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UTSTILLINGEN 140 OG 141  
FARGENE SOM FORSVANT         

OM UTSTILLINGEN 

Utstillingen inneholder seks bilder fra boka «Fargene som 

forsvant» skrevet av Constance Ørbeck-Nilssen og illustrert av 

Akin Düzakin (Ena Forlag 2017). I boka skildrer de i tekst og bilder 

den frykt og usikkerhet som barn opplever i et krigsherjet område.  

Mer enn 250 millioner barn har en hverdag preget av krig og 

ødeleggelser, og rundt 30 millioner barn er på flukt. De har sterke 

opplevelser og historier som det er viktig å formidle.  

Fargene er sentrale i boka og i utstillingen. Det første bildet viser 

en jente i rød kjole i et fargerikt idyllisk miljø. Hun og moren får 

livet snudd opp ned i krigens dystre gråhet. Men gjennom 

historien og møtet med fuglen får jenta hjelp til å finne tilbake til minnene sine og fargene. Alt er ikke 

helt grått og trist, fuglen viser henne regnbuen som lager en bro over himmelen. Forfatteren og 

illustratøren ønsker med regnbuen å formidle at det er håp, det finnes en vei hvis vi holder sammen. 

Verden er full av konflikter som formidles i skremmende TV-bilder på våre private skjermer. Vi kan 

ønske å stenge det vonde og ubehagelige ute, ikke minst prøve å skjerme barn fra voldsomme 

krigsinntrykk. Men bildene av ødeleggelser, sammenraste hus og flyktende mennesker treffer barn 

likevel. Barn lever i en sosial kontekst, ikke uavhengig av «voksenverden». I bildeboka «Fargene som 

forsvant» er ikke motivene knyttet til et bestem område i verden. Arkitekturen som skildres kan like 

gjerne høre hjemme i en by i Europa som i andre deler av verden.  På den måten er dette en mer 

universell tilnærming som kanskje gjør det lettere for elvene å identifisere seg med jenta og hennes 

historie. Og for barn kan kanskje kunst på en annen måte en enn nyheter og foto åpne for innlevelse 

og empati. 

Bildene er valgt ut i samarbeid med kunstneren, og de presenteres i utstillingen uten tekst. 

Målgruppe: Fra 3.klasse 

INNHOLD I UTSTILLINGEN 

Utstillingen består av seks bilder pakket i en vanlig stor reisekoffert. Det følger med en 

lærerveiledning og fem eksemplarer av boka. Veilederen kan også lastes ned fra 

http://www.kunstiskolen.no/fargene-som-forsvant 
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FRA LÆREPLANEN 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

Samfunnsfag 

Etter 7. årstrinn 

-formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom 

ei undersøking 

-diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje 

mellom meiningar og fakta 

-lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og 

opplever hendingar ulikt 

-samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar 

-registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det 

kan vere å kome til eit framandt land som flyktning 

-presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing 

-diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme 

på den rolla Noreg har i samarbeidet 

Norsk 

Etter 7. årstrinn 

-uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres 

-gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til 

enkeltindivider og grupper av mennesker  

-presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 

-vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 

Kunst og håndverk 

Etter 4. årstrinn  

-identifisere og samtale om bruk av symbolfarger 

-lage enkle utstillinger av egne arbeider 

-visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer  

-samtale om sin opplevelse av samtidskunst 

Etter7. årstrinn  

-sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike 

sammenhenger  

-bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer  

-lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film 
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FORFATTER OG ILLUSTRATØR 

                                       

   

 

 

 

 

 

Constance Ørbeck-Nilssen er en av våre fremste bildebokforfattere.  

Hun har skrevet 10 bøker og er oversatt i 13 land. 

«Jeg skriver bøker både for barn, unge og voksne med et ønske om at de bedre kan forstå seg selv, 

hverandre og verden de lever i.» 

Akin Düzakin er en av våre mest prisbelønnede bildebokillustratører. Han har illustrert mer enn 40 

bildebøker og har mottatt Brageprisen to ganger. 

 

Akin Düzakin og Constance Ørbeck-Nilssen har laget flere bøker sammen: 

Ikke alene (2009) 

Jeg er jo her (2011) 

Hvem er Wilhelm (2013) 

Hvorfor er jeg her? (2014)  

 

 

 

 

 

 



TEKST FRA FORFATTEREN 
Constance Ørbeck-Nilssen  
 
Boka Fargene som forsvant er en billedbok om barn og krig.  
Det er barna vi har sett og ser daglig, den handler om.  
Det er barna som lever midt i krigens meningsløshet. 
Men hjelper det å bytte ut antall døde og sårede, de fragmenterte nyhetsbildene fra krigsherjede 
områder, med, en historie om et barn? 
Jenta, som hver dag og hver natt lever under konstant frykt og usikkerhet.  
For hva skjer med barn i slike situasjoner? 
Det er alltid barna som er de store taperne i krigsdramaene som utspiller seg på jorden vår, men også 
heltene. 
Hvordan kan barn mobilisere, få krefter og energi til å holde ut, til å fortsette? 
Barn søker hjelpere, usynlige venner, bruker leken som hjelpemiddel, fantasien. Men noen ganger er 
det ikke bare fargene som forsvinner fra livene deres, det er ordene også, evnen og muligheten til å gi 
det som er for mye for dem, et uttrykk. 
Et magisk møte med en fugl hjelper jenta til å finne tilbake til minnene, alt som er borte, men som 
likevel fortsatt er der på innsiden. 
For fargene er som ild, som vann, som jord, som lys, som vind, som musikk i våre liv. Og det uten at vi 
legger merke til det.  
 
Hvorfor skrive om krig da? 
Det er koblingen krig og barn som er avgjørende.  
Barn er en høy verdi i livet for meg både som menneske og som forfatter. 
Barn som ikke blir hørt, eller sett, oversett, 
som ikke får det rommet av utfoldelse som barn ideelt burde få. 
Det er denne koblingen som berører, setter noe i gang i meg. 
Som gjør at jeg ikke kan gå videre før jeg har gått inn i det  
og utforsket det jeg kan  
med de begrensningene av erfaring jeg har  
om krig. 
Jeg ryddet plass og tid til det. 
Rommet åpnet seg. Jeg inviterte tankene inn. Ønsket fantasien velkommen. 
Mine verktøy. 
Personene som skulle være med dukket opp. En mor. Et barn. 
Stedet de lever i tar form. Ruiner. 
Tidspunktet for når jeg skal gå inn og gi handlingen en stemme, kjennes rett. 
En kveld. 
Plutselig er den der. 
Fuglen.  
Den som kommer fra fjellene når det blir kveld 
og brer vingene sine over huset de bor i. 
Fuglen som i mange religiøse og mytologiske forestillinger er symbolet på kraft, tanke, intelligens, 
klokskap. Og i sitt fysiske vesen med sine vinger, friheten. 
Barnet, på sin side trenger en hjelper og trøster når moren sover og hennes ord ikke strekker til. 
Fuglen er en hjelper, en venn, en usynlig venn. Det oppstår magi mellom dem. 
 
Krigen, barnet, fuglen. 
 



 4 

BILDENE I UTSTILLINGEN 

Vi har sammen med Akin Düzakin valgt ut 6 bilder til denne utstillingen. Fuglen er sentral i boka, men 

vi har ikke tatt med bilder av den i dette utvalget. Det er et valg vi har gjort ut fra at bildene med 

fuglen er så sterkt knyttet til teksten og kan være vanskeligere å forstå når utstillingen presenteres 

uten tekstene. Disse bildene kan også virke litt dystre, og det er først når man leser teksten at vi 

skjønner at fuglen representerer en positiv kraft. 

I utstillingen presenteres bildene uten bokas tekst ved siden av. I oversikten under er teksten tatt 

med. 

 

Bilde 1  

  

 Dette er forsiden på boka og også det første bildet  

i utstillingen.  

Det er det eneste fargerike bildet og viser jenta før  

krigen snudde opp ned på alt.  

 

 

 

 

Bilde 2 

   

«Det er så kaldt her.  

Mor legger armene sine rundt meg. 

Vannet renner ned langs veggene. 

Lager store dammer på gulvet. 

Vi finner plassen vår der det fremdeles er 

tørt.  

Jeg krøller meg sammen. 

Lytter til stemmen hennes som hvisker til 

meg i mørket.» 
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Bilde 3             

«Vi venter på flyene som nærmer seg. 

På bombene som faller. 

Husene som raser sammen. 

Og gatene som ikke lenger er gater, 

bare store, dype hull, 

som vi ikke kan komme forbi.  

Snart er alt over, hvisker mor.  

Og alt blir som før. 

Men hvordan kan det bli som før? 

Jeg lytter til stemmen hennes til jeg 

sovner. 

Når jeg våkner, er det hun som sover.» 

 

Bilde 4  

       «Det er tidlig morgen. Byen sover 

fremdeles. 

Fuglen ser på meg. 

Du står i vinduet og venter. 

Snart fylles luften av lyder og av lys. 

Du har den nye kjolen på deg. 

 Jeg prøver å huske. Prøver å se. 

Det er noe som vokser fram i mørket. 

Den var rød, sier jeg og smiler. 

 Det er faren min jeg venter på. 

Snart ser jeg ansiktet hans, munnen som 

smiler, hånden som vinker.» 
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Bilde 5 

«Kommer du? 

Han står og venter på meg. 

Vil at vi skal være sammen. Hele tiden. 

Jeg vinker og roper at nå kommer jeg. 

Lukten fra syrinene 

fyller luften fyller meg. 

Et øyeblikk ser jeg de fine buskene 

og bestevennen min som venter. 

Så er alt borte igjen. 

Fuglen stryker vingen over kinnet mitt.» 

 

Bilde 6 

 «Jeg tar hånden til mor. 

Vi står et øyeblikk der det før var en dør, 

så øynene våre kan venne seg til lyset. 

Jeg tenker på far. 

Lurer på om jeg noen gang vil se ham 

igjen. 

Jeg er redd. 

Men jeg sier ingenting. 

Da ser jeg regnbuen. 

Jeg sier alle fargene inni meg. 

Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og 

fiolett. 

jeg husker alt fuglen sa. 

Jeg vet at vi kan klare det.» 

 

 

 



 7 

ARBEID MED UTSTILLINGEN 

Det er flere hensyn som må tas når man skal vise bilder og snakke om krig og flyktninger i 

klasserommet. I klasser med barn som har opplevd vanskelig ting bør kanskje læreren forberede 

disse elevene på at temaet skal snakkes om. Her er kontaktlæreren som har kjennskap til barnas 

bakgrunn viktig, men hvem som vil være den beste formidleren, en som er ukjent for barna eller den 

som kjenner barna best kan variere. Å legge vekten på håp blir det sentrale, ikke la krigshendelser og 

tragedier få hovedfokuset. I boka er det fuglen som får jenta til å huske de fine minnene. Da kommer 

fargene gradvis tilbake.  

Bilder kan virke sterkere enn ord, opplevelsen og assosiasjonene blir annerledes.  Uttrykksfulle bilder 

kan også gjøre det lettere å identifiseres seg med og snakke om vanskelige ting. Elevene er vant til å 

se foto fra krigsområder i aviser og i nyhetssendinger. De er blitt en del av hverdagens strøm av 

bilder. Kunstbilder inneholder noe annet, de kan åpne for empati og opplevelse på en annen måte. 

Bildesamtale: 

Det er først og fremst to ulike måter å presentere utstillingen på for elevene:  

1) I en åpen tilnærming blir elevene introdusert for bildene i utstillingen uten at teksten er kjent. Da 

vil elevene kunne samtale om egne assosiasjoner og opplevelser og være med på å dikte nye 

historier til bildene. Elevenes egen referansebakgrunn vil da danne utgangspunktet for samtaler 

elevene i mellom. 

Begynn samtalen med hva elevene ser i bildet og tøm bildet for innhold før tolkningen begynner. Da 

kan alle være aktive. Begynner vi med tolkningen er det ofte bare noen få som våger seg på det. 

Men, når alle har vært med å tømme bildene for innhold, kan de begynne å tolke. Hva er det som 

foregår her? Hva tenker jenta/moren på? Hva har skjedd? Hvor kan dette være? Osv. 

Bildenes rekkefølge kan gi et inntrykk av at alt går bra - at hun møter faren igjen i den røde kjolen, at 

bestevennen venter på henne og katten– og så ser vi regnbuen og at det fortsatt er en krigsscene. 

Det skaper litt forundring – og nysgjerrighet på både tid og sted. Er dette virkelighet eller er det 

minner? 

 

2) Boka leses høyt eller individuelt før man ser på utstillingen. Da er elevene kjent med teksten og 

opplever bildene ut fra teksten i boka. Da blir barnas opplevelse av bildene styrt av at de allerede vet 

hva bildene handler om. 

Det følger fem eksemplarer av boka med utstillingen. La elevene lese og se på bildene sammen i små 

grupper.  

Akin Düzakin mener at fargene bør få stor plass i samtalen. Hvordan er minnene våre knyttet til 

farger? Hva forbinder du med blå – hvilke minner assosierer du med den fargen osv. Hvilke farger 

forbinder du med glede, tristhet, spenning?  
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Husker vi det samme eller er det helt individuelt hvordan farger, bilder, lyder, musikk, smak og lukter 

kan få oss til å minnes ting?   

Hvilken rolle har fargene i boka? 

Hvorfor er det så få farger? 

Det samfunnsfaglige perspektivet: 

-Hva er en flyktning? 

-Hva er de viktigste årsakene til at mennesker må flykte? 

-Hvilke områder kommer de fleste flyktningene fra? 

-På hvilke måter kan mennesker som kommer til Norge ha flyktet på? 

-Hva er en asylsøker? 

-Hvilke rettigheter har en asylsøker? 

-Hva er en enslig mindreårig asylsøker?  

-Finn skjer med barn som kommer alene til Norge? 

 

Praktiske oppgaver: 

-Lag en fortsettelse på historien i bilder eller tekst – eller begge deler. 

-Lag din illustrasjon til et tekstutdrag fra boka. 

-Lag en animasjonsfilm inspirert av utstillingen/boka. 
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BAKGRUNNSSTOFF SAMFUNNSFAG 

Rundt 60 millioner mennesker er på flukt i verden (2018), viser en rapport fra FNs høykommisær for 

flyktninger. Det er en dobling på 20 år. De største flyktningstrømmene kommer fra Syria, Irak og 

Afganistan, men stadig flere reiser fra afrikanske land.  

Folk flykter fra hjemmene sine på grunn av krig og konflikter. Mange må også flykte fordi de blir 

forfulgt på grunn av sin tro eller sine meninger. 

Rundt halvparten av flyktningene er barn. De har opplevd å måtte flykte under dramatiske 

omstendigheter og mistet alt de eier. Ofte kan de ha sett mennesket bli drept eller såret i 

krigshandlinger, og de kan ha blitt skilt fra foreldre og familien sin. 

Mange har måttet flykte flere ganger, og bare halvparten av flyktningene har tilbud om skole og 

utdanning. Noe som går ekstra hard utover jentene. 

Barn som er på flukt er sårbare i forhold til overgrep og menneskehandel.  

Hva er en flyktning? 

FNs flyktningkonvensjon definerer hva en flyktning er. Der står det at du er en flyktning hvis: 

1.  du er utenfor ditt eget hjemland 

2.  du ikke kan eller tør få beskyttelse i, eller returnere til, ditt eget hjemland 

3.  dette er fordi du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial 

gruppe, eller politiske meninger i ditt eget hjemland 

Det betyr at det kun er personer som har forlatt hjemlandet sitt som regnes som flyktninger i 

internasjonal rett. 

I dag er mange mennesker på flukt i sitt eget land. Disse kalles internt fordrevne. 

Mennesker som er blitt godkjent som flyktninger av FN venter gjerne i en flyktningleir til de får reise 

til sitt tildelte land. Disse kalles overføringsflyktninger. 

Mange mennesker tvinges til å flytte som følge av ekstreme klima- og miljøendringer. De har 

problemer juridisk da de ikke oppfyller FNs definisjon av hva en flyktning er. Men, de er i ferd med å 

bli godkjent som en egen kategori og kalles miljøfordrevne. 

Hva er en asylsøker? 

En asylsøker kommer alene til et land og ber om på å få bo trygt og bli beskyttet mot forfølgelse. De 

fleste bor på et asylmottak og må vente der til deres asylsøknad er behandlet. Noen av de som søker 

om asyl oppfyller FNs krav om å bli godkjent som flyktning. En som skal søke om asyl må gjøre det i 

det første landet det kommer til. 

Hvis ikke søknaden blir innvilget blir søkeren returnert tilbake til der han/hun kommer fra eller det 

landet han/hun først kom til.  Noen kan få innvilget asyl av humanitære årsaker.  

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
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Lenker 
Redd Barna 

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/asyl-og-flyktningbarn 
 
Flyktninghjelpen 

https://www.flyktninghjelpen.no 

FN-sambandet 

https://www.fn.no/Tema/Flyktninger 

Kajas Polmars animasjonsfilm om asylsøkere 
https://www.youtube.com/watch?v=Iav34DeRyfc 

Amnesty 

https://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria 

Ung.no 

https://www.ung.no/asyl/3937_Viktige_begreper_om_flyktninger_og_asyl.html 

Animasjonsfilm om flyktninger FN-sambandet, Norge 

Hvordan fungerer FNs flyktningkonvensjon? Hva er en asylsøker og hva er kvoteflyktning?  

https://www.youtube.com/watch?v=ByM4771rJJ8 

Animasjonsfilm fra KS om ankomst, mottak og bosetting av flyktninger 

https://www.youtube.com/watch?v=pD5nSpbzfJw 

 

 

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/asyl-og-flyktningbarn
https://www.flyktninghjelpen.no/
https://www.fn.no/Tema/Flyktninger
https://www.youtube.com/watch?v=Iav34DeRyfc
https://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria
https://www.ung.no/asyl/3937_Viktige_begreper_om_flyktninger_og_asyl.html
https://www.youtube.com/watch?v=ByM4771rJJ8
https://www.youtube.com/watch?v=pD5nSpbzfJw


KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemsorganisasjon som  
i over seksti år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester 
og materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
• Å	arbeide	for	at	visuell	kunst	skal	få	en	sentral	plass
i	lærings-	og	holdningsdannende	arbeid	i	skolen.

• Å	bidra	til	å	vekke	interessen	for	og	gi	kunnskaper	om	visuelle
uttrykksformer	slik	de	er	kommet	til	uttrykk	i	tidligere	tider	og	i	dag.

• Å	sette	i	verk	tiltak	som	gir	opplevelser,	og	som	utvikler	kunstforståelse,
skapende	evner,	kritisk	sans	og	følsomhet	overfor	visuelle	uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye 
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i vårt galleri. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag.

KUNST I SKOLEN 
Fossveien 24, inng. Steenstrupsgate                                                                
0551 OSLO
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no

KUNST 
KREATIVITET 
KOMPETANSE
KUNST I SKOLEN siden 1948
www.kunstiskolen.no


