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BLOMSTER 
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Utstillingen Blomster og bier består av 8 
fargerike foto av biolog og fotograf Carl 
Goodpasture.  Fotoene viser innsekter og 
blomster fotografert på så nært hold at barna 
kan glede seg over detaljer de aldri før har hatt 
muligheten til å oppdage ute i naturen.

Bildenes komposisjon og farger gir barna 
både en kunstnerisk opplevelse og en undring 
over de små insektenes spennende verden. De 
fleste barnehager og skoler legger stor vekt på 
naturopplevelser og ”studier” i nærmiljøet. Vi 
håper at disse bildene kan være med på å skape 
enda større interesse og nysgjerrighet.   

Alle bildene er tatt ute i naturen, i Norge og i 
California. Fotografen har tilbrakt et uendelig 
antall timer i påvente av å få knipset akkurat 
det rette øyeblikket. 

Bildene er et utdrag av en stor utstilling som  bl 
a har vært vist i Norge og turnert rundt i USA 
under navnet ”The Vanishing Pollinators” - 
pollinatorene (bestøverene) som forsvinner. 

Insektene er helt nødvendige for at de fleste av 
våre nytteplanter skal kunne gi oss frukt, bær 
og grønnsaker. Forsvinner insektene, vil også 
mange av planteartene dø ut. 

I en stor del av verden begynner biologene å 
merke en nedgang i antall insekter som bestøver 
plantene. Dette har vært en del av drivkraften 
til Carl Goodpasture, som i mange år har 
spesialisert seg på insektfotografering.

Hans kunnskaper om insektene, og hans evner 
til å fange opp detaljer, farger og stemninger, 
gjør møte med hans bilder til en helt spesiell  
kunstopplevelse. 

Kort om kunstneren
Carl Goodpasture er utdannet entomolog 
(”insektolog”) og fotograf. Han er født i USA, 
men flyttet til Norge i 1990. Goodpasture 
har gjort seg bemerket utenom sitt fagmiljø 
med sine foto som har helt spesielle estetiske 
kvaliteter. 

I Norge har Goodpasure hatt utstillinger bl a 
i Oslo Botaniske have, i Fotografiens Hus og 
i Jeløy naturhus. Han har også illustrert boka 
”Blomster og bier”, som følger utstillingen.

For å komme nært nok insektene bruker han for 
det meste Nikon med 105 mm makro. Bildene 
er fotografert på 35mm-film, scannet inn, 
og skrevet ut med fargelaser på papir av høy 
kvalitet.

Carl Goodpasure er selv ikke spesielt opptatt av 
om bildene hans er kunst eller ikke:
”Photography is photography, and that is more 
than enough.” 

Bildene i utstillingen
Utstillingen ”Blomster og bier” består av åtte 
fargefotografier. Innrammet måler bildene 
47 cm x 62 cm. Bildene er pakket i solid 
transportkasse.

De presenteres med en kort fagtekst, for å 
gi formidleren litt bakgrunnskunnskap om 
de avbildede insektene og blomstene. Denne 
teksten er ikke beregnet på barna.
 
Utstillingen kan enten henges opp samlet i et 
fellesrom, eller f eks deles opp med to til tre 
bilder på hver avdeling. 

Bilde 1: Malva queen (jordhumle)

Bilde 2: Sunflower syrphid (blomsterflue)

Bilde 3: Pipevine larva (sommerfugllarve) 

Bilde 4: Dahlia Honeybee (honningbie)

Bilde 5: Dangerous flower (krabbe-edderkopp) 

Bilde 6: Katydid (skoggresshoppe)

Bilde 7: Rose syrphid (blomsterflue)

Bilde 8: Hawkmoth (larve av natsvermer)

”BLOMSTER & BIER”
- en utstilling for barnehagen og småskolen



Bilde 1: Malva queen 

Jordhumle (Bombus lucorum) på en apotekerkattost 
(Malva sylvestris). Blindern, Oslo.

Omkring 80% av blomsterplantene er avhengige 
av insekter for å få overført pollen (blomsterstøv) 
fra støvknappene til arret i samme eller en annen 
blomst. Uten pollinerende insekter ville titusener 
arter av blomsterplanter ikke kunne overleve 
eller ville bare forekomme i svært begrensede 
populasjoner. For bare å nevne noen velkjente 
frukter som menneskene setter pris på, er 
insektpollinering nødvendig for at epler og pærer, 
ferskener og aprikoser, plommer og kirsebær, 
jordbær, rips, blåbær og tranebær kan utvikles, 
for ikke å snakke om eksotiske fruktslag som 
fikenes, meloner, sitrusfrukter og kiwi.

Bilde 2: Sunflower syrphid

Blomsterflue (Sphaerophoria scripta) på en solsikke 
(Helianthus annuus), sittende på en ung skivekrone midt 
i blomsterstanden, mens den spiser pollen fra tuppen av 
støvknapprøret. Gjettum, Bærum.

Blomsterfluer er blant de insektgruppene som er i 
stand til å fordøye pollen. De er viktige bestøvere 
for både haveplanter og viltvoksende planter, 
og spiller en viktig rolle for pollineringen av 
frukttrær og andre nytteplanter, særlig i områder 
der bier er sparsomme. Den pollenmengden som 
hefter til blomsterfluens kropp, kan være nesten 
like stor som den en bie kan bære. Det er kjent 
omkring 280 arter av blomsterfluer i Norge. De 
er også populære havegjester fordi deres larver er  
noen glupske  bladlusetere. 

Bilde 3: Pipevine larva

Arizona, USA.

Sommerfugllarven er ingen bestøver, men det 
blir den som voksent insekt etter at den har gått 
gjennom sin forvandling.



Bilde 4: Dahlia Honeybee

Honningbie (Apis mellifera) som sanker føde i en georgine 
(Dahlia pinnata) og bærer med seg en ladning pollen.

Biene er våre beste bestøvere. Selv om 
karbohydrarrik nektar er det viktigste 
næringsmiddel for de voksne biene, skiller bier 
seg fra andre insektgrupper ved at larvene får 
sin føde fra blomstene, samlet av de voksne 
insektene. Fordi larvene trenger masse proteinrik 
pollen, må biene oppsøke blomstene langt oftere 
enn andre insekter.

Bilde 5: Dangerous flower

Krabbeedderkopp (Thomaisidae) på en hyacinth.
Gjettum, Bærum.

Disse edderkoppene venter i blomstene på  
byttedyr. De er ofte godt kamuflert, og man kan 
anta at de har hatt en lang utviklingshistorie som 
rovdyr i blomster.

Bilde 6: Katydid 

Skoggresshoppe på gullris.
Gjettum, Bærum.

Blomsterspisende insekter, slik som 
skoggresshoppen og mange biller, er mer 
ødeleggende enn hjelpsomme for bestøvningen. 
Ja, visse blomsterelskende biller har fått følgende 
beskrivelse av forskerne, at de utfører en ”søle og 
rote pollinering”.



Bilde 7: Rose syrphid

Blomsterflue på nyperose.
Gjettum, Bærum.

De fleste insekter besøker blomstene på grunn 
av deres nektar og er ikke alltid insektbestøvere. 
Fluer, derimot, er viktige bestøvere fordi mange 
av dem ikke bare lever av pollen, men de har 
også kroppen dekket av hår, slik at det hjelper 
dem til å transportere pollenkornene. 

Bilde 8: Hawkmoth

Larve av nattsvermer (Hyles lineata) som beiter på en 
blomst av ørkenplanten (Carmissonia boothii).
Mojave desert, california.

Denne insektarten finner vi på den nordlige 
halvkule. Den voksne nattsvermeren  er 
en effektiv bestøver for mange arter av 
nattlysfamilien. I Californias ørkentrakter 
forekommer det med visse mellomrom 
populasjonsøkninger av insektet, som da kan 
ha ødeleggende virkning på de plantene larvene 
lever av. Når larvenes matplanter blir borte, vil 
de voksne insektene som er i stand til å utvikle 
seg, spre seg over store avstander på jakt etter 
alternative planter og nektarkilder.

Belset barnehage, høsten 2002



Bildene egner seg spesielt godt for opphenging 
samlet i et fellesrom. Hvis ikke det er mulig, 
kan utstillingen også deles med f eks to til tre 
bilder på hver avdeling.
La gjerne de eldste barna være med på å pakke 
opp utstillingen. Gjør det til noe litt ekstra at 
dere har fått besøk av en kunstutstilling.

La bildene gi rom for opplevelse og undring. 
La barna selv få komme med hva de ser i 
bildene før det stilles mer detaljerte og styrende 
spørsmål.

Noen forslag til samtale:
- Hva er det du ser på dette bildet?
- Hva slags dyr er det?
- Har du sett noe lignende selv?
- Hva slags planter ser du?
- Hva tror du insektene gjør?
- Er det fint eller dumt for blomstene at 

insektene er der?
- Hvilke farger ser du?
- Hvordan tror du dette bildet er laget?
- Er det fantasi eller virkelighet?
- Hvor store er disse insektene i virkeligheten?
- Er insektene nyttige for menneskene?
- Er noen insekter farlige?
- Hvilken årstid er det på bildet?

Fantasilek:
Gå nærmere inn på insektene i hvert enkelt 
bilde, og la barna få bruke fantasien. Her er det 
også rom for å filosofere.
- Hvordan lever dette insektet? Hva heter det? 

Hvor bor det hen? Har det familie? Når sover 
det? Hva spiser det?

- Tror du  insektene kan tenke? Hva tenker 
denne edderkoppen på akkurat nå? 

- Hvor lenge lever insektene?
- Kan insektene fryse? Hva gjør de når det 

regner?
- Kan insektene være glade eller sinte?
- Hvorfor er insektene  så forskjellige?
- Hvorfor er noen dyr så små?
 

Praktiske oppgaver ute:
Disse oppgavene blir avhengig av hvilken tid 
på året dere har utstillingen. Det er selvfølgelig 
mest spennende vår, sommer og høst, når det er 
et yrende insektliv ute.
- Bruk linsebokser og se blomster og insekter 

forstørret under lokk. Ved å ha insektene 
under lokk føles det tryggere, og barna kan se 
på levende insekter som beveger seg.

- Mange barnehager or skoler har et stamsted 
som jevnlig besøkes. Følg med på hvordan 
blomster– og insektlivet forandrer seg der.

På vinterstid og tidlig vår kan en kjøpe 
magottlarver (selges i butikker med fiskeutstyr) 
og la de utvikle seg til fluer. Larvene legges i 
sagflis i et glass med huller i lokket. De vil først 
bli pupper og til slutt kryper ferdige fluer ut av 
skallet. Glasset bør stå lyst og lunt. 

Praktiske oppgaver inne:
- Mal fargerike bilder av blomster og insekter. 

Monter bildene og lag barnehagens egen 
”kunstutstilling”.

- Lag insekter tredimensjonalt. Bruk plastilina, 
cernittleire eller vanlig blåleire.

- Klipp ut blomster og insekter fra ukeblader 
og hagetidsskrifter og lim dem opp på farget 
kartong.

- La barna kle seg ut som insekter. Lag enkle 
kostymer og masker.

- De eldste barna kan gå på biblioteket og låne 
bøker om insekter. I tillegg til billedbøker, 
finnes det også fine små faktabøker for barn.

- Lag et kjempeinsekt. Bruk materialer 
som pappesker, ballonger med pappmasjé, 
tau, ståltråd, garn, cellevattkuler, tykke 
piperensere, (refleksbrikker er fine øyne), 
stoff, metallfolie,

NB
Kunst i Skolen vil gjerne ha tilsendt gode 
forslag og / eller erfaringer med hvordan 
utstillingen kan brukes.

Forslag til hvordan bildene kan brukes 
i barnehagen og småskolen



Vi i ”Kunst i Skolen” håper du tar deg tid til å 
se gjennom denne lille kommentaren til hva 
vi finner viktig når du skal bruke en av våre 
vandreutstillinger. Merk at dette er en mer 
generell kommentar som kommer i tillegg til 
det spesielle som følger hver utstilling.

”Kunstformidlingens oppgave er å være 
brobygger mellom kunstverket og betrakterne. 
Og denne broen som kunstformidlingen bygger, 
har bare til hensikt å få betrakteren til å åpne 
seg for kunstverket” (Danbolt 1999:9). For at 
elevene slik skal ”åpne” seg forutsettes det at 
gode hjelpere trer til i denne brobyggingen. 
Som lærer er du en slik, sammen med dine 
kolleger er dere flere, mens det skrevne 
materiellet fra oss er en annen type ”hjelper”. 
I samarbeid skal vi forsøke å legge til rette for 
mulige kunstmøter for elevene i den konkrete 
utstillingen. Det ligger et aktivt elevsyn bak 
utformingen av materiellet. Vi voksne kan bare 
legge opp til mulige ”møter” så godt vi kan, 
men det er eleven som må bestemme om 
dette er noe for han eller henne. Kunst er en 
utfordring om å ta personlig stilling, ikke bare 
med hodet, men med hele seg, også anelser 
og fornemmelser. 

Vi lærere er vant til at vi skal ha fasit, vite de 
beste svarene. Når det gjelder kunst eller i 
hvert fall visse nyere former for kunst, må vi 
ikke vente dette av oss selv, men stille med 
en type velvillig nysgjerrighet og ikke være 
redde for å vise egen forvirring. Det betyr at 
som ”hjelper” i brobyggingen må du etablere 
en slags minimum av villighet til å bli truffet 
av noe ved bildene i utstillingen. Utstillingene 
representerer et stort spekter av kunst i 
forskjellige stilarter, noen vil du øyeblikkelig 
falle for, andre vil kreve mer spesiell 
egeninnsats før de åpner seg. Men uansett er 
din velvillighet det første steg i brobyggingen 
når utstillingen er kommet til skolen eller 
barnehagen.

Utstillingene består av originalgrafikk, 
tegninger, skisser eller foto. Det betyr at 
kunstnerne har gått god for sine produkter 
og signert dem. Ofte vil formatet være et 

helt annet enn der bildene opptrer som 
illustrasjoner i elevenes lærebøker eller 
befinner seg i en kunstbok. I dag hvor det 
trykkteknisk er farlig lett å kopiere slik at vi 
ikke alltid kan se forskjell på original og kopi, er 
det viktig at elevene blir klar over kunstnerens 
signering av det originale.

Vi har ved revidering og nyproduksjon av 
utstillinger vært opptatt av at utstillingskassene 
dere mottar, ikke skal være for store og 
tunge. Derfor er det ikke så  mange verk i 
hver utstilling som tidligere. Men likevel er 
noen bilder så store at noen hjelpere må være 
fysisk sterke for å kunne ta i mot! Ved at det 
er færre bilder, kan det også bli enklere å 
bruke utstillingen i klasserommet, ikke bare i 
større fellesrom som mange har hatt for vane. 
Kanskje utstillingen kan ambulere mellom flere 
klasserom i den tiden dere har utstillingen? 
Hvis du nå tenker at det er det da ikke plass 
til hos meg, tenk en gang til om ikke en 
del av det som vanligvis fyller veggene, fra 
beskjeder til elevarbeid, kan vike plassen for 
kunstutstilling i en periode? Det øker effekten 
av bildene om elevene kan leve med dem som 
en naturlig del av klassemiljøet selv for kortere 
tid. 

Det er også snakk om å skape  positiv 
forventning hos elevene, så de bør om 
mulig være  med på mottakelse og frakt av 
kunstkassen til utstillingssted, og med på 
utpakking. Kanskje det er praktisk at bare en 
gruppe elever er med på dette, men det kan 
gå på omgang i elevflokken å gjøre slikt. Som 
lærer tar du selvsagt godt vare på emballasje 
og studiemateriell, og vurderer det tekniske 
utstyret du selv må skaffe, som kopiering, 
kassettopptaker, cd-spiller, overheadprosjektor 
etc..

Selve utstillingen bør henges slik at linjer i 
rommet understrekes. Det er noe med at like 
formater som høyde og bredde kler hverandre 
om de får henge sammen, og om underkant 
eller overkant stemmer for flere bilder bortover 
en vegg. Iblant kan en uvanlig plassering som 
på et ryddet gulv eller trappetrinn, vise seg 

Vedlegg 1  

OM Å FORMIDLE BILLEDKUNST



spennende mens bildene arbeides med. I det 
hele tror vi på at elevene skal vende seg til å 
se på bilder rent fysisk - på lang avstand og 
nært hold, fra gulvposisjon til stående, av og 
til på hodet og rett vei, med åpne så vel som 
mysende øyne. For: 

Det handler om å lære å se

Vi bruker vår visuelle sans utrolig mye, men 
når vi kommer til å se på kunst må vi likevel 
som oftest skjerpe oss, Vi har en tendens 
til å ville vite  før vi bruker egne sanser. Vi 
lurer på hva kunstneren kan ha ment ofte 
før vi direkte utsetter oss for å sanse bildet.  
Med elevene foreslår vi nesten alltid en to 
trinns angrepsmåte på kunstbildene: Først få 
elevene til å beskrive alt de ser: linjer, farger, 
gjenstander. Elevene må sammen tømme 
bildet for alt det de kan finne der. Noen vil da 
raskt komme med tolkninger, ha meninger om 
hva bildet betyr. Da er det er viktig å be dem 
vente litt med det, til alle har brukt øynene sine 
godt. Så slippes tolkningene løs, og mens vi 
har kunnet enes om det vi har sett rent visuelt 
i bildet, kommer nå variasjonene frem, for 
tolkninger er mer individuelle. Det er mange 
gode muligheter for hva et bilde kan formidle 
av tanker og føleleser. I noen klasser tør ikke 
alle mene før noen sterke har ment. Her er det 
viktig at atmosfæren blir slik at alle er reelt frie 
til å komme med sine tanker og fornemmelser. 
Hvis du som hjelper praktiserer denne 
metoden også når dere ser på reprodusert 
kunst i lærebøkene, vil det virke forsterkende 
på elevenes opplevelse av at her kan de 
sanse selv og mene. I tillegg er tittel ofte en 
informasjon eller en invitasjon til tolkning, men 
det kan være lurt at elevene får bruke seg selv 
først. Det gir selvtillit å oppdage hvor langt 
de selv kommer også uten å vite så meget 
på forhånd. Informasjon om kunstneren kan 
ofte med fordel komme etterpå, når elevenes 
interesse er vakt gjennom eget engasjement 
med sansing og tolking.

Utstillingene er svært forskjellige, derfor er det 
vanskelig å si noe presist om hvilke begreper 
vi bruker når vi snakker med elever om kunst, 
det vil mer gå fram av spesialmateriellet til hver 
utstilling. Men, det kan være greit å innføre 
noen begreper som tidlig kan hjelpe elevene til 
å rydde i den store av variasjonen billedtyper. 
For eksempel landskap, interiør, portrett og 
stilleben. Videre er det ofte praktisk å kunne 
skille mellom forgrunn, mellomgrunn og 
bakgrunn.  Eller naturalistisk og abstrakt. Noen 
vil også nevne karakteristika på kunststiler som 
- imitasjonsteorier (med sterke krav om det 
gjenkjennelige i bildet) 
- uttrykksteorier (kunstnerens uttrykk i bildet er 
det viktigste)
- modernismen (hvor billedelementer som 
farge og linje får ny egenverdi) og 
- opplevelses og resepsjonsteorier (hvor alt 
dreier seg om hva mottakeren, eleven, får 
ut av bildet). Dette siste er greit fremstilt for 
eksempel i Gunnar Danbolts ”Blikk for bilder” i 
Kulturrådets prosjektserie nr.4, 1999.

Til lykke med utstillingen!

For Kunst i Skolen 
Arne Marius Samuelsen

Høgskolen i Telemark



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 
Kongens gate 2
0153 Oslo
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no
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