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VANDREUTSTILLING NR 130       PLANKTONPORTRETTER  
 
 
INNLEDNING 
 
Utstillingen ”Planktonportretter” består av fire grafiske blad fra kunstneren Ellen Karin Mæhlums 
serie med samme navn. 
Ideen til å lage en slik serie fikk kunstneren etter et møte på Svalbard med marinbiologer fra 
Universitetet i Bergen. De hadde samme fasinasjon for de mange formene og mønstrene som finnes i 
det mikrobielle universet. De encellede planktonorganismene som er fotografert, forstørret og 
senere kunstnerisk bearbeidet, er så små at de bare kan sees gjennom et mikroskop. 
I utstillingen får elevene studere de fantastiske mønsterstrukturene i fire forskjellige planktontyper. 
Bildene kan fascinere og inspirere til eget skapende arbeid, og gjennom bakgrunnsstoffet i 
lærerveiledningen, kan utstillingen også gå inn i et tverrfaglig arbeid hvor kunst og naturfag møtes. 
 
Målgruppe: 
Utstillingen kan passe for alle trinn. Lærerveiledningen har bakgrunnsstoff og forslag til arbeid med 
utstillingen. 
 
Som vedlegg 1 er det tatt med en liten artikkel om radiolarier fra nysgjerrigper.no. På dette 
nettstedet kan elevene lese flere artikler om livet i hav og vann. 
 
 
INNHOLD I UTSTILLINGEN 
 
- Fire bilder pakket i en transportkasse. 
- Lærerveiledning (den ligger også på vår nettside www.kunstiskolen.no). 
- Til videre inspirasjon følger også Ernst Haeckels bøker ”Art forms from the Ocean” og 
 ”Art forms in Nature”.  
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BILDENE I UTSTILLINGEN 
 
De fire bildene har mikrofotografier av encellede planktonorganismer som finnes i havet, som 
utgangspunkt. Ellen Karin Mæhlum har bearbeidet disse digitalt og valgt nye utsnitt og bakgrunner 
for å forsterke formen og strukturene i motivet. På enkelte av filmene har kunstneren også i tillegg 
tegnet og malt. Ved å velge teknikken silketrykk/serigrafi, har kunstneren fått fram det fotografiske 
og rastrerte uttrykket hun har ønsket. Bildene er valgt ut fra en større serie som kunstneren først 
presenterte i 2009. 
Med disse bildene inviterer kunstneren oss inn i et univers vi ikke kan se med det blotte øye. Dette er 
organismer som bare kan sees gjennom et mikroskop, og i silketrykkene er de forstørret mer enn  
30 000 ganger. I forstørrelsene blir det usynlige synlig, og vi får se planktontyper med utrolige former 
og mønstre. Mikroskopfotografiene som danner utgangspunkt for bildene, er laget av ingeniør i 
elektronmikroskopi Egil Severin Erichsen og forsker Mikal Heldal.  
 
 
Bilde 1 Diatome                Bilde 2 Radiolaria 1 
 

 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bilde 3 Radiolaria 2                Bilde 4 Kokkolitoforid (Emiliania huxleyi) 
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HVA SIER LÆREPLANEN? 
 
Læreplan i kunst og håndverk – kompetansemål: 
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne 
Etter 2.årstrinn 
-uttrykke egne opplevelser gjennom tegning 
-bygge med enkle geometriske former 
etter 4.årstrinn 
-visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer 
-samtale om sin opplevelse av samtidskunst 
etter 7.årstrinn 
-bruke egenskygge og slagskygge i tegning 
-samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget 
arbeid med bilde og skulptur 
-fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt 
etter 10.årstrinn 
bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser 
-bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram 
-stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer 
-sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst 
 
Læreplan i naturfag – kompetansemål: 
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne 
Etter 2.årstrinn 
-stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen 
Etter 4.årstrinn 
-innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene 
-samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter 
Etter 7.årstrinn 
-bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og 
feltarbeid 
-trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon 
-planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og 
systematisere resultatene 
-beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes 
i nærområdet  
Etter 10.årstrinn 
-beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og 
celleånding 
-observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, 
undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for 
framtidige generasjoner 
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KORT OM KUNSTNEREN ELLEN KARIN MÆHLUM 
 
Ellen Karin Mæhlum er en billedkunstner som hovedsakelig jobber med grafiske trykk. Utdannet ved 
Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og på Kungl. Konsthøgskolan (KKH) i 
Stockholm. Mæhlum har deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. 
 
Prosjekter: Siden år 2000 har Mæhlum jevnlig hatt opphold på Svalbard. De fleste gangene i Ny-
Ålesund som i dag er et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåking. Oppholdene og 
samarbeid med forskere har resultert i flere grafikkutstillinger. Serien kalt Geotrykk er et resultat av 
samarbeid med forskningssenteret PGP (Physics of Geological Processes) ved Universitetet i Oslo. 
Arbeidene tar utgangspunkt i geologiske former og mønsterdannelser knyttet til bestemte områder 
på Svalbard. Silketrykkserien Planktonportretter tar utgangspunkt i et samarbeid med forskere i 
marinmikrobiologi som hun møtte første gang i Ny-Ålesund i 2007. Utgangspunktet for disse 
arbeidene er encellede planktonorganismer. 
 
Ellen Karin Mæhlum arbeider gjerne i serier. Hun er opptatt av naturen og de forskjellige tekniske 
mulighetene grafikken gir for å uttrykke den.  
Monumentale versjoner av Planktonportretter er innkjøpt til utsmykning i Biobygg, Universitetet i 
Bergen. Hun er også innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet og Norsk Kulturråd.  
 
 
 
FAGLIG BAKGRUNNSSTOFF 
 
Plankton 
Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for 
flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med 
evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og 
bølger. Organismene er svært små, men de finnes i store mengder. I en liter havvann kan det være 
10-20 millioner av dem. Til tross for størrelsen, er plankton viktig på flere måter. De er de minste 
organismene i havet og i ferskvann og er føde for andre organismer som lever der. Plankton er 
starten på havets næringskjede. Dessuten produserer de oksygen, akkurat som landplantene, og er 
med på å regulere klimaet på jorda. 
 
De kan deles i to hovedgrupper, dyreplankton og planteplankton. 
Planteplankton (fytoplankton- av gresk pyhto = plante) består hovedsakelig av encellede 
mikroskopiske alger. De får energi via fotosyntese og kan bare leve der det er lyst nok for denne 
prosessen. I våre farvann er det ned til 15-20 meter, men det kan være mye dypere i tropiske 
farvann. 
Dyreplankton (zooplankton – av gresk zoo = dyr) omfatter alle små dyr som driver omkring i 
vannmassene. Det kan for eksempel være små krepsdyr som krill og vannlopper, samt egg og larver 
fra større dyr. Mange av disse lever av planteplankton. Dyreplankton er viktig føde for de fleste arter 
av fisk og sjøpattedyr. Døde rester av planteplankton blir næring for dyr som lever på havbunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ellenkarin.no/tekst/geotrykk.html
http://www.fys.uio.no/pgp/
http://www.ellenkarin.no/tekst/plankton.html
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KORT OM DE FIRE PLANKTONENE VIST I UTSTILLINGEN 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diatome 
Diatomeer er også kjent som kiselalger. Celleveggen hos disse planktonene består av to skall som 
passer sammen som en eske med lokk. Kiselalgene finnes i alle typer fuktige biotoper, og de kan også 
leve ved svært lave temperaturer i polare strøk. Det er kjent cirka 10 000 forskjellige arter. 
Diatomeene er viktige i våre farvann. De er hovednæringen til for eksempel krepsdyr, som igjen er 
næring for fisk. Da diatomeene er følsomme for det miljøet de lever i, brukes de ofte i kartlegging av 
miljøforandringer. Døde diatomeer på havbunnen danner ett av opphavene til bergarten flint som 
ble brukt til redskaper i steinalderen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Radiolaria 1 og 2 
Radiolarier er små encellede dyr som er en del av marine plankton. De forekommer i alle hav, også 
sjøer og fjorder og lever av planteplankton og andre typer dyreplankton. Radiolariene finnes i store 
antall av ulike arter, og alle har forskjellige skjeletter som kan ligne små kunstverk. Når radiolariene 
dør blir skjelettene liggende blant sandkornene på bunnen. Geologene har funnet fossiler av disse 
som er hele 500 millioner år gamle. 
Forskerne kjenner til forskjellige typer fra forskjellige tider, slik at radiolariene er viktige når man skal 
vite hvor gammel forsteinet sand er.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kokkolitoforid (Emiliania huxleyi) 
Kokkolitoforider er encellede alger som har overflaten dekket av små plater, kokkolitter. De fleste er 
små, 5-20 tusendels millimeter, og de har en komplisert bygning som varierer fra art til art. 
Kokkolitoforiden på bildet finnes i havet og i flere norske fjorder. Når det blir mange av denne algen 
om sommeren, får vannet en turkis-blakket farge. Da kan mengden lys som slipper ned i vannet bli 
redusert, og sikten blir dårlig. Dette kan gjøre det vanskelig for fisk å se og fange bytte.  Algen er ikke 
giftig for dyr og mennesker. Kokkolittene binder karbondioksid som omdannes til kalk. Derfor kan de 
spille en rolle for kontroll av drivhuseffekten. Når algene dør synker de med sine kokkolitter ned på 
bunnen, og danner en vesentlig del av segmentene på havbunnen. I krittiden dominerte denne 
algetypen på havbunnen i enkelte områder slik at det ble dannet bergarter (skrivekritt). De hvite 
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klippene i Dover i England og kalkklippene i Danmark er kjente eksempler på dette. Kokkolitoforidene 
er hovedbestanddelen i det skrivekrittet vi bruker på skolen. 
I det mest kjente oljefeltet i Norge, Ekofisk, ligger oljen i hulrommene mellom kokkolitoforidene. 
 
 
 
 

   
 
Radiolarier. Foto Heldal/Erichsen. 
 
 
Kilder: 
SNL Store norske leksikon 
WIKIPEDIA 
Informasjon om plankton på  Havforskningsinstituttets nettsted, http://www.imr.no/nb-no 
Nysgjerrigper.no 
www.ellenkarin.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imr.no/nb-no
http://www.ellenkarin.no/
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ARBEID MED UTSTILLINGEN 
 
Denne utstillingen gir elevene muligheten til å se former i naturen som de ellers ikke kan se med det 
blotte øye. Bildene viser skjelettene i organismer som er forstørret opp til 30 000 ganger. I tillegg er 
de kunstnerisk bearbeidet. La elevene få tid til å oppleve bildene som kunst før det mer naturfaglige 
bringes inn. 
  
Spørsmål til samtale: 
-Hva er det vi ser i disse bildene? 
-Ligner disse formene på noe dere har sett tidligere? 
-Beskriv formene? Er det noe som gjentar seg? 
-Kan dere komme på andre mønstre i naturen som har inspirert kunstnere? 
-Vi kan snakke om naturens arkitektur. Hva tror dere menes med det? Kan dere komme på andre 
eksempler? (Reder, bikuber, skjell, sneglehus mm). 
-Hva er et plankton? 
-Hvordan er det mulig å ta bilde av et plankton? 
-Hvorfor er plankton viktig for miljøet i havet? 
-Hva kan vi gjøre for å bevare de forskjellige planktontypene i framtiden? 
-Hva er forskjellen på disse bildene og en plansje/figur brukt i naturfagundervisningen? 
-Hva kan disse mønstrene inspirere dere til å lage? (Tegning, skulptur, design, bruksgjenstand mm). 
 
 
Forslag til elevoppgaver: 
-Velg ett av bildene og lag en tegning av det du ser. 
-Gjør bildesøk på de forskjellige planktontypene. La former og mønster inspirere til tegning, collage 
eller papirklipp. 
-Tegn en næringskjede der du starter nederst med planteplankton. Hvem følger etter? 
-Velg ut et plankton og finn ut mer om det. Lag en plakat/pdf med bildeframstilling og tekst. 
-Lag en tredimensjonal framstilling med utgangspunkt i en planktonform? (Leire, gips, papir). 
-Design en lampe skjerm eller en annen bruksgjenstand med utgangspunkt i planktonformer. 
-Bruk trykkteknikker som linoleumstrykk eller tresnitt og lag et trykk med utgangspunkt i former fra 
naturen.  
-Bruk lupe, lupeboks eller mikroskop og studer andre former i naturen. Lag en tegning av det du ser. 
(Eks. blader, blomster, frø, insekter).  
-Ta mikroskopbilder med mobiltelefonen. Ved å holde mobiltelefonen eller et digitalkamera i 
passende avstand fra okularet på mikroskopet, går det an å ta skarpe bilder. 
-Studer illustrasjonene i Ernst Haeckels (1834-1919) bøker. Velg ut noe du selv har lyst til å tegne. 
Kanskje du kan finne noe i naturen som du tegner og presenterer på samme måte. 
 

  

Illustrasjon av Ernst Haeckel  
Foto: wikipedia commons  
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Vedlegg 1 
 
Publisert i Nysgjerrigper nr 2-12 
 
RADIOLARIER: SJØENS SKJØNNESTE SVØMMERE 
Av: Ingrid Spilde, Journalist 
 

 
 
Bader du i sjøen, er du aldri alene. Rundt deg på alle kanter dupper nemlig tusenvis av ørsmå 
skapninger. De aller vakreste av dem er radiolariene. 
Radiolarier er bitte små dyr som bare er én eneste celle. På innsiden sitter et lite skjelett som ser ut 
som om det er lagd av kniplinger. Det finnes haugevis av ulike arter av radiolarier, og hver av dem er 
et knøttlite kunstverk. Noen likner på bjeller og hatter, mens andre minner om stjerner, snøkrystaller 
eller juletrekuler. 
 
Lever av bakterier 
På utsiden har radiolariene tynne fangarmer som de bruker til å huke tak i maten sin: bitte små 
bakterier og celler som flyter forbi. 
- Dessuten lever det faktisk andre ørsmå celler inne i radiolariene, forteller forsker Kamran Shalchian-
Tabrizi fra Universitetet i Oslo. - Vi tror at radiolariene har bruk for disse små cellene. Men dette vet 
vi fryktelig lite om. Radiolariene er nemlig veldig vanskelige å studere.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Det finnes haugevis av ulike arter av 
radiolarier, og hver av dem er et knøttlite 
kunstverk. Foto: Kjell Rasmus Bjørklund/ 
Jane K. Dolven/ Naturhistorisk museum ved 
UiO 
 

Radiolariene bruker tynne fangarmer til å huke 
tak i maten sin. Foto: Kjell Rasmus Bjørklund/ 
Jane K. Dolven/ Naturhistorisk museum ved UIO 
 

https://nysgjerrigper.no/personer/ingrid-spilde
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Fossiler 
Det meste forskerne vet om radiolarier, har de funnet ut ved å studere de vakre skjelettene deres. Vi 
vet for eksempel at de små skapningene har levd på jorda ufattelig lenge. 
Radiolarienes skjeletter er veldig harde. Når den lille cellen dør, synker skjelettet og blir liggende 
innimellom sandkornene på bunnen. I gammel forsteinet havbunn har forskerne funnet fossilene 
etter massevis av radiolarier. De eldste av dem er hele 500 millioner år gamle. 
Skjelettene fra radiolariene som har levd til ulike tider, ser litt forskjellige ut. I dag kjenner forskerne 
de ymse typene så godt at de kan bruke dem til å se hvor gammel den forsteinede sanden er. 
 
Ødelagt DNA 
Men selv om vitenskapsfolk har kjent til radiolariene i over 200 år, har de ikke klart å undersøke dem 
inni. De små vesenene har dødd og blitt ødelagt nesten med en gang forskerne har fisket dem opp av 
vannet. Dermed har det også vært umulig å få fatt i arvestoffet inni de små cellene. 
 

 
 
Problemet løst 
Men nå har Kamran og kollegene hans endelig løst problemet. De har funnet opp en metode for å 
fange, vaske og åpne radiolariene, uten at innholdet går i stykker. Nå kan de begynne å kartlegge og 
sammenlikne DNA-et til radiolariene. Slik kan de finne ut mer om hvordan skapningene er i slekt med 
hverandre, og hvordan de har utviklet seg. 
 
Er du nysgjerrig? Les mer om nysgjerrigpermetoden og forsking på www.nysgjerrigper.no 

Foto: Kjell Rasmus Bjørklund/ Jane 
K. Dolven/ Naturhistorisk museum 

  
 

www.nysgjerrigper.no


KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en ideel medlemsorganisasjon som  
i over 70 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 GALLERI SEILET. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag, 
og holder til på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen.

KUNST I SKOLEN 

Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, 

Fossveien 24, 0551 Oslo, inng. Steenstrups gate

Telefon: 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




