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Synleg lys

Synlig område for bølgelengder er mellom 380 og 
740 nm (nanometer 10-9 m)



Fargene varierer med lyskilden

Dagslyspære Husholdningspære Kvikksølvdamppære

Sodiumpære med
lavt trykk

Sodiumpære med 
høyt trykk
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Fargeblandingar



Additiv 
fargeblanding

Lyssignaler på
TV-skjermen er 
eksempel
på additiv 
fargeblanding.

Røde, grønne 
og blå prikker 
blander seg 
additivt. 

Fargeresultatet 
er avhengig av 
styrkeforholdet 
mellom de tre 
fargene



CMYK
 C (Cyan) - M (Magenta) - Y(Yellow) - K (key - svart pigment)
 K regulerer innhold av svart
 Trykk benytter 4-fargeprosessen eller

det subtraktive fargesystem



Grafisk trykk





Auget



Fordeling av sansecellene



Ulike typar ”tappar”



Fargeblindhet (2)

Å være fargeblind er ikke vanlig, 
men det forekommer hos 
omkring 
8% av alle menn og omtrent 
0,5%
av alle kvinner.

Fargeblindhet er en medfødt og 
arvelig tilstand. En kan også 
pådra seg fargeblindhet gjennom 
visse sykdommer. 

Den som er helt fargeblind ser 
verden i bare svart og hvit. 
De fleste som er fargeblinde, har 
problemer med å skille mellom 
rødt og grønt, blått og grønt. 



Fargeblindhet (3)



Blått og raudt
 Dette er vondt å lese fordi det er stor 

differanse i brytningsindeksen i auga 
mellom blått og raudt



Hvor mange rødfarger?
 Nabofarge har stor betydning



Fargekontraster (1)





Svart mot gult 94,2 %

Hvit mot rødaktig blå 93,1 %

Svart mot hvit 88,6 %

Blått mot gult 83,2 %

Rødt mot gult 79,5 %

Rødt mot grønt 66,9 %

Blått mot grønt 55,4 %

Svart mot rødt 49,9 %

Mørkegrått mot rødt 48,1 %

Hvit mot gul 46,8 %

Grått mot grønt 44,0 %

Grått mot blått 43,2 %

Lys grå mot gul 42,5 %

Blått mot rødt 65,8 %

Lesbarhet
Skandinaviska 
Färginstituttet,
Johansson 2002



 Fargetone er variasjon i 
bølgelengd

Fargetone 
- NCS



Farger i området rundt gul er de mest lyssterke fargene, 
mens fargene på motsatt side av fargesirkelen er de mørkeste. 
Over kan du avlese hvor maksimalkulørte farger plasserer seg 
på en gråskala fra 0 til 100 % svart.

Fargers 
lyshet



En farges 
lyshet vurdert 
i forhold til 
en gråtoneskala

Dongeribukser 
blir lysere jo mer 
de blir brukt og 
vasket. Lysheten 
har økt

 Lyshet er fargens 
plassering 
i en skala fra hvitt til svart

Lyshet 
- NCS



Metning - NCS
 Metningen er fargens forholdsvise andel av hvithet og 

kulørthet
 En farge med liten metning har for eksempel stor hvithet 

og 
er lite kulørt

 En sterkt kulørt farge med liten hvithet har stor metning

Gruppen til venstre har liten metning, mens gruppen til høyre har stor metning



Blått
 Populær farge i den vestlige verden
 Blått og purpur er en farge for konger
 Blått vann og blå himmel
 Blått er kaldest av alle farger
 Blått er bildet på renhet
 Blått er poesiens farge
 Blått er vemod og blues
 Blått symboliserer fred, sannhet og 

samarbeid
 (Lyse)-blå - guttebarn
 Usikker framtid er i det blå
 Blåøyd og godtroende 
 Blått betyr konservativ politikk 
 Ordensbånd er som regel blå

Michelangelo: «Om det guddommelige -
kan man kun tale om det blå.»



Rød
 Revolusjonen
 Kjærlighet
 Sportsbil
 Blod, ordet rødt kommer av 

rudhira som er sanskrit for blod 
 Første farge spedbarn oppfatter 
 Store mengder rødt er 

stressende og voldsomt
 Tester har vist at personer 

som blir utsatt for rød farge
kan få høyere blodtrykk og 
økt aggresjon

 En sint person ser rødt.
 (Lyse-)rødt – jentebarn
 Trøbbel
 Stopp



Kalde og varme farger



Ny skiltfarge



Komplementærfarger

 Ligger diametralt overfor 
hverandre i fargesirkelen

 Størst mulig fargekontrast
 Harmoniske 2-klanger

















Nyttige applikasjonar
 Colorbrewer
 Colorpic

http://colorbrewer2.org/#type=sequential&scheme=BuGn&n=3


Unngå gult på kvit bakgrunn



Unngå kraftige fargar 
på store flater



Grå bakgrunnsfarge bra



Uroleg linjemønster



Ekvidistant gråtoneskala
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Øyebevegelser



Kva figur er dominerande?



… ein liten 
test



PARIS
IN    THE

THE SPRING



Kva står her?

T   E   C   T





Visuelle variablar







Kva står her ?



Grafisk
variabel
farge





Godstrafikk med jernbane
Breddeproporsjonalt band



Storleik/forhold



Nedgang i oljebransjen





Adelson’s illusjon - Kontraster



Referanse

 Ein del av desse lysarka er tilrettelagt av 
Kristoffer Kristiansen, Statens kartverk
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