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 Print
Vi ved da godt, hvad en printer er – vi bruger måske en dagligt. Men en 3D printer? Læs i bladet om denne teknologi, 
som om få år formodentlig er tilgængelig på enhver skole, og som nogle altså allerede er i gang med at bruge. Der er 
kunstnere, der blander det digitale print med deres analoge tryk og får skabt unikke, grafiske værker. Billedkunstneren 
Maj Persdatter forvrænger og transformerer sit materiale i computeren, før hun printer på stof. Også det kan I læse om.  
Jeg har hørt, at dronningen har fået overrakt en buket, hvor hver enkelt blomst i buketten var printet. Hmmm …
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Print dit skrig! 
3D-printningens kunstneriske potentiale

3D-printere bliver i øjeblikket til-
gængelige for en stadig bredere 
målgruppe, økonomisk såvel som 
teknisk. Det betyder også, at flere 
kunstnere eksperimenterer med 
den nye teknologi. Men hvad er 
3D-printerens særlige potentiale 
som kunstnerisk værktøj? Kan den 
skabe tredimensionale billedud-
tryk, vi ikke har set før, og kan man 
virkelige printe sit skrig? 

Af LISE SKYTTE JAKOBSEN, post-
doc ved Aarhus Universitet, Afdel-
ing for Kunsthistorie, Æstetik og 
Kultur og Museologi.

Fra science fiction til 
industriel revolution
Kendere af science fiction-univer-
set Star Trek vil sikkert huske repli-
kken ”Tea, Earl Grey, hot!” Det er 
den skaldede kaptajn Picards typiske 
bestilling hos ’The Replicator’. Den 
fantastiske maskine, der kan for-
vandle energi til masse og på et øje-
blik efterkomme rumskibs-besætnin-
gens ønsker om ’afternoon-tea’, stegt 
fisk og andre intergalaktiske livsnød-
vendigheder. 3D-printere kræver sta-
dig lidt mere end kaptajnens ordre 
for at spytte genstande ud. Der skal 
data til – og råmaterialer. Men med 

såkaldte CAD-programmer (Compu-
ter-aided design) i et brugervenligt 
format, der kan omsætte digitale bil-
ledfiler til en tredimensional digital 
model, er der ikke så langt til Picard 
og Co.s dagligdags erfaring med at 
beordre ting sat i verden.
 De sidste ca. 5 års rivende udvik-
ling inden for 3D-printere beregnet 
til massemarkedet betegnes af øko-
nomer som ’den nye industrielle re-
volution’ (Anderson). Når netop 
økonomer er optaget af 3D-printere, 
skyldes det, at denne teknologi iføl-
ge nogen har potentialet til at revo-
lutionere produktionsformerne, som 

vi kender dem. Med 3D-printere kan 
man nemlig komme fra bits til ato-
mer uden at skulle aktivere og betale 
for et tungt produktionsapparat. Det 
er baggrunden for, at den amerikan-
ske præsident Barack Obama nævnte 
3D-printteknologien i sin årlige ’sta-
te of the union’-tale i 2013. 3D-prin-
ten ses som et potentielt redskab til, 
at det stadig er økonomisk rentabelt 
at producere ting – og ikke kun ide-
er – i bl.a. USA. Der er stor uenig-
hed blandt fagfolk om, hvor stor en 
produktionsomvæltning, 3D-teknolo-
gien reelt vil medføre. Store mæng-
der af helt ens genstande kan det ik-
ke betale sig at printe, men til indivi-
dualiseret produktion inden for bl.a. 
medicinalindustrien – tandimplanta-
ter og høreapparater fx – er 3D-prin-
tere en fantastisk teknologi. Den har 
da også været anvendt af industriel-
le designere i mange år, navnlig til at 
lave prototyper. 

3D-printningens 
særlige egenskaber
Den amerikanske ingeniør og opfin-
der Charles Hull udvikler i 1984 tek-
nologien til at printe fysiske 3D-ob-
jekter fra digitale data. Fælles for de 
forskellige typer 3D-printere, der si-
den er udviklet, er, at de laver objek-
ter ved at tilføje tynde lag af materi-
ale ovenpå hinanden. Derfor kaldes 
3D printning på engelsk også ’additi-
ve manufacturing’. Den additive tek-
nik er helt afgørende for teknologi-
ens særlige egenskaber, som er be-
tydningsfulde for dens generelle ud-
bredelse såvel som kunstneriske po-
tentiale:
1.  Formfrihed – muligheden for 

blandt andet at producere eks-
tremt komplicerede geometriske 
former. 

2.  Variationsmulighederne – det er 
ikke dyrere at printe ti forskellige 
objekter end ti ens; ingen behøver 
eje helt ens lysestager. 

3.  Specialfremstillingen – 3D-print er 
velegnet til individualiserede pro-
dukter som fx proteser baseret på 
3D-scanninger af den enkelte bru-
gers krop. 

4.  Kompleksiteten – 3D-printere kan 
lave komplekse enheder i én pro-
duktionsgang, fx led der griber 
ind i hinanden eller dele indlejret 
i hulrum; delene skal ikke efterføl-
gende stykkes sammen. 

5.  Materialemulighederne – som spæn-
der meget vidt. Råmaterialet kan 
være plastiksnor på ruller, men og-
så metal, sand, voks, chokolade, 
gummi eller mad i flydende form 
eller som pulver. 

’the Earl Grey Syndrome’
3D-printeren er blevet kaldt ’maski-
nen der kan lave alt’ (Lipson & Kur-
man). Men udfordringen ved en 
3D-printer er naturligvis ikke at tryk-
ke på printknappen, men at beslut-
te sig for, hvad man vil printe – og 
ikke mindst lave den tredimensiona-
le digitale model, som printeren skal 
læse. Den kan man lave i forskellige 
designprogrammer og fx tage afsæt 
i en 3D-scanning af en eksisterende 
genstand – eller et levende væsen.1 
Men lysten til at udforske 3D-tek-
nologien og afprøve sine ideer skal 
være der. Udfordringen ved at have 
en fantastisk teknologi, men ikke så 
mange kreative ideer er med inspi-
ration fra Star Trek-universet også 
blevet kaldt ’the Earl Grey Syndro-
me’ (Lipson & Kurman: 241). Kap-
tajn Picard havde en maskine, der 
kunne ALT – og så beder han om en 

kop te! Forfatterne til bogen Fabri-
cated: The New World of 3D Print-
ing minder om, at det ikke kun skyl-
des Star Trek-forfatternes manglen-
de fantasi, men illustrerer et grund-
læggende forhold ved vores omgang 
med nye teknologier: Vi møder det 
nye med vores eksisterende erfarin-
ger. Det hænger sammen med den 
canadiske mediefilosof og forfatter 
Marshall McLuhans påstand om, at 
medierne former os. McLuhan til-
skrives udtrykket ”We become what 
we behold…. We shape our tools 
and thereafter our tools shape us” 
(McLuhan: xxi). Hermed peger han 
på, at et medium ikke blot må for-
stås i sin traditionelle definition som 
en kanal til at distribuere informati-
on, hvor der altså er fokus på medi-
ets indhold. McLuhans pointe er, at 
et medium også i sig selv er et miljø, 
der danner grobund for en kultur, en 
ramme for udfoldelse. Og når man 
ændrer miljøet, fx opfinder trykpres-
sen, erstatter fax med e-mail eller 
introducerer 3D-printeren, så æn-
drer man også kulturen. Når kultu-
rer ændrer sig, er det rigtig lærerigt 
at lægge mærke til, hvordan man gri-
ber det nye medium an, i dette til-
fælde 3D-printeren. Både vores be-
gejstring, fumlen, intuitive brug og 
måske skepsis kan fortælle os noget 
om den kultur, vi kommer fra og gi-
ve omridset til de nye handlemåder, 

 3D-printer, trådprinter

David Sutton, Paul Bourke, 3D Systems: DLA Vessels. paulbourke.net/fractals/dla3d. Foto: Lise Skytte Jakobsen.
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der er ved at danne sig. I tilfældet 
med 3D-printeren kan man forestil-
le sig, at vores tilgang til den siger 
noget om, hvordan vi er vant til at 
formgive, hvad vores behov og erfa-
ringsunivers har været (fx lysten til 
te), og hvordan disse behov og fore-
stillinger om hvad rigtig, smuk og 
spændende formgivning måske kan 
blive. 

Det perfekte objekt – et spørgsmål
om kunstnerisk intention
I bogen 3D Printing for Artists, De-
signers and Makers konkluderer den 
engelske forsker og kunsthåndvær-
ker Stephen Hoskins, at der skal ske 
noget i udviklingen af bl.a. materia-
leoverflader og muligheden for i hø-
jere grad at printe med flere materi-
aler på én gang, før 3D-printning for 
alvor vil vinde indpas i billedkunsten 
(Hoskins: 137). Som leder af det en-
gelske Centre for Fine Print Research 
mener Hoskins således, at det med 
den nuværende 3D-print-teknologi er 
for svært for kunstnere at opnå den 
ønskede finish. Han understreger 
samtidig, at han ser et enormt po-
tentiale i 3D-teknologien for kunst-
nere, men er altså ikke er tilfreds 
med de håndværksmæssige mulig-
heder og æstetiske udtryk, teknolo-
gien byder på pt. 
 Selvom Hoskins også skriver om 
billedkunst, er hans afsæt tydeligvis 
en kunsthåndværk- og designtraditi-
on, hvor teknologien så at sige skal 
være usynlig i det færdige produkt. 
Målet er det lydefri, perfekte objekt, 
hvor ’billedet’, og dermed ens æste-
tiske oplevelse, ikke forstyrres af 
teknikken. Han skriver fx om nog-

le 3D-prints af den indflydelsesrige 
engelske skulptør Rachel Whiteread, 
at ”It is difficult to move away from 
the fact that these have a look of la-
ser sintered 3D-printed nylon … One 
is left to ponder: is Whiteread just 
using the process to her own ends or 
is that sentiment overridden by the 
inherent qualities produced by this 
particular aspect of the 3D printing 
process?” (Hoskins: 81). Hoskins an-
fægter med andre ord, at der er ta-
le om et intentionelt kunstnerisk ud-
tryk, fordi man kan se i overfladen, 
at der har været en maskine på spil. 
 Man kan groft skitsere to mu- 
ligheder for at udtrykke kunstnerisk 
intention i den tradition, Hoskins re-
præsenterer: Enten skal objektet væ-
re formmæssigt overlegent, som var 
det uberørt af menneskehånd og der-
med et udtryk for kunstnerens helt 
særlige, næsten overmenneskelige 
evner. Eller også skal kunstnerens 
(hånd-)aftryk være så tydeligt, fx i 
modelleringen, at man ikke er i tvivl 
om den kunstneriske intention og 
kunstnerens (fysiske) nærvær. 
 Hoskins’ synspunkt er et eksem-
pel på, at man, naturligvis, tager si-
ne eksisterende æstetiske idealer og 
ideer med sig, når man udforsker en 
ny teknologi. Og hvis teknologien 

så ’svarer’ i et andet æstetisk sprog, 
så synes man måske, at dens svar 
er utilfredsstillende. Der kan således 
også være en tendens til at videreud-
vikle teknologien, så den kan opfyl-
de eksisterende behov og æstetiske 
præferencer, selvom ens udgangs-
punkt måske netop var at ville ud-
nytte mediets anderledes muligheder 
til at skabe nye udtryk.

’Mediated Matter’ – et 
3D-projekt på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi
I Danmark er der et kunstnerisk 
kraftcenter omkring 3D-printing ved 
Det Kgl. Danske Kunstakademi i Kø-
benhavn, hvor skulptør og professor 
Martin Erik Andersen står i spidsen 
for et foreløbigt 2-årigt kunstnerisk 
udviklingsarbejde omkring 3D-tek-
nologi under overskriften ’Media-
ted Matter’. Her kan man finde en 
kunstnerisk brug af 3D-printeren, 
hvor dens evne til at skabe billeder 
udforskes og udfordres på en anden 
måde end den, Hoskins interessere-
de sig for. De printede genstande har 
her ofte en konceptuel karakter og 
indgår i større installatoriske sam-
menhænge. 
 I sine egne værker har Martin 
Erik Andersen bl.a. arbejdet med at 

3D-scanne sin egen krop. Frem for 
at efterstræbe et perfekt scan har 
han imidlertid omhyggeligt bevaret 
de ’fejl’ eller den ’mangel’ på infor-
mationer, der opstår i scanningen. 
Det resulterer i 3D-prints, hvor vis-
se partier af skulpturen får karakter 
af at ’glide af’ formen. Den 3D-prin-
tede skulptur kan her opleves som 
en slags nedsmeltning af en traditio-
nel skelnen mellem to- og tredimen-
sionalitet og en opfordring til at tæn-
ke rumlige erfaringer med nye begre-
ber, som en slags mellemdimensio-
nalitet. Her udnytter Martin Erik An-
dersen specifikt 3D-teknologien og 
skaber et billedligt udtryk, man van-
skeligt ville kunne opnå ved en an-
den teknik. 
 En af Martin Erik Andersens tidli-
gere elever, kunstneren Morten Mo-
din, lavede i 2015 i forbindelse med 
en udstilling på Kunsthal Nord i Aal-
borg en række pang-farvede 3D-prin-
tede plastskulpturer. Her var det og-
så en pointe i formgivningen, at den 
digitale produktionsform forblev 
synlig. Den let nubrede, rillede over-
flade fra trådprinteren var tydelig, lø-
se plasttråde og småhuller var bibe-
holdt og alle former var forskellige 
og farvemæssigt så langt fra ’smag-
fuldt’ design, man kan komme. Her 

Morten Modin, fra udstillingen Generator: 
Morten Modin/Poul Bækhøj, Kunsthal Nord, 
Aalborg, 2015. Foto: Niels Fabæk.

Morten Modin, fra udstillingen Generator: 
Morten Modin/Poul Bækhøj, Kunsthal Nord, 

Aalborg, 2015. Foto: Niels Fabæk.

Øverst: Martin Erik Andersen, 
Kontrapost. In Order to do Good, 
2010. Ed. 1/6. (3D-print, spejl). 
Foto: Kunstneren.

 Nederst_ Martin Erik Andersen, 
Kontrapost. In Order to do Good, 
2010, detalje. Ed. 1/6. (3D-print, 
spejl). Foto: Lise Skytte Jakobsen.
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udnytter Morten Modin 3D-tekno-
logiens evne til, at man forholdsvis 
let kan ændre den digitale model og 
dermed det printede skulpturelle ud-
tryk. Selve det varierede form-flow 
i Modins lette og farvestærke objek-
ter kan således ses som udtryk for 
et digitalt ’håndaftryk’. Den additive 
printproces, pølseteknikken om man 
vil, og dermed ’maskin-æstetikken’ 
bliver en vigtig pointe i skulpturens 
udtryk. Modsætningen til en klassisk 
skulpturel arbejdsform som fx hug-
ning i sten og støbning af metal blev 
på udstillingen i Aalborg understre-
get af, at Modins skulpturer blev ud-
stillet sammen med en ældre kolle-
gas, Poul Bækhøjs, stramme skulp-
turer støbt i metal og hugget i sten.

Print dit skrig!
Installationen Screaming Room 
(2012) er et eksempel på en di-
rekte beskuerinddragende brug af 
3D-print. Her opfordrer den spanske 
kunstner Alicia Framis publikum til 
at gå ind i en lydtæt boks, aktive-
re en knap og skrige så højt, skin-
gert, lavt eller vildt, som man har 
mod på i fire sekunder. Skriget om-
dannes herefter via et stykke special-
designet software til et unikt 3D-ob-

righeden. Foruden at overvinde sig 
selv til at stole på lydisoleringen og 
skrige i et offentligt udstillingsrum er 
en væsentlig del af værkoplevelsen i 
Screaming Room at iagttage 3D-prin-
teren de 14 minutter, det tager den 
at materialisere ens egen lyd til fast 
form. 
 Det særlige ved Screaming Room 
er, at man med koppen i hånden ge-
nerindrer sit skrig og får fornemmel-
sen af, at sådan ser ens skrig faktisk 
ud. Det er ikke alene en kunstnerisk 
fortolkning af en lyd, dette fysiske 
objekt afspejler mit skrig. Min sær-
lige lyd har med andre ord materi-
aliseret sig. I mit eget tilfælde til en 
bølgende beholder, hvis svingnings-
frekvens bestemt ikke tillader objek-
tet at holde vand. Ved nærmere ef-
tertanke begriber man nok, at det 
hele afhænger af den software, der 
lader sig påvirke af lydbølger. Der-
med skabes en tredimensional digi-
tal model, som printeren omdanner 
til fysisk form.2 Med printerens hjælp 
medieres med andre ord her mellem 
forskellige menneskelige sanser. Lyd 
bliver til en synæstetisk oplevelse, 
idet skriget der kan måles i tid, tone-
højder og decibel bliver tilgængeligt 
som en rumlig form, vi kan holde i 
hånden.

 Sammenfattende kan man sige, at 
3D-printning i sig selv ikke er udtryk 
for en ny kunstform. Det er derimod 
en teknologi, der kan bruges i man-
ge forskellige kunstneriske udtryk. 
For nogle kunstnere er 3D-printe-
ren en ren produktionsmaskine, der 
blot er en nem måde at få materiali-
seret de objekter, de modellerer digi-
talt. I øjeblikket udnytter flere imid-
lertid 3D-printningens særlige karak-
teristika til dels at lave nye typer af 
billeder og dels understrege det digi-
tale vilkår, som megen moderne (og-
så tredimensional) billedproduktion 
foregår under. Den engelsk-sydafri-
kanske kunstner Jonty Hurwitz er 
således blevet kendt for sine spek-
takulære 3D-printede nano-skulp-
turer af en nøgen, poserende kvin-
de. Det er et klassisk skulpturmotiv, 
men Hurwitz’ figurer er så små, at 
de ikke kan ses med det blotte øje, 
men kun gennem et elektronmikro-
skop. I den modsatte ende af skalaen 
eksperimenterer arkitekter og ingeni-
ører med at forny bygningskulturen 
ved at 3D-printe hele huse i sand.3 
 3D-print-teknologiens rammer bli-
ver således udforsket af kunstnere og 
formgivere. Mediet giver dermed an-
ledning til, at der gøres nye forestil-
linger om, hvordan vi kan forme ver-
den, og hvordan billeder, der eksiste-
rer mellem dimensioner eller formgi-
ves af din stemme, kan se ud.
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jekt gennem den tilkoblede 3D-prin-
ter. Grundformen er et almindeligt 
hvidt plastkrus af den type, de fle-
ste har håndteret ved kaffeautomater 
så mange gange, at vi knap lægger 
mærke til dets udformning længe-
re. I Screaming Room kommer den-
ne form imidlertid en tur i vridema-
skinen og det præcise design afhæn-
ger af ens skrig: højden, tonen, va-

Noter
1  Mange vil måske kende en 3D-scan-

ner fra spillekonsollen X-box, hvor 
man typisk bruger en scanner af 
mærket Kinect. Man kan også 
’scanne’ med et digitalkamera, fx 
på en smartphone, ved først at foto-
grafere og så lade et program sætte 
billederne sammen til en digital tredi-
mensional model. Se fx app’en og 
hjemmesiden 123dapp.com.

2  Andre printprojekter har på lignende 
vis brugt lyd som formgiver. I smyk-
kedesignet 8hertz har den engelske 
udstillingsgruppe 1234lab anvendt 
brugerens/køberens personlige 
stemme som et afsæt for materiali-
sering af form. Grunddesignet består 
af en algoritme, som påvirkes af lyd, 
der efterfølgende omsættes til fysisk 
form. 3D-printeren ’fremkalder’ altså 
også her en ’lydform’ og gør dermed 
noget hørbart tilgængeligt for føle- og 
synssansen. 

3  Den italienske ingeniør Enrico Dini 
er bl.a. kendte for sit engagement i 
udviklingen af gigantiske 3D-prin-
tere, der kan printe huse i sand. 
Se fx https://www.youtube.com/
watch?v=LNCk4huhbUE.

Alicia Framis, Screaming Room, 2012-13, detalje. Foto: Lise Skytte Jakobsen.

 Alicia Framis, Screaming Room, 2012-13. Foto: Lise Skytte Jakobsen.

Jonty Hurwitz, Trust, 2014. Mixed Media, 
ca. 80 × 100 × 20 my (1 my = 1/1000 mm). 
Foto: http://www.jontyhurwitz.com/nano/

 Jonty Hurwitz, Trust, 2014. Mixed Media, 
ca. 80 × 100 × 20 my (1 my = 1/1000 mm). 

Foto: http://www.jontyhurwitz.com/nano/
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Billedkunstfaget må tage udfor-
dringen op og afspejle den verden, 
eleverne færdes i. Der må tages 
udgangspunkt i den omgivende vi-
suelle kultur, som bør inddrages 
i fagets didaktiske design. Derfor 
må billedkunstfaget i langt højere 
grad end tidligere medtænke den 
teknologiske udvikling som en del 
af undervisningen. Spiluniverser og 

3D design er elementer, der med 
fordel kan inddrages og samtidig 
leve op til fælles forenklede mål for 
faget. I dette forløb er spiluniver-
ser udgangspunkt for billedfrem-
stillingen. Eleverne skal udforske 
et spilunivers’ formsprog og der-
efter arbejde på et værk, hvor de 
redesigner eksisterende figurer fra 
MineCraft.1 Eleverne kommer til at 

arbejde med, hvordan geometriske 
former både kan være en matema-
tisk disciplin og et æstetisk udtryk.

Af TRINE WOLLER, cand. pæd. it  
didaktisk design og forfatter og 
MARLENE MUHLIG, cand.pæd., for-
fatter og folkeskolelærer

Oplæg til eksperiment
Undervisningsforløbet er bygget op, 
så der indledningsvist fastsættes 
hvilke kompetencer, eleverne har 
mulighed for at udvikle. Dette sker 
inden for faghæftets genstandsom-
råde og er i relation til Forenklede 
Fælles Mål for billedkunst og mate-
matik. 

Billedkunst
•  Eleven kan udtrykke ideer og be-

tydninger visuelt

Færdighedsmål
•  Eleven kan bidrage med visuelle 

udtryk i kulturprojekter

Vidensmål
•  Eleven har viden om kulturelle 

normer og værdier 

(Forenklede Fælles Mål billedkunst,  
UVM 2014. 3 – 5. klasse

Matematik
•  Eleven kan anvende geometriske 

metoder og beregne enkle mål

Færdighedsmål 
•  Eleven kan gengive træk fra om-

verdenen ved tegning samt tegne 
ud fra givne betingelser

Vidensmål 
•  Eleven har viden om geometriske 

tegneformer, der kan gengive træk 
fra omverdenen, herunder tegne-
former i digitale værktøjer

(Forenklede Fælles Mål matematik,  
UVM 2014. 4. – 6. klasse)

Indledningsvis kan læreren tale med 
eleverne om, hvad det er, der gør 
spiluniverser så spændende og hvor-
for de tror, at der er så mange, der 
holder af at spille Minecraft? Lære-
ren beder eleverne reflektere over, 
hvilke figurer Minecraft er bygget op 
af? Læreren kan vise eksempler på 
kunstnere, der arbejder med geome-
triske former fx den japanske kunst-
ner Yoyoi Kusamas prikkede univers, 
Daimen Hirsts berømte prik-maleri-
er, som han selv har malet – eller få-

et andre til at male. I 2012 præsen-
terede han et kæmpeværk med fle-
re end 25.000 prikker – hver prik var 
blot 1 millimeter i diameter, og ikke 
to prikker havde samme farve. Eske 
kath, Richard Mortensen eller Male-
ne Landgreens billeder, der benyt-
ter trekanter og firkanter i forskelli-
ge størrelser og udformninger samt 
halvcirkler og sammensatte spidse 
trekanter i det æstetiske udtryk. Der 
kan også tales om visuelle karakteri-
stika ved andre spiluniverser. Hvad 
kendetegner fx Angry Birds, Mario 
eller andre spil? Hvordan er spiluni-
versernes level- baseret fortællertek-
nik opbygget? 
 
På klassebasis diskuteres følgende 
spørgsmål:
•  Hvad ville der ske, hvis Minecraft-

figurerne Creeper, Endermann el-
ler zombien forlod Minecraft og 
bevægede sig ind i et helt andet 
spilleunivers fx et, hvor alt var 
bygget op af kugler et slags Kug-
leCraft?

•  Hvad ville der ske, hvis Creeper, 
Endermann eller zombien foran-
drer sig, både hvad angår udse-
ende og person karakter, så de fx 
blev runde og søde?

•  Hvilke aktionsobjekter, experien-
ce-point/erfaringspoint og strategi-
er skal KugleCraft indeholde?

Eksperiment
I grupper skal eleverne arbejde med, 
hvordan spiluniverser er opbygget. 
Eleverne undersøger, hvordan Mi-
necrafts univers er grafisk opbyg-
get med dets kvadratiske struktur og 
dets mange digitale klodser. Elever-
ne skal redesigne eksisterende figu-
rer fra Minecraft fx Creeper, Ender-
mann eller zombie i gratis program-
met 123D Design.2

 Ligesom der findes mange for-
skellige 3D-printere, findes der og-
så mange forskellige 3D-program-
mer. Nogle er meget avancerede, og 
andre kan kun det basale. 123D De-
sign, som eleverne har brugt i dette 
billedeksperiment, ligger i den simp-
le ende af programmer, som er lette-
re at tilgå. 
 Programmet er opbygget af et net, 
hvorpå eleverne trækker forskellige 
geometriske former ned på. Fx fir-
kanter cirkler og cylindere. Disse fi-
gurer sættes sammen ved hjælp af et 
magnetværktøj udformet som en he-
stesko. På nettet finder der uendeli-
ge mange video tutorials, som man 

MineCraft møder 
KugleCraft
3D print som en æstetisk disciplin i billedkunst. Et billedeksperiment med 3D 
design og matematik i 3. kl. på Søndermarksskolen på Frederiksberg

123D Design med sin værktøjslinje med de geometriske former
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med fordel kan lade eleverne gen-
nemse. 
 Når eleverne har lavet deres figur 
færdig i 123D Design, skal den prin-
tes. Der findes forskellige typer af 3D 
printere i mange forskellige priska-
tegorier og kvaliteter. Hvis man ik-
ke selv har en 3D printer på skolen, 
kan en sådan lejes. 
 Printeren bruger plast til at skabe 
sine 3D objekter. Fx Poly Lactic Acid 
(PLA). PLA er udvundet af bioma-
terialer, så som majs og sukkerrør. 
PLA giver ingen lugtgener og forure-
ner heller ikke luften. Det var denne 
type plast, vi benyttede, da eleverne 
skulle printe deres figurer. Plasten 
købes på ruller i forskellige tykkel-
ser og farver. Prisen for plast er pt. 
ca. 360 kr. per kg (en Minecraft figur 
vejer ca. 11 gram så der kan laves 
mange 3D figurer på en rulle plast. 
 Rullen af plast sættes fast på siden 
af 3D printeren, hvorefter den tyn-
de tråd af plast bliver ført fra rullen, 
gennem et rør og ned til 3D printe-
rens hoved. Dette hjælper en moto-
riseret frembringer med, således at 
plasten hele tiden bliver fremført 
med den rigtige hastighed.
Lige før at plasten bliver ekstrude-
ret gennem dysen, bliver plasten var-
met op til knap 200 grader. Herefter 
bliver den i flydende form lagt i tyn-
de lag. Plasten størkner hurtigt i takt 
med, at den smelter sammen med 
det underliggende lag og bliver kø-
let af den omkringværende luft. Man 
kan også fortælle eleverne, at de skal 
forestille sig en meget præcis limpi-
stol, der lægger et lag lim ad gangen. 
Så snart det første lag er tørt, lægges 
et nyt ovenpå, og stille og roligt bli-
ver et 3D-print skabt. I stedet for lim, 
benytter printeren plast.
 Før elevernes figurer kan printes, 
skal figurer konverteres til et sprog, 
der kan forstås af en 3D printer. Det-
te gøres ved at eksportere/gemme fi-
gurer som en .STL fil på computeren. 
Derefter skal filen ind i 3D printerens 

program og så gemmes til printeren. 
3D printere benytter sig af forskelli-
ge programmer til at igangsætte de-
res 3D prints, men fælles for dem al-
le er, at de skal bruge en .STL fil. 
 Det kan tage alt fra minutter til ti-
mer at printe en figur. Det kommer 
an på størrelsen, tætheden af figu-
rerne samt hvor avanceret, figurer-
ne er. Vores printer var gennemsnit-
ligt en time om at printe en figur på 
10 cm. som var maksstørrelsens på, 
hvad printeren kunne printe. Denne 
del af processen er den mest tidskræ-
vende, da vi måtte printe over flere 
dage.
 Når figurerne er printet i 3D, skal 
eleverne opbygge et nyt og ander-
ledes spilunivers, end det figurerne 
normalt forbindes med. I dette uni-
vers skal alt være kugleformet. Klas-
sen laver i fællesskab et spilunivers 
på en skumpapplade eller lign. Uni-
verset bygges op af styroporkugler 
i forskellige størrelser. De kan evt. 
forbindes med lim (limpistol) eller 
tandstikker Eleverne sætter deres 
printede 3D figurer ind i dette uni-
vers. De har nu lavet et ”KugleCraft” 
spilunivers.

Visuel kommunikation
Eleverne placerer sig med deres Kug-
leCraft-univers forskellige steder på 
skolen, hvor tilfældige beskuere 
kommer forbi, og det er i dette mø-
de, at elevernes værker tilføjes en 
ekstra dimension. 
 Der kan også inviteres udvalg-
te klasser til et mikro LAN party3 i 
en 10-pause. Her kan interesserede 
komme og prøve at lege/spille Kug-
leCraft.
 Eleverne kan opfordre de forbipas-
serende til at være med til at spille 
i KugleCraft. De kan spørge besku-
eren, hvad de synes figurerne skal 
kunne, og hvad KugleCraft skal inde-
holde for at blive et fedt spil. Samta-

Elever i gang med 123D Design.

3D printer i gang med at printe 
elevernes figurer.
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len kan blive afsæt for en diskussion 
om, hvad spiluniverser er, og hvad 
de gør ved os. I dette undervisnings-
forløb bliver den viden, eleven har 
erhvervet sig om spiluniverser en del 
af det egenproducerede værk og bli-
ver til noget, som eleverne nu er i 
stand til at formidle videre.

Evaluering af eksperiment
I evalueringen af hvorvidt eleven 
kan udtrykke ideer og betydninger 
visuelt og har opnået viden om vi-
suelle og digitale billedmiljøer, kan 
læreren udlevere et stykke papir fx 
en gul Post-it og bede eleven tegne 
et mikro-spilunivers på papiret, hvor 
en bestemt geometrisk form går igen. 
Alle Post-it sedlerne hænges op sam-
let, og eleverne deltager i en kate-
gorisering af spiluniverserne. Er der 
nogle geometriske former der går 
igen osv.

Kompetencer
Undervisningsforløbet styrker ele-
vernes kreative og innovative kom-
petence.4 Det er en kreativ proces at 
kunne omsætte digitale klodser i et 
computerunivers til et kugleformet 
fysisk univers. Herigennem arbej-
der eleverne billedsprogligt og der-

ved er en innovativ og kreativ pro-
ces igangsat. I dette billedskabende 
arbejde med at transformere klodser 
på skærmen til kugler, opnår elever-
ne en indsigt i, hvad en klods og en 
kugle er for noget i matematisk for-
stand. De kommer til at arbejde med 

at udtænke og omforme billeder fra 
computeren til visuelle fysiske præ-
sentationer. 
 Hvis I ikke har mulighed for at ar-
bejde med 3D print, kan man fx lave 
figurerne fra Minecraft i selvhærden-
de ler.

Noter
1   Minecaft er et onlinespil, hvor alt er 

bygget op i firkanter næsten som en 
slags firkantet Legoverden. Minecraft 
begynder håndbog (2013) Mojang. 
Kan give dig et hurtigt og enkelt ind-
blik i hvad Minecraft er

2  123D Design; http://www.123dapp.
com/design#download

3  Et Lan party er en begivenhed, hvor 
mange brugere mødes og spiller com-
puterspil som regel på det samme 
netværk.

4  Det Humanistiske Fakultet, Køben-
havns Universitet (2004). Kompe-
tenceveje-eksempler på kompetencer.

Elevernes printede figurer.

Post-it med 
mikro-spiluniverser.

Jeg forestiller mig mønstre som 
rytmiske figurer. En rytme, der 
spilles i mange variationer, rejser 
rundt i verden og tilpasses de en-
kelte lande, samles op og indgår i 
store klassiske værker eller ligger 
som selve pulsen i folkemusikken.

Af MAJ PERSDATTER, 
billedkunstner og tekstildesigner

Jeg er uddannet tekstildesigner fra 
Danmarks Designskole 2008. inden 
da har jeg bla. læst europæisk etno-
logi og arbejdet på et væveri i Tyrki-

et. Siden min afgang har jeg arbej-
det med at lave store vægtæpper, en 
slags moderne gobeliner, blot ikke 
vævede, men printede på stof.
 Jeg begyndte at arbejde med digi-
tal print efter 2 år på Danmarks De-
signskole. Egentlig ville jeg have væ-
ret væver. Men mistede lysten efter 
introduktionskurset til væv. Jeg blev 
simpelthen overvældet af, hvor om-
fattende en proces det var, og kunne 
mærke at det, jeg egentlig ville, var 
at skabe billeder. Det gik op for mig 
på et kursus, hvor der blev sagt at 
”tekstilere ser med deres hænder”, 

men det gør jeg ikke, jeg ser med mi-
ne øjne. Og det jeg så og blev be-
taget af, var den billedverden, der 
findes i de historiske tekstiler. Den 
fortælling, de rummer, som ikke er 
en enkelt kunstners værk, men en 
1000-årig tradition der passerer gen-
nem et utal af hænder, viderefører 
alle en tradition, men den ændres 
også den lidt efter lidt.
 Så i stedet for at tilegne mig alle de 
tekstile teknikker, som jeg var så fa-
scineret af, lærte jeg mig selv at ar-
bejde med tekstil på computer. Den 
digitale arbejdsproces blev mit hånd-

Print – min nål og tråd

15BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT  3.201514 BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT  3.2015



arbejde. Min nål og tråd. Et tekno-
logisk redskab, der gjorde det mu-
ligt for mig at nærme mig ældgam-
le værker. Eksperimentere og genfor-
tælle de motiver, som jeg ser i dem.

Håndens/åndens arbejde 
Mit arbejde begynder ofte som et 
studie af et tekstilt område. Drevet 
af en nysgerrighed, der starter, når 
tekstiler bevæger sig ud over den 

blotte skønhed og bliver til fortællin-
ger. Som de kongelige gobeliner og 
traditionelle orientalske tæpper.
 Jeg nærmer mig det, der virker 
fremmedartet gennem en skitserings-
proces. Jeg laver prøver af farver, 
teksturer og figurernes forløb for at 
forstå, hvad det er, der gemmer sig 
mellem de omhyggeligt arrangerede 
tråde, få det ind i mine egne hænder. 
Herefter bearbejder jeg mit skitsema-

teriale digitalt, helt ned på pixel ni-
veau – for at løsne det fra sit ophav 
og skabe nye sammenhænge.
 Jeg arbejder i Photoshop, men 
bruger ikke programmet traditionelt 
til at redigere mit materiale. Jeg bru-
ger det som en slags kalejdoskop til 
at forvrænge og transformere det, 
jeg scanner ind. Jeg samler en mas-
se materiale sammen, som ikke rig-
tig er noget i sig selv: mine skitser, 

mislykkede feriefoto, ting jeg finder 
på vejen, som er blevet kørt over og 
ikke længere ligner noget genkende-
ligt. Jeg forvrænger det, til der duk-
ker noget nyt og brugbart op, en 
tekstur, en skygge. Tynde helt gen-
nemsigtige lag af en ny slags virke-
lighed, som jeg bygger mine værker 
op over. De færdige collager printes 
på forskellige stofkvaliteter og fær-
diggøres til ophængning direkte på 
væggen, enten med skjult ophæng 
eller på rundstokke.

Printets ulidelige lethed
Men printets lette tilgængelighed har 
også indhentet mig.
 Traditionelt set er kunst og særligt 
kunsthåndværk et fysisk værk, der 
skabes og får mening gennem men-
neskets bearbejdning. En gensidig 
udveksling mellem tanke og materi-
ale. I det perspektiv er det problema-
tisk at arbejde med print som kunst-
form. For i selve printprocessen får 

man ikke noget forærende fra ma-
terialet. Der sker ikke den store ud-
veksling, alt hvad der er, har jeg selv 
skabt. Det færdige værk er blot den 
fil, jeg sender til print. Printet på en 
flade. Udvekslingen sker i stedet i 
mit arbejde på computeren. Tanke 
og maskine.
 Traditionelle vurderinger af vær-
ker, hvor man ud over den kunstne-
riske kvalitet skelner mellem bronze 
– og gipsfigurer, mellem olie-, akryl- 
og akvarelmalerier, er ikke anvende-
lig her. Mine værkers værdi er kun 
udtryk for en vurdering af ”mit bil-
lede”, dets ånd og ikke dets form. 
Formmæssigt er der dybest set ik-
ke den store forskel på mine værker 
og et stort reklamebanner foran su-
permarkedet. Det kan jeg savne, for-
men, stoffet, materien. At udvikle 
mine værker i en boksekamp med 
et materiale og også at få noget for-
ærende, noget jeg ikke er herre over.
 Men det er selve præmissen for 

mit arbejde med tekstiler; at de er 
kulturhistoriske produkter, der gen-
nem den teknologiske udførelse for-
tæller om deres samtid. Viser hvilke 
muligheder mennesket har for at ud-
trykke sig gennem eksisterende pro-
duktionsmetoder. Mine værker er et 
forsøg på at lave en udveksling mel-
lem traditionelle genstande og mo-
derne produktionsforhold, en dis-
kussion og undersøgelse af sammen-
hængen mellem levevis og kulturel-
le produkter. For at mit arbejde med 
historiske tekstiler ikke skal være en 
ærefrygtig anakronisme, men være 
relevant i min samtid, skal det også 
være et produkt af min samtid.

http://www.majpersdatter.com/
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Artiklen TAPET – ikke blot til pynt 
– handler om, hvordan man i billed-
kunstundervisningen kan arbejde 
med tapetet som en visuelt kom-
munikerende udtryksform – med 
særligt fokus på mønsteropbygning 
og figurative elementer hentet fra 
hverdagen. I den forbindelse tages 
der udgangspunkt i en Vestafri-
kansk tekstiltradition, hvor møn-
strene ofte indeholder budskaber 
og statements i form af genkende-
lige genstande og referencer. Des-
uden vil der i undervisningsforløbet 
være fokus på mønsterudvikling og 
på, hvordan man kan kombinere 
analoge og digitale arbejdsformer 
i skitseringsprocessen. Artiklen vil 
give konkrete forslag til hvordan 
et forløb med fokus på udvikling af 
mønstre og kommunikation kan til-
rettelægges til 4. – 5. klasse eller i 
udskolingen. 

Af ANNE LOUISE BAHN, underviser 
i billedkunst på læreruddannelsen 
Zahle, UCC. 

Undervisningsforløb
I starten af forløbet vises der eksem-
pler fra den vestafrikanske tekstiltra-
dition. Der tales om, hvad de forskel-
lige motiver, figurer og genstande i 
mønstrene forestiller og hvilken be-
tydning, de kan have. Kan der være 
forskel på hvilken værdi motiverne 
har i Afrika og i Danmark? Der kan 
evt. suppleres. med billeder af kun-
steneren Yinka Shonibares værker, 
som sætter Vestafrikanske vokstryk 
ind i en historisk og politisk kon-
tekst? Hvilken betydning får teksti-
lerne i denne sammenhæng? 
 Hvordan kan man forstå mønstre-
ne? Er der forskel på de forskelli-
ge motiver og hvordan repræsente-
rer de mon vestafrikanske værdier? 
Har motiverne udelukkende en æste-
tisk funktion eller er de en hyldest til 
fremgang og materiel velstand? Kan 
de opfattes som humoristiske, oply-
sende eller kritiske – og kritiske over 
for hvad? 
I undervisningen tales også om møn-
strenes komposition og opbygning – 

er der bevægelse og retning? Skabes 
der fremdrift eller stilstand – uro el-
ler balance? Er farverne naturalisti-
ske eller er de stiliserede? Hvilken 
betydning har de formsproglige vir-

kemidler? Der sammenlignes evt. 
med mønstre fra andre kulturer og 
tekstiltraditioner. Er der nogen lighe-
der og forskelle?

TAPET 
 –  ikke blot 

til pynt

I Vestafrika er mønstre ofte et kommunikationsmiddel, hvor mange forskel-
lige forhold udtrykkes gennem tekstilet. Foruden sin æstetiske funktion kan 
det give et signal om værdier, social status, alder, køn og tilhørsforhold. 
På billederne ses afrikansk/hollandske vokstryk. Motiverne forestiller ofte 
konkrete materielle brugsgenstande som elpærer, mobiltelefoner, fingerringe, 
computere og læbestift. 
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Eleverne diskuterer i grupper, hvad 
der har værdi for dem, og hvordan 
det kan vises via forskellige motiver 
og genstande, de kender fra hver-
dagen. Hvad har værdi for dig – og 
hvordan vises det igennem forskel-
lige ting og genstande du kender 
fra din hverdag? Opgaven kan ram-
mesættes ved hjælp af kategorierne 
planter, dyr eller sko. Eleverne inter-
viewer hinanden og stiller spørgsmål 
som fx: Hvis dine værdier var en sko 
– hvordan ville den så se ud? Er det 
en kondisko, en højhælet laksko el-
ler ….? Der tages foto af de ting og 
genstande, der repræsenterer elever-
nes værdier. Motiverne bruges vide-
re i mønstergenereringsprocessen og 
skal indgå som mønsterelementer i 
tapeterne. 

Skitseringsprocessen sættes i gang 
og eleverne vælger 1 – 2 genstande 
eller motiver, som de vil bruge til de-
res mønstre. Motiverne kan bruges 
direkte som udklip, eller de kan teg-
nes op eller klippes ud i farvet pa-
pir – alt efter hvilket udtryk, der øn-
skes. Farven vælges ud fra et kom-

Motiverne kan også være af politisk 
eller religiøs karakter ved fx at gøre 
opmærksom på muligheden for mi-
cro–credit lån, som på billedet her. 

Sideløbende med valg af motiv arbej-
des der med udvikling af baggrunde til 
mønstrene, hvor der sættes tilfældige 
aftryk på papiret. På den måde skabes 
der struktur og rytme på fladen, som 
er vigtige elementer i mønsterudvik-
ling. Eleverne kan både dryppe, duppe 
og hælde farve på papiret. Det er en 
sjov og legende proces, der giver møn-
strene et levende og dynamisk islæt.
I mønsterudviklingsfasen kan alle 
farvede papir- og kartonrester fra bil-
ledkunstlokalet bruges. De er gode til 
at klippe stiliserede former og figurer 
ud af. Husk evt. at afgrænse farver 
– eleverne skal kun bruge 1-2 farver, 
så udtrykket stemmer overens med de 
vestafrikanske vokstryk.

Her kombineres de udvalgte motiver 
med baggrundende og mønsterrap-

porteringen kan sættes i gang. Det er 
vigtigt, at motivet er centralt placeret 

og ikke går til papirets kant. Ellers 
passer mønsteret ikke, når rapporten 

sættes sammen til sidst. 

undervejs. Det kan godt være svært 
at sætte mønstre i rapport til at star-
te med. Så det er en god ide at afprø-
ve det et par gange, inden eleverne 
skal lære det. 

munikativt aspekt: Hvordan påvirker 
den motivet – hvilken stemning ska-
ber den? Det er også en mulighed at 
bruge farvede baggrunde. Dette vil 
skabe et farvemættet og stiliseret ud-
tryk, hvilket vil stemme godt over-
ens med de afrikanske tekstiler. Der 
arbejdes i sort/hvid eller med 1-2 
farver. 

Så skal eleverne i gang med at ud-
vikle deres fladedækkende mønster, 
hvor motivet sættes i rapport. Rap-
porten udgør det område, der gen-
tages hen over fladen. Rapporten er 

bygget op over en 1/4 forskydning. 
Se billedrækken nedenfor. Inden mo-
tivet klippes op, er det en god ide at 
tage en fotokopi af rapporten. Så er 
der altid en mulighed for at fortryde 

Når billeddelene ligger rigtigt place-
ret, sættes de sammen med tape på 
bagsiden. Det er nu muligt at arbejde 
videre – enten digitalt fx i Photoshop 
Elements eller analogt, hvor mellem-
rummet midt på papiret fyldes ud og 
mønsterdelene forbindes med hinan-
den. Husk at motivet stadig ikke må 
gå til kant. Så er rapporten færdig og 
skal blot sættes sammen til et flade-
dækkende mønster. Det kræver mini-
mum fire fotokopier af rapporten for 
at kunne skabe et tapetudsnit. 

Motivet er placeret centralt papiret 
(A4 eller A5) og klippes først midt 
over på langs (diagonalt). Som vist 
på billedet, klippes dernæst en 1/4 
af på tværs (horisontalt), i hver sin 
ende af det delte papir.

Dernæst bytter billeddelene plads. 
De to 1/4 bytter plads og det gør de 
to 3/4 også. De fire dele skal ende 
med at ligge, så yderkanterne af pa-
piret vender ind mod midten.
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Rapportering af mønstre 
– sådan gør man
I mønsteropbygningen kan elever-
ne gøre brug af visuelle virkemid-
ler som fx gentagelse, spejling, ro-
tation og overlap. Her er Photoshop 
Elements eller anden digital billedbe-
handling et godt arbejdsredskab, da 
det giver mulighed for hurtigt at af-
prøve forskellige virkemidler. Det er 
en fordel at printe rapporten ud un-
dervejs og sætte den sammen, så ele-
verne kan få et overblik over møn-
stret i sin helhed. 

Når mønstret er færdigt sættes det 
sammen så det danner et udsnit af 
et stykke tapet. Hvordan kan tapeter-
ne beskrives – sjove, uhyggelige eller 
kritiske? Har de et budskab og hvil-
ke værdier signalerer de? Hvad får os 
til at opleve dem, som vi gør? Der ta-
les om de forskellige tegn og betyd-
ninger tapeterne indeholder og hvor-
dan de indbyrdes spiller sammen. I 
hvilken sammenhæng skal tapetet 
opleves? Der diskuteres og afprøves, 
hvor tapetet kunne placeres på sko-
len eller ude byrummet. Tapetet fo-
todokumenteres i kontekst og for-
skellige proportioner og skalaforhold 
afprøves ved hjælp af Photoshop Ele-
ments eller andre digitale billedbe-
handlingsprogrammer. Hvilken ind-
flydelse har de forskellige kontekster 
på oplevelsen af tapetet – og hvor-
dan påvirker tapetet betydningen af 
de forskellige steder og rum? 

Når rapporten sættes sammen vil 
man hurtigt få øje på de tomme 
områder i mønstret. I mønstret på 
billedet er der blevet arbejdet med 
at fylde de tomme områder ud. Er 
der en god bevægelse og dynamik i 
mønstret – hvordan guides øjet auto-
matisk rundt på fladen?

Her har eleverne i en 4. klasse arbejdet med rapportering af fladedækkende 
mønstre. Det kan være en god ide at starte i sort/hvid. På den måde lærer 
eleverne princippet bag mønsteropbygning, inden der arbejdes videre i farver. 
Samtidig giver det mulighed for at samtale om, hvad der skaber dynamik og 
rytme på fladen i forhold til stregtykkelse og placering af motiv.

KUNSTEN TO GO 
– Et møde med 
kunst i superligaen
Et besøg på Gl. Hasseris Skole, 5. b marts 2015

Mens KUNSTEN i Aalborg er luk-
ket for restaurering og ombygning, 
har museet med støtte fra Kultur-
styrelsen tilbudt et gratis mobilt 
værksteds – og undervisningstilbud 
til alle skoler i Aalborg Kommune i 

perioden, hvor museumsbygningen 
renoveres. En kunstner og en for-
midlingsmedarbejder har været på 
farten i museets bil hver tirsdag, 
onsdag og torsdag siden september 
2014 og frem til sommeren 2015 

med et forløb på 3 timer til både 
skoler, gymnasier og specialklas-
ser. 

Af museumsinspektør 
STINNA TOFT, KUNSTEN

Aalborg besøger en 5. klasse på Gl. Hasseris Skole i Aalborg med ”Mysteriekassen,” der indeholder værker af Reinhoud 
D’Haese, Carl Henning Pedersen, Harry Carlsson og Richard Mortensen. Her står museets formidler Lone O. Olesen og 
billedkunstner Peter Juul ved et værk af Christina Hamre ’Uniformeret søvngænger’ fra 2003.
Foto: Niels Fabæk. KUNSTEN Museum of Modern Art
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Det rullende kunstmuseum
Med værkerne forsvarligt sikret i 
transportkasser og mobile udstil-
lingsmontrer lavet af konservato-
rer til formålet, er kunst i superliga-
en blevet transporteret direkte ud i 
verden og ind i skolernes hverdag til 
glæde for de heldige børn og unge, 
der på hver skole blev udtaget til at 
deltage i projektet. Alle skoler har få-
et tilbudt ét forløb, og ventelisten har 
været støt voksende. I april gik turen 
til Gl. Hasseris Skole, og KUNSTENs tænkt, idet undervisningsmaterialer-

ne traditionelt har været tilrettelagt 
og udtænkt af museets ansatte. Re-
sultatet er et læringsforløb, der har 
medtænkt forskellige læringsstile så-
vel som en respekt for kunstens eg-
ne potentialer i mødet med børn og 
unge.

Minds on og hands on 
Indholdet i de forskellige forløb til 
henholdsvis indskoling, mellemtrin 
og udskoling blev udviklet under 
hensyntagen til de nye fælles mål og 
er tilrettelagt som et før – og efter 
forløb, der både kan bruges forbere-
dende og opfølgende i forhold til 3-ti-
mers besøget på skolen. Besøget på 
skolerne blev tilrettelagt som et flek-
sibelt undervisningstilbud med li-
ge dele dialogiske billedsamtaler og 
praktisk-kreative opgaver med ud-
gangspunkt i de udvalgte værker og 
med inddragelse af kunstnere i pro-
cessen. 
 Det kreative og involverende ele-
ment har været helt centralt for ud-
viklingen. Ønsket har været at akti-
vere børn og unges kreativitet og læ-
ring på anderledes vis end i den nor-
male undervisning i folkeskolen, li-
gesom ønsket har været at holde fast 
i den direkte førstehåndsoplevelse af 
kunsten. Fokus har været på en ”fa-
ce- to face”, ”hands-on” formidling 
gennem et sansebåret og kropsligt/
kreativt forløb. 
 Det har givet projektet stor gen-
nemslagskraft, at museets kunstvær-
ker er blevet sendt på landevejen for 
at møde alle børn – uanset forkund-
skaber og kendskab til kunstens ver-
den – og de mange positive kom-

I et mørklagt lokale har museets un-
dervisere lagt en række ”sansemåtter” 
ud – som eleverne overraskede danser 
ind over ledsaget af et lydspor med 
mærkelige lyde. Nysgerrigheden og 
sanserne er vakt, og tonen er slået 
an til en anderledes læringsoplevelse. 
Foto: Niels Fabæk, KUNSTEN. Gl. 
Hasseris Skole.

Billedsamtalerne ude på skolerne ta-
ger udgangspunkt i både malerier og 
skulpturer fra samlingen. Her nær-
studeres Reinhoud D’Haese, Historie-
fortælleren, 1972, der er blevet pakket 
ud af sin transportkasse. 
Foto: Niels Fabæk, KUNSTEN. Gl. 
Hasseris Skole.

fotograf Niels Fabæk var med både 
før – og under besøget. 

Slutbrugerinddragelse 
Som outreach-projekt ligger tiltaget 
i forlængelse af museets målsætning 
om aktivt at tiltrække nye bruger-
grupper herunder at inddrage slut-
brugerne i udviklingen af museets 
tilbud.
 Museet har valgt at arbejde med 
slutbrugerinddragelse inspireret af 
bl.a. amerikanske Elaine Heumann 

Gurians, der har påpeget, at man 
kan gøre et museum relevant og ved-
kommende ved at lade den besøgen-
de medskabe museets indhold. Det-
te, påpeger Gurian, skaber et større 
ejerskab over for museet i lokalsam-
fundet. 
 Denne tanke har vi overført til un-
dervisningsmaterialet ved at indgå i 
et samarbejde med en tænketank af 
undervisere og lærere omkring ud-
viklingen af museets undervisnings-
tilbud. Ved at inddrage underviser-
ne, er der skabt en åbenhed om-
kring museet som læringsinstitution 
og ved at afgive rollen som ”master- 
fortæller” levnes der plads til at ind-
optage undervisernes vigtige erfarin-
ger som undervisere. Tænketanken 
har bestået af lærere og undervisere 
samt fagkonsulenter fra CFU og UCN 
samt museets kunstfaglige og pæda-
gogiske personale og museets ArtLab 
kunstnere. 
 Udviklingsarbejdet er forløbet over 
en række møder i foråret 2014, og 
gennem en kreativ proces er de kon-
krete kunstværker blevet udvalgt og 
temaerne for de forskellige målgrup-
per er blevet udviklet. Konservato-
rer har ligeledes været involveret i 
processen for at undgå, at kunstvær-
kerne led overlast ude på skolerne. 
Samarbejdet mellem de forskellige 
parter har sikret, at der både er ta-
get bevaringsmæssige, pædagogiske, 
læringsmæssige og kunstfaglige hen-
syn. 
 Samarbejdet med lærerne har gi-
vet ejerskab til projektet og har bety-
det, at undervisningsmaterialet er di-
rekte målrettet lærernes hverdag og 
behov. På denne vis er den klassiske 
museumsundervisning blevet ny-
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mentarer fra lærere i museets midt-
vejsevaluering vidner om, at tilta-
get har ramt rigtigt. Vi håber selvføl-
gelig, at det at KUNSTEN har mødt 
børnene midt i deres trygge hverdag 
har tilgængeliggjort kunstens verden 
og gjort kunsten vedkommende og at 
vi vil gense mange ansigter på muse-
et i anledning af genåbningen.

Dialogbaseret undervisning 
Rent teoretisk hviler det mobile un-
dervisningstilbud på nyere forskning 
i museumsundervisning. I bogen Di-
alogbaseret undervisning fra 2012 
redegør professor emeritus i pæda-
gogik Olga Dysthe for, at der ska-
bes øget elevdeltagelse ved at væg-
te dialogen og værksamtalen mellem 
kunstformidler og eleverne samt ved 
at tilrettelægge varierende arbejds-
former, herunder praktiske og krea-
tive opgaver. 

 Skal eleverne blive aktive medska-
bere af mening, er det vigtigt med et 
”hands-on” aspekt. Den dialogbase-
rede undervisning kan ligeledes ses 
i forlængelse af konstruktivismen, 
som George Hein har præsenteret i 
museal sammenhæng. 

Fra TO GO til TO STAY
Målet med det mobile værksteds- og 
undervisningsprojekt har været at 
skabe engagement hos både elever 
og lærere i mødet med kunsten på 
første hånd og at skabe åbenhed og 
tilgængelighed omkring museet, også 
udenfor dets mure. Vi mener at ha-
ve synliggjort, at museet kan være 
en aktiv dialogpartner og en central 
læringsressource for skolerne i regio-
nen, og at museet udgør et vigtigt og 
alternativt læringsrum med kunsten 
som omdrejningspunkt. 
 Tilbuddet er ydermere skrædder-

syet den nye folkeskolereform, her-
under reformens intentioner om den 
åbne skole og den understøttende 
undervisning. Hensigten er at bru-
ge erfaringerne til at opkvalifice-
re KUNSTENs tilbud til folkeskolen 
frem mod genåbningen af KUNSTEN 
i slutningen af 2015.
 Erfaringerne fra TO GO aktivite-
terne vil indarbejdes i det fremadret-
tede arbejde med undervisnings- og 
formidlingstiltag på KUNSTEB bl.a. 
via out-reach aktiviteter og bruger-
inddragelse som i det mobile under-
visningstilbud. Vi ønsker at tiltræk-
ke flere børn og unge i det genåbne-
de museum og at få fat på undervi-
sere og børn/unge, der måske stifter 
bekendtskab med museet for første 
gang. 
 Som museum har vi erfaret vigtig-
heden af inddragelse af flere faglig-
heder i udviklingen af vores formid-
lingstilbud, hvor kunst og læring går 
hånd i hånd. Samtidig har vi lært, at 
det er vigtigt at holde fast i kunstens 
egne præmisser og at det er vigtigt 
for børn og unge netop at møde et 
alternativt læringsrum med fokus på 
de kunstneriske processer og det vi-
suelle sprogs uanede muligheder.
 Samarbejdet med skoler og uddan-
nelsessteder er en uundværlig del at 
et museums arbejde med at blive et 
sted for ”leg og læring” og for at styr-
ke børns adgang til det anderledes 
rum, som billedkunsten rummer for 
erkendelse, kreativitet og menings-
skabelse.
 Det at komme tæt på kunsten gør 
en forskel! 

Et maleri af Harry Carlson ’De tomme 
sæders passager’ fra 1934 nærstude-
res. Fra ”mysterie-temakassen” mål-
rettet mellemtrinnet. At malerierne 
kom bag pleksiglas havde som bo-
nuseffekt at kunsten blev tilgængelig 
og at ”må ikke røre” og ”pas på kun-
sten” kommentarer blev overflødige. 
En god basis for den dialogbaserede 
undervisning og mødet med kunsten 
i øjenhøjde.

For at gøre opmærksom på det 
store miljøproblem det marine 
affald er, har jeg skrevet lidt. Her 
er mit biddrag til at gøre noget 
for miljøet. Det marine affald kan 
bruges til skulpturer. Man kan an-
vende affaldet og genplacere det 
på de steder, det er fundet. Det er 
intentionen, at de, der går tur ved 
stranden, skal finde skulpturerne 
og finde dem så attraktive, at de 
tages med – og dermed fjernes af-
faldet. Sådan bliver marint affald 
til transformeret affald og et mil-
jøproblem bliver til skulpturer af 
æstetisk værdi.

Af BIRGITTE LUND JENSEN, lektor 
ved UC Syddanmark, kunstner og 
masterstuderende i Formgivning, 
kunst og Håndværk

Langs den sydlige del af vestkysten 
af Jylland har jeg siden februar gen-
udsat en række skulpturer, der er la-
vet ud fra ovenstående tanke – og de 
forsvinder – så nogen tager dem, og 
det er hele pointen. Nogle skulptu-
rer bærer et budskab om netop ma-
rint affald. Hensigten er, at den korte 
information kan efterlade et indtryk, 
som huskes hos finderen og i bedste 
fald inspirere finderen til at bidrage 
til et bedre havmiljø. 
 Hvis skulpturen på et tidspunkt 
ikke længere er interessant for den, 
som har taget den med hjem, er der 
en naturlig måde at skaffe sig af med 
på den på, nemlig at smide den ud. 
Og sådan kommer den ind i den af-
faldscyklus, der er den naturlige for 
affald.

Fra marint affald 
til skulptur

▲
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 NOTITSER
BØGER

UDSTILLING

Konference – Børn, kunst og billeder

NEKROLOG

Tilmelding sker via formularen her på siden. 
Derefter tilsendes indbetalingskort eller 
elektronisk faktura (EAN-nr.)

Tilmeldingsfrist
Senest d. 21. oktober.
Der er plads til max. 80 deltagere.

Konferencemateriale
Konferencedeltagerne vil ca. en uge før 
konferencen modtage konferencemateria-
le samt yderligere praktiske oplysninger 
vedr. transport mv.

Se hele programmet på 
http://www.bornkunstogbilleder.dk/

6. – 8. november 2015

Kunsten er en gave – del den ud!

Med årets konference håber vi, at I bliver gla-
de for noget, I ikke vidste, I ønskede jer. No-
get, som gør verden klogere, smukkere, sjo-
vere, modigere og mere visionære. Og noget, 
som I har lyst til at dele med andre.
Vær med, når vi inviterer til at pakke ind og 
pakke ud, bytte og bøje, folde og formidle, 
viden- og erfaringsdele – mens vi undersø-
ger, hvad kunsten kan, hvis vi modtager den 
som en gave.

Praktiske oplysninger

Sted
Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, Dan-
Hostel Hillerød, Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Pris
Konference, ophold, forplejning og kon fe-
rencematerialer, mv.
Dobbeltværelse: 2.880 kr.
Enkeltværelse: 3.680 kr. (OBS! Begrænset 
antal)

I sommer døde Anna Marie Holm efter kort 
tids sygdom. Vi, der var med på Nordisk Kur-
sus i Esbjerg i 2008, husker Anna Marie som 
en sprudlende og inspirerende kunstner, der 
fik os til at tegne – nej, ikke hvad vi så, men 
hvad vi hørte. På traktorer kørte vi gennem 
lavvandet på vej til Manø i gang med at give 
turens lyde og bevægelser form med bly-
anten.  

 
Ikke tegne havet – Men lydene 
– Tegne duften af kveller og malurt 
– Finde formen af smagen.

LØBBINDING – en oldtidsteknik

Kunsthåndværker Anne Birgitte Beyer har 
lavet en bog om fremstilling af krukker, kur-
ve, tasker og skåle i løbbinding, der er en 
teknik, der traditionelt blev kaldt halmbin-
ding. Bogen er ledsaget af instruktive fotos 
af teknikkerne. Forfatteren er uddannet på 
afdelingen for billedvæv og blandform ved 
Aarhus Kunstakademi og har udstillet på 
flere anerkendte udstillinger. 
 
Løbbinding – en oldtidsteknik 
Af Birgitte Beyer
66 sider – illustreret
Forlaget på Tredje 
Pris: 198,- inkl. moms + forsendelse 
ISBN 978-87-89232-31-7 

ROBOT or NOT – Hvad synes du?

12. september 2015 - 17. januar 2016
Krydsfelt Skive, Havnevej 14, 7800 Skive

Robotter spiller en stor rolle i industrien, 
landbruget, militæret, sundhedssektoren, 
hjemmet og ikke mindst kulturelt i billed-
kunsten, filmhistorien og litteraturen samt i 
leg og underholdning. Fremtiden er åben 
for udviklingen af robotter, og på mange 
måder har fascinerende teknik indtaget 
naturlige former, som ingen længere be-
tragter som fremmede eller eksotiske. 

Ikke tegne fuglene – men lydene fra dem

Anna Marie Holm har lavet adskillige bøger 
om billedpædagogik i praksis – og altid 
med fokus på det eksperimenterende, det 
legende. Bøger som Øko-art med små 
børn og Drengekunst – oh boy vidner om 
interessen for og glæden ved at arbejde 
med kunst i det åbne rum sammen med 
børn i alle aldre og andre kunstneriske 
sjæle. At drengene skulle tilbydes en helt 
særlig indgang til at arbejde med billeder, 
var Anna Marie ikke i tvivl om. 

Udover sin omfattende workshop-praksis, 
havde Anna Marie også egne kunstprojek-
ter. Sidst bidrog Anna Marie til projektet 
Nomade: Vandveje  Fra raketfart til lun-
teskridt med fotos af mønstre i vandover-
fladen.  Udstillingen blev vist i september 
måned i Silkeborg.

 
Med rebet skaber du din Ø 
– Ved at lave en cirkel ud af det, kan 
man sidde i fred på sin egen ø på ø 
– Skab møder med hinanden.

db

Min opfordring er:
•  Gå selv ud og lave skulpturer af 

marint affald – som du enten la-
der blive på stranden for at andre 
skal tage dem – eller tag dem med 
hjem. 

•  Gå ud og find og hjemtag skulptu-
rer, jeg har placeret, et eller andet 

stede på Jyllands vestkyst. Nog-
le af aktionerne skriver jeg om på 
hjemmesiden www.havfald.dk 

•  På hjemmesiden: www.havfald.dk 
eller på twitter: #havfald, kan de, 
der finder skulpturerne, sende et 
billede af, hvor den nu er placeret.

Litteratur
KIMO, en organisation der arbejder for
  rene havområder og rene kyster: 

http://www.kimointernational.org/
Denmark.aspx 

Tor Nørretranders: Afskaf affald – 
  fremtidsskrift. RenoSan 2012. 
Birgitte Lund Jensen og Lis Jørgensen:
  Skrot amok – fra genbrug til kunst. 

av form 2008.
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Sorring lervarefabrik
Vi har hvad I skal bruge til de kreative fag.

Keramik
ler, glasur, værktøj, Ovne, og drejeskiver.

Glas
Bullseye glas, system 96, pulver, Værktøj, Ovne.

Nyt
Kurser i både keramik, og glas.
Se mere på på  www.sorringler.dk  eller  www.cerama.dk

Sorring Lervarefabrik - Hovedgaden 8 - 8641 Sorring - tlf.: 86957300 - info@sorringler.dk - www.sorringler.dk

Åbningstider
Mandag – Onsdag        7.30 – 16.30
Torsdag                    7.30 – 18.00
Fredag                     7.30 – 14.00

Berit og Lars Kristiansen

Mail:                        lk@sorringler.dk     
                               bk@sorringler.dk

Tlf                             86957300

KALENDEREN

Tirsdage 27/10 + 3/11 + 10/11 kl. 18.15 – 21.15
Tegning – karaktertegning og illustration
v. billedkunstner og illustrator Jakob Kristensen/ 
blackstrokes.dk
Introduktion til karaktertegning. Illustration til tekster – fra 
skitse til rentegning og farvelægning. Der arbejdes med 
blyant, blæk og lysbord samt akvarel, gouache og kridt.
Sted: Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør
Pris: 500 kr. (ikke medlemmer 800 kr.)
Materialeudgift: 100 kr.
Tilmelding senest 28/9 2015 på www.dbl7.dk

Onsdag d. 4/11.2015 kl. 17-20
Paperbag-art
Birgit Brænder, lektor i billedkunst
I mixed media arbejdes på emballage og andre ”sære” ting 
i små formater. Materialerne hentes fra resteskuffen med de 
materialer, som vi selv har produceret fra grunden til andre 
formål - farvestrøget papir, frottager, transparenter, fotos 
m.v. Komposition er et nøgleord. Vi bygger billeder.
Sted: Billedkunstlokalet, Uglegårdsskolen, Tingsryds Allé 
25, 2680 Solrød Strand
Pris: gratis for medlemmer, ikkemedlemmer: 200 kr.
Tilmelding senest 21.10.2015 til erik.b.christensen@gmail.
com eller tlf. 56 14 39 36 Kreds 11

Fredag d. 13/11 2015 kl. 17.00 - 21.00
Lørdag d. 14/11 2015 kl. 10.00 - 15.00
Collografi
Grafiker Ann-Kerstina Nielsen
Der arbejdes med enkle trykketeknikker på genbrugs-
materiale fra mælkekartoner, cornflakes, emballage fra te 
m.m. Denne teknik er meget for børn. Du behøver ikke at 
være en god tegner for at deltage
Vester Skerninge Friskole i Vester Skerninge
Pris for medlemmer 610 kr., ikke medl. 910 kr.
Tilmelding: ue@nal-net.dk   Kreds 5 

Fredag d. 13/11 2015 kl. 16.00 - 20.00
Lørdag d. 14/11 2015 kl. 10.00 - 15.00
Flademal – din egen Diva
v. billedkunstner, forfatter og billedskolelærer Jane  
Susan ne Andersen 
Med udgangspunkt i divaportrætter fra 1900 tallet arbejder 
vi med flademaleri.
Sted: Mølleskolen, Ry
Pris inkl. Forplejning: Personlige medlemmer 700,00 kr.
Skolemedl./ikke medl. 1.100,00 kr.
Tilmelding senest 19/10 2015 på www.db3.dk
Kursusansvarlig: Helle Vilslev
Tlf. 21 13 37 59 – helle.vilslev@skolekom.dk

Lørdag d. 14/11 2015 
Grafik
Instruktør: kunstner Pia Skogberg, leder af det Grafiske 
Værksted på Kirsten Kjærs Museum.
Der tages udgangspunkt i zinkpladen, den traditionelle 
stregætsning og akvatinten.
Sted: Aalborg Kunstværksted, Skydebanen 9, 9000 Aalborg
Pris: 450 kr. + ca 150 kr. til materialer
Tilmelding: senest 1/11 2015 til kontakt@lisbethfast.dk

Fredag d. 5/2 2016 kl. 17.00 - 21.00
Lørdag d. 6/2 2016 kl. 10.00 - 15.00
Akvarel
Billedkunstner Tind Hind
Dette kursus er tilrettelagt for dig, der gerne vil sprænge 
de gængse rammer for akvarel maleri.
Både nybegyndere og øvede kan få udbytte af kurset. 
Grundlæggende materialekendskab og eksperimenter-
ende teknikker.
Nørrebjergskolen i Odense
Pris for medlemmer 710 kr., ikke medl 1010 kr.
Tilmelding: ue@nal-net.dk   Kreds 5

Lørdag d. 27/2 2016 kl. 10.30-15.30
Glaskursus
Kunstner Vibeke Skov
Glaskurset sidste år var stå stor succes, at vi har vlagt at 
gentage det. Du behøver ikke at have arbejdet i Bullseye 
glas før. Glasset bliver brændt hos Vibeke Skov, hvilket 
medfører, at du selv skal hente glasset efterfølgende i 
Søhuset.
Sted: Søhuset ved Engelsholm Slot 15 km uden for Vejle.
Pris: 625 kr. for medlemmer og 925 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding: http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/
kredsene/kreds-4/kursustilmelding-kreds-4/  
Yderligere oplysninger: lenevilslev@gmail.com Kreds 4

Lørdag d. 2/4 2016 kl. 10-16
Collage
Kunstner Johnny Wilslew
Kom og leg med collage. Vi arbejder med komposition og 
farveholdning. Medbring tidsskrifter og blade.
Sted: Social- og Sundhedsskolen, Gjersinglund Allé 8,  
6715 Esbjerg
Pris: 625 kr. for medlemmer og 925 kr. for ikke-medlemmer
Materialer: 75 kr. 
Tilmelding: overfør senest d.  02.03.16 beløbet til 9570-
3385017367 - husk navn
Yderligere oplysninger: lenevilslev@gmail.com Kreds 4

Fredag d. 20/5 2016 kl. 17.00 - 21.00
Lørdag d. 21/5 2016 kl. 10.00 - 15.00
“Maleri - lag på lag - stoflighed i kul”
Billedkunstner Indigo Richardt
Slå hjernen fra og mal spændende baggrunde i teknikker 
med kul og akrylmaling.
Herefter arbejdes motivet ind ved at overføre enkle former 
på lærredet.
Skt. Klemens Skole i Odense
Pris for medlemmer 615 kr., ikke medlemmer 915 kr.
Tilmelding ue@nal-net.dk   Kreds 5

Onsdag d. 1/6 2016
Café nyt skoleår - billedkunst
Lena Blom og Susanne Alsing
Sted: Center for Undervisningsmidler, Lucernemarken 1, 
5260 Odense
Pris: Gratis
Yderligere oplysninger:  
https://ucl.dk/undervisningsmidler-cfu/  

 NOTITSER

CATCH16 – FUCK IDENTITY
Catch 16 – biennale på ARoS for unge 

For dig mellem 14 – 23 år.

Ansøgningsfrist:
11. januar 2016. Find ansøgningskriterier under ”Betingelser”

Workshops:
15. - 19. februar 2016 kl. 10.00 - 17.00 på ARoS

Kunstnere:
Andreas Schulenburg
Hesselholdt & Mejlvang

CATCH16 – FUCK IDENTITY udstilling:
ARoS Aarhus Kunstmuseum niv. 3
Fernisering den 27. februar 2016
Udstillingen vises 27. februar - 10. marts 2016
http://catch16.dk/

CATCH – Junior Biennale  på Facebook

Scan QR-koden 
og læs mere om CATCH 16
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Lærerens grundbog 
til indskolingen 

Læ
rerens grundbog til indskolingen 

Knud Erik Christensen
og Henrik Marxen

Knud Erik Christensen
og H

enrik M
arxen

BilledfremstillingBilledkundskab
Visuel Kommunikation

Denne grundbog indeholder seks gennemarbejdede og eksempla-

riske undervisningsforløb til billedkunst i indskolingen. Nogle af 

forløbene er rettet mod et bestemt klassetrin, men kan med juste-

ringer anvendes på andre klassetrin.

Forfatterne beskriver, hvordan læreren kan planlægge, tilrette-

lægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i billedkunst i 

indskolingen. Det beskrives særligt, hvordan den nye billedkunst-

lærer kan hente hjælp og støtte til undervisningen.

Forfatterne inddrager tillige væsentlige pædagogiske fokusområ-

der, som fx differentiering, progression, fagsyn og faglig læsning 

og sætter det i relation til konkret billedkunstundervisning.

Bogen henvender sig primært til lærere i grundskolen og lærer-

studerende, men bogen kan også anvendes i fx undervisningen på 

billedskoler, pædagoguddannelsen og i andre videregående uddan-

nelser, som fokuserer på undervisning og billedkunst.

Bogen er skrevet af Knud Erik Christensen og Henrik Marxen.

BILLEDKUNST i skolen er et nyt, banebrydende og inspirerende 

lærebogssystem til billedkunst. Systemet vil – når det er helt ud-

bygget – omfatte hele grundskolen fra 0. til 9. klasse.

BILLEDKUNST i skolen omfatter både grundbøger til læreren, en 

serie tematiske elevbøger, samt en omfattende samling af digitale 

materialer på nettet.BILLEDKUNST i skolen bygger på Fælles Mål for billedkunst og 

tilbyder eksemplariske undervisningsforløb, hvor der er indbygget 

progression fra indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen.

BILLEDKUNST i skolen udfordrer eleverne fagligt og tilbyder lærer-

ne hjælp til at gennemføre spændende og lærerige billedkunstforløb.

Systemet BILLEDKUNST i skolen udarbejdes af:

Knud Erik Christensen, cand. pæd. og lektor i billedkunst ved  

University College Lillebælt.

Henrik Marxen, cand. pæd. og lektor i billedkunst ved  

University College Lillebælt.

Alice Carlslund, cand. pæd. og lærer i billedkunst.

Anna Støttrup, konsulent og lærer i billedkunst.

Systemet BILLEDKUNST i skolen redigeres af:

Heine Sand Kristensen, cand. pæd. i billedkunst og redaktør.

Knud Erik Christensen

Henrik Marxen

Grundbog_omslag.indd   1

12/2/11   8:55:58 AM

MENNESKE 
Om mennskeskildring i indskolingen

I denne bog bliver du klogere på, hvordan du skal tegne og male 
fortællinger med mennesker. Du ser på mange forskellige men-
nesker og ser, hvordan de bevæger sig i forskellige situationer.  
Din fantasi udfordres, når du selv skal lave billedfortællinger 
om mennesker. 
 
Du kommer både til at arbejde alene og i gruppe sammen med 
dine kammerater. I kommer til at arbejde med maleri, foto, col-
lage, konstruktion, skulptur og digitale billeder. Og undervejs 
skal I snakke om billederne i bogen og de billeder og menneske-
figurer, I selv har lavet.

BILLEDKUNST i skolen er et nyt, banebrydende og inspirerende lærebogs-  
system til billedkunst. Systemet vil – når det er helt udbygget – omfatte hele 
grundskolen fra 0. til 9. klasse.

BILLEDKUNST i skolen omfatter både grundbøger og tematiske elevbøger, 
samt en omfattende samling af digitale materialer på nettet.

BILLEDKUNST i skolen bygger på Fælles Mål for billedkunst og tilbyder 
eksemplariske undervisningsforløb, hvor der er indbygget progression fra 
indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen.

BILLEDKUNST i skolen udfordrer eleverne fagligt og tilbyder lærerne hjælp 
til at gennemføre spændende og lærerige billedkunstforløb.

Systemets bøger laves af:
Knud Erik Christensen, cand. pæd. og lektor i billedkunst.
Henrik Marxen, cand. pæd. og lektor i billedkunst.  
Alice Carlslund, cand. pæd. og lærer i billedkunst. 
Anna Støttrup, konsulent og lærer i billedkunst.

Systemet BILLEDKUNST i skolen redigeres af:
Heine Sand Kristensen, cand.pæd. i billedkunst.

MENNESKE
Om menneskeskildring i indskolingen

Alice Carlslund og Anna Støttrup
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HUS  arkitektur i indskolingen 17

Opgave
Find	døre	og	vinduer	i	blade,	 
brochurer	og	på	internettet.
Brug	billederne	til	at	få	idéer	til	 
dine egne døre og vinduer.

Tænk på
Er	der	forskel	på	fordør	og	bagdør?
Er	der	forskel	på	vinduer	i	stueplan	
og	på	1.	sal?
Er der nogle døre og vinduer,  
der	ligner	dem,	du	har	hjemme	 
hos dig selv?

Design døre og vinduer

Til forældrene:

Eleverne arbejder sammen to og to med at konstruere 

huse. I byggeprocessen udnytter og udvider de deres 

viden om huse.

Eleverne ser på eksempler af døre og vinduer og får 

inspiration til at designe deres egne døre og vinduer.

1

2

3

1

2

3
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Byg et hus
Opgave
Gå	sammen	to	og	to	og	byg	et	hus	 
af	pap.

Tænk på
Hvad	du	har	lært	om	huse	og	få	så	
meget med som muligt.
Tænk over, hvor døre og vinduer 
skal	placeres.

Du skal bruge
•	 Karton
•	 Pap
•	 Lineal
•	 Malertape
•	 Limstift
•	 Saks.

2
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Byg et hus
Opgave
Gå	sammen to	og	to	og	byg	et	hus
af pap.

Tænk på
Hvad du har lært om huse	og	få så
meget med som muligt.
Tænk over, hvor døre og vinduer 
skal placeres.

Du skal bruge
•	 Karton
•	 Pap
•	 Lineal
•	 Malertape
•	 Limstift
•	 Saks.
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HUS Om arkitektur i indskolingen

I denne bog udfordres din fantasi, når du går på opdagelse 
i arkitektur. Du iagttager huse, undersøger materialer, 
tegner huse og bygger huse og byer.

Du kommer både til at arbejde alene og i gruppe sammen 
med dine kammerater.

I kommer til at arbejde med tegning, maleri, foto, konstruktion, 
skulptur, fremstilling af plakater og digitale billeder.

Og undervejs skal I snakke om billederne i bogen og de 
billeder og huse, I selv har lavet.

BILLEDKUNST i skolen er et nyt, banebrydende og inspirerende lærebogs-  
system til billedkunst. Systemet vil – når det er helt udbygget – omfatte hele 
grundskolen fra 0. til 9. klasse.

BILLEDKUNST i skolen omfatter både grundbøger og tematiske elevbøger, 
samt en omfattende samling af digitale materialer på nettet.

BILLEDKUNST i skolen bygger på Fælles Mål for billedkunst og tilbyder 
eksemplariske undervisningsforløb, hvor der er indbygget progression fra 
indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen.

BILLEDKUNST i skolen udfordrer eleverne fagligt og tilbyder lærerne hjælp 
til at gennemføre spændende og lærerige billedkunstforløb.

Systemets grundbøger laves af:
Knud Erik Christensen, cand. pæd. og lektor i billedkunst.
Henrik Marxen, cand. pæd. og lektor i billedkunst.  
Alice Carlslund, cand. pæd. og lærer i billedkunst. 
Anna Støttrup, konsulent og lærer i billedkunst.

HUS
Om arkitektur i indskolingen

Alice Carlslund og Anna Støttrup
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ET ØJEBLIK 
Om visuel kultur på mellemtrinet

Visuel kultur, hvad er det nu for noget?
I arbejdet med visuel kultur skal du lære at få øje på det, du ikke ser.  
Du skal arbejde som en detektiv og være nysgerrig over for det,  
du ikke kender, og det, du måske synes er mærkeligt. 

Alt det, vi ser for vore øjne, kan vi kalde billeder eller visuelle  
fænomener. Det spændende er at undersøge, om andre mennesker  
ser det samme som du. 

I arbejdet med opgaverne skal du lave billeder om det, du selv ser,  
og det, andre ser. Du skal også lære at bruge forskellige digitale  
metoder mere sikkert, end du plejer.

BILLEDKUNST i skolen er et nyt, banebrydende og inspirerende  
lærebogssystem til billedkunst. Systemet vil – når det er helt udbygget  
– omfatte hele grundskolen fra 0. til 9. klasse.

BILLEDKUNST i skolen omfatter både grundbøger og tematiske  
elevbøger, samt en omfattende samling af digitale materialer på nettet.

BILLEDKUNST i skolen bygger på Fælles Mål for billedkunst og 
tilbyder eksemplariske undervisningsforløb, hvor der er indbygget 
progression fra indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen.

BILLEDKUNST i skolen udfordrer eleverne fagligt og tilbyder lærerne 
hjælp til at gennemføre spændende og lærerige billedkunstforløb.

Systemets grundbøger laves af:
Knud Erik Christensen, cand. pæd. og lektor i billedkunst.
Henrik Marxen, cand. pæd. og lektor i billedkunst. 

Bogens forfattere:
Anne Herskind, Cand. Pæd, billedkunstlærer og konsulent i IT og didaktik UCSJ 
og Ole Reinhold Jensen, Exam. Pæd. Seminarielektor em. billedkunst

Anne Herskind og Ole Reinhold Jensen
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Alice Carlslund og Anna Støttrup

Anne Herskind og Ole Reinhold Jensen

BY 
Om arkitektur på mellemtrinnet

Arkitektur, hvad er det nu for noget?

I denne bog lærer du noget om, hvad en by består af. Du lærer om mange for- 

skellige synlige og usynlige elementer, der indgår i bybilledet. Du lærer også at  

se på byen på mange forskellige måder ved at se med mange forskellige blikke. 

Du skal fx forestille dig, at du er byplanlægger eller arkitekt. Hvad bestemmer 

deres blik på byen?

Du kommer til at arbejde alene og i gruppe sammen med dine kammerater.  

Din fantasi og kreativitet udfordres, når du arbejder med opgaverne i bogen.  

Arbejdet tager udgangspunkt i billedsamtale ud fra billederne i bogen og fotos, 

som I selv tager i dit eget nærområde eller finder på nettet. 

I kommer til at arbejde med tegning, klip, foto, konstruktion og forskellige  

digitale udtryksformer.

BILLEDKUNST i skolen er et nyt, banebrydende og inspirerende  

lærebogssystem til billedkunst. Systemet vil – når det er helt udbygget  

– omfatte hele grundskolen fra 0. til 9. klasse.

BILLEDKUNST i skolen omfatter både grundbøger og tematiske  

elevbøger, samt en omfattende samling af digitale materialer på nettet.

BILLEDKUNST i skolen bygger på Fælles Mål for billedkunst og 

tilbyder eksemplariske undervisningsforløb, hvor der er indbygget 

progression fra indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen.

BILLEDKUNST i skolen udfordrer eleverne fagligt og tilbyder lærerne 

hjælp til at gennemføre spændende og lærerige billedkunstforløb.

Systemets grundbøger laves af:

Knud Erik Christensen, cand. pæd. og lektor i billedkunst.

Henrik Marxen, cand. pæd. og lektor i billedkunst. 

Bogens forfattere:

Alice Carlslund, cand. pæd. og lærer i billedkunst.

Anna Støttrup, konsulent og lærer i billedkunst

Anna Støttrup og Alice Carlslund
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- teori, samtale, praktik
Billedkunst i skolen er et banebrydende og inspirerende lærebogs system til billedkunst.

Systemet omfatter grundbøger, tematiske lærerhåndbøger og tematiske elevbøger, samt 
det gratis site billedkunst.meloni.dk.

Materialer til 1.-3. klasse
Hus – om arkitektur 
Menneske – om menneskeskildring 
Lærerens grundbog til indskolingen

Materialer til 4.-6. klasse
By – om arkitektur
Et øjeblik – om visuel kultur på mellemtrinet
Animationer - introduktion til animation
Kunst - introduktion til kunst

”En god kombination af teori, samtale 
og praktisk arbejde er det pædagogiske  
grundlag for denne rigtig interessante 
bog,  der vil bibringe målgruppen viden 
og indsigt.”  Lektørudtalelse 

Elevbøger: . . . . . . .120,- kr. pr. bog

Lærerens håndbog 
til indskolingen: . . . . . . . . 400,- kr.

Lærerens grundbog 
til indskolingen: . . . . . . . . 400,- kr.

Klassesæt: . . . . . . . . . .2.500,- kr.

Et klassesæt omfatter 30 elevbøger 
samt Lærerens håndbog.

Gennemse bøgerne på meloni.dk

Elevbøger: 120,- kr. pr. bog

Billedkunst 210x297mm 26-02-2015.indd   1 13-03-2015   10:00:58

B
Afsender:
Danmarks Billedkunstlærere
Platanvej 8
4200 Slagelse

Salgskontor og lager
Hammershusvej 8a
7400 Herning
Tlf. 97 22 22 33
Fax 97 22 22 57
Kundeservice 96 27 12 12
ordre@avform.dk
www.avform.dk
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Enkel og 
effektiv tud der

ikke stopper
til

Undgå
fejlbrug! 

Hver farvetype 
har sin egen flaske.
Flaskerne har forskellig facon,

blank overflade til blanke
farver og mat overflade

til matte farver.

Kvalitetsfarver
i flotte nuancer,
som kan blandes ind-

byrdes og binder på de
fleste overflader.

A-mærket
betyder at flaskens 

indhold efterlever de
strengeste miljøkrav*

*Læs mere om 
A-B-C-D mærkningen på 

av forms hjemmeside:
www.avform.dk

Dansk etiket
med udførlig vejledning 
om brug og rengøring
samt tydeligt logo for

hver farvetype
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