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Så er et nyt skoleår begyndt,  

- hvor vi ser frem til nye og spændende billedkunstprojekter indenfor de faste bindende kategorier, som gælder for 

hvert billedkunst år: 

  

 Billedfremstilling: Tegning/grafik, maleri og collage, skulptur og arkitektur, digitale billeder. 

 Billedanalyse: Billedkomposition, billedfunktion, analyse  

 Billedkommunikation: Udstilling og formidling 

 

Det er kun en del af billedkunst at producere, og dette sker ikke uden en innovativ fase og en forforståelse. Proces-

sen omfatter ofte fire faser: Forforståelse, innovation, reproduktion og evaluering - ofte med billedsamtaler. Det er 

også en æstetisk proces, hvor man kan lade sig bevæge af lys, farver dufte, former osv.  

 

Grundtvig sagde:  

“og han har aldrig levet 

som klog på det er blevet 

han først ej havde kær” 

 

Æstetisk praksis handler ikke om “form uden indhold” men derimod om undersøgelse, erkendelse og kommunikati-

on. Det kræver fleksibilitet og kreativitet i arbejdsprocessen. Her identificerer eleven sig også med verden og udvik-

ler selvindsigt, hvilket kommer den enkelte til gode i livet fremover, som stiller krav til omstillingsparathed, at kunne 

navigere blandt mange indtryk og muligheder og kommunikere om billeder på mange måder. Billedkunst bidrager 

også med ro og fordybelse, hvilket er vigtigt i en hverdag, hvor der bliver stillet stadig større krav. 

 

I ønskes alle et godt skoleår 

Bedste hilsner fra Danmarks billedkunstlærere, Kreds 11 



3 Tekst og foto:  Jeanette Petersen 

Arkitekturemne: 

(Billedkunst)  

Egnet fra 4-8 klasse. Kan gøres mere eller mindre svært. 

Varighed: 8 lektioner 

Mål: 

 Få viden om arkitekturens grundformer 

 Bruge grundformerne til at bygge en by af naturmaterialer 

 Kunne præsentere sit hus for andre 

 

Fra fælles mål: 

 Eleven kan fremstille billeder med arkitekturelementer  

 Eleven har viden om arkitekturelementer  

 Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning  

 Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger 

 

Planlægningen af forløbet tager udgangspunkt i FIRE-modellen: Forforståelse, innovationsfa-

sen, reproduktion og evaluering. F.I.R.E modellen er udviklet af Lilian Rohde og Anja Lea Olsen 

og foldes ud i bogen ”Innovative elever – undervisning i de fire faser”, Akademisk forlag 2013. 

 

1) Oplæg om arkitekturens grundformer og billeder af økologisk byggeri (F) på PowerPoint 
med udgangspunkt i bogen “Arkitektens værktøjskasse” (Skrevet til børn). Plan, snit og opstalt 
nævnes. Dele af denne video vises: https://www.youtube.com/watch?v=xzu3PcJpB8Q 

2) Lav en skitse over et hus af naturmaterialer (I) 

3) Del skitsen med andre i gruppen og præsenter den.  

4) Vælg en af skitserne I vil bruge til at bygge jeres hus og find ud af størrelsesforholdet.  

5) Idéer til materialer og valg af materialer i gruppen 

5) Byg et hus af naturmaterialer vha. fremlagte materialer (R) 

6) Placer dit hus sammen med de andres, så det danner en by 

7) Præsenter jeres hus (E) 

8) Oprydning 

https://www.youtube.com/watch?v=xzu3PcJpB8Q


4 Tekst og foto:  Jeanette Petersen 

Materialer: Grene, papkasser, tændstikker uden svovl, limpistoler og papir med prægning af 

overfladen, græs og træmateriale (kan bestilles på nettet) - ellers andet grønt. 

 

Prøvet af på elever i 7.klasse (innovationslinje) samt 5.klasse. 

Arkitekturemne (Billedkunst): Egnet fra 4-8 klasse.  



5 Tekst og foto: Hanne Bindslev Gregersen 

Øjet, følelsen og tanken 
 
Øvelser i forskellige gengivelsesstrategier.  

UV-forløb fra 3. til 6. klasse. 

 

Man kan arbejde med at gengive et motiv på mange forskellige måder, fx med forskellige ma-

terialer og teknikker. Det gør at ens motiv får forskellige udtryk. Det kan være en gengivelse, 

der efterligner virkelighedens ydre former. Eller det kan være en gengivelse af en bestemt 

stemning eller følelse. Man kan også skabe en gengivelse der udtrykker en holdning, eller et 

budskab man ønsker at sende beskueren.  

Der findes mange gengivelsesstrategier af et motiv. Herunder oplæg til arbejdet med de tre 

mest egnede gengivelsesstrategier til undervisningen i grundskolen. 

 

Øjet, den realistiske – ydre lighed. Her vil kunstneren have at hans billede skal ligne det, han 

ser i virkeligheden. 

 

Følelsen, den ekspressive – indre lighed. Her vil kunstneren have, at hans billede udtrykker 

følelser (kærlighed, had, glæde, sorg, angst mm.). Her bruger kunstneren sin fantasi. 

 

Tanken, den konstruktive – et budskab. Her vil kunstneren gerne kommunikere et budskab, og 

udtrykke en bestemt opfattelse af hvordan verden er eller bør være. 

Snak med eleverne om de forskellige udtryks betydning. Billedgoogle eksempler på kunst, og 

vis dem til eleverne på den elektroniske tavle/computeren. 

 

Realisme: Vi møder fx denne gengivelsesstrategi i værker fra renæssancen, realismen og im-

pressionismen i slutningen af 1800-tallet, men der bliver i dag stadig lavet masser af realistiske 

kunstværker. Fx Thomas Kluge, selvportræt/portrætter. 

 

Ekspressiv: Vi møder fx denne gengivelsesstrategi i værker fra romantikken, ekspressionis-

men, surrealismen og symbolismen, som indeholder et indre følelsesmæssigt indhold. Fx As-

ger Jorns portræt af Gaston Bachelard 1960, eller Lisa Malinovsky, selvportræt, 1983. 

 

Konstruktiv: Vi møder fx denne gengivelsesstrategi i værker fra nyklassicisme, konstruktivisme 

og kubisme. Fx Niels Strøbek, Dr. Margrethe, 1977, eller Pablo Picasso, Grædende kvinde, 

1937. 



6 Tekst og foto: Hanne Bindslev Gregersen 

Øvelse 1: Portræt med ydre lighed - realisme 

I den første øvelse skal eleven tegne et selvportræt. Brug en god tegneblyant. 

Snak med eleverne om hvad der er vigtigt at huske, når man tegner portrætter. Her 

er det den ydre lighed, der er i centrum. Det vil sige, at vi bruger øjet som gengivel-

sesstrategi. 

Tal med eleverne om hvordan de opnår plasticitet (dybde) og egen skygge (når der 

optræder skygge på ansigtet). 

 

Materialer: Elevportrætfotos, Ipad-kamera eller spejl, tegnekardus, god tegneblyant. 

 

 

 

Øvelse 2: Portræt med erindring af en følelse - ekspressionisme 

I anden øvelse skal eleven forholde sig til at gengive motivet så udtryksfuldt og stem-

ningsfyldt som muligt. Her er det følelsen, som er i centrum. Det vil sige, at billedet 

ikke behøver være realistisk i forhold til virkeligheden. Eleven skal tegne sit eget selv-

portræt, måske er eleven sur, glad, forelsket, udspekuleret eller trist. 

Snak med eleverne om brugen af farver, former og streger som udtryksmiddel.  

Hvilke farver og former udtrykker fx bedst de følelser eleven vil have frem i billedet. 

 

Materialer: Tegnekardus, god tegneblyant, Neo Color 2 farvekridt. 

 

 

 

Øvelse 3: Budskabet – konstruktivisme (5. – 6. klasse) 

I tredje øvelse skal eleven skabe et kunstværk med et budskab.  

Tag fx udgangspunkt i en talemåde, fx ”Du må ikke kaste med sten, hvis du selv bor i 

et glashus”, ”Når katten er ude, danser musene på bordet” eller ” Små gryder har 

også ører”.  

Lad eleven ved hjælp af tegning skabe et udtryk med en tanke bag.  

Snak med eleverne om, hvad der ligger bag ordene i talemåden. 

 

Materialer: Tegnekardus, god tegneblyant, farveblyanter.  

Øjet, følelsen og tanken 
 
Øvelser: 



7 Tekst og foto:  Jeanette Petersen 

Art nouveau i arkitektur og plakatkunst 
Målgruppe: 3.-5. klasse 

Varighed: 8 lektioner 

 

Mål fra UVM: 

 Eleven kan fremstille billeder med arkitektur-elementer og har viden om dem 

 Eleven har viden om stilarter og formsprog 

 Eleven kan tegne helheder ud fra iagttagelser 

 Eleven har viden om digitale billedteknikker 

 Eleven kan præsentere egne billeder på skolen 

Eleven kan etablere en udstilling i fælles billedprojekter 

 

Mål for forløbet:  

 Eleven har viden om art nouveau i plakater og arkitektur og kunstneren Alphonse Mucha. 

 Eleven kan fremstille en plakat med sig selv som hovedfigur og inddrage art nouveau ele-

menter 

 Eleven kan bruge Ipad til at tage foto eller tegne direkte fra til  plakatfremstilling og over-

føre billedet til filtypen docs til evt. udskrivning. 

 Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser 

At kunne lave en udstilling og præsentere sin plakat for andre 

 

Materialer:  

Ipad, transparenter, billeder af art nouveau i bygninger og plakater, plakatmaling eller vandfar-

ve, pensler, sorte tuscher, papir: Dobbelt så stort som A3 til selve plakaten. A4 papir til innova-

tionsfasen med fastlagte kasser og en rund form tegnet af læreren og derefter kopieret.  

 

Fremgangsmåde: 

Forforståelse 

Eleverne introduceres for Alphonse Mucha og art nouveau kunst og arkitektur. Der  

vises bl.a. fotografier fra Riga.  

 

Innovationsfase:  

Eleverne tegner efter forskellige fremlagte art nouveau billeder - gerne dem med gentagne 

mønstre for at lægge mærke til stilart og form. Derefter tegner de mønstre organiseret om-

kring en rund form, som på forhånd er tegnet af læreren på et A4 papir. Den runde form er 

karakteristisk for mange art nouveau plakater. Endvidere tegner de mønstre i en firkant, som 

på forhånd er tegnet op af læreren på samme papir. Læreren har også gjort plads til en rektan-

gel til skrift fra art nouveau plakater, som skal efterlignes samt en boks til blomster og blade. 

 



8 Tekst og foto:  Jeanette Petersen 

Art nouveau i arkitektur og plakatkunst 

 

Reproduktion: 

På grund af arbejdet med de mange delelementer, har eleverne nu et idégrundlag i forhold til 

deres endelige plakat. Læreren har nu klargjort papirer, som er dobbelt så store som et A3 

papir ved at tegne en cirkel lidt over midten af dem alle med blyant. Det er her portrættet af 

den enkelte skal anbringes. 

Eleverne tager et billede af sig selv med Ipad og tegner konturerne af ansigtet direkte ovenpå 

en transparent, som anbringes ovenpå Ipad’en. Evt. kan billedet også overføres til docs og 

printes ud, hvilket gør det nemmere at arbejde med. Portrættet på transparenten overføres til 

et papir, som er hængt op på væggen vha. en overhead. Derefter er konturerne lige til at teg-

ne op med en sort tusch eller blyant på papiret på væggen. Nu kan eleven vælge en transpa-

rent med art-nouveau motiver til baggrunden, som overføres til papiret også. Dette sætter 

selvportrættet ind i en anden kontekst og tid. Derefter farvelægges hele billedet med et tyndt 

lag plakatfarve med meget vand eller vandfarve. Til sidst tegnes konturerne op med en sort 

tusch.  

Nogle elever kan evt. tegne frihåndtegning ved at se efter art nouveau plakater eller postkort.  

 

Evaluering 

Plakaten hænges op, og der etableres en udstilling. Den enkelte præsenterer sit værk.  



9 Tekst og foto: Karen Busk Nielsen  

Biler: Trykteknik  
(Tværfagligt forløb billedkunst og dansk)  

 

Egnet fra 1. - 2. klasse 

Varighed: 6 lektioner (3 moduler)  

 

Mål:  

 Eleven har viden om grafiske tegne- og trykmetoder  

 Eleven har viden om udstillingsformer  

 

Fra fælles mål:  

 Eleven kan udtrykke sig grafisk med våde og tørre farver  

 Eleven kan fremstille billeder med trykteknikker  

 Eleven kan etablere en udstilling i fælles billedprojekter  

 

Forløb: (prøvet af elever i 2. klasse) 

Forløbet var planlagt som led i et tværfagligt samarbejde med dansk og tager afsæt i bogen 

”Axel elsker biler”. Axel er vild med biler, og man hører om flere forskellige bilmærker. Ind-

faldsvinklen til billedkunst var, at eleverne så på billogoer og deres udtryk, efterfulgt af en snak 

om, hvad de synes er vigtige kvaliteter ved en bil - hurtig, sej, stor, åben, lukket, farve etc.  

Næste skridt var introduktion til arbejdet med trykket. Arbejdsgangen modelleres og produkt 

præsenteres, så eleverne ser, hvad de skal være opmærksomme på, når de finder deres motiv.  

 



10 Tekst og foto: Karen Busk Nielsen  

Biler: Trykteknik (Tværfagligt forløb billedkunst og dansk)  

 

Arbejdsgang 

1: Find et foto af din bil på nettet (her er det vigtigt at pointere at gengivelsesformen ikke er 

egnet til for mange detaljer og at vinklen på billedet også er vigtig). Billedet sættes i et word-

dokument og printes i A5 str. 

2: Tegn motivet over på papir, brug lysbord og en spids blyant. HB kvalitet er fin (træk moti-

vets kontur og omridset af de vigtigste dele som døre og vinduer op) 

3: Overfør motivet til skumpladen, brug en blyant med but spids til at trykke med. Fæstn teg-

ningen til skumpladen med malertape, så tegningen ikke glider. 

4: Tryk med linoleumsfarver. Vi lavede trykket på karduspapir, rispapir kan også bruges. Hver 

elev laver to tryk i forskellige farver. De blander deres foretrukne farve af primærfarverne og 

hvid/sort.  

5: De færdige tryk indrammes. Vi brugte sorte paprammer (klippet af læreren). 

6: Udstilling i skolens fællesrum af de færdige billeder samt en kort procesbeskrivelse. Foræl-

drene blev inviteret til fernisering i forbindelse med forældreaften. 

 

Materialer og værktøj: 

Almindeligt hvidt papir, lys/hvid kardus eller rispapir, linoleumsfarver, blyan-

ter, skumplader. 

Pc, printer, linoleumsruller, linoleumsvalse og glasplader. 

  



11 Tekst og foto: Helle Vestergaard 

Siddende mennesker på bænken 

Materialer: 

A4 tegnekardus 

Blyanter 

Rød- eller blåler 

Underlag 

Modellerpinde 

Slynger 

 

Mål med opgaven: 

Eleven kan lave en iagttagelsestegning af et menneske, der sidder ned 

Eleven har viden om et menneskets proportioner 

Eleven kender til teknikker i forhold til at arbejde med ler 

Eleven kan modellere et menneske i ler ved at trække hoved, arme og ben ud af lerklumpen 

 

Fremgangsmåde: 

Sæt en af eleverne på en stol og lad de andre elever lave iagttagelsestegninger 

Tal forinden om, hvad man kan se og ikke se 

Herefter får eleverne en klump ler 

Hver elev ælter lerklumpen grundigt  

Form klumpen til en ’kartoffel’ 

Træk hovedet ud først 

Herefter trækkes arme og ben ud af klumpen 

Pas på med ikke at lave for tynde arme og ben 

Så former man figuren, så den sidder ned 

Herefter arbejder man med de grove ’detaljer’ 

Skal figuren have korslagte arme eller ben, skal armene være i skødet, langs kroppen eller i 

vejret  

Figuren glattes med fingrene 

Så arbejder man med de mindre detaljer - fx ansigtet - brug modellerpinde 

 

 



12 Tekst og foto: Helle Vestergaard Og Karen Busk Nielsen 

Siddende mennesker på bænken 

 

De siddende mennesker sættes til tørre: 

De siddende mennesker sættes til tørre. 

Herefter brændes de i keramikovn på 980 grader 

Mal derefter menneskerne med penselglasur 

Husk, der må ikke komme glasur under figuren 

Herefter brændes de igen i en keramikovn på 1020 grader 

 

Tip 

Du kan vælge at male din figur med sort skosværte, da det giver et helt anden look 

Digital billedbehandling med Brushes – kom i dialog med et kunstværk  

Appen Brushes til Ipad er enkel at bruge og velegnet til at arbejde med digital billedbehandling også i de mindste 

klasser. Jeg blev introduceret til programmet på et Kick-start-forløb om skagensmalerne på Arken i Ishøj, hvor ele-

verne fik til opgave at placere sig selv i et kunstværk. Efter en kort introduktion til opgaven og programmet var alle i 

gang.  

Senere har jeg brugt Brushes i forskellige sammenhænge i undervisningen i billedkunst. Jeg vil ikke give en gennemgang af 

funktionerne i Brushes, men opfordre til at man prøver sig frem, og skitserer her i stedet 2 forløb, hvor jeg har brugt appen. 

 

Forløbene tilgodeser disse Fælles Mål: 

ª Eleven kan bearbejde billeder digitalt.   

ª Eleven har viden om digitale værktøjer til billedfremstilling. 

ª Eleven kan samtale om kunstværker og dygtiggøre sig i at kommunikere med værket. 



13 Tekst og foto:  Karen Busk Nielsen 

1: Statuer – stå som en statue (2 lektioner/1 modul + evt. museumsbesøg). 

Forløbet kan kobles med et museumsbesøg, som optakt eller opfølgning, men kan 

også tage afsæt i et oplæg om statuer. I alle tilfælde giver det mulighed for, at elever-

ne kan forholde sig aktivt til kunsten.   

Arbejdsgang: 

Klassen besøgte Thorvaldsens Museum, og efterfølgende arbejdede eleverne med at 

efterligne en af Thorvaldsens statuer. Eleverne arbejdede sammen parvis. 

Eleverne fik en Ipad og opgaven at finde et foto af en statue, de gerne ville ligne, og 

tage et screenshot af den (der findes gode sider uden copyright, fx com-

mons.wikimedia.org.).  

Næste skridt var at studere statuen godt, så de kunne gengive dens position. Det gav 

mange gode snakke om statuens position og udtryk inden billedet kunne tages.  

Derefter arbejdede de videre i Brushes. Først blev fotoet af originalen lagt ind som 

baggrund og tilpasset, derefter blev billedet af eleven lagt i et lag ovenpå. Billedet kan 

flyttes og tilpasses i størrelsen med fingertouch og til sidst redigeres med viskelæder- 

og penselfunktionen, så eleven ender med at indtage statuens plads.  

Arbejdsgangen ses i store træk på illustrationerne: 

Afslut evt. med digital udstilling, hvor den originale statue vises sammen med den nye 

statue. Brug fx ”Slideshows”, som findes på Skoletube. 

 

2: Angry birds invaderer skolen (4 lektioner/2 moduler). 

Eleverne fik til opgave at befolke skolen med angry birds.  

Arbejdsgang: 

Eleven tegnede en angry bird. Vi arbejdede med ”at tegne så det ligner” vha. guidet 

tegning og formalfabetet. Den færdige tegning blev farvelagt med neocolor vokspastelkridt. 

På Ipad tog hver elev et billede af skolen, som de brugte til baggrund. Derefter tog de bille-

de af deres angry bird-tegning. 

De to billeder blev behandlet i Brushes efter samme arbejdsgang som beskrevet ovenfor. 

Billederne blev samlet i slideshow og lagt på Skoletube.  

Materialer og værktøj: 

Ipad og appen Brushes (kan downloades gratis).  

Papir, tegneblyanter og neocolor farvekridt til Angry birds. 

Digital billedbehandling med Brushes – kom i dialog med et kunstværk  



14 Tekst og foto: Helle Vestergaard 

Mosaik a la Gaudi 

Materialer: 

Billeder af Gaudi’s mosaikkunst  

A4 tegnekardus 

Saks og limstifter 

Farvet papir 

Chokoladeæsker som kan bruges til forme 

Porcelæn med forskellige farver og mønstre 

Hammer og sikkerhedsbriller  

Gips 

 

Mål med opgaven: 

Eleven skal få kendskab til Gaudi og hans kunst 

Eleven skal kunne udtrykke sig via mosaik både i papir og porcelæn 

Eleven skal få kendskab til kolde og varme farver 

 

Fremgangsmåde: 

Lad børnene inspireres af Gaudi’s mosaikkunst ved at vise dem billeder 

Tal om farver og former samt hvilke tanker de får, når de ser Gaudi’s kunst 

Herefter kan børnene lave deres egen mosaik ved at bruge farvede papir 

Klip det farvede papir i små firkanter 

Lim firkanterne på papiret - motivet kunne fx være en solnedgang 

Herefter skal de i gang med deres mosaikkunst i porcelæn og gips 

Porcelænet skal nu blive til mindre stykker  

Brug en hammer og husk beskyttelsesbriller 

Der kan nu vælges mellem to fremgangsmåder: 

Enten lægges porcelænsstykkerne i chokoladeæskerne, som man ønsker og så hældes gipsen 

ned i æsken 

Eller også hælder man gipsen ned i æsken først og trykker herefter porcelænet ned i gipsen. 

Den sidste fremgangsmåde kan bruges ved mindre afstøbninger 

 

Tip  

Du kan vælge et fælles motiv for klassen, som alle skal lave. 

Du kan også lave opgaven tværfagligt med dansk, så der laves en udstilling hvor der også er 

billeder, billedanalyse og oplæg om Gaudi og hans kunst.  



15 Tekst og foto: Jeanette Petersen 

Arbejdet med det digitale i billedkunst: 

I billedkunst skal eleverne allerede efter 2.klasse kunne bruge digitale værktøjer til billedbe-

handling, bruge digital fotografering, bearbejde billeder digitalt og fremstille digitale billeder.  

Efter 5.klasse skal de kunne fremstille en digital billedfortælling, arbejde med levende billeder- 

fx film, arbejde med collage i flere lag, kunne digitale billedteknikker og arbejde med story-

board samt bruge digitale animationsteknikker. 

 

På skolen har vi gratis mulighed for at bruge: Gimp, Photofiltre og Pixlr, Thinglink på skoletube, 

digitale bøger og animoto. Bogen “Stop Motion” af Nana Torp og “Digital produktion” af Helen 

Klavsen giver meget inspiration til arbejdet med film, hvilket er et godt køb for skolen. Herun-

der kursus for lærere i kreds 11.  

 

Arbejdet med det digitale: 

Elevernes digitale produktion forudsætter lærerens didaktiske rammesætning, som lægger op 

til, at eleverne er didaktiske designere, hvor de skal organisere og planlægge deres læreproces. 

Eleverne inddrages i målsætning og valg af de digitale ressourcer, fx hvilket program, der skal 

bruges til filmproduktion. Det er med til at udvikle deres læringsresultat, og deres uformelle 

lege og læringstilgange giver kreativitet, når de omsætter deres idéer til visuelle repræsentati-

oner. At tage medstyring i egen kompetenceudvikling er en del af det 21. århundredes kompe-

tencer, som består af It-kompetencer, faglige kompetencer og livskompetencer. Det kræver 

selvstyring, kritisk tænkning, problemløsning, samarbejde, kreativitet og kommunikation i pro-

cessen. 

 

Ofte vil man lade elever samarbejde om en digital produktion. Forskning viser, at projektarbej-

de har en positiv effekt på produktion og samarbejde, og at refleksion og læring styrkes. Ele-

verne tager et fælles ansvar og ejerskab, når de selv både styrer samarbejde og produkt. De 

skal sammen tage udgangspunkt i et problem, hvor de skal finde en løsning, hvilket kræver 

designudfordringer og det ikke kun at se én løsning. Det digitale giver dem heldigvis en mulig-

hed for at ændre og forbedre deres produktion, hvorved undervisning også får inklusionspo-

tentiale. Eleverne har løbende dialog om forbedringerne og lærer at fejle, når noget ikke fun-

gerer. Det faglige niveau stiger, når eleverne ved, at det skal bruges af andre - at det skal være 

en æstetisk produktion. Digital produktion fremmer således elevernes innovative løsninger og 

kreativitet.  

 

Eleven målsætter, planlægger og tilrettelægger sin læreproces under lærerens rammedesign, 

som står for: Mål, fagligt indhold, planlægning, læringsressourcer og evaluering.  
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Arbejdet med det digitale i billedkunst: 
 
Model for didaktisk rammedesign:   

 

FØR Praksis i klassen EFTER 

 Før Praksis produktion Efter Feedforward → 

Gennem projektet videndeles om det faglige indhold og dokumenter kan evt. deles.  

 

I før-fasen kan eleverne arbejde med brainstorming, post-its, mindmaps, Moodboard til film, hvor man kan hente grafisk inspi-

ration eller doodling.  

 

Hvis man arbejder med storyboard, kan man evt. tegne hele forløbet først, inden man laver filmen. Man kan også gøre sig 

klart, hvilke personer i fortællingen, der skal være med. 

På smartboardet skriver læreren til at begynde med elevernes refleksioner ned. Det kan være et mål eller en ramme, der hed-

der: 

Andre skal kunne se, hvem det er - personens karakter 

Andre skal kunne se, hvordan de har det - følelser 

Andre skal kunne se, hvor det sker- sted 

Andre skal kunne se, hvad der sker - narrativ fortælling/storyboard, begyndelse, midte og slutning 

 

Kreativitet 

Gennem øvelse udspringer kreativ tænkning - Tanggaard 2015 

Det kræver afprøvning, udforskning og nogle gange imitation. Nogle gange må man genopfinde og afprøve nye kombinationer 

af eksisterende materialer. Måske overskrider man en genre og skaber en ny ved at bryde med de eksisterede regler. 

To create is to act in the world, or an the world in a new and significant way - Mason, men nogle gange bruger man de gamle til 

at skabe det nye. 

 

Æstetik i forhold til digital produktion 

Æstetik betyder at sanse og føle, men i den digitale produktion er det ikke det samme som pynt. Det betyder det er et udtryk, 

der skal kommunikere noget til omverdenen. Man forholder sig til noget abstrakt gennem udforskning af et materiale, som 

man manipulerer fysisk og digitalt med.  

 

 
 
s.102. Digital produktion, Birgitte Holm Sørensen mfl. 

Konkret niveau Abstrakt niveau 

Operationelt koncept 
 (en måde at skabe udtryk på) 

Det skønnes betydning 
(en måde at skille sig ud på) 

Udforskning af digitale og fysiske materialer (en måde at 
undersøge på) 

En måde at forstå gennem hånden på 
(en måde at erkende på) 
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Skøre fantasifigurer ud af plastikdunke  

Materialer: 

Tegnekardus og blyanter  

Tomme vaskemiddelsdunke 

Tapetklister - læs om blandingsforhold på pakken 

Silkepapir i alle mulige farver  

Evt. tomme toiletruller, køkkenruller, propper fra mælk og andet pap/plastikaffald, der kan 

give former 

Sort tusch 

Mål med opgaven: 

Eleven skal være innovativ  

Eleven skal bruge sin fantasi og ikke lade sig begrænse 

Eleven skal fremstille rummelige skulpturer/figurer 

Fremgangsmåde: 

Eleven skal tegne en vaskemiddeldunk på tegnekardus 

Så skal eleven tegne forskellige former på dunken fx skal dunken have en lang hals, buler, på-

føres noget der hænger ud fra selve dunken osv. 

Når eleven har tegnet dunken om til en fantasifigur, så skal de vise tegningen til de andre ele-

ver, så de kan lade sige inspirere af hinanden 

Det kan give anledning til at ændre på tegningen 

Så skal de i gang med deres fantasifigur 

Eleven river silkepapir i strimler 

Eleven dypper silkepapiret i tapetklistret og sætter det på dunken 

Når eleven har lagt et par lag på dunken, så skal den tørre 

Næste gang kan der så arbejdes videre med formerne, hvorefter den igen  

sættes til tørre 

Til sidst kan man lave forskellige detaljer med sort tusch fx øjne 

Tip 

Der kan være et fælles tema fx fantasifigurer eller et bestemt kunstner 

 fx Picasso, som skal komme til udtryk. 
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Maling på sten 

Egnet for 2. klasse og frem.  

 

Kan gøres mere eller mindre svært. 

 

Materialer:  

Runde hvide, lyse sten.   

Permanente tuscher, gerne mørke farver, sort. 

 

God tid 

 

En tur til stranden hvor man leder efter hvide runde sten. Findes ikke ved alle strande, så må-

ske skal der en tur mere til. 

 

Find et motiv du godt kan lide evt. katte. 

Tegn kattene side ved side. Når stenen er fuld af katte males mellemrum-

mene sorte. Hermed fremstår kattene hvide. 

Alle motiver kan bruges også kruseduller eller mønstre. 

 

Mål: 

Iagttagelse i naturen for at finde egnede sten 

Opdag fordybelsens glæde 

Opdag forskelligheden i samme oplæg 
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Visuel kultur 
 

 

Mål:  

 Du kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser af en del af et graffitibillede 

 Du har viden om iagttagelses- og tegnemetoder til at tegne videre på uddraget af graffiti-

billedet 

 Du kan tilføre tegningen af graffitibilledet stemning med lys og skygge 

 Du har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i dit billede 

 Du kan fremstille en digital collage i flere lag vha. et billedbehandlingsprogram 

Du har viden om digitale billedteknikker i et billedbehandlingsprogram 

 

Materialer:  

Billede af pæn graffiti på nettet 

Blyanter, farveblyanter 

Digitalkamera  

Computer 

 

Forløb: 

Eleverne arbejdede med bogen “Visuel kultur”. Her talte vi om billeder i det offentlige rum. 

Eleverne skulle efterfølgende finde et billede af pæn graffiti og printe billedet ud. Derefter 

klippede de en del af billedet væk og skulle nu selv digte resten af billedet i en ny kontekst 

eller med andre farver. De tegnede først med blyant og skulle derefter farvelægge med farve-

blyanter, hvor der blev lagt vægt på lys og skygge og farvernes samspil i forhold til hinanden. 

Til sidst tog eleverne et billede af tegningen og satte billedet ind i et billedbehandlingspro-

gram (Flere er mulige- se liste her i bladet). Derefter brugte de billedbehandlingsprogrammet 

til at ændre på farverne og få billedet til at blive en større helhed for at få det ønskede udtryk 

frem. Til slut fortalte hver elev om deres billede.  

 

Billederne her er taget inden, de blev sat ind i billedbehandlingsprogrammet.  
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