt.

Til venstre på tegningen til 
høyre ser vi ei jente og en gutt. 
Vi tolker bildet slik at jenta er 
mye nærmere enn gutten, men 
at de i virkeligheten er omtrent 
like høye.

Til høyre på tegningen har vi 
flyttet gutten litt ned, samtidig 
som vi har gitt ham en stor 
paraply. Da synes vi at gutten 
plutselig blir svært liten, til tross for at figuren er den samme som på tegningen til 
venstre.

Høyt
hjørne

Lavt
hjørne

H

h

l

L

Kikk-
hull
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I 1946 utnyttet den amerikanske øyenlegen Adelbert Ames Jr, dette prinsippet til å lage 
et rom hvor alt så normalt ut dersom rommet ble betraktet fra en spesiell vinkel, men var 
meget skjevt og skakt sett fra en hvilken som helst annen vinkel. Ideen hadde han imid-
lertid fra fysikeren Hermann von Helholtz (1821–1890) som på slutten av 1800-tallet 
skisserte et slikt rom. Dette rommet går under betegnelsen et perspektivforvrengt rom, 
eller Ames’ rom.

Bildet til høyre er hentet fra 
utstillingen i Exploratorium i 
San Fransisco [3].
På dette bildet ser vi inn i rom-
met gjennom et lite hull i den 
ene veggen. Det er den samme 
jenta som står i henholdvis 
høyre og venstre hjørne av 
rommet. Hun er med andre ord 
like stor, men ser for oss ut til å 
være over dobbelt så stor i det 
venstre hjørnet som i det høyre.

Egentlig står jenta til høyre 
omtrent dobbelt så langt borte 
som jenta til venstre. Det vil si at bakveggen i rommet skrår sterkt som vist på figuren 
under.

Rommet er imidlertid bygget 
slik at når vi bare ser på det 
med det ene øyet fra en helt 
bestemt vinkel, så ser rommet 
helt riktig ut. Det vil si at 
vinkelen øyet ser de to hjør-
nene under, er den samme. Alle 
hjørner og kanter er også der vi 
forventer at de skal være i et 
normalt rom slik at bildet på 
netthinna av det forvrengte 
rommet, er det samme som vi 
ville ha sett i et normalt rom. 
Med bare ett øye klarer vi ikke 
å bedømme avstanden til de to hjørnene og jenta. Vår tolkning blir dermed at hun er mye 
større i det ene hjørnet enn i det andre.

Ser gjennom

h

2h

2h
b

2b

hullet i veggen

Bakvegg
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I teorien vil det finnes uendelig mange rom som gir det samme bildet på netthinna. 
Denne flertydigheten løser hjernen vår ved at den velger den varianten som den har erfa-
ring for fungerer til daglig, nemlig at gulv og tak er horisontale og alle veggene er 
vertikale og står vinkelrett på hverandre.

Al Seckel (1958–) 22 og Alice Klarke [3] som har 
studert dette rommet, mener at det som er viktig for 
at det skal oppfattes som et vanlig “kubisk” rom, er 
for det første at alle lengder og vinkler er riktige, og 
at linjene ved tak og gulv ser ut til å være i flukt med 
horisonten. Det er interessant å merke seg at men-
nesker som har levd i kulturer hvor rette vinkler og 
rektangulære flater er skjeldne, også oppfatter rom-
met som kubisk.

Det er imidlertid en liten detalj som forstyrrer bildet 
og som røper at noe er galt når vi ser gjennom hul-
let. Siden hjørnene i bakkant har ulik avstand til 
observatøren, så må øyet endre fokusering når det flytter blikket. Dette vil normalt ikke 
være nødvendig i et vanlig kubisk rom.

Målingen viser at høyden av det høye hjørnet er dobbelt så høyt som det lave, og at det 
høye hjørnet er omtrent dobbelt så langt fra det lave hjørnet.

Ved hjelp av oppskriften i vedlegg A.2 kan elevene selv bygge en modell av Ames rom. 

11.2 Nr. 30 – Omvendt perspektiv 

Målsetting

Elevene skal oppdage at å se perspektiv er tillært 
og knyttet til gjenkjennelse. 

Bakgrunn:

Bildet til høyre viser modellen i utstillingen. 
Modellen er ikke et vanlig maleri, men en tredi-
mensjonal figur som stikker ut fra veggen. Bildet 
gjengitt i denne boka kan derfor på ingen måte 
yte modellen rettferdighet. Dersom vi beveger 

22. Tilsluttet California Institute of Technology (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Seckel)

Klipp ut

kikkehullet

Lim her

Lim her

Lim her

Lim her
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hodet fra side til side, vil vi oppleve at hele modellen beveger seg. Effekten blir sterkere 
om det en øyet lukkes.

Vanligvis når kunstnere tegner eller maler todimensjonale  bilder med perspektiv, skjer 
dette ved at forlengelsen av parallelle linjer møtes i horisonten (topunkts perspektiv).

Når vi betrakter en tredimensjonal  figur, for eksempel en ter-
ning, vil den kanten som er nærmest øyet gi det største bildet på 
netthinna, mens de kantene som er lengre borte vil avbildes 
som kortere. Figuren til venstre viser hvordan dette vil se ut.

Det som gjør at modellen i utstillingen virker rar, er at perspek-
tivet er snudd, slik at hjørnene som er nærmest og stikker ut fra 
veggen er kortest og de som er lengst borte er lengst. Hjernen 

vil i imidlertid tolke modellen med utgangspunkt i vante forestillinger. Det hjørnet som 
er kortest tolkes som lengst borte, mens det som er lengst tolkes som nærmest. En slik 
tolkningen er imidlertid i dette spesielle tilfellet helt gal, hvilket gir et underlig inntrykk 
av bevegelse når hodet beveges fra side til side. Vi velger å kalle dette fenomenet for 
“invertert perspektiv”. Se avsnitt 13.6 for utdypende kommentarer.

Flere eksperimenter for klasserommet

Følgende gir mulighet for å lage sitt eget bilde med invertert perspektiv.

En utklippsmodell finnes på 
nettsiden [16] d). Skriv ut, 
klipp, brett og lim opp. For å 
kunne få fram effekten er det 
viktig å se på modellen med ett 
øye.

Figuren til høyre viser hvordan 
bildet ser ut når det er montert. 
Umiddelbart ser det ganske flatt 
ut. Den vesle tegningen under 
viser imidlertid hvilke deler 
som stikker ut fra bakgrunnen. 
Ser du på modellen mens du beveger hodet fra side til side, vil 
du få en overraskelse.

kort

lang

kort

 Eksperiment: 20 Invertert perspektiv
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11.3 Nr. 31 – Forvrengte bilder – Anamorfe bilder

Målsetting

Elevene skal oppdage at manipulering og for-
vregning av bilder også foregikk for flere 100 år 
siden. Dessuten at vi også i dag bruker denne 
teknikken til spesielle formål.

Bakgrunn:

De forvrengte bildene vi har vist ved denne sta-
sjonen kalles anamorfe bilder. “Anamorf” 
kommer fra gresk og kan tolkes som det som 
formes på nytt. Anamorfe bilder er bilder som er 
projisert på ei plan eller krum flate. Bildet får 
igjen sin opprinnelige form enten ved å betrakte 
det deformerte bildet fra en bestemt synsvinkel, 
eller reflektert fra ei krum flate.

Bildet av spanielen under er omformet slik at det først blir riktig dersom vi ser bildet i 
et sylindrisk speil.
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Til høyre ser vi det 
opprinnelige bildet i 
tillegg til en forstør-
ret versjon av det 
gjenskapte anamorfe 
bildet.

Metallsylinderen 
fungerer som et kon-
vekst (utovervendt) 
speil.

For å forstå hva som skjer, bruker vi en blyant som 
eksempel. For å kunne se må øyet ha lys. Når vi i dette 
tilfellet ser en blyant i speilet, er det egentlig det reflek-
terte lyset fra blyanttegningen vi ser.

På figuren ser vi hvordan lyset som kommer fra blyan-
ten, treffer speilet. Selv om speilet er krumt, vil lyset 
følge de vanlige lovene for refleksjon. Egentlig burde 
vi ha sett en forvrengt blyant i speilet. Vi har i stedet 
tegnet en svært fordreid blyant på papiret, slik at den 
blir riktig når vi ser den i det krumme speilet.

Et naturlig spørsmål er hvordan en kan komme på å 
lage slike forvrengte bilder? Det underlige er at det på 
1600-tallet, da kunstnere var opptatt av å framstille så 
naturtro malerier som mulig, begynte å eksperimentere 
med anamorfe bilder. Les mer om dette i avsnitt 13.4.

Det brukes også i dag. Bil-
det til venstre viser hvordan 
markeringen i sykkelbanen 
er strukket ut slik at sykke-
listen, som ser bildet skrått 
ned foran seg skal oppfatte 
en sykkel i riktige 
proporsjoner. 

Sylinder-
speil

Innbilt
bilde

Tegning

Øye

Lysstråler

Sett på skrå forfra Sett rett ovenfra
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12 Illusjoner på krakkene
Hver av de åtte krakkene som følger med utstillingen har et motiv på setet.

1. Lys og skygge, innover utover
Motivet består av en rekke skyggelagte sirkler. 
Avhengig av hvordan de er skyggelagt, synes det 
som om noen buler inn og andre buler ut. Dreies 
krakken rundt, vil man oppdage at det synes som om 
de fleste av oss forutsetter at belysningen kommer 
på bortsiden av stolen (ovenfra), siden de sirkelene 
som buler inn er belyst i nedkant, og de som synes å 
bule ut er belyst i overkant. Les mer om denne illus-
jonen i avsnitt 13.1.

2. Bulende sjakkbrett
Motivet på denne krakken tar utgangspunkt i et 
sjakkbrettmønster sammensatt av 64 kvadrater. Ved 
å tegne små kvadratiske prikker inne i noen av 
rutene, ser det ut som om mønsteret buler mot oss. 
Motivet er inspirert av arbeidene til den japanske 
kunstneren Akiyoshi Kitaoka. Illusjonen er knyttet 
til det samme fenomenet som omtales som kafe-
vegg illusjonen (avsnitt 8.4).

3. Kvadrater eller ikke kvadrater
Motiver viser fire kvadrater på en bakgrunn av 
radielle linjer. Som oftest tolker vi sanseinntrykk i 
forholdt til omgivelsene. Slik også i dette tilfellet. 
Sett i forhold til det radielle bakgrunnsmønteret ser 
ikke lenger kvadrater ut til å være kvadratiske. 
Denne illusjonen er undersøkt av mange, men blir 
oftest knyttet til den tyske psykologen Ewald 
Hering.
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4. Bevegelsesillusjon
Motivet på denne krakken består av et sirkelformet 
felt med stående rektangler omkranset av liggende 
rektanger. Samtlige rektangler er vekselvis sorte og 
hvite som på et sjakkbrett. Dersom vi flytter blikket 
rundt om i motivet, ser det ut som om feltet i midten 
beveger seg i forhold til mønsteret omkring. Illusjo-
nen kalles Ouchi-illusjonen etter den japanske 
kunstneren Hajime Ouchi. En antar at illusjonen 
skyldes at det regelmessige mønsteret skaper tvetydigheter som hjernen tolker som 
bevegelse (avsnitt 13.8).

5. Rotasjonsillusjon
Motivet på denne krakken er også inspirrert av 
arbeidene til den japanske kunstneren Hajima 
Ouchi og gir inntrykk av at hele bildet roterer når vi 
flytter blikket rundt i motivet. Årsaken skyldes 
sannsynligvis at hjernen forvirres slik at det skapes 
tvetydigheter med hensyn til om motivet er i beveg-
else eller ikke. Les mer om denne type kunstnerisk 
uttrykk i avsnitt 13.8.

6. Tvetydigheter
Avhengig fra hvilken vinkel vi betrakter bildet fra, 
så vil vi kunne oppfatte motivet som en hest med 
man eller, dreid 90°, som en frosk som sitter på en 
bunt siv som flyter på vannet. Det finnes en rekke 
kunstnere som har moret seg med å lage tvetydige 
motiver av denne typen.

7. Gustave Verbeck (1867–1937) 
fikk på slutten av 1800-tallet den fikse ide at han 
skulle lage tegneserier som kunne leses begge veier 
og opp-ned med mening, i en sammenhengende his-
torie. En meget krevende øvelse. Her ser vi bilde 5 
og bilde 8 i historien om ”The old man Muffaro and 
The lady Lovekin”. Muffaro blir i bilde 5 angrepet 
av en stor fisk (snu motivet rundt), mens hans 
elskede Lady Lovekin blir fanget av en stor fugl (se 
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bildet til høyre) når vi møter bildet på nytt, når vi leser historeien bakfra og opp-ned. 
Heldigvis ender det hele godt ved at Muffaro får sin Lovekin tilbake i bytte mot 
fisken.

8. Margaret Tatchers illusjon
Motivet viser et bilde av ansiktet til en mann gjengitt 
to ganger ved siden av hverandre. Når bildene sees 
på hode så ser de ganske like ut. Dersom vi imidler-
tid dreier dem 180° rundt og ser dem rettvendt, skjer 
en dramatisk forvandling. Det ene ansiktet blir helt 
groteskt fordi munnen og øynene er snudd 180°. 
Årsaken til denne dramatiske forvandlingen er at når 
vi betrakter et ansikt vil vi bruk den en delen av 
hjernen som har spesialisert seg på å gjenkjenne og 
tolke ansiktsutrykk. Snur vi ansiktene på hode, 
bruker vi en annen del av hjernen, som riktignok 
gjenkjenner motivet som et ansikt, men som ikke er 
i stand til å tolke ansiktsuttrykket. Dermed har vi 
problemer med å se noen særlig forskjell på de to 
ansiktene når de står på hode. Ser vi dem rettvendt, 
bruker vi den delen av hjernen som har spesialisert 
seg på ansiktsgjenkjenning. Dermed vil den snudde 
munnen og øynene gi et groteskt uttrykk. Illusjonen kalles Margaret Tatcher illusjo-
nen da hun var den første som ble avbildet på denne måten av Peter Thomson i 1980.
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Del III

Illusjoner i kunst
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13 Illusjoner brukt i kunsten

13.1 Betydningen av belysning
I en serie på 12 malerier har billedkunstneren Per Formo tatt utgangspunkt i et geome-
trisk nettverk. Nettverket har han bygget opp ved å trekke linjer mellom roterende 
vektorer som vist til venstre på figuren under. Ved å ta ut deler av nettverket og farge-
legge flatene, framstår en rekke ulike effekter.

Utgangpunktet for figuren under er det samme nettverket, men i dette tilfellet utnytter 
han alternative diagonaler i feltene. Til venstre er nettverket foran lagt over bildet. I 
midten er de nye diagonalene tegnet inn. I figuren lengst til høyre er de ubrukte linjene 
fjernet slik at nettverket brukt i bildet framkommer tydelig.

Vi aner nå relieffet i bildet, selv om det ennå ikke er helt tydelig hva som stikker ut og 
hva som stikker inn i bildet. For at dette skal bli tydeligere, skyggelegges flatene. Dvs. 
at farger som skal ligge i skyggen av et framstående parti, gjøres mørkere. 
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De fleste vil ha en klar formening av hvilke partier av bildet som stikker fram og hva 
som ligger i bildeplanet. En kan stille spørsmål om hvorfor dette er så åpenbart.

Dersom vi betrakter figuren til venstre på figuren under, vil de aller fleste erfare at tolv 
av sirklene buler utover mens de øvrige buler innover. Viktige forutsetninger for vår tol-
kning er at vi oppfatter at deler av bildene ligger i skygge, mens andre belyses. Vi har 
også en klar formening om at lyset kommer ovenfra.

Dette kommer tydelig fram dersom vi snur bildene opp ned som vist på figuren under. 
Bildet til venstre har nå fått tolv sirkler som buler innover, mens på bildet til høyre er 
perspektivet snudd. Det som før syntes å peke utover, synker nå inn i bildet og omvendt.

Dersom vi fjerner skyggeleggingen og 
bare ser på nettverket, vil vi se at geome-
trien i selve nettverket synes å påvirke 
hvilken vei formene peker. Ser vi på nett-
verket slik det er utformet i figuren til 
høyre, vil vi ha problemer med å bestemme 
oss for om deler av bildet stikker ut av eller 
synker inn i bildeflaten.
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Her burde det ligge an til å skape et paradoks med passende skyggelegging.

I Bølgevariasjon 2 er utgangs-
punktet det samme nettverket av 
linjer. Men her har kunstneren 
skjult planet som “fjellryggene” 
stiger opp av. Dermed mister vi 
en referanse, og “forsenknin-
gene” i bildet ligger ikke 
nødvendigvis i et plan.

En annen årsak til at relieffet er 
noe svakere, kan være at fargene 
og kontrastene ikke er så sterke i dette bildet. Dessuten er de fargede partiene som løper 
fra øverst il nederst i bildet, gjennomgående, også dette kan dempe opplvelsen av relieff.

13.2 Gråtoneforskyvning
Se nøye på figuren til høyre. Feltene som er 
merket med henholdsvis A og B har samme 
gråtone. Normalt vil man oppfatte de to flatene 
som svært forskjellige. Flaten A oppfattes 
nesten som svart, mens flaten B oppfattes 
nesten som hvit.

Her er det mange ting som skjer. For det første 
forventer vi at felt B er hvitt og felt A er sort, 
fordi vi tolker det som et sjakkbrett med hvite 
og sorte felt. Videre observerer vi at feltene til 
venstre for sylinderen ligger i skygge. At det er 
snakk om en skygge, skjønner vi av de myke overgangene mellom det skyggelagte 
området og de delene som ligger i lyset. Vissheten om at feltet B ligger i skyggen gjør 
at vi oppfatter ruta som lysere enn den i virkeligheten er. De skarpe kantene mellom 
rutene gjør at vi tolker disse som malt på plata. Alt dette til sammen gjør at vi “mis-
tolker” den "egentlige" gråtonen hos de to rutene A og B.

En lignende effekt gjør seg gjeldene i bildet til Per Formo. Feltene A og B har nesten 
identisk gråtone. Selv om feltet A er litt mørkere enn B, så oppfattes forskjellen mye 
større enn den i virkeligheten er. Dette skyldes at B oppfattes som et hvitt felt som ligger 
i skyggen, mens A oppfattes som et svart felt som ligger badet i lys. Legg også merke 
til at forskjellen mellom de to feltene synes større på bildet lengst til venstre. Årsaken 
til dette er at vi tolker de to feltene inn i en større sammenheng hvor strukturen kommer 

Bølgevariasjon 1 Bølgevariasjon 2

R
ef

er
an

se
fla

te
- 111 



Lærerveiledning
tydeligere fram. En hver gråtone, eller for den saks skyld farge, påvirkes i større grad av 
sine omgivelser enn vi vanligvis er klar over. Et felt isoleret fra sine omgivelser, kan 
oppfattes å ha en helt annen farge, enn hva det har når det står i en sammenheng.

At de to gråtonene er nesten identiske ser vi i bildet til høyre, hvor vi har latt en stolpe 
av grått overlappe begge områdene.

13.3 Kontrastforsterkning og machbånd

Figuren til venstre viser to flater med ulike grå-
tone. Der de to gråtonene møtes, er det laget en 
jevn overgang. Det er imidlertid ikke enkelt å se at 
overgangen er jevn. Studerer man overgangen 
nærmere, synes det som om overgangen ikke er 
jevn, men har en mørk stripe til venstre for over-
gangen, og en lys stripe til høyre for overgangen. 
Disse to linjene finnes ikke i virkeligheten, emn er 

et resultat av netthinnas oppbygning. Linjene kalles machbånd oppkalt etter den øster-
rikske fysikeren og filosofen Ernst Mach (1838-1916) som først beskrev dette 
fenomenet.

Figuren til høyre viser fem stol-
per med gråtoner. Hver stolpe er 
fargelagt med en helt jevn grå-
tone. Fyller vi mellomrommene 
med mellomliggene gråtoner, så 
vil vi oppdage at det synes å 
skje noe med de fem stolpene.

A

B

A

B

A

B

Mørk linje Lys linje
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Vi oppdager at det som ble opp-
fattet å være stolper med helt 
jevne gåtoner, synes å ha blitt 
mørkere på venstre side enn på 
høyre side. Vi får dermed en 
opplevelse av at hvert av feltene 
buer inn i flaten.

Denne effekten er igjen et 
resultat av det som skjer i øyet. 
Vi ser machbådene i grensen 

mellom gråtonene. Der en mørk gråtone møter en lysere, vil den mørke siden synes å bli 
mørkere og den lyse siden, lysere. Vi får en forsterkning av kontrasten mellom de to 
flatene.

Denne samme effekten finner vi igjen i bildet 
“Uten tittel” til Per Formo. Som vi ser, blir 
radene av fargede kvadrater lysere mot top-
pen av bildet. Dermed oppstår det machbånd 
i de horisontale overgangene mellom 
kvadratene. Dette gjør at kvadratene synes å 
bue, som skyldes at vi tolker machbåndene 
som skygger. Siden vi har en tendens til å anta 
at lys kommer ovenfra, vil flatene bue inn i 
bildet.

Vi ser den samme effekten i et annet av Per For-
mos bilder, Rutemønster (vist til venstre). Her 
ser vi hvordan rutenettet er dekket med skrålinjer 
som gir et inntykk av et papir som er brettet langs 
diagonaler for deretter å bli flatet ut igjen uten 
helt å lykkes. Dermed får “papiret” en tilsynela-
tende skrukkete overflate. Ved å la diagonalene 
dele opp rutene i nyanser av den samme fargen, 
oppstår machbånd som forsterker inntrykket av 
en skrukkete overflate ved at deler av flatene 

synes å være skyggelagt. En kan forundre seg over at det ser ut som om flatene buer 
innover i bildet. Dette synes å forutsette at lyset faller inn fra venstre. En kan imidlertid 
speilvende bildet uten at buene i overflaten synes å endre retning, så her er det en annen 
effekt som gjør seg gjeldende.
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13.4 Perspektiv
Gjennom middelalderen preget den bysantiske tradisjonen 
malerkunsten. Denne tradisjonen hadde sterke religiøse under-
strømmer og omfattet blant annet ikontradisjonen.23 
Kunstnerne malte “flate” bilder uten perspektiv. Noen hevder 
at dette var for å understreke at bildene ikke gjenga fysiske 
legemer, men den menneskelige ånd som ikke hadde noe 
volum eller dybde i rommet. På 1400-tallet oppdaget kunst-
nerne perspektivet, og maleriene fikk etter hvert et langt mer 
realistisk uttrykk som vi ser av Piero della Francescas maleri 
La Citta Ideale fra 1470.

En av de mest kjente illustrasjonene 
som beskrev den nye teknikken, er 
tresnittet Undervisning i maling av 
Albrecht Dürer (1472–1527) fra 
1525. I dette bildet viser han hvordan 
han arbeidet for å oppnå riktig per-
spektiv og proporsjoner ved bruk av 
en trådramme og et siktepunkt.

Det var imidlertid Filippo Brunel-
leschi (1377–1446) som på 1400-
tallet oppfant trådrammen som 
Albrecht Dürer brukte.

23. Veggmaleri i St Sylvester's oratory, Santi Quatro Coronati, Rome, Ikonet er hentet fra:
http://www.ateliersaintandre.net/en/pages/aesthetics/Chronology/chronology.html

Maria-ikon fra tidlig 1200-tall
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Per Formos bilde “Uten tittel” gir også inntrykk 
av perspektiv. Når vi betrakter bildet ser vi tyde-
lig at det er sett fra høyre side nedenfra. Bildet 
synes å vise 12 klosser som ligger tett inntil 
hverandre. Perspektivet kommer tydelig fram 
ved at vi ser de ytterste klossene avbildet i per-
spektiv. Det er umulig å se av bildet at hele 
motivet er malt på en plan flate. Dersom vi 
betrakter bildet fra en annen kant, vil vi avsløre 
at kunstneren lurer oss.

I de seneste årene er det blitt vanlig med gatemaling. Dette er motiver som sett fra en 
spesiell vinkel gir inntrykk av tredimensjonalitet.

Bildet til venstre viser et eksempel 
på et slikt gatemaleri, malt av den 
tyske gatekunstneren Edgar 
Mueller. Bildet viser hvordan han 
har omdannet en gate til en kløft 
fylt med vann24.

Dette er ikke egentlig noe nytt. 
Kunstnere på 14- og 15-hundre-
tallet brukte lignende teknikker for 
å skjule sine hensikter.

Manfred Stader er en annen anerkjent gatemaler som 
begynte å utforske denne kunstarten på begynnelsen av 
1980-tallet mens han studerte ved Städel Artschool i Frank-
furt. Alt i 1985 var han en kjent gatemaler. Senere ar han 
fått flere priser for sine arbeider som kan studeres på hans 
hjemmeside: http://www.3d-street-art.com/

Maleriet vist til venstre er hentet fra et arbeid han utførte i 
Vilnius i Litauen.

24. http://www.crystalxp.net/news/nl504-edgar-mueller-kurt-wenner-julian-beever-street-art-
3d.htm
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13.5 Anamorfe (forvrengte) bilder
Kunstnerne oppdaget tidlig at perspektivet 
endret seg med observasjonspunktet. Alt på 
14-hundretallet begynte noen å eksperimentere 
med bilder sett fra svært spisse vinkler. Et av 
det mest kjente eksemplene på dette er Hans 
Holbeins (1497–1543) Ambassadørene fra 
1533 [18]c.

Ved føttene til de to “ambassadørene” (Jean de 
Dinteville og Georges de Selve) er det gjengitt 
en anamorf hodeskalle (innfelt nederst) som på 
en skjult måte bringer døden inn i bildet.

I Tyskland ble det populært å lage anamorfe 
bilder som i forvrengt form forestilte én ting, 

og sett på riktig måte forestilte noe helt annet. Erhard Schön (1491–1542), en av Dürers 
elever, eksperimenterte med denne teknikken [18]c.

Det mest opplagte var å gjengi et motiv slik at når det ble sett fra siden, fikk det riktige 
proporsjoner, og man så hva motivet skulle forestille. På bildet over har Schön gjengitt 
Charles V, Ferdinand av Østerriket, Pave Paul III og Francis I. Dersom man ser bildet 
rett forfra, gjengir det et landskap med mennesker, jorder og hus.
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Bildet over gjengir Edward VI i anamorf form. Bildet er laget av William Scrots (virke-
periode 1537–1553), og kan enten betraktes skrått fra siden eller ved hjelp av et speil 
som holdes på skrå ved enden av bildet. Siden bildet er rektangulært, vil det få en tra-
pesform når vi ser på det i speilet.

For å unngå trapesformen laget man derfor det anamorfe bildet trapesformet den motsatt 
veien, slik at det ble rektangulært sett i speilet.

På 1600-tallet begynte man å undersøke reglene for anamorfe avbildninger, og man ble 
i stand til å gjengi former som var langt mer komplekse enn kun strekking i horisontal 
eller vertikal retning. Eksempler på slike er anamorfe bilder som kan gjenskapes i sylin-
driske eller koniske speil. I 1646 utga Jean-Francoise Niceron boken Thaumaturgus 
Opticus, eller fritt oversatt: Framstilling av optiske mirakler.

Følgende to figurer er hentet fra boken. Den ene illustrerer hvordan en kan framstille 
anamorfe figurer strukket i lengderetningen, og til høyre hvordan en kan lage anamorfe 
figurer som kan retransformeres ved hjelp av et sylindrisk speil.

Speil
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Alle disse teknikkene starter med å tegne den opprinnelige figuren i et kvadratisk rute-
nett. Deretter konstrueres det anamorfe rutenettet. Til slutt overføres tegningen rute for 
rute fra det kvadratiske til det anamorfe rutenettet.

Framgangsmåten for framstilling av anamorfe bilder strukket ut i lengderetningen, er 
beskrevet i detalj i [18]d.

Vi finner flere kunstnere som har eksperimentert med disse teknikken i det 19- og 20-
århundre. Vi kan nevne Salvador Dali (1904–1989) og ikke minst den ungarske kunst-
neren Istvan Orosz (1951–) [18]e.

2.–11. mars 2001 ble det holdt en utstilling ved The Art Center Washington, Tyne & 
Wear. Utstillingen presenterte en rekke teknikker og eksempler på anamorfe bilder. I til-
legg ble det tilbudt et dataprogram for å eksperimentere med anamorfe bilder. 
Programmet er utviklet av Phillip Kent25 og er fritt tilgjengelig på nettadressen: 
http://www.anamorphosis.com/software.html. Bildet av spanielen er laget med dette 
programmet (se avsnitt 11.3).

Teknikken og programvaren er også beskrevet i boka Fysikkeksperimenter - for bruki i 
skolen [1].

13.6 Perspektivforvrengning

Som nevnt i forrige avsnitt er perspektiv noe som kom relativt sent inn i billedkunsten. 
I de seneste årene finner en kunstnere som har eksperimentert med perspektiv på nye og 
spennende måter. Et eksempel på dette ser vi modell 30 “Invertert perspektiv” (se avsnitt 
11.2). 

Den som virkelig har studert fenomenet “invertert perspektiv” er 
den engelske kunstneren Patrick Hughes (1939– ). Han har siden 
1964 laget tredimensjonale bilder med “invertert perspektiv”, 
eller “reverspective”, som han kaller metoden. Dette er tredimen-
sjonale bilder malt på flater som stikker ut fra veggen slik som 
modellen i vår utstilling [16] a). 

Det som forvirrer oss er at de partiene som fysisk sett stikker ut fra 
bildet, er de vi normalt vil oppfatte som lengst borte og omvendt.

Undersøkelser som er gjort av disse bildene viser at effekten er avhengig av hvor virke-
lighetsnære maleriene er. Effekten blir betydelig svakere når bare hjørnene er markert 

25. Phillip Kent kan kontaktes via e-post: p.kent@ioe.ac.uk. Vennligst kontakt Kent dersom pro-
grammet brukes offentlig.

Patrick Huges
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med streker på “maleriet”. Effekten forsvinner helt når flatene er ensfarget uten marke-
ring av hjørnene. Dette støtter teorien om at det er viktig at bildene gjennkjennes som 
romlige gjenstander.

Det er dessuten funnet ut at effekten er vesentlig sterkere når bildene betraktes med bare 
ett øye. Dette er heller ikke spesielt overraskende da en lettere lar seg lure av et galt per-
spektiv når en opphever det stereoskopiske synet.

En har også målt i hvilken avstand fra maleriet illusjonen av “invertert perspektiv” enten 
forsvinner eller oppstår. En har dels gjort målinger ved at forsøkspersonene starter tett 
ved maleriet og beveget seg bort fra det. Eller de starter langt borte fra og beveget seg 
mot maleriet. I hvert tilfellet blir forsøkspersonene bedt om å si ifra når det skjer en for-
andring i deres tolkning av perspektivet. Det viser seg at avstanden der endringen 
inntreffer er større når de beveger seg bort fra bildet, enn når de beveger seg mot bildet. 
Heller ikke dette er spesielt overraskende siden vi har en tendens til å holde fast ved den 
perspektivtolkningen vi har når vi starter forsøket [8].

Bildet under er lagt ut som en animasjon på nettsiden til Perception slik at det er mulig 
å studere effekten som oppstår når en beveger hodet fra side til side [16] c).

Skyggene på bildet er malt inn for å forsterke effekten. Det er også viktig å belyse bild-
ene riktig. Feil belysning gir virkelige skygger som demper effekten. Bildet over er 
gjengitt animert på følgende nettadresse: http://www.patrickhughes.co.uk/objectvr.htm

Effekten framkommer ved å dra musa over bildet samtidig som venstre musknapp 
holdes nede.

Her er en alternativ animasjon som viser fenomenet: 
http://www.perceptionweb.com/perception/perc0999/wade.gif
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13.7 3D-bilder og kunsten
I avsnitt 9.1 (modell 21) viste vi hvordan det er 
mulig å gjenskape et tredimensjonalt bilde ved 
at vi viser øynene hvert sitt bilde tatt fra litt for-
skjellig vinkel slik øyenene vanligvis ser en 
gjenstand. Salvador Dali (1904–1989) var en 
kunstner som mot slutten av sitt liv eksperi-
menterte med denne teknikken. I stedet for å 
lage fotografiske stereoskopiske bildepar, malte 
han slike par. Han benyttet et stereoskop 
utviklet av den engelske fysikeren Charles 
Wheatstones (1802–1875).

Til høyre over er vist et eksempel, Back the Golden Fleece fra 197726. Ser vi nøye på 
bildene vil vi oppdage at på bildet til venstre ser vil litt mer av seilskipet enn hva vi gjør 
på det høyre bildet. Dette tyder på at det venstre bildet skal sees med det høyre bildet, 
mens det høyre skal sees med venstre øyet, dvs. bildene må betraktes med “kryssede 
øyne”27.

Det kanskje mest kjente stereoskopiske 
bildeparet er Gala’s fot fra 1974. Motivet er 
tydelig valgt for å framheve dybdevirk-
ningen. Bildet viser kunstneren som kiler sin 
kone under foten. Vi legger også merke til en 
molekylstruktur, eller DNA-streng i bak-
grunnen, også denne gjengitt som et noe 
unøyaktig stereoskopisk par. Vi ser også at 

fargene i de to bildene er svært forskjellige. Det sises at Dali hadde en spesiell hensikt 
med dette. Han ville gi oss et tredimensjonalt innbildt bilde av en verden der den 
åndelige dimensjonen ikke kan eksistere. Ved å la bildene avvike fra et perfekt stereo-
skopisk par, ønsker Dali å skape et nytt bilde som bare eksisterer i vår hjerne. I 
bildeparet Gala’s fot er dette bl.a. uttrykt ved sterkt avvikende fargevalg mellom de to 
bildene.

26.  Back the Golden Fleece in the Form of a Cloud to Show Gala the Dawn, Completely Nude, 
Very, Very Far Away Behind the Sun 
http://my.opera.com/Ars_longa/albums/showpic.dml?album=175709&picture=2621377

27. “Kryssede øyne” betyr at venstre øye ser på høyre bilde og høyre øye ser på venstre bilde.

Høyre Venstre
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Flere av de stereoskopiske parene er utstilt i 
Salvador Dalí museet i Figueres i Spania. 
Noen av dem er også montert i stereoskoper 
av den typen Wheatstone benyttet seg av.

Men Salvador Dali er hverken alene om å 
eksperimentere med stereoskopiske bildepar 
eller den første som gjorde det.

På 1950-tallet eksperimenterte den tyske maleren og film-
skaperen Oskar Wilhelm Fischinger (1900–1967), med 
en lignende teknikk. Alt på 1920-tallet laget han en serie 
abstrakte kortfilmer supplert med musikk. Hver film besto 
av nærmere 5000 tegninger og var nøye synkronisert med 
musikken. På et vis kan en kalle disse filmene de første 
“musikkvideoene”. 

I 1936 flyktet han 
til USA og i 1938 ble han engasjert av Disney 
for å tegne deler av tegnefilmen “Fantasia”. I 
denne tiden malte han ikke, da han var av den 
oppfatning at det framtidige uttrykket var et 
samspill mellom levende bilder og musikk. 
Under krigen produserte han derfor filmene 
“Radio Dynamics” og “Motion Painting No. 1” 
som nettopp fremhever dette samspillet. Imi-

dlertid tok han opp malingen igjen og begynte å eksperimentere både med både 
stereomaling og sterieofilming28. I sin streben etter å kombinere flere ulike sanse-
opplevelser, var det naturlig å tilføre sitt kunstneriske uttrykk en tredje dimensjon.

De to bildene “Trinagular planes” og “Circles in Circle” er begge malt i 1949 og skal 
sees med “parallelle øyne”29.

28. http://artscenecal.com/ArticlesFile/Archive/Articles1998/Articles0498/OFischingerA.html
29. “Parallelle øyne” betyr at venstre øye ser på venstre bilde og høyre øye ser på høyre bilde.

Speil

Venstre
øye

Høyre
øye

Venstre bilde Høyre bilde

Prinsippskisse av Wheatstones stereoskop

“Triangular Planes” 1949
Høyre øyeVenstre øye

“Cicles in circle” 1949
Venstre øye Høyre øye
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13.8 Optical art - bevegelsesillusjoner
Noen ganger kan vi få inntrykk av at mønster 
beveger seg selv om de står i ro. På 60-tallet vok-
ste det fram en hel kunstart som utfordret 
synssansen på denne måten.

Men det begynte lenge før. Alt på 30-tallet hadde 
den ungarsk-franske kunstneren Victor Vasareli 
(1906–1997) eksperimentert med abstrakte bilder 
bygget opp av geometriske mønster slik at de ga 
et tredimensjonalt innrykk. Vasareli videreutvi-
klet denne stilen på 40- og 50-tallet og ble en 
kilde til inspirasjon for andre kunstnere, deriblant 
engelske Bridget Louise Riley (1931–). På 60-
tallet laget hun en rekke bilder som til tross for 
sine statiske mønster, ga en illusjon av bevegelse. 
Hennes kanskje mest kjente bilde fra denne peri-
oden er Fall fra 1963 som viser en rekke vertikalt 
bølgede linjer. Cataract 3 fra 1967 er en variasjon 
over samme tema (se bildet til venstre). Etter 
hvert kom denne kunstarten til å gå under navnet 
op art eller også optical art. Publikum elsket 

disse bildene, men kunstkritikerne var ofte av en annen oppfatning.

På bildet til venstre ser vi et annet 
eksempel på op-art. Dersom vi flytter 
blikket rundt i figuren får vi et inn-
trykk av en rykkvis roterende 
bevegelse. I tillegg aner vi de flim-
rende konturene av konsentriske 
sirkler. Vi legger også merke til at den 
innbildte bevegelsen alltid skjer i 
ytterkanten av synsfeltet og ikke i 
synsgropa der tappetettheten er størst.

Selv om fenomenet ennå ikke er fullt 
ut forstått, finnes det flere teorier om 
årsaken. En teori knytter fenomenet 
til øyets mikrobevegelser. Når øyet 
utfører sine ørsmå bevegelser, vil lin-

Bridget Louise Riley

Etter ide fra Cataract 3 (1967)
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jene flytte seg på netthinna. Selv om forflytningen er liten, vil reseptorene på bli slått av 
og på langs grensen mellom sort og hvitt. Er linjene tette og regelmessige nok, vil dette 
skje samtidig over store deler av netthinna, en aktivitet som hjernen vil tolke som en 
bevegelse [2].

En lignende effekt framkalles av de 
bølgede linjene i figuren til venstre. 
Stirrer vi litt til side for figuren, opp-
står flimrende vertikale linjer. I tillegg 
ser det ut som om bølgene kommer 
opp av billedplanet. Selv om det ikke 
er opplagt hvilke bølger som buler 
opp mot oss og hvilke som buler fra 
oss, har vi en foretrukket tolkning 
som forutsetter at bølgene befinner 
seg under oss. Alternativt kan vi tenke 
oss at bølgene buler ned fra et tak. En 
slik tolkning er imidlertid vanske-
ligere å forestille seg.

Dersom vi stirrer på bildet på neste 
side, gjerne litt til side for midten, vil vi se at rektanglene i midtfeltet synes å bevege seg 
fram og tilbake30, eller det kan se ut som det ligger på et annet nivå. Figuren er laget 
etter en ide av den japanske kunstneren Hajime Ouchi, og kalles derfor også Ouchi-
illusjonen.

En har også fundert på om disse illusjo-
nene har sin årsak i vårt behov for å 
oppdage bevegelse. Ting som beveger 
seg er potensielle trusler og må oppdages 
så snart som mulig. Hjernen har derfor 
utviklet avanserte metoder for å 
bestemme om et bilde er i bevegelse. At 
øyet er i stadig bevegelset, gjør ikke 
denne oppgaven lettere. Bevegelse opp-
dages gjerne ved at et mønster skifter 
plass i forhold til bakgrunnen. Når et 
mønster gjentar seg over en flate, vil 
dette skape tvetydigheter som gjør at vi 

30. Bildet er hentet fra http://citeseer.ist.psu.edu/cachedpage/272851/1
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blir i tvil om vi ser en gjentagelse eller en bevegelse av mønsteret. Det samme mønsteret 
er benyttet på en av stolene i utstillingen.

Bevegelsens retning bestemmes av mønsterets form. Bildet under, som også er et Ouchi-
inspirert produkt, skaper en illusjon av roterende bevegelser.

Finnes det en metode for å avgjøre om denne innbildte bevegelsen skyldes øyets mikro-
bevegelser, eller om det har sin årsak i prosesser i hjernen. Dersom fenomenet forsvant 
om vi plasserte et ubevegelig bilde på netthinna, ville vi få et vektig argument for at årsa-
ken var knyttet til mikrobevegelser. Å “fryse” et bilde på netthinna er mulig ved å feste 
en innretning til øyelinsa som følger øyets minste bevegelser. Men dette er både en ube-
hagelig og ikke ufarlig metode.

En bedre måte å oppnå det samme på er å frambringe et etterbilde på netthinna. Et slikt 
etterbilde kan skapes ved å plassere strålemønsteret i et mørkt rom, og så belyse det i et 
kort øyeblikk ved hjelp av en kraftig blitz. Dermed dannes et bilde på netthinna som ikke 
påvirkes av mikrobevegelser.

Ved hjelp av denne teknikken har man vist at de innbildte bevegelsene i bildene forsvin-
ner når bildet “fryses” til netthinna. En har dermed konkludert med at det er sannsynlig 
at fenomenet skyldes et samspill mellom øyets mikrobevegelser og egenskaper ved nett-
hinna [2].
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13.9 Skjulte linjer
I oppgave 15 så vi hvor vanskelig det var å justere to linjer i forhold til hverandre på 
øyemål slik at de traff hverandre bak en bjelke.

Figuren til høyre er den som kanskje viser 
denne illusjonen tydeligst. Det var den 
tyske fysikkeren og kjemikeren Johann 
Christian Poggendorff (1796–1877) 
som først beskrev effekten som dermed er 
blitt kalt Poggendorffs illusjon. De aller 
fleste vil gjerne skyve streken på over-
siden av bjelken til venstre, for at de to 
strekene skal oppfattes som en sammen-

hengende skrå strek.

Også Peter Paul Rubens (1577 – 
1640) har mulignes forøkt å utnytte en 
lignende effekt, eller ble han kanskje 
selv lurt da han malte Jesu nedtagelse 
av korset. Dersom vi forlenger den 
høyre vangen på stigen til høyre på bil-
det, vil vi oppdage at den bommer 
ganske grovt på fortsettelsen som 
skimtes bak hodet til personen som 
står i stigen.

Det er verdt å merke seg at forleng-
elsen av stigen synes riktig før vi 
trekker forlengelseslinjene, til tross 
for at skjevheten er i motsatt retning av 
hva Poggendorff-illusjonen skulle 
tilsi. Rubens har sannsynligvis malt 
bildet slik at det ser riktig ut og ikke 
slik virkeligheten er.

Da Royal Navy designet flagget til Storbritania, Union 
Jack, på slutten av 1700-tallet, kombinerte de det røde 
korset på hvit bunn til St. George (skytshelgen for Eng-
land), med det røde diagonale korset på hvit bunn til St. 
Patrick (skytshelgen for Irland) og det hvite diagonale 
korset på blå bunn til St. Andrew (skytshelgen for Skott-

Rubens “Jesu nedtagelse av korset”
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land). Se figuren under.

Det underlige er at mens det røde korset i det engelske flagget, og det hvite diagonale 
korset til Skottland, synes å være sammenhengende, ser det ut til at det diagonale røde 
korset til Irland er brutt idet det passerer under det hvite engelske korset. En kan bare 
fundere på hva dette kommer av. En forklaring er at korset er litt forskjøvet for å gi et 
riktigere inntrykk ved å ta hensyn til Poggendorffs illusjon.

.

+ + =

England Skottland Irland Storbritania
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Appendix A Kopieringsoriginaler

A.1 Kafé-vegg illusjon

Brett bakover

Brett bakover

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut

Skjær ut

Li
mes

Li
mes

Bakside

Glider

Forside

Sett sammen kafé-vegg
illusjonen slik:

Fo
rs

id
e
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Limes her

Limes her
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A.2 Ames’ rom
Forstørr opp klipporginalen til Ames’ rom så mye som mulig på kartong. Klipp ut og 
brett sammen. Husk å klipp eller skjær ut kikkehullet i den ene veggen. De fire veggene 
skal bretts opp slik at hjørnene møter hverandre. Limkantene brettes inn slik at de blir 
liggende på utsiden av naboveggen. Ha på lim og sett limplaten i press til veggene er 
festet. Bruk om nødvendig limklemmer eller klesklyper.

Klipp ut
kikkehullet

Lim her

Lim her

Lim her

Lim her
- 132 



Lærerveiledning
A.3 Kopiorginal til Stroops test
Følgende viser eksempler på testkort for alternative varianter for Stroops test.

Referansekortene kan være slik:

Høyre
Oppe

Venstre

Nede Høyre

Nede

Høyre

Oppe

Venstre
Nede

Høyre
Nede
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Lærerveiledning
Appendix B Tabeller

B.1 Måling av nærpunktet til elevene i gruppen

Elev Nærpunkt Nær/Normal/Lang
N – L Styrke

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm
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cm
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cm

cm
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	Forord
	Arbeidet med med uvandretstillingen “Du tror det ikke når du har sett det” starter alt i 2003 da Norges Forskningsråd ga penger ...
	Flere har vært engasjert i selve byggingen av modeller, men Steinar Løkken Olsen, modellbygger ved Vitensenteret, er den som har...
	En takk også til billedkunstner Per Formo som har latt oss bruke hans bilder som eksempler på hvordan fenomene vist i utstillingen, også brukes innen billedkunsten.

	1 Innledning
	1.1 Målsetting
	Utstillingen skal være en hjelp til å oppdage nye sider ved synssansen gjennom enkle eksperimenter. Oppgavene har fem ulike fokus:
	1. Øyets fysiologi
	2. Hjernens tolkning av synsinntrykket
	3. Stereosyn
	4. Synssansen i samspill med andre sanser
	5. Teknologiske innretninger

	Ulike metoder blir brukt i formidlingen.
	1. Enkle eksperimenter og dekorelementer Dette er eksperimenter som tar noen sekunder, og hvor observasjon og undring er det sentrale.
	2. Utforskende eksperimenter Her utfordres de besøkende til å gjøre målinger.
	3. Bygging av modeller som utfordrer synssansen Her lages modeller som illustrerer en egenskap ved synssansen.

	Modellene i utstillingen kan gjennomføres i ulik rekkefølge.
	Lærerveiledningen gir bakgrunnsinformasjon om de enkelte modellene, oppgavene ved hver modell og hvordan vi møter fenomenet i hverdagen. Dessuten gis det forslag til ytterligere eksperimenter som kan gjøres for å utdype forståelsen.
	Oppgavene bør løses i grupper på 2-3 deltagere. Det oppmuntres til å bruke mye tid til å diskutere oppgavene under veis.

	1.2 Oversikt over utstillingen
	Kart over utstillingen.
	1. Øyets oppbygging
	2. Øyelinsa
	3. Øyets blenderåpning.
	4. Øyets synsfelt
	5. Blodårene på netthinna
	6. Øyets små bevegelser
	7. Når øyet er avslått
	8. Se den blinde flekk
	9. Se sort-hvitt etterbilde
	10. Se farget etterbilde
	11. Anslå lik lengde
	12. To ulike bord?
	13. Ser du prikkene?
	14. Skrått eller rett?
	15. Hvor fortsetter linjen?
	16. Grå, gråere, gråest
	17. Den grå ringen
	18. Hvilke farger ser du?
	19. Mørk eller lys farge?
	21. Flate bilder blir 3D
	22. 3D med fargete briller
	23. Kaos tar form
	24. Speilvendt tegning
	25. Kast med “skjevt” blikk
	26. Bytt om øynene
	27. Farger og fargenavn
	28. Bilder får liv
	30. Omvendt perspektiv
	31. Forvrengte bilder



	Del I
	Elevhefte og oppgavesamling
	Her gjengis oppgavene som er plassert ved hver modell. Disse er merket Oppgave: i denne delen av lærerveiledningen. Når elevene ...
	2 Øyets fysiologi
	Denne delen handler om hvordan øyet vårt er bygget opp og fungerer.
	2.1 Nr. 1 - Øyets oppbygging
	Oppgave:
	Svar:
	Skriv navnene på øyets deler inn i figuren under.
	Sett sammen modellen før du forlater posten.

	2.2 Nr. 2 - Øyelinsa
	Oppgave:
	Undersøk linsas krumning når du ser på kort og lang avstand.
	Gjør slik:
	Når har linsa størst krumning, når Y’en står i A eller i C?
	Svar:

	Krumningen til linsa er størst ved punkt: ___________

	2.3 Nr. 3 - Øyets blenderåpning - pupillen
	Oppgave:
	Demp lyset med knappene på høyre og venstre side slik at det bare lyser rødt. Se inn i modellen. Ser du speilbildet av øyet ditt?
	Klarer du måle diameteren på pupillen?
	Skru opp lysstyrken med den høyre knap-pen, slik at øyet belyses med hvitt lys.
	Hvor stor er pupillen nå?
	Svar:

	Pupillens diameter ved svak belysning er ca. ________mm
	Pupillens diameter i sterk belysning er ca._________mm

	2.4 Nr. 4 - Øyets synsfelt
	Oppgave:
	Flytt den fargede staven til ytterkanten av banen ved hjelp av sveiva. Plasser hodet i åpningen med haka på bordet. Lukk det høy...
	Ved hvilken vinkel registrerer du bevegelse og når klarer du å bestemme fargen på staven?
	Prøv med forskjellige farger.
	Svar:

	Les av og noter vinkelen i tabellen under når du første gang ser at pinnen beveger seg ytterst i synsfeltet.
	Les av og noter vinkelen når du klarer å bestemme hvilken farge pinnen har.
	Gjenta det samme for ulike farger og fra begge sider.

	2.5 Nr. 5 - Blodårene på netthinna
	Oppgave:
	Hold papirlappen med hullet tett inntil øyet. Se gjennom hullet mot en lys bakgrunn. Beveg lappen raskt fra side til side mens du fortsetter å se gjennom hullet.
	Klarer du å se trådmønsteret mot den lyse bakgrunnen?
	Det du ser er blodårenettet på netthinna. Lag en skisse av blodårenettet.
	Svar:

	Skisser blodårenettet.

	2.6 Nr. 6 - Øyets små bevegelser
	Oppgave:
	Svar:
	Beskriv det dere ser:___________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

	2.7 Nr. 7 - Når øyet er avslått
	Oppgave:
	Se inn i speilet og se på speilbildet av det venstre øye ditt. Flytt blikket over til det høyre øyet. Klarer du å se at øynene beveger seg?
	La en annen se på øynene dine når du flytter blikket.
	Klarer hun å se at øynene dine beveger seg?
	Hvorfor er det vanskelig å se øyebevegelsen?
	Svar:

	Beskriv det dere ser: ___________________________________________ _________________________________________________________

	2.8 Nr. 8 - Se den blinde flekk
	Oppgave:
	Se på målskiva med det høyre øyet i en avstand på ca. 30 cm. Hold det venstre øyet lukket. Beveg hodet langsomt ned mot tegningen, mens du holder blikket festet til målskiva.
	Hva skjer med figuren til høyre i kanten av synsfeltet? Gjenta forsøket med det andre kortet. Følg veiledningen på kortene.
	Svar:
	Beskriv det dere ser når pinnen føres inn i området for den blinde flekk: ______________________________________________________...

	2.9 Nr. 9 - Se sort-hvitt etterbilde
	Oppgave A:
	Se inn i boksen. Trykk på knappen til venstre. Du får se en kraftig lysende ring. Når lyset slukker, flytt blikket og se mot en lys bakgrunn over boksen.
	Ser du etterbildet?
	Start klokka og ta tida til det er borte.
	Hvor lenge kan se etterbildet?
	Svar A:
	Etterbildet av ringen varer i______sek.
	Oppgave B:

	Her ser du et svart-hvitt bilde som er vanskelig å se hva er. Stirr på den mitterste av de tre små prikkene i 30 sek. Flytt blikket over i den hvite firkanten til høyre.
	Ser du hva etterbildet forestiller?
	Svar B:

	Etterbildet av personen ligner på: _______________________

	2.10 Nr. 10 - Se farget etterbilde
	Oppgave:
	Her er seks kort med fargede sirkler. Velg ett av kortene. Stir på den fargede sirkelen i ca. 30 sekunder. Flytt blikket til det sorte krysset. Gjør det samme med de andre kortene.
	Ser du etterbildet?
	Hvilken farge har etterbildet?
	Finner du fargen til etterbildet i fargesirkelen?
	Svar:

	Etterbildet av de fargede sirkelflatene har følgende farger:
	Oppgave:

	Her ser du fire flagg. Stirr på hvert flagg i 30 sek. og flytt blikket til den hvite firkanten.
	Ser du hvilke flagg etterbildene viser?
	Svar:

	Etterbilde av flagg:
	1. Etterbildet til flagg 1 har fargene _______________ og _______________ og tilhører landet:____________
	2. Etterbildet til flagg 2 har fargene _______________ og _______________ og tilhører landet:____________
	3. Etterbildet til flagg 3 har fargene _______________ og _______________ og tilhører landet:____________
	4. Etterbildet til flagg 4 har fargene _______________ og _______________ og tilhører landet:____________



	3 Hjernens tolkning av synsinntrykk
	Denne delen av utstillingen skal vise at tolkningen av et synsinntrykk avhenger av i hvilken sammenheng synsinntrykket opptrer og kunnskaper som vi har tilegnet oss.
	3.1 Nr. 11 - Anslå lik lengde
	Oppgave:
	I denne boksen ser du to diagonaler. Én fra A til B og én fra B til C. Med brettet kan du endre lengden på diagonalene. Stille inn brettet slik at de blir like lange. Noter ditt forslag til plassering av B.
	Du finner svaret under klaffen. Regn ut avviket mellom ditt forlag og riktig svar.
	Svar:

	Anslått plassering av B:__________cm
	Beregn avviket mellom din verdi og rett verdi: Min verdi________cm - rett verdi_______cm = avviket __________cm

	3.2 Nr. 12 - To ulike bord?
	Oppgave:
	Her ser du to bord. Bruk øyemål til å anslå lende og bredde på de to bordplatene slik de er avbildet. Noter!
	Bruk linjalen til å måle lengde og bredde til de to bordene. Noter!
	Hvor nær kom du det rette svaret?
	Svar:

	Bord A: Anslått lengde:______cm og bredde_______cm.
	Bord B: Lengde:______cm og bredde_______cm.
	Bruk linjalen og mål bordene:
	Bord A: Målt lengde:______cm og bredde_______cm.
	Bord B: Målt lengde:______cm og bredde_______cm.
	Avvik mellom gjettet og målt i lengde ______mm og bredde_____mm.

	3.3 Nr. 13 - Ser du prikkene?
	Oppgave:
	Her ser du et rutemønster. Fest blikket på ett av de hvite kryssene.
	Ser du de grå flekkene i kryssene omkring?
	Ved hvilken avstand synes du at effekten blir tydeligst?
	Svar:

	Effekten er sterkest i en avstand på ca. ______cm.

	3.4 Nr. 14 - Skrått eller rett? - “Kafévegg-illusjonen”
	Oppgave:
	Her ser du et sjakkbrettmønster hvor rutene kan forskyves i forhold til hverandre.
	Forskyv rutene.
	Ved hvilken forskyvning ser linjene ut til å være skjevest?
	Svar:

	Illusjonen er sterkest når forskyvningen er ____mm.

	3.5 Nr. 15 - Hvor fortsetter linjen? - “Poggendorffs illusjon”
	Oppgave:
	La det brede røde båndet dekke skjøten til skrålinjen. Beveg brettet fram og tilbake slik at linjene på oversiden og nedsiden av det røde feltet ser ut til å danne en rett sammenhengende linje.
	Løft opp dekselet og se hvor nært du kom.
	Svar:

	Avvik i forhold til rett svar :_________millimeter+ eller -.

	3.6 Nr. 16 - Grå, gråere, gråest - Gråtoneforskyvning
	Oppgave:
	Her er det avbildet åtte grå sirkler. Alle sirklene har forskjellig gråtone unntatt to.
	Se nøye på sirklene og anslå hvilke to som har samme gråtone.
	Bruk deretter kortene med hull og kontroller om du hadde rett.
	Hvorfor er det så vanskelig å se likhet mellom gråtonene?
	Svar:

	Vi gjetter først at runding nr:____ og nr:____ har samme gråtone.
	Når vi måler, finner vi ut at runding nr:____og nr:____har samme gråtone.
	Hvorfor er det så vanskelig å se likhet i gråtoner? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

	3.7 Nr. 17 - Den grå ringen - “Koffkas ringer”
	Oppgave:
	Plasser de to brikkene slik at ringen blir komplett. Sjekk at ringen har lik gråtone helt rundt.
	Forskyv brikkene i forhold til hverandre slik at de danner to “kroker” som griper i hverandre.
	Hva skjer med gråtonene til den opprinnelige ringen?
	Svar:

	Følgende skjer med med høyre, grå halv-ringen når vi forskyver den: ___________________________ ________________________________...

	3.8 Nr. 18 - Hvilke farger ser du? - “Dales fargekors”
	Oppgave:
	Svar:
	Når vi bruker fargeprøvene finner vi at kors A har farge nr:______ og at kors B har farge nr:______

	3.9 Nr. 19 - Mørk eller lys farge? - “Munker-Whites illusjon”
	Oppgave:
	Modellen består av en sjablong med hull og tre ensfargede felt bak. Skyv sjablongen over det grå feltet.
	Sammenlign gråtonene du ser gjennom spaltene. Hva skjer med de to gråtonene?
	Skyv hullene over det røde og det blå feltet. For hvilken farge er effekten sterkest?
	Svar:

	Beskriv hva som skjer med gråtonen når den komme bak sjablongen. _______________________________________________________________...
	Effekten er sterkest for:__________________


	4 Stereosyn
	De neste eksperimentene utforsker hjernens evne til å se dybde.
	4.1 Nr. 21 - Flate bilder blir 3D - Stereopar
	Oppgave:
	Her skal du undersøke hvordan bilder kan få dybde. Legg høyre og venstre del av ett av bildeparene inn i stereoskopet.
	Se gjennom linsene og juster avstanden mellom bildene til du ser 3D. Hva skjer dersom du bytter om bildene?
	Prøv også de andre bildeparene.
	Svar:

	Dette skjer når vi bytter om bildene: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

	4.2 Nr. 22 - 3D med fargete briller - Anaglyfer
	Oppgave:
	Bildet består av to bilder lagt oppå hverandre. Det ene er lyseblått det andre rødt.Ta på brillene med det røde filteret til venstre og det lyseblå til høyre?
	Hva ser du nå?
	Hva skjer dersom du bytter om slik at det røde filteret dekker det høyre øyet og det lyseblå det venstre?
	Svar:

	a) Hva ser du når du tar på brillene? _____________________________________________________________________ ____________________...

	4.3 Nr. 23 - Kaos tar form - Tilfeldighetsstereogrammer
	Oppgave:
	Her ser du et tilfeldighetsstereogram.
	Forsøk å skjele slik at de to hvite sirklene øverst på bildet overlapper hverandre. Klarer du det, vil du etter en stund se det tredimensjonale motivet i bildet.
	Hva forestiller det tredimensjonale bildet?
	Svar:

	Hva forestiller det tredimensjonale bildet? _______________________________________________________________


	5 Synssansen i samspill med andre sanser
	Disse modellene er eksempler på hvordan vi er avhengig av synet for å koordinere bevegelsen.
	5.1 Nr. 24 - Speilvendt tegning
	Oppgave:
	På bordet foran speilet ligger et oppgaveark.
	Stikk hendene under skjermen, se i speilet, løs oppgavene på arket og ta tida.
	Snu arket og tegn en trekant mens du ser på via speilet. Lukk øynene og tegn den samme trekanten i blinde.
	Hva var enklest, når du så på eller når du lukket øynene?
	Svar:

	Hva var enklest? Å tegne trekanten ved å se i speilet eller å tegne trekanten i blinde? _______________________________________________________________

	5.2 Nr. 25 - Kast med “skjevt” blikk
	Oppgave:
	Stå på 2 meters avstand og kast de fem ballene i bøtta. Hvor mange treff fikk du?
	Ta på brillene og kast ballene på nytt? Hvor mange treff fikk du nå?
	Hvorfor er det vanskeligere å kaste ball med brillene på?
	Svar:

	Antall treff av fem kast uten briller ______.
	Antall treff av fem kast med briller ______.
	Hvorfor er det vanskeligere å treffe med briller enn uten? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

	5.3 Nr. 26 - Bytt om øynene - Pseudoskopet
	Oppgave:
	Her ser du et pseudoskop. Det er en innretning som bytter om høyre og venstre øye. Studer den roterende modellen i boksen. Først uten å se gjennom pseudoskopet, deretter betrakter du figuren gjennom pseudoskopet.
	Ser du noen forskjell? Beskriv hva du ser.
	Kan du forklare hvorfor det blir forskjellig?
	Svar:

	Beskriv hva du ser i pseudoskopet! Hvilken vei ser det ut som de ulike delene roterer? Roterer del 1 med eller mot sola?________...

	5.4 Nr. 27 - Farger og fargenavn - Stroops effekt
	Oppgave:
	I denne oppgaven skal vi undersøke hvordan vi knytter sammen farger og fargenavn. Plansje 1 viser navn på farger som ikke stemmer med den fargen navnet har.
	Hvor fort klarer du å si fargen på ordene?
	Plansje 2 viser fargede felt.
	Hvor fort klarer du å si fargen til feltene? Hva tok lengst tid? Hvorfor er det slik?
	Svar:

	Det tok____sekunder å si fargen på ordene på plansje 1.
	Det tok____sekunder å si fargen på feltene på plansje 2.
	Hvordan vil dere forklare at det tok forskjellig tid? _______________________________________________________________ __________...

	5.5 Nr. 28 - Bilder får liv - Zoetropen
	Oppgave:
	Papirbåndet har 12 ruter. I hver rute skal det lages en tegning. Hver tegning skal være litt forskjellig fra nabotegningen slik at de til sammen utgjør én bevegelse.
	Lag en serie tegninger på et bånd og sett det ned i sylinderen. Sett sylinderen i bevegelse. Hva ser du gjennom spaltene?
	Hvordan vil du forklare det du ser?
	Svar:

	Beskriv det du ser gjennom spaltene: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________


	6 Perspektivforvrengning
	Disse modellene forvrenger perspektivet i det vi ser.
	6.1 Nr. 30 - Omvendt perspektiv
	Oppgaver:
	Her ser du et tredimensjonalt bilde. Lukk det ene øyet og betrakt bildet fra ca. 3 meter.
	Vugg kroppen fra side til side. Hva ser du?
	Gå nærmere. Hvor nær er du når du ser formen på bildet slik den virkelig er?
	Kan du forklare det du ser?
	Svar:
	Når vi ser på modellen med ett øye, må vi ca..______meter fra modellen, før vi ser den som den er.

	Når vi ser på modellen med begge øyne, må vi ca..______meter fra modellen, før vi ser den som den er.

	6.2 Nr. 31 - Forvrengte bilder - Anamorfe bilder
	Oppgave:
	Her ser du bildet Ambasadørene av Hans Holbein fra 1533. Bildet skjuler en forvrengt hodeskalle. Klarer du å finne hodeskallen?
	Tips: Se på bildet fra siden.
	Forvrengte bilder brukes også i trafikken.
	Bruk sylinderspeilet og kjeglespeilet og se om du kan gjenkjenne de andre forvrengte bildene?
	Svar:

	Ved bruk av sylindriske speil så vi: Bilde 1: ___________________________ Bilde 2: ___________________________ Bilde 3: ________...
	Ved bruk av sylindriske speilså vi: Bilde A:___________________________ Bilde B:___________________________ Bilde C:___________________________



	Del II
	Lærerveiledning
	Bakgrunn Flere eksperimenter for klasserommet
	7 Øyets fysiologi
	7.1 Nr. 1 - Øyets oppbygging
	Målsetting:
	Elevene skal finne og sette navn på de viktigste delene av øyet.
	Bakgrunn:

	Tegningen til høyre viser et snitt gjennom øyet, slik vi er vant til å se det framstilt.
	Forsiden av øyet er dekket av en seig gjennomsiktig hinne - hornhinna, som går over i senehinna (det hvite i øyet) som omslutter...
	Etter at lyset har passert hornhinna og kammeret bak, går det gjennom pupillen som er et rundt hull midt i iris. Pupillen kan åp...
	Bak pupillen finner vi glasslegemet, som er et hulrom fylt med en glassklar væske. Det består av 99 % vann i tillegg til fiber, ...
	Bakerst i øyet finner vi netthinna (retina) som er dekket av lysfølsomme nerveceller (fotoreseptorer), tapper og staver. Tre uli...

	7.2 Nr. 2 - Øyelinsa
	Målsetting:
	Elevene skal se hvordan det dannes et opp/ned bilde i bakkant av øyet, og at skarpheten er avhengig av krumningen til linsa.
	Bakgrunn:

	Modellen består av følgende hoveddeler:
	1. “Øyeeple”, som kan endre form for å demonstrere nærsynt og langsynt øye.
	2. “Netthinne” - et hvitt felt for avbildning og markering av den blinde flekk.
	3. Linse fylt med vann.
	4. Sprøyter fylt med vann for å endre krumningen til linsa.

	I Øvelse - Øyelinsas krumning, skal elevene erfare at krumningen til linsa må økes når når øyet skal “se” skarpt på nært hold, og reduseres når det skal “se” på langt hold.
	En kan imidlertid utvide denne øvelsen dersom en ønsker dette.
	Tilleggsøvelse - Nærpunkt og fjernpunkt. I denne øvelsen skal elevene undersøke hvordan nærpunktet og fjernpunktet til øyet fora...
	Normalt øye: Elevene vil se at fjernpunktet for det normale øyet er tett ved eller bortenfor lyskilden. Vi kan anta at de klarer å se skarpt i uendeligheten.
	Nærsynt øye: For det nærsynte øyet vil de oppdage at de ikke klarer å få bilde skarpt nær lyskilden, og at både nærpunkt og fjer...
	Langsynt øye: For det langsynte øye vil de oppdage at nærpunktet flyttes lengre bort fra øyet, slik at det er vanskelig å se ska...
	Løsningen på dette problemet er å bruke briller som er tilpasset synet og bruken.
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Synet til elevene er forskjellig. I det følgende eksperimentet kartlegges nærpunktet til elevene på trinnet.
	Be elevene lage seg en hypotese om hva som skjer med nærpunktet hos en som er nærsynt (ev. langsynt). Gjør følgende eksperiment for å bekrefte eller avkrefte hypotesen.
	Finn så gjennomsnittlig avstand for de med normalt syn og for de som er nærsynte. En kan ev. se på avvik og sammenhenger med styrken på brillene om denne er kjent av elevene.

	7.3 Nr. 3 - Øyets blenderåpning - pupillen
	Målsetting:
	Elevene skal undersøke hvordan størrelsen på pupillen endrer seg med belysningen. De skal måle diameteren ved svakt og sterkt lys, og vil også registrere hastigheten ved utvidelse og sammentrekning.
	Dessuten gir modellen mulighet til å undersøke hvordan pupillen på venstre øye reagerer når bare høyre øye belyses.
	Bakgrunn:

	Pupillen er en mørk, sirkulær åpning midt i øyet. På bildet til venstre ser vi at åpningen er ganske stor. Det betyr normalt at ...
	En liten pupilleåpning vil dessuten gi større dybdeskarphet. Økt dybdeskarphet medfører at gjenstander i forskjellig avstand blir relativt skarpe. Vi opplever den samme effekten når vi kniper sammen øynene for å se bedre.
	Pupillen i øyet kan sammenlignes med blenderen i et kamera. Blenderen regulerer lysmengden inn på filmen, slik at bildet blir riktig eksponert. Bildet til høyre viser blenderen på et kamera med liten og stor blenderåpning.
	Flere eksperimenter for klasserommet

	For å vise at pupillen åpner og lukker seg avhengig av lysmengden, kan en gjøre følgende eksperiment:
	I det mørke rommet vil øyet forsøke å slippe inn mest mulig lys for å se best mulig. Når lysstrålen fra lykta treffer øyet blir ...
	Justeringen av pupillens størrelse kan betraktes som et lite reguleringssystem. Følgende eksperiment utfordrer denne mekanismen.
	For at eksperimenet skal lykkes må lykta holdes helt i ro på rett plass i forhold til pupillen [2].

	7.4 Nr. 4 - Øyets synsfelt
	Målsetting:
	Elevene skal undersøke sidesynet til høyre og venstre øye. I tillegg skal de finne ut om sidesynet påvirkes av ulike farger. (I utstillingen gjøres eksperimentet kun for det ene øyet.)
	Bakgrunn:

	Det første vi registrerer er at noe beveger seg ytterst i synsfeltet. Dernest klarer vi å skjelne fargen. Men vi skal svært tett...
	Sidesynet endrer seg med alderen og er ikke fullt utviklet før i 12-års alderen. En forskerspireoppgave kan derfor være å måle sidesynet til barn fra første trinn og opp gjennom hele barneskolen og se hva som skjer med sidesynet.

	7.5 Nr. 5 - Blodårene på netthinna
	Målsetting:
	Elevene skal bli seg bevisst at noen av blodårene som forsyner netthinna med blod, ligger foran de lysfølsomme tappene og stavene. Lyset må derfor passere gjennom dette laget før de kommer inn til de lysfølsomme tappene og stavene.
	Bakgrunn

	Bakerst i øyet finner vi netthinna, som er dekket med ca. 126 mill. lysfølsomme nerveceller ( 6 mill. tapper og 120 mill. staver...
	Normalt så er vi ikke i stand til å se dette treet av nervetråder og blodårer, siden hjernen vår, som tolker synsinntrykket, har...
	Om vi tenker oss at vi flytter nettverket litt til siden, ville vi i et kort øyeblikk kunne se mønsteret, før øyet klarer å venn...
	Hullet i kortet som vi beveger sideveis foran øyet, lager en slik lysstråle som endrer skyggemønsteret på netthinna.
	Ved hjelp av sinnrike innretninger har en vært i stand til la et bilde følge øyets bevegelser, slik at det hele tiden faller på ...
	Dette nettverket av blodårer kalles Purkinjes tre, etter den tsjekkiske fysiologen Jan Evangelista Purkinje (1787-1869).
	Dersom vi ser gjennom pupillen med et spesielt instrument, kan vi komme til å se et bilde som vist til høyre. Det vi ser er nettverket av blodårer som forsvinner ut av øyet gjennom den blinde flekk.
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Her er et alternativt eksperiment for å se nettverktet av nerver i øyet.
	Sett deg i et mørkt rom og se mot taket eller en vegg som er fattig på detaljer. Hold hånda for det ene øyet samtidig som du bru...
	Nettverket du ser er det fine nettverket av blodårer som kaster skygge over deler av øyet, som normalt ikke er dekket av nettverket. Disse områdene er derfor ikke vant til å være tildekket, og vil dermed gjøre skyggen av nettverket synlig.

	7.6 Nr. 6 - Øyets små bevegelser
	Målsetting:
	Elevene skal bli klar over at øyet er i stadig bevegelse, slik at øyet ikke skal få sjansen til å venne seg til et bilde som står i ro.
	Bakgrunn:

	Øyebevegelsene styres av seks muskler som er plassert rundt øyet. Disse gjør at vi kan dreie øyet opp og ned og fra side til sid...
	I tillegg beveger øyet seg, slik at det vi ønsker å ha oppmerksomheten rettet mot, alltid faller i synsgropa, der vi ser detalje...
	En annen kategori øyebevegelse er de såkalte mikrobevegelsene. Det har vist seg at selv om vi forsøker å holde blikket helt i ro...
	Etter å ha stirret på den svarte prikken i 30 sekunder vil de, når de flytter blikket til den hvite flekken se et etterbilde av ...

	7.7 Nr. 7 - Når øyet er avslått
	Målsetting:
	Elevene skal bli klar over at det er (nesten) umulig å observere at ens egne øyne beveger seg.
	Bakgrunn:

	Det underlige med dette eksperimentet er at du hverken klarer å se bevegelsen eller at øyet har skiftet posisjon. Grunnen til de...
	At du ikke er i stand til å se at øyet flytter seg skyldes at informasjonsstrømmen til hjernen stoppes idet øyet beveger seg. De...
	De fleste har erfart at de noen ganger ikke registrerer at et stillbilde på TV eller et lysark i en PowerPoint-presentasjon skif...
	En sannsynlig årsak til dette er at øyet gjorde en mikrobevegelse akkurat idet bildet skiftet. Dermed oppsto et brudd i informasjonsstrømmen idet endringen inntraff.

	7.8 Nr. 8 - Se den blinde flekk
	Målsetting:
	Elevene skal “se” den blinde flekk og oppdage hvordan hjernen kompenserer for manglende syn i dette området.
	Bakgrunn:

	Vi har sett at blodårene og nervetrådene til netthinna ligger foran synscellene. Der nervene går sammen og borer seg gjennom net...
	Bildet til venstre viser et horisontalt snitt av øynene. Retter vi blikket rett fram, vil den blinde flekk for de to øynene fall...
	Flere eksperimenter for klasserommet

	En kan tenke seg at et område på netthinna uten tapper og staver vil etterlate seg et svart eller kanskje grått område i synsfel...
	Dersom du gjennomfører eksperimentet, vil du kanskje få avmerket et felt som vist til venstre på figuren til høyre. Vi ser at prikken er usynlig over et betydelig område. Størrelsen av området vil varierer fra person til person og øke med alderen.
	Plasser øyet rett over 2-tallet. Juster avstanden slik at flekken forsvinner. Må du nærmere eller lengre bort fra mønsteret enn i det første tilfellet? Tegn området hvor flekken er borte. Hvordan er størrelsen på dette området i forhold til det første?
	En tilsvarende test kan gjøres for det høyre øyet.
	I dette eksperimentet skal vi måle og beregne omfanget av den blinde flekken på netthinna.
	Til dette eksperimentet trenger vi oppgaveark med rutemønster, linjal og blyant. Vi kan dessuten trenge en kalkulator for å utføre beregningene.
	For å forenkle beregningen, antar vi at
	(7.1)

	hvor:
	Siden åpningsvinkelen (a) er så liten, kan vi tilnærmelsesvis skrive at forholdet mellom avstanden mellom linse og objekt, og mellom linse og netthinne, er lik forholdet mellom bredden til registrert område og virkelig område på netthinna.
	Bruker vi tallene oppgitt over, får vi at den blinde flekk le ª 1,4 mm.
	Siden den blinde flekken er blind, skulle en tro at det ble et hull i synesbildet. Slik oppleves det imidlertid ikke. Siden rute...
	Det samme skjer dersom vi lager et hvitt hull i mønsteret. I en bestemt avstand vil hullet bli erstattet av et rutemønster tilsvarende det som er omkring.
	Det samme skjer også dersom vi legger en tykk svart strek gjennom en svart prikk. Prikken forsvinner, men linjen fortsetter tvers gjennom området. I det minste har vi en sterk følelse av at streken er kontinuerlig.
	Det samme gjelder for farger. En farget bakgrunn vil fylles ut med den omkringliggende fargen.
	Hva skjer dersom vi lar en pinne eller blyant bevege seg gjennom en prikk vi har “plassert” i den blinde flekk?
	Det underlige er at blyanten forsvinner for en tid før den dukker opp på den andre siden av flekken. Når blyanten først er gjennom og kommet ut på den andre siden av prikken, så ser det ut som om blyanten er hel.
	Resultatet av dette eksperimentet tyder på at hjernen bygger opp bildet vi “ser”. Har den ikke all informasjonen, gjetter den på...

	7.9 Nr. 9 - Se sort-hvitt etterbilde
	Målsetting:
	Elevene skal erfare at et bilde de ser på over lengre tid vil “henge igjen” på netthinna, og at det skapes et negativt etterbilde.
	Bakgrunn:

	Du har kanskje stirret inn i en lampe, eller sett rett inn i lyset fra en blitz. En stund etterpå ser du et etterbilde av dette ...
	Newton var heldig. Han kunne lett ha mistet synet. Det kan ikke sies for ofte at en aldri skal se rett inn i sola. Noen sekunder kan være nok til at synet er ødelagt for resten av livet.
	En trenger heldigvis ikke gå så drastisk tilverks for å se etterbilder. Goethe, som riktignok også nevner etterbilde av sola, ve...
	Den tradisjonelle forklaringen på dette fenomenet er at stavene og tappene på netthinna blir “utslitte” når man stimulerer dem m...
	I den seneste tiden har en begynt å tvile på om forklaringen er riktig, da en stimulans av denne typen ikke skulle være nok til ...
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Følgende eksperiment støtter imidlertid at effekten har sin årsak i netthinna alene:
	Eksperimentet synes å styrke teorien om at etterbildet er knyttet til effekter i netthinna.
	En annen effekt som kan synes å styrke denne teorien, er at etterbildets relative størrelse synes å endre seg med den bakgrunnen etterbildet projiseres mot. Følgende eksperiment illustrerer dette.
	Du vil legge merke til at etterbildet synes å endre størrelse avhengig av størrelsen på det du ser på. Ser du på en liten gjenst...
	Årsaken til denne tilsynelatende endringen i størrelse, er en naturlig konsekvens av at etterbildet er knyttet til et fysisk avg...

	7.10 Nr. 10 - Se farget etterbilde
	Målsetting:
	Elevene skal undersøke etterbildet til seks fargede sirkler. De skal erfare at etterbildene har komplemtærfargen av det opprinnelige bildet.
	Bakgrunn:

	Vi har sett at sort/hvitt bilder blir omdannet til negative etterbilder. Det er naturlig å spørre hvordan etterbildet til et farget bilde ser ut.
	Goethe forslo å legge et farget silketørkle på hvit bakgrunn. Så fjernet han silketørkleet og så ned på den hvite flaten under. ...
	Etterbildet vil altid ha komplementærfargen til fargen på det opprinnelige bildet. Dette er en av flere definisjoner på hva en k...
	Om noen elever har store avvik fra dette, bør en kanskje sjekke om de har nedsatt fargesyn. Det kan imidlertid være vanskelig å bestemme fargen på etterbildet.
	Det samme inntreffer når elevene ser på flaggene som er gjengitt som etterbildet av noen virkelige flagg. Stirrer de på bildene ...
	Flere eksperimenter for klasserommet

	En meget overbevisende demonstrasjon av fargete etterbilder finnes på internett. 12 lysende punkter er plassert i en ring. Ett a...
	Du vil da ganske riktig se det amerikanske flagget, med hvite stjerner på blå bunn, og hvite striper på rød bunn.
	Som du skjønner har vi invertert fargene (dvs. byttet ut hver av fargene i flagget med sin komplementære farge) i det amerikansk...
	Vi ser at annenhver stripe er cyan-blå. Skal vi tro på den tradisjonelle forklaringsmodellen, vil bildet i dette området på nett...


	8 Hjernens tolkning av synsinntrykk
	Denne delen av utstillingen skal vise at tolkningen av et synsinntrykk avhenger av i hvilken sammenheng synsinntrykket opptrer, og av kunnskaper som vi har tilegnet oss.
	8.1 Nr. 11 - Anslå lik lengde
	Målsetting:
	Elevene skal sammenligne lengdene på linjer. Øvelsen viser i hvor stor grad vår bedømmelse er avhengig av den sammenheng linjen står i.
	Bakgrunn:

	Å bedømme lengder er ikke så enkelt som en skulle tro. Figuren under viser tre alternative plasseringer. At A) er det riktige svaret er ikke opplagt.
	Det var den tyske gestaltpsykologen Friedrich Sander (1889-1971) som først konstruerte denne illusjonen.
	Til venstre på figuren over ser vi en likesidet trekant hvor sidene AB og BC er like lange. Til høyre ser vi et parallellogram h...
	Samle resultatene fra alle gruppene og før dem inn i tabellen under.
	Undersøk om avvikene er systematiske.
	Be dem forslå årsaker til at en lett tar feil, når en skal anslå lengdene?

	8.2 Nr. 12 - To ulike bord?
	Målsetting:
	Elevene skal oppdage at vi tolker dimensjoner og lengder i et tredimensjonalt rom.
	Bakgrunn:

	Det viser seg at de to bordplatene er geometrisk eksakt like. Den eneste forskjellen er at platene er dreid i forhold til hverandre.
	Årsaken til dette fenomenet er ikke opplagt. En årsak kan være at vi “leser” bildet som om vi ser innover i et rom, det vil si a...
	Selv om bordplatene har eksakt samme geometriske form og samme mål, så tolker vi de to geometriske formene forskjellig. Det er slike ting som gjør det vanskelig å foreta nøyaktige øyemål.
	Lengden av de to bordplatene på bildet som står i utstillingen er 18,4 cm og bredden er 8,7 cm.
	Illusjonen er opprinnelig tegnet av Roger Shepard.
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Her er et eksperiment som kan gjøres i et vanlig klasserom:
	Er det større feil i anslått bredde enn i anslått lengde? Er det mulig å se en systematisk feil? En kan tenke seg at det er lett...

	8.3 Nr. 13 - Ser du prikkene? - Hermann-gitteret
	Målseting:
	Elevene skal bli oppmerksomme på og undre seg over de de grå flekkene som synes å oppstå i skjæringspunktene mellom de hvite linjene.
	Bakgrunn:

	I 1870 beskrev den sveitsiske psykologen Ludimar Hermann (1838-1914) denne illusjonen som har fått hans navn. Han laget et gitte...
	Tilsvarende synes man å se lyse flekker der de svarte linjene krysser i figuren over til høyre. For å forstå dette fenomenet må vi se nærmere på reseptorcellene på netthinna og de bakenforliggende cellene (skjønt de fysisk ligger foran).
	Netthinna er delt inn i reseptive felt. Et reseptivt felt kan være av forskjellig type og størrelse, det vil si omfatte ulike an...
	Til høyre på figuren over ser vi et gjennomskåret reseptivt felt hvor reseptorene i sentrum er koblet til aktiverende synapser (...
	La oss se hvordan vi kan bruke kunnskapen om reseptive felt til å forklare fenomenene knyttet til Hermann-gitteret.
	Vi har tidligere nevnt at størrelsen på de reseptive feltene i synsgropa er vesentlig mindre enn i netthinnas perifere områder. ...
	La oss konsentrere vår oppmerksomhet om det hvite krysset øverst til venstre i gitteret. Siden vi ser rett på krysset, vil det t...
	Nederst til høyre i gitteret ser vi et større reseptivt felt som ligger utenfor synsgropa. Dette feltet belyses av et område mel...
	Et tredje reseptivt felt er avmerket midt på gitterets nederste del. Dette feltet faller midt i et kryss. Dermed vil en større d...
	På bakgrunn av dette resonnementet vil korset i sentrum av synsgropen oppfattes jevnt hvitt, mens hvite kryss som faller til sid...
	Ut fra denne teorien vil effekten endre seg avhengig av synsavstanden til gitteret og bredden på de hvite linjene.

	8.4 Nr. 14 - Skrått eller rett? - Kafévegg illusjonen
	Målsetting:
	Elevene skal oppdage hvor vanskelig det kan være å bedømme om to linjer er parallelle når sansene forstyrres av omliggende mønster. De skal også forstå at illusjonen er avhengig av hvordan mønsteret er plassert.
	Bakgrunn:

	Denne illusjonen ble først beskrevet av Dr. Richard L. Gregory som var bestyrer for Bristols The Exploratory Hands On Science Museum. Første gang Gregory oppdaget denne rare effekten var på en murveggen i en kafé i Bristol [10] a), derav navnet.
	Grunnmønsteret er gjengitt til venstre på figuren under. Vi ser at selv på dette enkle mønsteret, så ser vi tydelig at noe er i ferd med å skje [10] b).
	Til høyre på figuren har vi gjengitt et lignende mønser, men fjernet stripen som skiller de to rekkene med svarte kvadrater. Vi ...
	Virkningen blir imidlertid dramatisk når flere rader settes sammen. I figuren til høyre er radene blitt til kolonner og virkning...
	Vi skal nå se hvordan kunnskapen om netthinnas inndeling i reseptive felt kan forklare fenomenet.
	På grunn av fordelingen av lyse og mørke felter, vil mørtelstripen mellom steinene (grå linje) oppleves vekselvis lys og mørk som antydet på figuren under.
	I de svært lyse områdene vil de hemmende cellene dempe det lyse feltet noe (1), mens de aktiverende cellene vil gjøre de mørke feltene noe lysere (2) som vist på figuren til høyre.
	Hjernen vil derfor motta signaler som indikerer skråstilte mørke felter langs de grå lagene med “mørtel” som ligger mellom steinene.
	De skråstilte feltene som krysser “mørtel”-stripene vil medføre at hjernen tolker stripene med “mørtel” som skråstilte. Disse skråstilte linjene vil igjen gi oss en følelse av at steinene er kileformete.
	Denne teorien støttes av at effekten blir noe svakere når stripene er helt svarte, men som vi tidligere har sett forsvinner den ikke helt. Det er derfor meget mulig at forklaringen av dette fenomenet er mer sammensatt enn antydet her.
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Det er ikke vanskelig å lage en egen Kafé-veggillusjon.
	Kopier bitene til Hermanngitteret over på kartong og klipp ut de to delene. Skjær ut de skraverte feltene. Pass på at de grå ski...
	Se vedlegg A.1 for kopioriginaler og detaljert beskrivelse.

	8.5 Nr. 15 - Hvor fortsetter linjen? - Poggendorffs illusjon
	Målsetting:
	Elevene skal undersøke hvor godt de klarer å bedømme forlengelsen av en linje bak en maskering (rød stripe). Målsettingen er at de skal oppdage at det ikke er så enkelt som en skulle tro. Hva kan årsaken være?
	Bakgrunn:

	Johann Christian Poggendorff (1796-1877) var tysk fysikker og kjemiker. Han er mest kjent for sine eksperimenter innen magnetisme og elektrisitet.
	Poggendorff’s illusjon finnes i mange varianter.
	På bildet til høyre ser de grønne strekene ut til å være avbrutt og forskjøvet der den røde linjen krysser. Dette er fordi synsi...
	Dette er en illusjon som virker forskjellig på ulike mennesker. Barn og ungdom ser den ofte kraftigere enn voksne. Dessuten vil vi etterhvert venne oss til illusjonen slik at effekten blir mindre.
	Figuren til høyre er den tradisjonelle og kanskje mest slående varianten av Poggendorff’s illusjon. De aller fleste vil gjerne skyve streken på oversiden av bjelken til venstre, for at de to strekene skal oppfattes som en sammenhengende strek.
	Torstein Hansen ved universitetet i Ulm hevder at skrålinjen oppfattes å befinne seg et stykke bak bjelken, dvs. vi oppfatter fi...
	Tilsvarende vil høyre øye se litt mer av linjen på høyre side enn det venstre øyet er i stand til og punktet der linjen forsvinner vil være noe høyere opp for det høyre øyet enn for det venstre.
	Det betyr at vi forventer at forsvinningspunktet til linjstykket på venstre side trekkes litt ned, og forsvinningspunktet på høy...
	Forsvinningspunktet på venstre side synes å ligge for høyt opp på bjelken, og forsvinningspunktet på høyre side synes å ligge for lavt. Slik oppstår Poggendorffs illusjon, hevder Torstein Hansen.
	Det er imidlertid et ubesvart spørsmål: Hvorfor synes effekten å være like sterk for en liggende bjelke? Eller er den ikke det? Bedøm selv.
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Ta opp en statistikk som viser hvordan resultatet ble.

	8.6 Nr. 16 - Grå, gråere, gråest - Gråtoneforskyvning
	Målsetting:
	Modellen skal vise hvor subjektiv vår bedømmelse av gråtoner er.
	Bakgrunn:

	Ved hjelp av rektangler med sirkulære hull kan elevene sammenligne de ulike gråtonene og på den måten finne hvilke sirkler som har samme gråtone.
	Det er fint om elevene først lager seg en hypotese om hvilke to sirkler som er like før de undersøker om deres antagelse var riktig.
	Den vanlige forklaringen på dette fenomenet er at vi ser gråtonen i forhold til bakgrunnen eller omgivelsene. Den samme gråtonen ser lysere ut mot en mørk bakgrunn enn hva den gjør mot en mørkere bakgrunn som vist på figuren til høyre.
	Denne effekten forsterkes i enkelte sammenhenger når vi har en forventning om hvor mørk eller lys en gråtone skal være. På figuren til venstre ser vi et eksempel på dette.
	Selv om det hvite feltet B, som ligger i skygge har samme gråtone som det mørke feltet A, som ligger utenfor skyggen, så ser de ...
	Dette er et glimrende eksempel på hvordan en illusjon gir oss et helt nødvendig fortrinn når vi skal tolke våre omgivelser korrekt.

	8.7 Nr. 17 - De grå ringene - Koffkas ringer
	Målsetting:
	Modellen skal vise hvor subjektiv vår bedømmelse av gråtoner er.

	8.8 Nr. 18 - Hvilke farger ser du? - Dales fargekors
	Målsetting:
	Modellen skal vise at vår bedømmelse av fargenyanser er like subjektiv som vår evne til å bedømme gråtoner.
	Bakgrunn:

	De to fargene i sentrum av korsene er begge gråtone 4 på skalaen til høyre.
	Igjen får vi et eksempel på hvordan vi lar oss lure av omgivelsene. I denne illusjonen får vi inntrykk av at vi ser fargekorsene...

	8.9 Nr. 19 - Mørk eller lys farge? - Munker-Whites illusjon
	Målsetting:
	Modellen skal vise hvor subjektiv vår bedømmelse av farger og gråtoner er.
	Bakgrunn:

	Modellen supplerer de andre modellene i denne serien, da gråtoneforskyvningen er anderledes enn forventet.
	I figuren til høyre har samtlige av de grå stripene samme gråtone. De grå stripene til venstre grenser mot svarte striper over o...
	Psykologen Michael Whites er den som har eksperimentert mest med slike figurer. Han foreslo følgende forklaring på dette fenomen...
	Vi kan derfor slå fast at tolkningen av gråtonenyanser, er mer sammensatt enn først antatt. Etter hvert som en har klart å iscen...

	8.10 Nr. 20 - Hvor mange farger? - Fargekonstans
	Målsetting:
	Modellen skal vise at det kan være fordeler med å tolke farger inn i et synsinntrykk.
	Bakgrunn:

	Den amerikanske kjemikeren og oppfinneren Edwin Herbert Land (1909-1991) hadde lagt merke til at et grønt eple så grønt ut til t...
	Land konkluderte med at det ikke bare er bølgelengden til det reflekterte lyset fra eplet som gjør at det ser grønt ut, men også...
	Flere eksperimenter for klasserommet

	La, oss illustrere dette fenomenet med et meget enkelt eksperiment.
	Du vil sannsynligvis oppdage at omgivelsene ser ganske normale ut etter kort tid med brillene på nesen. Du merker at du har solb...
	I årene mellom 1. og 2. verdenskrig gjorde Land en rekke banebrytende oppdagelser knyttet til framstilling av polariserende filt...
	Edwin Lands oppdagelse

	Under arbeidet med det polaroide fargekameraet, bestemte han seg i 1955 for å gjenta et forsøk som Maxwell hadde gjort på midten...
	I et forsøk på å gjenskape solnedgangens blåfattige belysning, arbeidet Land og hans kollega Meroë Morse kun med den røde og den...
	Dette forundret dem svært og forsøket ble gjentatt under kontrollerte betingelser, resultatet ble imidlertid uforandret. Forklar...
	Figuren til høyre viser de to bildene de benyttet. De er henholdsvis tatt gjennom et rødt og et grønt filter. Under eksperimente...
	Målinger utført ved hjelp av colorimeter bekreftet at det kombinerte bildet kun inneholdt nyanser av rødt og grått. Likevel ga bildet inntrykk av et mangfold av farger.
	Bildet som er vist i utstillingen er et slikt bilde. Det gjengir kun nyanser av rødt og ulike sjatteringer av grått. Likevel oppfatter vi flere farger.


	9 Stereosyn
	De neste eksperimentene utforsker hjernens evne til å se dybde.
	9.1 Nr. 21 - Flate bilder blir 3D - Stereopar
	Målsetting:
	Elevene skal få erfare at når hvert av øynene ser to bilder tatt med en innbyrdes avstand lik øyenavstanden, så vil gjengivelsen bli tre-dimensjonal.
	Bakgrunn:

	Allerede i antikken lot man seg fascinere av at det er mulig å se dybde. Grekerne samlet derfor tidlig kunnskap om emnet. Euklid (ca. 365 - 300 f.Kr.) som bodde i Alexandria i Egypt, undersøkte og skrev om fenomenet i sin “Optics”.
	Noen ganger sier vi at vi har stereosyn. Stereo kommer av det greske ordet “stereos” som betyr fast eller legemlig. Når vi ser e...
	Å se tredimensjonalt har mange fordeler. Først og fremst kan vi bedømme avstanden mellom oss og det vi betrakter. Denne egenskap...
	Mange fugler har øynene plassert på siden av hodet, de har derfor ofte dårlig evne til å bedømme avstand. Til gjengjeld har de e...
	Vi mennesker er i mange sammenhenger helt avhengige av et godt dybdesyn. Det er nok å nevne bilkjøring og ballspill. Også mange ...
	Stereopar
	Vi vil i de følgende avsnittene studere forskjellige teknikker for å få fram en illusjon av dybde fra flate bilder.
	Når vi ser på en gjenstand foran oss, vil hvert av øynene se på den samme gjenstanden fra litt forskjellig vinkel. Om gjenstande...
	Vi kan gjenskape dybdevirkningen ved hjelp av to bilder som viser gjenstanden fra litt forskjellig vinkel. To slike bilder kaller vi et stereopar. Vi kan gjenskape den tredimensjonale dybdevirkningen ved å la øynene se på hvert sitt bilde.
	Dette kan gjøres på to prinsipielt forskjellige måter:
	1. Enten kan høyre øye se på høyre bilde, og venstre øye se på venstre bilde. Vi benytter oss da av det som kalles “Den parallelle betraktningsmetoden” (under til venstre).
	2. Eller vi kan la høyre øye se på venstre bilde, og venstre øye se på høyre bilde. En slik teknikk kalles “Den kryssede betraktningsmetoden” (under til høyre).

	Den parallelle betraktningsmåten kan vi få til ved først å holde de to bildene tett opp til øynene, gjerne i kontakt med nesen. ...
	Den kryssede betraktningsmetoden krever at vi skjeler. Dette kan vi få til ved at øyene føres inn mot hverandre som om vi prøvde...
	Det som gjør det vanskelig å se tredimensjonalt med stereo bildepar, er at synsretningen til øynene må være slik som de vanligvi...
	Når vi bytter om bildene slik at høyre øye ser det som venstre øye vanligvis ser og omvendt, vil perspektivet i bildet bli snudd...

	9.2 Nr. 22 - 3D med fargete briller - Anaglyfer
	Anaglyfe bilder er stereo bildepar som er lagt oppå hverandre. For å skille dem fra hverandre, fargelegges de to bildene med kom...
	Målsetting:

	Vise hvordan komplementære farger kan brukes til å skille høyre og venstre bilde fra hverandre ved hjelp av fargede filter.
	Bakgrunn:

	Dette er en morsom teknikk som benytter seg av fargefiltre og komplementære farger.
	Dersom vi holder et cyanfarget glass opp mot lyset, ser vi at lyset som kommer ut på baksiden av glasset er cyanfarget. Det vil ...
	En rød strek mot vil forsvinne mot den hvite bakgrunnen dersom vi betrakter den med det røde filteret. På samme måten forsvinner en cyanfarget strek mot den hvite bakgrunnen når vi ser på den med cyan filteret.
	Dersom vi derimot ser på den røde streken med cyanfilteret, vil vi se en svart strek. Siden den røde fargen ikke innholder noe c...
	To farger som har disse egenskapene kaller vi komplementære. Rødt og cyan er komplementære farger, dvs. at den rene rødfargen ikke inneholder noe cyan og rent cyan inneholder ikke noe rødt.
	Nå er vi klare til å forstå hva anaglyfer er for noe.
	Til høyre ser vi en tegning av en kirke. Den er tegnet i to farger, en rød og en litt forskjøvet i cyan.
	Med filterbrillene på vil hvert av øynene se et litt forskjellig bilde av kirken. Øyet med cyanfilter ser bare den røde tegninge...
	Ordet anaglyph er satt sammen av to greske ord som betyr “igjen” og “skulptur”. Det var i 1853 at Wilhelm Rollman som den første...
	En artig variant av denne type film ble vist på en kino i New York i 1922. Her kunne publikum velge om de ville ha en lykkelig e...
	Den franske vitenskapsmannen Louis Ducas du Hauron (1854-1932) var den første som i 1891 lagde et papirbilde sammensatt av et rødt og blått bilde lagt over hverandre.
	I løpet av årene er det utviklet en praksis hvor det røde filteret dekker det venstre øyet og det cyanfargede det høyre øyet. De...

	9.3 Nr. 23 - Kaos tar form - Tilfeldighetsstereogrammer
	Målsetting:
	Lære elevene en metode til å se tilfeldighetsdiagrammer, skape fascinasjon og gi en forklaring på fenomenet.
	Bakgrunn:

	På slutten av 1980-tallet dukket det opp en rekke merkelig bilder som syntes å vise tilfeldige støymønster, men som framsto som ...
	Bilder av denne typen kalles tilfeldighets-stereogrammer (Singel Image Random dot stereograms), og inneholder skjult visuell informasjon. Fenomenet ble først oppdaget og studert av den ungarske forskeren Bela Julesz (1928 - 2003).
	Julesz oppdaget dette fenomenet da han i 1940 fikk se to bilder tatt i rask rekkefølge fra et spitfire fly. Bildene viste et del...
	Bela Julesz fortsatte sin utforskning av fenomenet ved Bell laboratoriene på slutten av 50-tallet, i forbindelse med sin forskni...
	Han tok for seg et tilfeldig mønster med svarte og hvite prikker, som vist på bildet til høyre. I dette mønsteret klippet han ut...
	Når de to mønstrene “skjeles” over hverandre, vil øynene gjenkjenne mønstrene i de to bildene og tilstrebe å behandle dem som et...
	På figurene til høyre, er bildene som de to øyene ser, adskilte i et stereo-par, ett bilde for hvert av øynene.
	I 1979 fant Christopher Tyler i samarbeid med programmereren Maureen Clarke (ved Smith-Kettlewell ocular institute i San Francis...
	Figuren under forklarer hvordan dette fungerer.
	Hvert av øynene fanger inn en rekke bildepunkter. Hvert punkt uttrykker deler av bildet sett fra to forskjellige vinkler, det vi...
	Skal vi gjengi en buet flate bak bildeplanet, kan dette gjøres ved hjelp av mange par av punkter som vist i figur C. Dette vil m...
	Det geniale med Tayler og Clarces metode er at i stedet for å ha dobbelt sett av punkter, så plasseres de slik at de punktene so...
	I 1991 forbedret og videreutviklet kunstneren Cheri Smith og programutviklerne Tom Baccei og Bob Salitsky metoden slik at det og...
	Bilder av denne typen er først og fremst estetiske og skaper fascinasjon ved at vi må streve for å avsløre “hemmeligheten”. Men kanskje de også kan brukes til å sende hemmelige meldinger?


	10 Synssansen i samspill med andre sanser
	La oss først se på et par eksempler som viser i hvilken grad vi er avhengige av synet for å koordinere bevegelsen.
	10.1 Nr. 24 - Speilvendt tegning
	Målsetting:
	Hensikten med denne øvelsen er å vise hvor viktig samspillet mellom syn og håndbevegelse er når vi tegner.
	Bakgrunn:

	I Vitensenteret i Trondheim står en modell som utfordrer øye-hånd koordineringen. På et lite bord til høyre på modellen, ligger ...
	De besøkende oppfordres til å tegne trekanter og sirkler. Dette viser seg å være særdeles vanskelig siden vi er vant til å bruke synet som støtte ved tegningen. I denne modellen blir synsinntrykket snarere en ulempe enn en hjelp.
	En kan imidlertid tvinge seg til å koordinere håndbevegelsen uten støtte av synet. En må da aktivt utelukke det visuelle bildet ...
	Det er imidlertid langt enklere å skrive navnet sitt enn å tegne geometriske figurer. Dette kommer av at navnet har vi skrevet så ofte, at denne bevegelsen er automatisert og det visuelle bildet er ikke lenger så viktig for å løse oppgaven.

	10.2 Nr. 25 - Kast med “skjevt” blikk
	Målsetting:
	Å vise betydningen av samspillet mellom syn og bevegelse.
	Bakgrunn:

	Hermann von Helmholtz (1821-1894) publiserte i 1867 en artikkel som beskrev eksperimenter med horisontal forskyvning av synsinntrykket [6]. Senere er disse eksperimentene gjentatt og variert i det uendelige.
	Problematikken er som følger:
	Anta at det står en kopp foran meg på bordet. Hvordan kan jeg vite hvor koppen befinner seg dersom jeg ønsker å gripe den? Men d...
	Jeg vet at koppen er avbildet opp-ned på netthinna i øyet. Øynene og hodet mitt kan være i ulike vinkler. Kroppen kan være vridd...
	Data fra eksperimenter tyder på at denne kunnskapen er knyttet til de ulike delene av kroppen. Det vil si at min venstre hånd “v...
	Det er kanskje mer naturlig å spørre: Hva betyr det egentlig at jeg vet hvor koppen min står? Betyr det at hjernen har plassert den i et slags koordinatsystem; 30 cm rett fram, 15 cm til høyre og 25 cm ned? Eller betyr det noe annet?
	En vil kanskje tro at en dreining av synsinntrykket ikke betyr så mye siden også hånda som griper etter koppen, er forskjøvet tilsvarende mot høyre, og at hånda dermed vil kunne gripe koppen uten problemer.
	Så enkelt er det imidlertid ikke.
	En del av sanseapparatet vårt holder rede på hvor de ulike delene av kroppen befinner seg. Selv om vi lukker øynene har vi likev...
	Det er imidlertid forbløffende hvor raskt en venner seg til brillene. La oss anta at vår forsøksperson med brillene på, trener o...
	La oss igjen anta at vi trener opp høyre hånd, men ikke venstre. Når vi mestrer situasjonen godt, tar vi av oss brillene. Da vil...
	Forskning viser at den negative ettereffekten er sterkest for den innøvde handlingen, “det å gripe koppen”. Andre bevegelser med...
	En skal heller ikke ha trent lenge med briller før en får betydelig negativ ettereffekt. Effekten merkes selv etter 30 sekunders trening med briller [5].

	10.3 Nr. 26 - Bytt om øynene - Pseudoskopet
	Målsetting:
	Å vise betydningen av samspillet mellom syn og bevegelse.
	Bakgrunn:

	Dette merkelige instrumentet, som første gang ble beskrevet av Charles Wheatstone (1802-1875) i 1852 [17] c), gjør det mulig å s...
	Vi skulle derfor tro at ser vi på et ansikt gjennom et slikt instrument, så ville ansiktet bule innover og ikke utover. Vi skal se at fullt så enkelt er det ikke.
	Wheatstone hadde i flere år arbeidet med ulike typer stereoskoper for å kunne gjenskape romlige bilder. For at de to bildene sku...
	Dette fascinerte Wheatstone og inspirerte ham til å gå videre med dette merkelige fenomenet. Han kalte det Ombyttet relieff (“Conversions of Relief”) [17] c).
	I hvert av de to prismene skjer en innvendig totalrefleksjon. Det betyr at hvert av øyene ser et individuelt speilbilde av objek...
	Firmaet Solus Engineering produserte slike pseudoskop på 1920- og 30-tallet [17] b).
	Nylig har et annet firma begynt å lage pseudoskoper (M- X3 er utviklet og produsert av Terry Pope). Denne modellen benytter spei...
	Figuren under viser hvordan dette pseudoskopet er bygget opp.
	Som vi ser skifter synsinntrykkene til høyre og venstre øye side ved at hvert bilde reflekteres to ganger. På den måten unngås s...
	Her har vi valgt å sette et hengsel på det ene speilet. Bildet til høyre viser det ferdige instrumentet.
	Virkningen blir spesielt tydelig når vi betrakter gjenstander som i naturlig tilstand både kan bule utover og innover. Dersom vi...
	Ser vi derimot mot busker og trær som står bak hverandre, vil vi få en sterk fornemmelse av at det er noe galt med bildet. Grein...
	Velger vi derimot et motiv hvor begge tilfeller er like sannsynlig, vil perspektivet i bildet vendes perfekt. Dette er for eksem...
	I utstillingen har vi hengt opp en innretning som består av tre deler. Del 1 er en sylinder med vertikale striper, del 2 en rød kube, og del 3 er en rombeformet prisme. Hele innretningen roterer inne i et opplyst skap.
	Ser en den roterende innretningen gjennom pseudoskopet vil en etter en stund erfare at romben roterer en vei, mens de to andre d...
	Flere eksperimenter for klasserommet

	I det neste eksperimentet skal vi gjenta Wheatstones eksperiment ved hjelp av fotografier av gardiner.
	Bytter vi om bildene, vil vi tydelig se hvordan folden lengst til venstre på bildet har endret perspektiv. Nå buer den mot oss, det vil si ut av bildeflaten.
	Fra disse eksperimentene har vi lært at det ikke bare er øyet som gir omgivelsene perspektiv, men også den tillærte forventing o...

	10.4 Nr. 27 - Farger og fargenavn - Stroops effekt
	Målsetting:
	Hensikten med øvelsen er å vise at det er en sammenheng mellom synet og talespråket.
	Bakgrunn:

	Normalt vil det gå omtrent dobbelt så fort å lese fargenavnene slik de står med bokstaver, enn om vi skal si hvilken farge hvert...
	Å nevne fargene i felter som vist på plansje 2 burde derfor gå raskere siden vi ikke blir forstyrret av teksten.
	Denne testen er svært følsom for redusert hjernefunksjon. Resultatet vil derfor påvirkes sterkt av mangel på søvn, hjerneskade e...
	Fenomenet kalles Stroops effekt etter den amerikanske psykologen John Ridley Stroop (1897-1973) som først beskrev den i 1935, og er en effekt som er lett å demonstrere.
	Som en hjelp for den som ønsker å gjennomføre testen kan følgende nettsted anbefales: http://faculty.washington.edu/chudler/java/ready.html. Nettstedet er tilrettelagt for tester utført i klasserommet.
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Her er en variant av testen.
	En tilsvarende test kan lages ved å blande ord og antall. I figuren under skal en angi hvor mange ord som er skrevet opp, ikke h...
	En kan også benytte nøytrale ord istedet for prikker. For eksempel: hund, hus, dør, kniv osv.
	Det finnes ulike teorier for hvorfor forskjellene mellom de ulike testene er så store. De to vanligste teoriene er:
	1. Ord leses fortere enn tiden det tar å sette navn på farger. Om dette er tilfelle så kan en sammenligne hastigheten når man se...
	2. Vi blir lettere forstyrret når vi skal angi en farge, enn når vi kun leser fargenavnet Det vi si at å angi en farge krever st...

	Det hersker imidlertid fortsatt usikkerhet omkring forklaringen på dette fenomenet.

	10.5 Nr. 28 - Bilder får liv - Zoetropen
	Målsetting:
	Aktiviteten viser hvordan raskt skiftende bilder gir inntrykk av en sammenhengende bevegelse.
	Bakgrunn:

	Zoetropen ble oppfunnet av fysikeren William G. Horner (1786-1837) i 1833 og ble snart et populært lektøy. Det fine med zoetropen var at flere kunne se “filmen” samtidig fra forskjellige kanter.
	Horner kalte sin innretning for Daedaleum som betyr “djevelens hjul”. Det var først i 1867 at amerikaneren William Lincoln ga det navnet Zoetrop, som betyr “livets hjul”, og som står i sterk kontrast til Horners navn.
	Zoetropen består av en trommel som kan rotere om en vertikal akse som går gjennom trommelens midtpunkt. Trommelen er gjennomhull...
	Flere eksperimenter for klasserommet

	La elevene lage sin egen zoetrop.
	- Taumatrope - Phenakistoscope - Praxinoscope


	11 Perspektivforvrengning
	Disse modellene forvrenger perspektivet i det vi ser.
	11.1 Nr. 29 - Det merkelige rommet - Ames rom
	Dette er en aktivitet som lar seg gjennomføre i klasserommet.
	Målsetting

	Aktiviteten skal vise at perspektiv krever stereosyn.
	Bakgrunn:

	For å bedømme hvor langt unna en gjenstand eller en person befinner seg, vurderer vi blant annet størrelsen til personen i forhold til omgivelsene. Jo lengre borte personen er, jo mindre blir han i synsfeltet vårt.
	Til venstre på tegningen til høyre ser vi ei jente og en gutt. Vi tolker bildet slik at jenta er mye nærmere enn gutten, men at de i virkeligheten er omtrent like høye.
	Til høyre på tegningen har vi flyttet gutten litt ned, samtidig som vi har gitt ham en stor paraply. Da synes vi at gutten plutselig blir svært liten, til tross for at figuren er den samme som på tegningen til venstre.
	I 1946 utnyttet den amerikanske øyenlegen Adelbert Ames Jr, dette prinsippet til å lage et rom hvor alt så normalt ut dersom rom...
	Bildet til høyre er hentet fra utstillingen i Exploratorium i San Fransisco [3].
	På dette bildet ser vi inn i rommet gjennom et lite hull i den ene veggen. Det er den samme jenta som står i henholdvis høyre og...
	Egentlig står jenta til høyre omtrent dobbelt så langt borte som jenta til venstre. Det vil si at bakveggen i rommet skrår sterkt som vist på figuren under.
	Rommet er imidlertid bygget slik at når vi bare ser på det med det ene øyet fra en helt bestemt vinkel, så ser rommet helt rikti...
	I teorien vil det finnes uendelig mange rom som gir det samme bildet på netthinna. Denne flertydigheten løser hjernen vår ved at...
	Al Seckel (1958-) og Alice Klarke [3] som har studert dette rommet, mener at det som er viktig for at det skal oppfattes som et ...
	Det er imidlertid en liten detalj som forstyrrer bildet og som røper at noe er galt når vi ser gjennom hullet. Siden hjørnene i ...
	Målingen viser at høyden av det høye hjørnet er dobbelt så høyt som det lave, og at det høye hjørnet er omtrent dobbelt så langt fra det lave hjørnet.
	Ved hjelp av oppskriften i vedlegg A.2 kan elevene selv bygge en modell av Ames rom.

	11.2 Nr. 30 - Omvendt perspektiv
	Målsetting
	Elevene skal oppdage at å se perspektiv er tillært og knyttet til gjenkjennelse.
	Bakgrunn:

	Bildet til høyre viser modellen i utstillingen. Modellen er ikke et vanlig maleri, men en tredimensjonal figur som stikker ut fr...
	Vanligvis når kunstnere tegner eller maler todimensjonale bilder med perspektiv, skjer dette ved at forlengelsen av parallelle linjer møtes i horisonten (topunkts perspektiv).
	Når vi betrakter en tredimensjonal figur, for eksempel en terning, vil den kanten som er nærmest øyet gi det største bildet på netthinna, mens de kantene som er lengre borte vil avbildes som kortere. Figuren til venstre viser hvordan dette vil se ut.
	Det som gjør at modellen i utstillingen virker rar, er at perspektivet er snudd, slik at hjørnene som er nærmest og stikker ut f...
	Flere eksperimenter for klasserommet

	Følgende gir mulighet for å lage sitt eget bilde med invertert perspektiv.

	11.3 Nr. 31 - Forvrengte bilder - Anamorfe bilder
	Målsetting
	Elevene skal oppdage at manipulering og forvregning av bilder også foregikk for flere 100 år siden. Dessuten at vi også i dag bruker denne teknikken til spesielle formål.
	Bakgrunn:

	De forvrengte bildene vi har vist ved denne stasjonen kalles anamorfe bilder. “Anamorf” kommer fra gresk og kan tolkes som det s...
	Bildet av spanielen under er omformet slik at det først blir riktig dersom vi ser bildet i et sylindrisk speil.
	Til høyre ser vi det opprinnelige bildet i tillegg til en forstørret versjon av det gjenskapte anamorfe bildet.
	Metallsylinderen fungerer som et konvekst (utovervendt) speil.
	For å forstå hva som skjer, bruker vi en blyant som eksempel. For å kunne se må øyet ha lys. Når vi i dette tilfellet ser en blyant i speilet, er det egentlig det reflekterte lyset fra blyanttegningen vi ser.
	På figuren ser vi hvordan lyset som kommer fra blyanten, treffer speilet. Selv om speilet er krumt, vil lyset følge de vanlige l...
	Et naturlig spørsmål er hvordan en kan komme på å lage slike forvrengte bilder? Det underlige er at det på 1600-tallet, da kunst...
	Det brukes også i dag. Bildet til venstre viser hvordan markeringen i sykkelbanen er strukket ut slik at sykkelisten, som ser bildet skrått ned foran seg skal oppfatte en sykkel i riktige proporsjoner.


	12 Illusjoner på krakkene
	Hver av de åtte krakkene som følger med utstillingen har et motiv på setet.
	1. Lys og skygge, innover utover Motivet består av en rekke skyggelagte sirkler. Avhengig av hvordan de er skyggelagt, synes det...
	2. Bulende sjakkbrett Motivet på denne krakken tar utgangspunkt i et sjakkbrettmønster sammensatt av 64 kvadrater. Ved å tegne s...
	3. Kvadrater eller ikke kvadrater Motiver viser fire kvadrater på en bakgrunn av radielle linjer. Som oftest tolker vi sanseinnt...
	4. Bevegelsesillusjon Motivet på denne krakken består av et sirkelformet felt med stående rektangler omkranset av liggende rekta...
	5. Rotasjonsillusjon Motivet på denne krakken er også inspirrert av arbeidene til den japanske kunstneren Hajima Ouchi og gir in...
	6. Tvetydigheter Avhengig fra hvilken vinkel vi betrakter bildet fra, så vil vi kunne oppfatte motivet som en hest med man eller...
	7. Gustave Verbeck (1867-1937) fikk på slutten av 1800-tallet den fikse ide at han skulle lage tegneserier som kunne leses begge...
	8. Margaret Tatchers illusjon Motivet viser et bilde av ansiktet til en mann gjengitt to ganger ved siden av hverandre. Når bild...



	Del III
	Illusjoner i kunst
	13 Illusjoner brukt i kunsten
	13.1 Betydningen av belysning
	I en serie på 12 malerier har billedkunstneren Per Formo tatt utgangspunkt i et geometrisk nettverk. Nettverket har han bygget o...
	Utgangpunktet for figuren under er det samme nettverket, men i dette tilfellet utnytter han alternative diagonaler i feltene. Ti...
	Vi aner nå relieffet i bildet, selv om det ennå ikke er helt tydelig hva som stikker ut og hva som stikker inn i bildet. For at ...
	De fleste vil ha en klar formening av hvilke partier av bildet som stikker fram og hva som ligger i bildeplanet. En kan stille spørsmål om hvorfor dette er så åpenbart.
	Dersom vi betrakter figuren til venstre på figuren under, vil de aller fleste erfare at tolv av sirklene buler utover mens de øv...
	Dette kommer tydelig fram dersom vi snur bildene opp ned som vist på figuren under. Bildet til venstre har nå fått tolv sirkler ...
	Dersom vi fjerner skyggeleggingen og bare ser på nettverket, vil vi se at geometrien i selve nettverket synes å påvirke hvilken ...
	Her burde det ligge an til å skape et paradoks med passende skyggelegging.
	I Bølgevariasjon 2 er utgangspunktet det samme nettverket av linjer. Men her har kunstneren skjult planet som “fjellryggene” stiger opp av. Dermed mister vi en referanse, og “forsenkningene” i bildet ligger ikke nødvendigvis i et plan.
	En annen årsak til at relieffet er noe svakere, kan være at fargene og kontrastene ikke er så sterke i dette bildet. Dessuten er de fargede partiene som løper fra øverst il nederst i bildet, gjennomgående, også dette kan dempe opplvelsen av relieff.

	13.2 Gråtoneforskyvning
	Se nøye på figuren til høyre. Feltene som er merket med henholdsvis A og B har samme gråtone. Normalt vil man oppfatte de to flatene som svært forskjellige. Flaten A oppfattes nesten som svart, mens flaten B oppfattes nesten som hvit.
	Her er det mange ting som skjer. For det første forventer vi at felt B er hvitt og felt A er sort, fordi vi tolker det som et sj...
	En lignende effekt gjør seg gjeldene i bildet til Per Formo. Feltene A og B har nesten identisk gråtone. Selv om feltet A er lit...
	At de to gråtonene er nesten identiske ser vi i bildet til høyre, hvor vi har latt en stolpe av grått overlappe begge områdene.

	13.3 Kontrastforsterkning og machbånd
	Figuren til venstre viser to flater med ulike gråtone. Der de to gråtonene møtes, er det laget en jevn overgang. Det er imidlert...
	Figuren til høyre viser fem stolper med gråtoner. Hver stolpe er fargelagt med en helt jevn gråtone. Fyller vi mellomrommene med mellomliggene gråtoner, så vil vi oppdage at det synes å skje noe med de fem stolpene.
	Vi oppdager at det som ble oppfattet å være stolper med helt jevne gåtoner, synes å ha blitt mørkere på venstre side enn på høyre side. Vi får dermed en opplevelse av at hvert av feltene buer inn i flaten.
	Denne effekten er igjen et resultat av det som skjer i øyet. Vi ser machbådene i grensen mellom gråtonene. Der en mørk gråtone m...
	Denne samme effekten finner vi igjen i bildet “Uten tittel” til Per Formo. Som vi ser, blir radene av fargede kvadrater lysere m...
	Vi ser den samme effekten i et annet av Per Formos bilder, Rutemønster (vist til venstre). Her ser vi hvordan rutenettet er dekk...

	13.4 Perspektiv
	Gjennom middelalderen preget den bysantiske tradisjonen malerkunsten. Denne tradisjonen hadde sterke religiøse understrømmer og ...
	En av de mest kjente illustrasjonene som beskrev den nye teknikken, er tresnittet Undervisning i maling av Albrecht Dürer (1472-...
	Det var imidlertid Filippo Brunelleschi (1377-1446) som på 1400- tallet oppfant trådrammen som Albrecht Dürer brukte.
	Per Formos bilde “Uten tittel” gir også inntrykk av perspektiv. Når vi betrakter bildet ser vi tydelig at det er sett fra høyre ...
	I de seneste årene er det blitt vanlig med gatemaling. Dette er motiver som sett fra en spesiell vinkel gir inntrykk av tredimensjonalitet.
	Bildet til venstre viser et eksempel på et slikt gatemaleri, malt av den tyske gatekunstneren Edgar Mueller. Bildet viser hvordan han har omdannet en gate til en kløft fylt med vann.
	Dette er ikke egentlig noe nytt. Kunstnere på 14- og 15-hundretallet brukte lignende teknikker for å skjule sine hensikter.
	Manfred Stader er en annen anerkjent gatemaler som begynte å utforske denne kunstarten på begynnelsen av 1980-tallet mens han st...
	Maleriet vist til venstre er hentet fra et arbeid han utførte i Vilnius i Litauen.

	13.5 Anamorfe (forvrengte) bilder
	Kunstnerne oppdaget tidlig at perspektivet endret seg med observasjonspunktet. Alt på 14-hundretallet begynte noen å eksperiment...
	Ved føttene til de to “ambassadørene” (Jean de Dinteville og Georges de Selve) er det gjengitt en anamorf hodeskalle (innfelt nederst) som på en skjult måte bringer døden inn i bildet.
	I Tyskland ble det populært å lage anamorfe bilder som i forvrengt form forestilte én ting, og sett på riktig måte forestilte noe helt annet. Erhard Schön (1491-1542), en av Dürers elever, eksperimenterte med denne teknikken [18]c.
	Det mest opplagte var å gjengi et motiv slik at når det ble sett fra siden, fikk det riktige proporsjoner, og man så hva motivet...
	Bildet over gjengir Edward VI i anamorf form. Bildet er laget av William Scrots (virkeperiode 1537-1553), og kan enten betraktes...
	For å unngå trapesformen laget man derfor det anamorfe bildet trapesformet den motsatt veien, slik at det ble rektangulært sett i speilet.
	På 1600-tallet begynte man å undersøke reglene for anamorfe avbildninger, og man ble i stand til å gjengi former som var langt m...
	Følgende to figurer er hentet fra boken. Den ene illustrerer hvordan en kan framstille anamorfe figurer strukket i lengderetningen, og til høyre hvordan en kan lage anamorfe figurer som kan retransformeres ved hjelp av et sylindrisk speil.
	Alle disse teknikkene starter med å tegne den opprinnelige figuren i et kvadratisk rutenett. Deretter konstrueres det anamorfe rutenettet. Til slutt overføres tegningen rute for rute fra det kvadratiske til det anamorfe rutenettet.
	Framgangsmåten for framstilling av anamorfe bilder strukket ut i lengderetningen, er beskrevet i detalj i [18]d.
	Vi finner flere kunstnere som har eksperimentert med disse teknikken i det 19- og 20- århundre. Vi kan nevne Salvador Dali (1904-1989) og ikke minst den ungarske kunstneren Istvan Orosz (1951-) [18]e.
	2.-11. mars 2001 ble det holdt en utstilling ved The Art Center Washington, Tyne & Wear. Utstillingen presenterte en rekke tekni...
	Teknikken og programvaren er også beskrevet i boka Fysikkeksperimenter - for bruki i skolen [1].

	13.6 Perspektivforvrengning
	Som nevnt i forrige avsnitt er perspektiv noe som kom relativt sent inn i billedkunsten. I de seneste årene finner en kunstnere ...
	Den som virkelig har studert fenomenet “invertert perspektiv” er den engelske kunstneren Patrick Hughes (1939- ). Han har siden ...
	Det som forvirrer oss er at de partiene som fysisk sett stikker ut fra bildet, er de vi normalt vil oppfatte som lengst borte og omvendt.
	Undersøkelser som er gjort av disse bildene viser at effekten er avhengig av hvor virkelighetsnære maleriene er. Effekten blir b...
	Det er dessuten funnet ut at effekten er vesentlig sterkere når bildene betraktes med bare ett øye. Dette er heller ikke spesielt overraskende da en lettere lar seg lure av et galt perspektiv når en opphever det stereoskopiske synet.
	En har også målt i hvilken avstand fra maleriet illusjonen av “invertert perspektiv” enten forsvinner eller oppstår. En har dels...
	Bildet under er lagt ut som en animasjon på nettsiden til Perception slik at det er mulig å studere effekten som oppstår når en beveger hodet fra side til side [16] c).
	Skyggene på bildet er malt inn for å forsterke effekten. Det er også viktig å belyse bildene riktig. Feil belysning gir virkelig...

	13.7 3D-bilder og kunsten
	I avsnitt 9.1 (modell 21) viste vi hvordan det er mulig å gjenskape et tredimensjonalt bilde ved at vi viser øynene hvert sitt b...
	Til høyre over er vist et eksempel, Back the Golden Fleece fra 1977. Ser vi nøye på bildene vil vi oppdage at på bildet til vens...
	Det kanskje mest kjente stereoskopiske bildeparet er Gala’s fot fra 1974. Motivet er tydelig valgt for å framheve dybdevirkninge...
	Flere av de stereoskopiske parene er utstilt i Salvador Dalí museet i Figueres i Spania. Noen av dem er også montert i stereoskoper av den typen Wheatstone benyttet seg av.
	Men Salvador Dali er hverken alene om å eksperimentere med stereoskopiske bildepar eller den første som gjorde det.
	På 1950-tallet eksperimenterte den tyske maleren og filmskaperen Oskar Wilhelm Fischinger (1900-1967), med en lignende teknikk. ...
	I 1936 flyktet han til USA og i 1938 ble han engasjert av Disney for å tegne deler av tegnefilmen “Fantasia”. I denne tiden malt...
	De to bildene “Trinagular planes” og “Circles in Circle” er begge malt i 1949 og skal sees med “parallelle øyne”.

	13.8 Optical art - bevegelsesillusjoner
	Noen ganger kan vi få inntrykk av at mønster beveger seg selv om de står i ro. På 60-tallet vokste det fram en hel kunstart som utfordret synssansen på denne måten.
	Men det begynte lenge før. Alt på 30-tallet hadde den ungarsk-franske kunstneren Victor Vasareli (1906-1997) eksperimentert med ...
	På bildet til venstre ser vi et annet eksempel på op-art. Dersom vi flytter blikket rundt i figuren får vi et inntrykk av en ryk...
	Selv om fenomenet ennå ikke er fullt ut forstått, finnes det flere teorier om årsaken. En teori knytter fenomenet til øyets mikr...
	En lignende effekt framkalles av de bølgede linjene i figuren til venstre. Stirrer vi litt til side for figuren, oppstår flimren...
	Dersom vi stirrer på bildet på neste side, gjerne litt til side for midten, vil vi se at rektanglene i midtfeltet synes å bevege...
	En har også fundert på om disse illusjonene har sin årsak i vårt behov for å oppdage bevegelse. Ting som beveger seg er potensie...
	Bevegelsens retning bestemmes av mønsterets form. Bildet under, som også er et Ouchi- inspirert produkt, skaper en illusjon av roterende bevegelser.
	Finnes det en metode for å avgjøre om denne innbildte bevegelsen skyldes øyets mikrobevegelser, eller om det har sin årsak i pro...
	En bedre måte å oppnå det samme på er å frambringe et etterbilde på netthinna. Et slikt etterbilde kan skapes ved å plassere str...
	Ved hjelp av denne teknikken har man vist at de innbildte bevegelsene i bildene forsvinner når bildet “fryses” til netthinna. En...

	13.9 Skjulte linjer
	I oppgave 15 så vi hvor vanskelig det var å justere to linjer i forhold til hverandre på øyemål slik at de traff hverandre bak en bjelke.
	Figuren til høyre er den som kanskje viser denne illusjonen tydeligst. Det var den tyske fysikkeren og kjemikeren Johann Christi...
	Også Peter Paul Rubens (1577 - 1640) har mulignes forøkt å utnytte en lignende effekt, eller ble han kanskje selv lurt da han ma...
	Det er verdt å merke seg at forlengelsen av stigen synes riktig før vi trekker forlengelseslinjene, til tross for at skjevheten ...
	Da Royal Navy designet flagget til Storbritania, Union Jack, på slutten av 1700-tallet, kombinerte de det røde korset på hvit bu...
	Det underlige er at mens det røde korset i det engelske flagget, og det hvite diagonale korset til Skottland, synes å være samme...
	.
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	Appendix A Kopieringsoriginaler
	A.1 Kafé-vegg illusjon
	A.2 Ames’ rom
	Forstørr opp klipporginalen til Ames’ rom så mye som mulig på kartong. Klipp ut og brett sammen. Husk å klipp eller skjær ut kik...

	A.3 Kopiorginal til Stroops test
	Følgende viser eksempler på testkort for alternative varianter for Stroops test.
	Referansekortene kan være slik:
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