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Både kreativitet og innovation handler om at skabe nyt, men der er forskel på de to begreber. Kreativitet kan vel betegnes som dét, der går forud for innovation, og som bidrager til innovation.
Kreativitet var den 19. maj 2016 til behandling i en artikel i Politiken. Psykologer fra et amerikansk universitet har offentliggjort en undersøgelse af sammenhængen mellem begrænsninger og kreativitet. Det viser sig – sådan hurtigt fortalt – at folk bliver mere opfindsomme og kreative og finder på nye løsninger, når de er udsat for begrænsninger og
regler. Journalisten sammenligner med dogmefilm, hvor filminstruktører satte forhindringer op for sig selv for at opnå større frihed.
I nærværende nummer har det været redaktionens ønske at sætte fokus på innovation teoretisk og i praksis. Læs
endelig med. �
Redaktionen ønsker alle en dejlig sommer.
Dorte Baggenæs
BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016
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KIE-modellen som
rammesættende
struktur for at arbejde
med innovation
I det nedenstående vil jeg kort gennemgå en konkret metode på, hvordan der kan tilrettelægges forløb
med innovation som læringsmål.
I den forbindelse vil jeg inddrage
KIE-modellen som et brugbart koncept for tilrettelæggelsen af læringsforløb med innovation for øje.
Jeg vil inddrage et skoleeksempel,
der har taget afsæt i KIE-modellens tænkning. Nemlig et kreativt
læringsforløb iværksat af ReMedia
Center i Randers, hvor skoleklasser fra grundskolen og børn fra
dagtilbud var inviteret til at indgå
i et konkret innovativt samarbejde
med byens butikker maj 2016.
Af Ebbe Kromann-Andersen, Cand.
Pæd. Pæd. Lektor ved Læreruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. Forfatter til bogen
»KIE-modellen, innovation i folkeskolen«.
I læseplanen for faget billedkunst udtrykkes der klart og tydeligt en forventningen om, at innovation og entreprenørskab inddrages i undervisningen. På side 11 hedder det: »Innovation og entreprenørskab er en forudsætning for at kunne gennemføre billedproduktion i alle dens faser« (Læseplan for billedkunst, s. 11, UVM)
Videre hedder det: »Undervisningen i
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billedkunst har fokus på elevernes arbejde med at tænke kreativt og handle
innovativt på baggrund af egne ideer.
Billedkunst er opbygget omkring en
række fremstillingsforløb med et klart
fokus på procesforløb, hvor en idé bliver realiseret fra tanke til virkelighed.
Eleverne skal arbejde med at udvikle
mange ideer, som løbende skal prioriteres og realiseres.« (Ibid.)
Faget billedkunst har indskrevet
en række ikke-målelige mere kvalitative kompetencer og perspektiver
på livet, som ellers er vældig trængt i
grundskolen i disse år grundet et pålagt læringsparadigme med kvantitativ tænkning og troen på målstyring.
(Billedkunst, nr. 4. december, 2015),
(KVAN, 2016).
KIE-modellen som didaktisk model
En enkel måde at tilrettelægge innovative læringsforløb på, er ud fra
KIE-modellen. Modellen er en planlægningsmodel, som nyder stor udbredelse i folkeskolen og gymnasiet grundet sin enkelhed. KIE-modellen er en logisk tre-trinsmodel, med
et 1) åbnende, skabende kreative læringsrum, et 2) samlende, konkretiserende læringsrum og et 3) lukkende operationaliserende, foretagsomt
læringsrum.
Modellen er rammesættende og
handlingsanvisende, da mine erfa-

ringer som kursusafholder i det daværende Undervisningsministerium med undervisere viste, at enkle, konkrete og rammesatte læringsafgrænsninger hjalp underviserne i
deres planlægning med innovation
i praksis hjemme på skolerne. Afgrænsninger og dogmeregler gjorde
de kreative-, innovative- og entreprenante- processer meget lettere –
både for undervisere og for elever.
Jo strammere der er stipuleret i forhold til en læreproces, jo nemmere
er det at udfolde den lærendes innovative evner i processen (Hildebrand
Jensen, 2011).
KIE-modellens tre læringsrum
Læringsrum er en metafor for en
rammesætning, fase eller en »setting« i læringsforløbet, med dertil egnede procesøvelser. I hvert læringsrum er der forskellige spilleregler, som bør overholdes, så strukturen og stramheden opretholdes gennem de tre læringsrum. På den måde fastholdes delmålene med at åbne, samle og lukke for de gode ideer.
KIE-modellen rummer det kreative læringsrum, det innovative læringsrum og det entreprenante læringsrum.
Det kreative læringsrum
I det kreative læringsrum er det den
BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 1.2016

højre divergente hjernehalvdel der er
på spil, dvs. det legesyge, intuitive,
impulsive, fabulerende og hittepåsomme. I det kreative læringsrum
er det forbudt at sige nej til andres
ideer, og alt kan lade sig gøre. Der
skal skabes en stemthed af kreativt
flow (Ørsted Andersen, 2006). Denne stemthed kommer ikke af sig selv,
den skal rammesættes og faciliteres
bl.a. gennem en række energizere eller gennem brugen af fx stimulikort.
Stimulikort er udviklet af folkene bag
»Den kreative platform« ved Aalborg
Universitet (http://www.uva.aau.
dk/Den+Kreative+Platform/). Stimulikort er et lille papkort med en
række, tilsyneladende tilfældige, ord
på som; blomkål, skulderrem, afspærring, lagen osv. Stimulikort er
en form for funktionelt læremiddel,
dvs. et middel der har deltagernes
læreproces som mål (Hansen, 2010).
Eksempel
I det kreative læringsrum skal der,
som nævnt, dannes en stemthed af
»playfullnes« og idérigdom. Fx sættes eleverne sammen to og to. Den
ene trækker et stimulikort fra bunken og skal så – som en journalist –
med afsæt i stimulikortets ord interviewe den anden, der som ingeniør
i øvelsen har ansvaret for at bygge
en bro henover havnen. Journalisten
BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016

spørger: »Hvad har et blomkål med
broen i havnen at gøre?« eller »Den
skulderrem der tales om, hvordan ser
du den i byggeriet?« eller »Der nævnes i lokalavisen, at et lagen indgår i
byggeriet, fortæl om det?«
Deltagerne, der er ingeniøren, skal
så svare hurtigt på spørgsmålet, indtil
der ikke er flere ord på stimulikortet.
Formålet med ovenstående øvelse er bl.a. at skabe hurtige, ikke-rationelt ikke-velovervejede forklaringer, at skabe et flow med humor og
kvikke svar »fra hoften«. Målet er,
gennem brug af stimulikortenes ordvalg, at deltagerne forlader den konvergente tænkning, der er kendetegnet ved fornuft, rationalitet, tradition, kendt viden, standardiserede og
forventede svar – og hjælpe deltagerne til en mere divergent tænkning,
der er kendetegnet ved fantasi, visioner, muligheder, alternativer, det
skæve og påhitsomhed.
Stimulikortene understøtter den
kreative proces mellem deltagerne.
Kreative processer kommer nemlig ikke af sig selv, men skal på-drives, styres eller faciliteres. (http://
vbn.aau.dk/files/52846983/antologi_web.pdf, 29.1.2012) Kategorien af ord på stimulikortene er nøje
gennemtænkt. De er skæve, pudsige, anderledes, stritter i alle retninger og »kalder« dermed på divergent

tænkning hos deltagerne. Mennesker
er bl.a. kreative gennem positive forstyrrelser, udfordringer og ved brug
af sproget som igangsætter (Strandberg, 2009).
En anden gevinst ved at have rammesættende procesværktøjer
som stimulikort er, at det ikke er eleverne, der er fjollede og siger skøre
ting i øvelsen – det er øvelsen og stimulikortenes ord der er fjollede og
får deltagerne til at sige skøre ting.
Det er et velkendt faciliteringsgreb
at holde deltagerne inden for deres
komfort-zone, men samtidig løfte
dem uden for vanetænkningens tryghed gennem brug af fx stimulikort.
I stimulikortenes kategori af ordvalg
ligger der mulighed for serendipitet
og dermed tilskyndelsen til kreativitet (Borup Jensen, 2011).
Et andet eksempel er »Give gaver«. Eleverne er sammen to og to,
den ene giver den anden elev en
usynlig gave. Modtageren bestemmer gaven ved at sige: »Jamen det er
jo … mange tak, jeg har også en gave
til dig«. Sådan giver eleverne hinanden en række fantasigaver i ca. 3-5
minutter. Formålet med at give gaver
er det samme som ved brug af stimulikortene, at få fantasien på gled.
Det innovative læringsrum
I det innovative læringsrum er det
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nu den venstre konvergente hjernehalvdel der er på spil, dvs. det rationelle, lineære, det systematiske, sekventielle osv. I det innovative læringsrum skal ideerne »landes«, systematiseres, kategoriseres, udvælges, faginddragelse osv.
Eksempel
De mange ideer, produceret i det kreative læringsrum, skal screenes for,
at den innovative proces kan komme videre. Derfor er der et »tool«,
der hjælper eleverne med at udvælge
i gruppens ideer. Dette »tool« er en
række streger, der tilsammen danner et kryds på midten af et stykke
papir, med punkter på akserne som
en graf. Værdien 0 i midten og 5 ved
linjernes slutning. For enden af akserne skriver læreren (eller deltagerne selv) de parametre som ideerne
skal screenes på. Fx økonomi, originalitet, implementerbarhed, kommunikerbarhed, deltagerinvolvering,
værdi osv. Nogle af de bedste producerede ideer screenes ift. de valgte parametre.
Det entreprenante læringsrum
I dette sidste rum, skal ideen operationaliseres, udmøntes og føres ud i
livet. Her er der tale om at føre ideen til dørs, en »gøren«. Her skal der
tænkes i branding, priser, kommunikation og især få det gjort. Eleverne
oparbejder en reel »doing-kompetence« dvs. en kropslig og mental handlekompetence med at føre ideer ud
i livet og mestringskompetence eller innovativ »empowerment« (Stelter, 1995). Herved læres der meget,
som ikke kan læres på skolebænken
i skolestuen, men netop gennem
handling (Wieberg, 2013).
Eksempel
I det entreprenante rum er der et
»tool« tegnet som et spindelvæv. Dette værktøj anvendes til at afdække
gruppens netværk, i forhold til at få
ideen realiseret. Gruppen arbejder på
samme spindelvæv og indsætter navne på dem de kender, der kan hjælpe. Ideen skrives inde i midten af pa-
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piret – hvis idrætslæreren kan hjælpe
med at låne bolde, skrives hans navn
tæt på ideen. Er der en elev, der har
en moster, der måske kan skaffe udtjente tennisbolde fra sin tennisklub,
skrives hendes navn lidt længere ude
i spindelvævet. På denne måde afdækker eleverne dem, der kan trækkes på i forhold til at få gruppens idé
realiseret.
Et andet »tool« som eleverne var
meget glade for, var procesarket
med myren. Myren spørger nemlig:
»Hvad skal vi gøre for at løse opgaven? Hvornår skal det gøres? Hvem
gør hvad?« Osv. Dette værktøj er
med til at fastholde rollefordelingen
i gruppen, som har en »action plan«
at gå ud fra i det videre arbejde.

Eksempler fra grundskolen
I konkurrencen »Byg en by« udskrevet af Danish Science Factory og
Nordeafonden i 2015 deltog en række skoleklasser fra grundskoler i et
samarbejde med erhvervsskoleelever fra forskellige erhvervsskoler,
der sammen skulle skabe morgendagens bæredygtige by. I alt 19 forslag
blev indsendt til konkurrencen sammen med forløbsbeskrivelser og videofilm af processen. I udvælgelsen
til finalen blev teamet bag byerne bedømt ud fra tre forhold: deres arbejde med den innovative proces, ideer til bæredygtige løsninger og selve
udførelsen af modelbyen. Min dommerfunktion gik på den innovative proces, arkitekter og håndværkere var dommere på de andre. Derfor
ved jeg, at 8. klasse fra Holsted Skole
fra Næstved og elever fra erhvervsskolen EUC Sjælland arbejdede med
afsæt i KIE-modellens struktur.
Klassen startede med opdraget, de
holdt et »byrådsmøde«, hvor behovet
blev fremlagt. Efter en intro og gennemgang af bl.a. KIE-modellen satte
eleverne sig i forskellige udvalg, med
hvert sit fokus fx, boligområder, infrastruktur, affaldshåndtering, varme
og elforsyning, osv.
Herefter gik eleverne over i den
kreative fase, her skulle eleverne
brainstorme og få en række ideer og
BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016

tanker i forhold til bæredygtighed,
for derefter at fremlægge dem for
byrådet der gav fremadrettet feedforward der kunne indtænkes i løsningerne i næste runde af idégenerering. Dette skabte, ifølge det indsendte materiale til dommerpanelet,
gode refleksioner og ikke mindst oplevelsen af et fælles projekt trods de
11 udvalgsgrupper. Som en af drengene siger til konkurrencen; »Vi har
haft mange ideer, som vi har udsat for konstruktiv kritik og så kasseret eller arbejdet videre med dem«
http://www.folkeskolen.dk/575893/
vedholdenhed-og-kritisk-taenkninggav-baeredygtige-byer
Dernæst gik de til den innovative
fase. Her skulle eleverne udvælge,
træffe beslutninger blandt de mange
udvalgsgrupper og konstruktionen af
prototypen påbegyndes. Flere prototyper og modeller blev kasseret i bestræbelserne på at komme samlet i
mål med projektet.
Den sidste fase – den entreprenante, hvor eleverne skulle udføre og
implementere blev påbegyndt. Her
gjaldt det at få bygget byen færdig,
skabe klar kommunikation, få lavet
oplæg, øvet præsentation til forældreaften osv. Samlet set har eleverne
bevæget sig gennem de klassiske faser i innovationsarbejdet, dvs. åben,
samle, lukke.
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De mange forslag deltog i konkurrencen »Byg en by«, som blev afholdt på TEC-Frederiksberg i november2015.
Hvad lærer eleverne
i arbejdet med innovation?
På konkurrencedagen spurgte jeg
eleverne, hvad de havde lært? De
fortalte, at de havde lært disciplin,
at hjælpe hinanden, at være tålmodig og være vedholdende. Fx havde
eleverne brugt alle deres spisepauser på projektet. Jeg spurgte også,
om de så fik højere karakterer til afgangsprøven. Flere af eleverne mente klart, at det var der en chance for.
De havde lært meget – og meget forskelligt. (http://www.folkeskolen.
dk/575893/vedholdenhed-og-kritisk-taenkning-gav-baeredygtige-byer
Innovationsprojekt
ved ReMida Center Randers
ReMida – kreativt center for genbrugsmaterialer, afviklede et innovationkoncept i foråret 2016, hvor
der var inviteret skoleklasser fra
grundskolen og dagtilbud til at indgå i et konkret samarbejde med byens butikker – »ReMida på job«. Processen var, at elever og børn skulle
besøge deres tildelte butik og fik viden om butikkens produkt. Derefter
vendte elever og børn hjem og be-

handlede deres oplevelser, de mindste på deres måde. De ældste udformede en problemformulering eller et
opdrag i samarbejde med butikken,
som efterfølgende skulle løses. Herefter skulle elever/børn så gennem
brug af materialer fra ReMidia Center Randers komme med løsningsforslag til fx udsmykning af butikken.
Som en hjælp i processen kickstartede ReMida projektet med et tilbud
for interesserede lærere og pædagoger i KIE-modellen som en velegnet
metodisk platform at arbejde udfra. I
projektet deltog ca. 25 butikker og lige så mange grupper af elever/børn.
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At skabe og at forny
Jeg kan kun anbefale, at man som
billedkunstlærer sætter lidt tid af til
at læse artiklen »En nation af kreativitetsslaver« i skriftet Asterisk sep.
2011. Her skriver Carsten Henriksen
om lektor Steen Snepper Larsens fokus på, at innovation med fordel skal
forstås som – det at skabe noget, der
er skønt og gerne nyttigt – mere end
at det er penge og salg af varer, der
skal være meningsgivende. Innovation skal skabes ud fra viden og erfaring med traditioner og ikke blot
være en nyhed og stor kontrast til
fortiden. Kreativitet kommer af det
latinske »creare« og betyder at skabe. Innovation kommer af »innovare« og betyder at forny.
Af Kirsten Bak Andersen, Læreruddannelse & HF i Nørre Nissum, VIA
UC.
Inspireret af bla. Klafkis teori om kategoriale dannelse har man i billed-

kunstundervisningen i skolen i Danmark en lang tradition for at tænke
billedkunstundervisningen som todelt ud fra spørgsmålene:
• hvad er der allerede skabt af visuelle medier i kulturen inden for det
emne, der arbejdes med?
• hvordan kan læreren stille billedfaglige opgaver, der er så åbne, at
eleverne kan skabe nyt?
Eleverne skal således præsenteres
for nogle arbejdsmetoder, der på den
ene side skal gøre det muligt at være kreative og innovative og samtidig
hjælpe dem til indsigt i, hvordan der
i den omgivende visuelle kultur allerede er skabt mange variationer af
det emne, der arbejdes med i billedkunsttimerne. Eleverne medvirker i
en billedtradition i en visuel kultur.
Den helt enkle måde som lærer at
forberede og senere arbejde med dette dobbelte perspektiv på er, at man
laver et benspænd. Man studerer,

hvad der er skabt og derefter stilles
et spørgsmål – Hvad nu hvis …?
Hvis man for eksempel vil arbejde med landskabsgenren, så kan
spørgsmålet til opgaven være »Hvad
nu hvis der ikke må være en horisontlinje i landskabsmaleriet? Hvis
man vil arbejde med genren portræt,
kan man spørge »Hvad nu hvis man
kun kan se dine hænder i dit portrætfoto?« Hvis man vil arbejde med
mennesket som motiv til skulpturarbejde »Hvad nu hvis du skal kunne
kravle ind i din skulptur?«
Her er nogle billedeksempler på billedarbejde inden for rumlig form,
hvor arbejdsform og produktfremstilling på en gang forholdes til traditioner og er nyskabelser.

Denne skulptur
er lavet med
udgangspunkt i
en opgave, hvor
eleverne skulle
lave en kop til en
kunstners selvportræt. Her er
det et selvportræt
af Frida Kahlo,
eleven har ladet sig
inspirere af.

Man kan arbejde med rumlig
form på meget enkle måder.
Hvis man skal have fokus på
samtalen med eleverne om den
rumlige form, så kan man med
fordel lave produkter, der ikke
tager så lang tid. Til venstre er
der lagt op til at billedsamtale
om tings udformning, placering
og medbetydninger. Til højre er
et eksempel på et produkt, der
er lavet i udeskoleundervisning.
Eleverne har skullet udforme et
dyr, der skulle leve et udvalgt
sted og enten passe til sin
biotop eller være forskellig fra.
Lerfiguren skal ikke brændes, og
eleverne behøver ikke at tænke
på de traditionelle teknikker
med ler.
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Gammelt legetøj som inspiration til at eleverne selv kan blive
skulpturmotiv. Soklen er lavet af træplade med grønt filt på.
Den kan anvendes i billedkunstundervisningen som redskab i
forskellige forløb, hvor man arbejder med begrebet bevægelse og
fastfrysning af bevægelse.

Her parafraseres Edgar Degas’ skulptur »Danserinde« med elev
i første klasse. Soklens rum angiver et scenerum, hvor der kan
foregå et mindre sceneri. De andre elever kan være publikum og
for eksempel lave tegninger af modellen.

En anden mulighed kan være at
eleverne udvikler
deres eget skulpturkostume. Kostumet
på billedet er hæklet af en voksen.
Man kan i stedet
hente brugt tøj i en
genbrugsbutik og sy
de gamle striktrøjer, slips og bluser
sammen på en
interessant måde og
måske tilføje noget
nyt.

Ofte udstiller man elevernes produkter inde på
skolens vægge. Kunstnerne Karen Havskov og
Klavs Weiss eksperimenterer meget med at formidle deres kunstprojekter andre steder end de
traditionelle. Her er et foto fra et af deres udstillingsprojekter, hvor værkerne blev placeret
ude ved hovedgaden i en landsby i Vestjylland.
Inspireret af dem, fandt jeg på at hænge mine
elevers collager op hos den lokale købmand i
hans store indgangsparti og skulpturer inde på
hylderne i forretningen.
Se mere her om ET4U og Karen Havskov og
Klavs Weiss.
http://www.et4u.dk/index.php?id=32
BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016
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løb om menneskeskulpturer, vil eleverne for eksempel kunne producere »skulpturkostumer« af forskellige
materialer. Eleverne skal finde skulpturer i byen og have dialog med underviseren om – hvad er en skulptur? Måske eleverne laver iagttagelsestegning eller modellerer mennesker i ler. Underviseren sammensætter således et kontinuerligt og meningsfuldt forløb med et antal opgaver, og der afsluttes med en eller anden form for præsentation og evaluering.
Gruppeportræt på skulpturvandring.
Her har en klasse været på skulptur
udstilling ved Sculpture by the Sea i
Århus, hvor opgaven var at tage et
gruppeportræt med en skulptur, hvor
fotografiet fortæller om gruppens oplevelse af skulpturen.
Ideerne, jeg kort har beskrevet og
visualiseret her ovenfor, tænker jeg
som delelementer i forskellige længere undervisningsforløb. I et for-

Jeg har udviklet et enkelt skema,
som man som billedkunstlærer kan
anvende og udfylde hver gang man
laver et undervisningsforløb med forskellige aktiviteter. Her for at sikre
denne dobbelthed beskrevet i begyndelsen af nærværende artikel.

hvor jeg har ladet mig inspirere af
en artikel af billedkunstlærer Anna
Støttrup »Jeg troede en kvist sad på
en gren«.
Modellen har jeg udviklet som et lavpraktisk arbejdsredskab, som underviseren kan tage frem ved planlægning af målstyrede undervisningsforløb. Aktiviteterne bliver sat i system
og sikrer at fagmålene kan nås. Er
der ikke aktiviteter i et af de fire felter, så mangler der noget. Underviseren bliver med dette planlægningsredskab mindet om, 1) at der skal
være et spænd og relation mellem
elevernes færdighedsudvikling og
viden om billedkultur, og 2) at der i
hvert undervisningsforløb bør findes
et spænd imellem det at introducere
nogle traditioner inden for billedfaget og at lære eleverne, hvordan man
kan udvikle med afsæt i traditioner.

Her nedenfor har jeg givet et eksempel på en udfyldning af modellen,

BEVARE TRADITIONER/KULTUR
Lave hus selv i pap
ud fra de lærte
arkitekturbegreber

Bruge egne
erfaringer
med huse
ELEVEN
Børnenes lege med
legetøjsfigurer og den
fremstillede by

Lære begreber for
arkitekturelementer

Indsætte lige og ulige
numre på husene

Se på huse
i egen by og
nogle kendte/
særlige huse,
læreren har
udvalgt

Formidle egne for
tællinger om byens
liv som evaluering
af forløb

KULTUR

Udsmykning af gang i GIGANTIUM,
Nordjyllands store sports-, kultur- og kongrescenter. Gigantium,
naboen til Læreruddannelsen i Aalborg, fik et tilbud den ikke kunne
sige nej til! Billedkunstlinjehold
11.10 tilbød Gigantium at udsmykke en af bygningens grå og rå betongange. Direktionen tog imod
tilbuddet med begejstring – stor
interesse og hjælpsomhed – og
den 6. oktober 2014 blev der holdt
fernisering med gode taler, mange
deltagere, champagne, sandwicher,
petitfours og fin pressedækning.

Projekt Udsmykning af Gigantium
forløb som følger:
Forløbet startede med et oplæg om
lærerens tanker og hensigter med
projektet. Dernæst fulgte en afklaring af holdets interesser, ressourcer
og mål i forhold til en udsmykningsopgave. Man kan sige, at en slags
kontrakt blev indgået.
Efter oplæg og klaring af fælles
forståelse på holdet var KIE-modellen (1) en overordnet model eller
ramme for projektets forløb.
Den kreative fase
Først tog vi kontakt til Gigantium
og fik lavet en aftale om at se bygningen.
Vi besøgte Gigantium og blev vist

UDVIKLE KULTUR
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Et undervisningsforløb med KIE-modellen:
kreativitet, innovation og entreprenørskab som grundform

Af billedkunstlærer lektor Hanne
Bøgesvang på Læreruddannelsen
i Aalborg

Sætte husene sammen
til en fælles by, lave veje
og anden infrastruktur

Skabe egne fortællinger
(i dansk), fotografere
bymotiver til

Sport i farver
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rundt i den kæmpe bygning af arrangementschef Lene Kallehauge. Vi så
og hørte, og der blev taget noter om
bygning, funktion og brugere; det
blev gjort både med »blyant« og med
fotoapparat.
Hjemme forholdt vi os til tegn, koder og betydning (2) i Gigantium ud
fra noterne, og en karakteristik blev
lavet. Så havde vi en grundig brainstorming over mulige måder at gå i
clinch med Gigantium-bygningen på.
Mange spændende muligheder blev
foreslået, og alle blev noteret. Vi kiggede på fotos og opmålinger, og nogle af os måtte af sted en gang mere
for at forvisse os om stedets tilstand.
Sagt med en terminologi fra
KIE-modellen var målet at skabe ideer og se et emne fra mange forskellige perspektiver. Lærerrollen var at
være aktivt lyttende og faciliterende,
at rammesætte og være en slags »gamemaster«.
En vellykket fase.
Den innovative fase
Vi havde nu en masse gode ideer at
forholde os til!
Men der var mange udfordringer.
Holdet er et levende hold med stor
mangfoldighed og mange ressourcer.
Nogle studerende havde et ejerskab i
forhold til specielle ideer. Nogle koncepter var brandgode, men krævede
vedholdende arbejde – troede vi på,
at alle arbejdsmæssigt ville være stabile? Og hvad hvis man måtte sige
til en eller to, at deres arbejde skul-

le gøres bedre? At de ikke havde det
håndværksmæssige i orden? Eller
at de ikke indordnede sig under det
fælles koncept?
Lærerrollen skulle være faciliterende, holde fast i det konvergente,
komme med nye redskaber og »tools«
ved uenighed og holde fast i en åbenhed. Det var ikke helt let. For mig
var det også vigtigt, at der ikke blev
slået et for stort brød op. Vi skulle
kunne overkomme arbejdet, og vi
skulle synes, at det var interessant
hele vejen igennem processen. Alle
skulle være med. Der opstod uenighed. En overgang var stemningen ikke munter! Nogle forberedte sig fornemt med uddybende forslag og tog
en smule førerskab. Andre stod en
overgang lidt af. Det endte dog med,
at der blev valgt til og fra i fællesskab, og et godt koncept blev udviklet. Det tog sin tid, men det var faktisk en god innovativ proces, som
var lærerig at deltage i. Konceptet
blev i punktform, men rimeligt detaljeret noteret og lagt på konferencen.
Konceptet for udsmykningen
Udsmykningen skulle hænge på en
grå, nøgen væg i den store indgang
fra syd.
Der skulle laves enkle stiliserede
malerier på runde mdf-plader. Motiverne skulle være udsnit af de hjembragte fotos af sportsaktiviteterne, vi
så. 22 motiver blev besluttet og noteret. Hver studerende skulle male på
deres egen runde plade. Udstillingen
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Foto: Grethe Dahl, Nordjyske

Talen fra den studerende

Her ses hold 11.10 (på nær én, som kom et minut efter billedet blev taget) neden for deres eget billede.
skulle komme til at bestå af 22 malede runde plader med en diameter
på 45 cm. Paletten for helheden skulle være regnbuens farver. Hvert enkelt billede skulle males i én farves
valør. Grundfarven måtte kun blandes med hvid og sort. Der skulle males 3 grønne, 3 petroleumsfarvede, 3
blå, 3 lilla, 3 røde, 3 orange og 3 gule med motiver fra sportens verden
+ et titelbillede, der skulle placeres
ved indgangen.
Den entreprenante fase
De 3 faser kan ikke holdes adskilt.
I den innovative fase forholdt vi os
til størrelsen og formen på billederne. Billedfladerne blev lavet på papir og nogle runde flader blev prøvet
på væggen i Gigantium, og ud fra afprøvningen blev den runde form bekræftet. Den spiller fint op mod det
stramme, hårde og lineære rum.
Pladerne blev bestilt og malerværkstedet kom i brug. Men først
blev der skitseret på papir, den præcise synsvinkel og beskæring af motivet skulle findes, paletten skulle præciseres. Spørgsmål om, hvilke valører der bruges til at illudere
rumlighed, dukkede op? Skulle der
arbejdes med kontur? Og hov, må
man det i forhold til helheden? Den
enkelte studerende skulle undersøge
og eksperimentere i forhold eget billede, men helheden skulle man også forholde sig til. Det var en udfordring for de studerende at gøre eget
billede stramt og enkelt i udtrykket,
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og det var en udfordring både i midtvejs-holdsamtalerne og undervejs i
malerarbejdet at kommentere hinandens billeder – også nogle gange
for læreren. Man er sårbar over for
kritik. Utilfredsheder med andres arbejder må og skal kommunikeres, og
det må gøres nænsomt og måske anvisende. En vigtig øvelse. Én studerende var noget fraværende i timerne, men malede sit maleri som foreskrevet i konceptet med en undtagelse: det var ikke stiliseret, men noget detaljeret og naturalistisk malet.
Dygtigt håndværk! Flot billede! Men
gik det an? Brød billedet stilen og
helheden? Ja, men var det så meget,
at maleriet ikke måtte komme med?
Der var nogen irritation over bruddet. Men billedet kom med. Efter at
stort set alle havde godkendt alles
billeder, tog Tordenskjolds soldater
over og lavede en smuk ophængning
sammen med en suveræn god servicemedarbejder i Gigantium. Akkurate ophængninger uden støj er meget værd. Gode billeder og et godt
koncept for et fælles værk skal res
pekteres og værdsættes. Det blev det
i ophængningen i Gigantium.
Til ferniseringen holdt arrangementsdirektøren, vores chef, læreren
og en studerende tale. Den studerendes tale var fornem i form og med
et billedkunstfagligt indhold af rigtig
god substans. Den må have taget tid
at formulere og også lærerig at gennemtænke. Dejligt at høre!

Den entreprenante fase handler
overordnet om, at de studerende
»gør« noget, sætter i værk og fører et
projekt ud i livet. Der blev organiseret og planlagt, en udsmykning i den
grå gang blev sat i værk, og de studerendes koncept blev operationaliseret til »Sport i farver« – 22 malerier
i Gigantium – i den virkelige verden.
Det er altid svært at konkludere
på, hvad der er lært i et undervisningsforløb.
Men jeg er sikker på, at der er
gjort mange gode erfaringer for en
kommende billedkunstlærer i dette vellykkede projekt. Man kan have lært:
• at en form som KIE-modellen er
god til organiseringen af et projekt
• at udvikle koncepter i fællesskab
• at »læse« en bygning som et visuelt fænomen
• at udvikle udsmykning til bestemte rum og kultursteder
• at omsætte indtryk via skitser til
maleri
• at afstemme farver
• at kunne glæde andre med egne
billeder og fælles udsmykning
• og at kunne sige: Vi (billedkunsthold 11.10) gjorde det!
Litteratur
Innovativ pædagogik omsat til praksis
	af Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann, maj 2007
Betydning af Karsten Arvedsen
in BPT nr. 3. 2012
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Sport i farver kunne for så vidt være en tilfældig overskrift i dagens
avis – netop i disse dage hvor VM
i herrehåndbold samler store dele af befolkningen foran tv’et i de
danske stuer.
Dog favner titlen her i Gigantium, netop i dag, denne kontekst,
en langt bredere vifte af farverige
sportsaktiviteter end bare håndbold, og vejen mod målet har da
heller ikke været præget af tilfældige valg.
Som billedkunsthold og fremtidens billedkunstlærere har vi gennem den kreative proces frem mod
de endelige værker, gjort os mange tanker og overvejelser for at
sikre, at vi i dag kunne levere et
helstøbt resultat.
Processen tog sin spæde begyndelse i slutningen af august, hvor
holdet med afsæt i farvelære påbegyndte et undervisningsforløb,
som hed Farven som udtryk.
Vores meget idérige og entusiastiske billekunstlærer Hanne Bøgesvang arbejdede ihærdigt med
at finde det rette sted, hvor vi som
billedkunsthold kunne få lov at
eksperimentere, udfolde kreativitet og afprøve vores kompetencer
i en fortløbende proces fra start til
slut, således at de færdige værker
ville interagere i en helstøbt enhed
med omgivelserne.
Der var flere lokaliteter på banen, men efter holdets møde med
Gigantiums meget imødekommende administrationschef Lene
Kallehauge, som levende fortalte
om stedet under en oplevelsesrig
rundvisning, var der på holdet stor
enighed om, at Gigantium rummede de lokaliteter, vi havde søgt –
spørgsmålet var nu … hvordan
når man frem til et helstøbt resultat? Vi tog udfordringen på os og
begyndte et analyserende arbejde
for at nå frem til det mest optimale
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koncept, der på en og samme tid
kunne samle alle vores ønsker og
mål for det færdige maleriprojekt.
For det første ønskede vi:
• at skabe et brud på Gigantiums
firkantede, grove og rustikke betonvægge. 
– dette har vi gjort ved at give
værkerne en rund form med et
afmålt strejf af spinkelhed.
For det andet ønskede vi:
• at det aktive liv, der udspiller sig
i dette store og fleksible Idræts
– og kulturcenter skulle implementeres i vores værker.
– dette har vi gjort ved at inddrage elementer fra både svømmehal, storhal, idrætshal, atletikhal
og is-arena.
For det tredje ønskede vi:
• at sprede glæde for de mange besøgende, der dagligt færdes herude – både børn og voksne.
– det håber vi, vi gør ved at tage
udgangspunkt i regnbuens farvestrålende palet og lave en legende rytme i form af tredelte ophæng, der afspejler brud og mellemrum.
For det fjerde ønskede vi:
• at vække forundring og nysgerrighed hos en aktiv beskuer.
– dette gør vi ved at mikse vores
værker, således at nogle af malerierne illustrerer en klar og tydelig sportsaktivitet, hvorimod andre kun indeholder et udsnit af
en aktivitet, der kan henlede beskuerens opmærksomhed på én
af Gigantiums mange forskelligartede sportshaller.
Sidst, men ikke mindst
ønskede vi:
• at anvende en maleteknik som
ikke begrænsede os i vores krea-

tive proces….hertil vil jeg påpege, at vi jo ikke just er kunstnere, og nogle af os, inklusiv mig
selv, følte os da også mere end
udfordret over, at skulle lave et
maleri, der skulle udstilles offentligt.
Men som før nævnt, tog vi udfordringen på os, og med inspiration fra blandt andet Tom Krøjer og
Henri Matisse har vi arbejdet med
flademalerier, idet denne maleteknik giver plads til forenklede udtryk og leg med farver.
For at fastholde regnbuens farvepalet, har vi hver især fået tildelt en farve, som vi på eget initiativ kunne udfolde i spændingsfeltet fra de helt lyse og sarte farver –
til de mere farvestrålende og mørke dybdefarver.
Målet var, at farvespillet og de
forenklede motiver skabte en unik
enhed i de individuelle malerier,
og at værkerne, i kraft af hinanden, ville interagere med deres
omgivelser, som en helstøbt fortælling, der illustrerer Gigantiums
pulserende liv og minder os om
glæden ved et aktiv sportsliv i farver.
Sluttelig vil jeg på holdets vegne
sige tusind tak, fordi I åbnede dørene, og gjorde det muligt, at vi
kunne få afprøvet vores lærerkompetencer inden for et spændende
og lærerigt maleprojekt. Tusind
tak til Thomas som hjalp os med
at hænge malerierne op.
Vi håber at værkerne lever op
til jeres forventninger, og at malerierne kommer til at skabe glæde
for jeres besøgende – vi har i hvert
fald gjort vores bedste for at levere
et fuldendt resultat.
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Innovation

Eksperimenter
og fuskeri

i undervisningen
gennem kreativitet og
æstetiske læreprocesser

Væren

Gøren

Modstand fra
det materiale,
der arbejdes med

Fordybelse i
traditioner og fag

Talen

I vejledningen til faget billedkunst
står der, at undervisning har fokus
på elevernes arbejde med at tænke kreativt og handle innovativt på
baggrund af egne ideer. Men hvordan skabes der de bedste muligheder for at eleverne kan tænke kreativt og deraf handle innovativt? Og
hvornår finder dette sted? Jeg vil i
denne artikel undersøge mulighederne for at inddrage innovation i
undervisningen.
Af Ida Halling Andersen, lærer og
studerende i kandidatuddannelsen
didaktik i materiel kultur.
I forbindelse med skolereformen
og Fælles Mål er der krav til lærerne om, at uddanne elever til kreative og innovative samfundsborgere,
men hvordan gøres dette? Ifølge professor Lene Tanggaard øges chancerne for at man selv lærer at være kreativ, når man er sammen med andre,
der arbejder kreativt. I den optik ser
jeg ingen grund til at undlade kreativitet, når der undervises i og med
innovation. Hermed bliver innovation ikke blot et nyt buzzword eller
et ekstrafagligt tiltag, men en komponent i lærerens planlægning. In-
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novation i undervisningen skal række ud over en metodisk og et ekstrafaglig tiltag, og derfor må begrebet medtænkes i selve måden, hvorpå vi tænker og praktiserer undervisning med faglighed som omdrejningspunkt. Innovation skal ikke adskilles og køres parallelt med det faglige grundlag, da der i så fald vil skabes en kløft mellem at være innovativ og at være fagfaglig.
I artiklen vil jeg koble innovation
til et undervisningsforløb, der handler om cirkus i en indskolingsklasse.
Dette forløb fandt sted i en temauge,
hvor eleverne på tværs af klassetrin
i alle skolens fag arbejdede med cirkus. Til dette forløb vil jeg introducere en model, hvor innovation medtænkes gennem hele forløbet. Modellen er inspireret af Bennyé Austring
og Merete Sørensens teori om æstetiske læreprocesser og Lene Tanggaards kreativitetsmodel. Se figuren
på modstående side.
Modellen illustrerer hele elevens
læreproces og rummer derfor et processuelt læringssyn, hvor der bliver
slået ring om elevens læring i en kreativ og innovativ læringskontekst.
Modellen tilbyder et fokuseret blik
på elevernes innovative læreproces-

ser og giver et bud på, hvordan innovation kan medtænkes i undervisningen. Elementerne skal hverken
tænkes separeret eller trinvist, men
som dele der konstant påvirker hinanden. Modellen skal ikke forstås i
en bestemt rækkefølge, dog vælger
jeg at starte med beskrivelsen af væren-gøren-talen.
Væren – gøren – talen
Disse grundlæggende læringsmåder
har hver forskellige karakteristika,
men udvikles med og mellem hinanden. Væren er den empiriske, der
er kropsbaseret, sansende og følelsesmæssig. Gøren er den æstetiske,
der rummer æstetiske indtryk og
udtryk, og talen er den diskursive,
der forstås i analytisk forstand. Lysten og drivkraften bag æstetiske læreprocesser beskrives som en medfødt drift til at begribe og forstå verden samt et behov for fællesskab. I
en læringskontekst finder dette sted,
når en elev udtrykker sine oplevelser og sansninger i en form, der supplerer elevernes erfaringer, så eleven skaber en meningsfuld helhed i
sin læring. Det centrale ved æstetiske læreprocesser er, at eleven udtrykker og medierer sig selv gennem
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skabende arbejde. Gennem processen fordyber eleven sig og omformer
sine personlige indtryk af tilværelsen
til udtryk gennem produkt og kommunikation.
Det førnævnte cirkusforløb var
planlagt og tilrettelagt således, at eleverne skulle undersøge hvad et cirkus er ved at besøge Cirkusmuseet,
se filmklip, lave cirkusplakater, fordele cirkussets forskellige artistroller
mellem hinanden og øve et show,
der på sidstedagen blev fremvist for
de andre skoleklasser og forældre.
Eleverne fik derfor mulighed for at
opleve væren, gøren og talen under
hele ugen, da de sansede og afprøvede cirkus på egen krop og skulle
fremvise det til sidst.
På denne måde blev væren, gøren og talen didaktiske komponenter i planlægningen og udførelsen af
undervisningen.
Kreativitet
I modellen har jeg inddraget Tanggaards tre centrale elementer.
1. Fordybelse i traditioner og fag
2. Fuskeri og eksperimenterende læring
3. Modstand fra det materiale, der
arbejdes med
BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016

Fordybelse i traditioner og fag handler om at have en solid og relevant
viden, samt en vis kunnen inden for
et givet domæne. Fuskeri og eksperimenterende læring omhandler
at eksperimentere, lege med og udforske det materiale, man arbejder
med. Modstand fra det materiale, der
arbejdes med, drejer sig om at materialer kan invitere til at blive behandlet på en særlig måde og/ eller kan
yde modstand i kreativitetsprocessen. Ifølge Tanggaard er elementerne tæt forbundet, og når de alle arbejder sammen opstår der mulighed
for at producere noget kreativt. Hvis
læreren vil fremme elevens kreativitet, må det sikres, at eleven får chancen for at opleve alle tre elementer
integreret i et undervisningsforløb.
Cirkusforløbet indbød eleverne til
at tænke innovativt ved at de selv
skulle udforske og eksperimentere
med emnet, materialer og traditioner i en undersøgende tilgang til læring. Eksempelvis skulle eleverne lege djævlens advokat overfor hinandens ideer. Herigennem fik de feedback fra hinanden og på denne måde
fik de opøvet deres analytiske færdigheder ved at forholde sig kritisk
over for andres idéer. Ved siden af

dette er det vigtigt som lærer selv at
være kreativ og lade eleverne bruge
andre materialer end det tiltænkte.
Nogle elever brugte eksempelvis en
Ipad, hvor de klippede billeder sammen til deres fremstilling af en cirkusplakat.
Dette er eksempler på hvorledes
det er muligt at inddrage kreativitet og innovation i undervisningen.
Det er øvelser og elementer, der kan
bruges i andre læringskontekster, og
som kan være med til at styrke elevernes læring.
Kreativitet i skolen
For at dykke ned i begreberne innovation og kreativitet, og forstå hvorfor de skal inddrages i undervisningen, må vi se på de tanker der ligger
bag. Professor Lene Tanggaard beskriver kreativitet som noget der ikke bare handler om at få nye ideer,
men at disse ideer også skal omsættes socialt. At være kreativ handler
om at forny det eksisterende, hvilket
kræver viden om det, man vil forny
og vilje til at eksperimentere, samt
at kunne tåle at møde modstand undervejs i processen. Det handler om
at overskride og forandre de praksisser, som vi er en del af, dette kan gø-
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res nænsomt og gradvist eller i perioder hurtigt og radikalt.
Selvom begrebet innovation hører
til i nyere dansk skolesammenhæng,
så rummer begrebet på mange måder kendte egenskaber, som bestemt
ikke er nye. Egenskaber som opfindsomhed, skabende virksomhed og
samarbejdsevne. Intentionen med
undervisning i og med innovation er
at skabe udvikling og stimulering af
elevers nysgerrighed og kreativitet.
I sin undersøgelse af kreativitet i skolen, henviser Tanggaard til
den svenske kreativitetsforsker Cecilia Levin, der fremhæver, at børn
er særlig kreative omkring 10 års alderen – særligt fra 6-12 år. Børn har
gode forestillingsevner og fantasi, da
de er ikke så optagede af tanken om
at passe ind og indordne sig. Lavins
pointe er, at børn holder op med at
være fantasirige, og hun peger på,
at skolen og lærerne skal arbejde på
at børnenes fantasi ikke forsvinder.
Børns kreativitet adskiller sig væsentligt fra de voksnes, da børns viden er begrænset. Børn må derfor
bruge deres fantasi og herved være kreative. Hvis eleven skal tænke
på nye og anderledes måder at agere på, så er det de færdigheder, man
må fremme hos eleven. Her kan man
opfordre til at sammentænke forskellige emner, lede efter det ukendte eller forestille sig nye fremtider. I et
studie om discovery learning ses det,
at når man får elever til at undersøge
ukendte områder, skabe nye ideer eller se med anderledes vinkler på det
kendte, kan det bidrage til en øget
lyst til læring hos eleverne.
Fra kreativitet til innovation
Som tidligere nævnt står der i vejledningen til faget billedkunst, at eleverne skal lære at tænke kreativt og
handle innovativt, så hvorfor ikke
bruge elevernes fantasi som et element i undervisningen. I forhold til
det tidligere nævnte cirkusforløb, ligger de innovative dele i de kreative
ændringer eleverne tilfører det faglige indhold. Lektor i innovation Lotte Darsø definerer innovation som at
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se muligheder og være i stand til at
føre disse muligheder ud i livet på
en værdiskabende måde. Muligheden og udfordringen ligger i, at man
som underviser stiladserer sin undervisning således, at eleverne kan se
muligheder og er i stand til at føre
dem videre. Dette er i tråd med lektor Lasse Skånstrøms argument om,
at vi, som undervisere, må indrette læringsmiljøer, hvor eleverne kan
arbejde med idéudvikling, design,
samt produktion inden for de forskellige fag- og vidensområder. Herigennem skal eleverne blive rustede
til at arbejde med velfærdsinnovation og bæredygtige løsninger. I dette
miljø vægtes der praksis- og teknologibaserede kundskaber, hvor elevernes kreative evner og udvikling stimuleres.
Den pragmatiske vending
Ifølge Skånstrøm peger brugen af
begrebet innovation mod en pragmatisk vending inden for det pædagogiske felt. Elevernes kundskaber og færdigheder skal kunne omsættes og anvendes i forskellige typer af konkrete og praktiske kontekster, hvor eleverne skal kunne omsætte og anvende eksisterende viden på nye måder og i nye sammenhænge. Det fremhæves, at innovative læreprocesser viser en forskydning fra en viden (hvad ved du?), til
en kunnen (hvad kan du?), formidlet af en gøren (hvad gør du?). Innovation finder derfor sted, når eleven ikke blot har viden om et givent
emne og dets traditioner, men derudover har kundskaberne og rammerne
til at udarbejde, udvikle og eksperimentere med et givent produkt samt
kan reflektere og kommunikere om
produktet i udviklingsprocessen. Det
er dette samspil modellen fra tidligere illustrerer.
Motiverende faktorer
Den pragmatiske pædagog og filosof
John Dewey har udtrykt, at arbejdet
med redskaber og materialer vil lede
børn til de videnskabelige og eksperimenterende arbejdsmetoder. Iføl-

ge Dewey er børn naturligt motiverede til at udtrykke sig i form og farver. De udtrykker sig i æstetiske helheder ud fra deres erfaringer. Barnet
er motiveret af det som Dewey kalder fire interesser: 1: en interesse i at
kommunikere, 2: at undersøge verden, 3: at konstruere ting og 4: i at
udtrykke sig kunstnerisk. Innovation
sigter mod at kvalificere disse interesser, der baserer sig på ideudvikling, kreativitet og formgivning. Det
vil sige en læreproces, der indebærer
en æstetisk, sansemæssig og skabende praksis. Hermed ses det didaktiske potentiale i at medtænke innovation i en læringskontekst.
Disse metoder kan ikke stå alene i
billedkunstundervisningen, men kan
være med til at styrke elevernes innovative og kreative bevidsthed, så
der skabes andre muligheder for læring samt at styrke faget.
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Billedkunstens Dag

blev fejret over hele landet
Onsdag den 16. marts blev billedkunsten sat på dagsordenen – og på landkortet over hele landet. Folkeskoler, efterskoler, børnehaver, billedskoler, gymnasier, museer og biblioteket satte scenen for et væld af
spændende billedkunstaktiviteter for børn og unge.
Folkeskolen var på besøg på to skoler i København og
skrev om dagen i deres netudgave.
Farver i gadebilledet
På Åløkkeskolen i Kolding byttede store og små skolegård
og udsmykkede hinandens skolegårde med flotte stencils
og streetart. I Lemvig satte billedskolens elever kulør på
bymidten, hvor bænke blev pakket ind i smukt farvestrålende stof og gav en anderledes oplevelse af byrummet. Middelfart Billedskole var også på gaden og engagerede de mange forbipasserende i et fælles midlertidigt kunstværk. Kolding Billedskole og Vejen Billedskole
prydede deres byer med flotte bannere, der gjorde opmærksom på Billedkunstens Dag.
Inspirationskataloget
blev flittigt brugt
Danmarks Billedkunstlærere og Komp etencecenter
for børn, unge og billedkunst havde sammen udarbej
det et inspirationskatalog. Mange havde taget idéen »En by med vokseværk« til sig fra inspi-
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rationskataloget: I Køge, Hvalsø og Nykøbing F.
byggede børnene flotte byer, der voksede sig større som
små myreturer. Holbergskolen i København indbød alle
elever til åbent billedværksted, hvor der blev produceret
værker med inspiration fra Mondrian, som efterfølgende
blev brugt til at beklæde skolens facade. Også idéen med
stencils var der mange, der var med på og brugte til at
udsmykke deres by.
Nye samarbejder
Billedkunstens Dag blev mange steder anledning til nye
samarbejder mellem forskellige typer af institutioner og
aktører, der ville være med til at fejre og sætte fokus på
billedkunst. På torvet i Esbjerg bød en samarbejdende
gruppe af lærere, elever, BGk-elever og kunstmuseet
ind til en event, der satte fokus på kunstens betydning.
Billedskoler og biblioteker gik sammen, børnehavebørn
og skoleelever arbejdede sammen på tværs af aldersgrupper og et gymnasium og lokale jazzmusikere lavede en
event sammen. På den måde var Billedkunstens Dag med
til at bane vejen for nye aktiviteter og kan dermed fungere som katalysator for fremtidige samarbejder – vejen er
kortere næste gang, når man kender hinanden.
Signe Sindberg,
Kompetencecenter
for børn, unge og billedkunst
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Billedkunstens dag 2016 på
Læreruddannelsen på Metropol

»Hvis du var en fugl«?
»Hvorfor diskuterer vi tit fagets berettigelse – det gør vi kun i billedkunst«
– sagde en studerende …

Når studerende og elever – selv i
praksis udvikler virkelige, visuelle
begivenheder, kommer de til dybere forståelser af mange af samtidens kunstneriske udtryksformer,
strategier og henvendelsesformer
samtidig med, at det giver anledning til at oparbejde en kollektiv og
fagligt tilfredsstillende identitetsfølelse – som kommende professionelle fagfolk – og som klassefællesskab.
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Af Charlotte Fogh, lektor, cand.pæd.
billedkunst og teaterpædagogik
Professionshøjskolen Metropol og
Marlene Muhlig, cand.pæd., forfatter og folkeskolelærer på Søndermarkskolen Frederiksberg.

på tide, at vi som læreruddannelsesinstitution bakkede op! Og så er der
den oplagte faglige begrundelse, at
de studerende – som nævnt ovenfor
– selv udvikler virkelige, visuelle begivenheder.
Undervisningsforløbet, som ledte frem til kampagnen, omhandler fagets kommunikative, innovative, tværfaglige, eksperimenterende,
nysgerrighedsbefordrende, fantasiudviklende, skulpturfaglige og multimodale potentiale. Dertil kom et ekstra lag, det didaktiske, for kampagnens målgruppe var udover medstuderende, kolleger og folk i nærområdet, 2. og 4. klasse fra Søndermarkskolen på Frederiksberg, som vi havde inviteret på besøg.

Der er flere grunde til, at vi som undervisere og studerende valgte at udvikle netop en kampagne for at synliggøre vores fag. Citatet fra overskriften er ikke enestående – mange billedkunst- og bachelorstuderende, som skriver i tilknytning til billedkunstfaget, udtrykker ofte frustration over, at for få forstår fagets berettigelse og vigtige dannelsespotentiale. Fra forældre, til kolleger, til uddannelsespolitikere. En anden grund
er, at Billedkunstens dag siden 2007
har været en event, som Danmarks
Billedkunstlærere har arbejdet for
skulle blive en landsdækkende begivenhed ude på skolerne. Nu var det

Innovationsdidaktik som ramme
Som overordnet didaktisk ramme
valgte vi en innovationspædagogisk
tilgang, hertil benyttes Kompasset,
et innovationsdidaktisk redskab udviklet af Design to Improve Life. Innovationspædagogik har som et af
de vigtigste kendetegn, at man arbejder problemorienteret, og at det,
man lærer om, skal kunne anvendes,
skal blive til en anvendelig løsning
i den virkelige verden. Den endelige løsning var allerede formuleret,
nemlig en visuel begivenhed, formet
som en kampagne på Billedkunstens
dag, men opgaven for holdet var nu
– hvordan skulle den udformes?
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Fra underviserside havde vi af
hensyn til årsplanen og studieordningens indholdskrav indbygget flere faglige krav til kampagnens form,
indhold og tidsramme. Vi havde formuleret flere benspænd for den innovative proces, som ellers havde »sit eget liv« gennem kompasset
som strukturerende ramme. De faglige krav til stof, der skulle indgå i
kampagnen var:
• samtidskunstens udtryksformer og
strategier for kommunikation
• e t kommunikationsteoretisk begrebsapparat, som kunne kvalificere arbejdet med kampagnens virkemidler
• skulpturens/installationens kendetegn og virkemidler
• et tematisk benspænd – »fuglen«
som fænomen skulle indgå i én eller anden form som inspirationsudgangspunkt – (det kommende forår in mente!).
At udvikle en kampagne
Forløbet indledtes med en kommunikationsteoretisk gennemgang af
den visuelle kulturs udtryksformer
og metoder, herunder at afkode og
aflæse visuelle landskaber1. Til dette
brugte vi Roman Jakobsons kommunikations-model2 som værktøj til at
analysere den flertydighed og mangfoldighed af med-betydning, dobbelt-meddelelse og dissonans, som
er karakteristisk for den visuelle kul-
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tur. Jakobsons begreber er også anvendelige som produktionsbegreber. De beskriver, hvordan en kommunikationsproces gennem forskellige greb etablerer, udvikler og fastholder kontakten mellem »teksten«,
kampagnen og dens modtagere, fx
er det i en kommunikationsproces,
vigtigt at fastholde og lede modtageren igennem kommunikationen.
Målet er, at de studerende tilegner
sig en bred forståelse af, at visuelle landskab aldrig bare er et visuelt
landskab af noget »derude i virkeligheden« eller en gentagende re-præsentation. Et visuelt landskab er også altid en præsentation for nogen
foretaget af nogen, og dette kan ses i
det visuelle landskab. Det ikke kun
hvad, der siges eller vises, som er
vigtigt. Det er også hvordan, det siges eller vises. Gennem dette arbejde
skærpes de studerenes fokus på vigtigheden af konteksten, hvori deres
kampagne indgår.
Kompasset anvendt med en særlig
bæredygtighedsforståelse, nemlig
kulturel bæredygtighed
Design to Improve Life Kompasset
handler om via systematisk og kreativ innovation at udvikle bæredygtige løsninger på globale udfordringer
som fx madspild, klimaforandringer
og mobning. Men ifølge folkeskolelovens innovationspædagogiske udlægning af begrebet, kan bæredygtighed forstås i en bredere kontekst.
Vi ser det som en kampagne, der fokuserer på kulturelt og uddannelsesmæssig bæredygtighed. Kompasset bliver i dette forløb brugt som et
innovationsdidaktisk procesredskab,
der systematisk veksler mellem kreative, åbnende undersøgende metoder
kombineret med videnstilegnelse, reflekterede, afgrænsende valg og beslutninger i en fremadrettet samskabelsesproces, der skal resultere i en
visuel begivenhed til en bestemt dato og klokkeslæt.
Metoden blev ikke fulgt slavisk
pga. vores tidsramme, men den blev
tillempet de allerede forudgående beslutninger og forståelser og tog ud-
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kunne imødekomme målgruppen for
deres kampagne.
I formgiv-fasen skabte de studerende idéer til at løse deres udfordring, og de begyndte at udvikle og
visualisere deres kampagne vha. modeller og skitsering. De testede deres
idéer og løsninger hos hinanden på
tværs af grupperne. De kritiserede,
videreudviklede og forsøgte at sammentænke deres forskellige ideer. De
udviklede kriterier for at til- og fravælge, de lærte, at man af og til må
lade sin idé falde – den berømte »kill
your darling«-fase.
I færdiggørelsesfasen samlede de
studerende alt det materiale, de havde produceret i de forudgående faser, for at skabe overblik og udvinde
vigtige milepæle og læring fra processen. På baggrund af deres materiale udarbejdede de en præsentation
af deres designproces og deres løsningsdesign.

gangspunkt i den udfordring, at for
få kender og forstår billedkunstfagets
oplagte kvaliteter, både når det gælder målbare faglige færdigheder og
fagets mulighed for at udvikle elevernes visuelle, kreative, innovative
kompetencer.
Denne udfordring tog de studerende på sig at løse, og efter tre uger
skulle forløbet i færdiggørelsesfasen
føre til en visuel kampagne, der skulle demonstrere »det ukendte potentiale« i større skala og andre steder
end i billedkunstlokalerne!

til udfordringen og med de stillede
krav og benspænd, på kort, som lægges på gulvet. Her gjaldt det om at
lade sine umiddelbare ideer og tanker komme frem.
Herefter hjalp de studerende hinanden med at kategorisere problemstillinger/muligheder i temaer. Hvert
tema fik en overskrift, der repræsenterede indholdet. Herefter valgte
man sig ind på den problemstilling,
man helst ville arbejde videre med
at udfolde – vel vidende, at dén idé
måske ikke blev den endelige fælles.

Lidt om kompasset
Kompasset er centreret omkring fire
faser: Forbered, Forstå, Formgiv og
Færdiggør og veksler mellem gentagelser og progression. I Forbered-fasen udfoldede de studerende udfordringen ved hjælp af brainstormteknikken »Open Space«. De studerende
begyndte med at skrive problemstillinger/muligheder, der relaterede sig

I forstå-fasen lærte de studerende at
indkredse og forstå deres valgte udfordring og den potentielle målgruppe. Hvad er deres behov og ønsker,
og hvilke udfordringer skal løses
gennem designet? De blev tvunget til
gennem kompassets metoder til på
en systematisk måde at undersøge
noget om alle de fagelementer, der
indgik og tage stilling til, hvordan de
BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016

Kampagnen »Hvis Du var en fugl!«
– blev det endelige resultat
Kampagnen tog udgangspunkt i mødet med en fugl, flere fugle og nogle videnskabsmænd m/k? En naturvidenskabelige verden, hvor de bil-

ledkunststuderende udklædt som
forskere præsenterede publikum for
aspekter af fuglelivet visualiseret
gennem billedkunstfaget.
Det første, publikum mødte ved
indgangen, var et skovområde med
skulpturer af fugle, de studerende
havde skabt i fremstillingsformen:
iagttagelse. Fuglene var lavet af avispapir, hvorom der var viklet malertape. Herefter var fuglene malet med
akrylmaling. Fuglene var opsat i
grønne planter og træer. De studerende havde med videnskabelig præcision rekonstrueret de karakteristika, der kendetegner fuglene. Fugleinstallationen var ledsaget af en fuglekvidren, der var identisk med de
naturlige fuglestemmer, men konstruktionen var samtidig tydelig for
publikum. Værket stimulerede på en
gang sanserne med naturoplevelser
og gjorde publikum i stand til at reflektere over, hvad der gør natur.
På gulvet var der konstrueret forskellige ruter, der var angivet med farver
og fuglespor. Ruterne konstruerede
således overblik gennem en repræsentation. De konstruerede overblik
ud fra bestemte kriterier og med et
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bestemt formål. Nemlig hvilken fugl
publikum ønsker at være – har lyst
til at konstruere. Målet var at visualisere orienteringsstrategier og ad den
vej skærpe blikket på ruteplanlægnings potentialer. Ruterne fastholdt
brugerens vej gennem begivenheden, som ellers kunne blive oplevet
kaotisk og forvirrende.
På væggen ved indgangen til kantinen fik publikum via en plakat med
QR-koder tilbudt både visuel og
auditiv oplevelser af fugle. Et givent
rum kunne således være ladet med
informationer og viden, der aktualiseredes i det øjeblik, publikum brugte den mobile teknologi. Med den
mobile teknologi viste de studerende, at visuel og auditiv læringssituationer kan række ud over uddannelsesinstitutionens fysiske rammer, og
at læring principielt kan foregå hvor
som helst og når som helst.
Videnskabens visuelle kulturer
rummer forskellige visualiseringer af
fuglekroppe. Nogle af disse visualiseringspraktikker involverer grafiske
billeder, videnskabelige optegnelser
og udstoppede fugle. Disse forskellige visualiseringsformer positionerer
fuglekroppen på forskellige måder.
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I denne aktivitet inviteredes publikum til at tage et foto af den fugl,
de ønsker at være, fx vinger, fugleklo og næb. Herefter mimede de fuglens kropsposition, de forestillede sig
kropsligt, hvordan fugle »gør« fugl,
de eksperimenterede med fuglehandlinger og kunne på den måde vælge
måder at udtrykke sig på, som fører
bestemte betydninger med sig. De
kunne se sig selv eksperimentere i
et stort spejl.
Til sidst kombineredes alle fugledele
i appen: PicCollage. Publikum havde konstrueret deres egen fugl ved
hjælp af forskellige vidensformer,
æstetiske valg, multimodale tilgange
og konkrete håndværksmæssige teknikker og materialer (app.)
Gennem denne øvelse viste de
studerende, at man ved at deltage
med egen krop og afprøve forskellige positioneringer ikke alene får erfaringer med og viden om positioneringers betydning, man får også mulighed for at handle og skabe egne
billeder og fortolkninger af kendte
fænomener.
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Evaluering af
Billedkunstens dag 2016
Med visuel og auditiv læringssituationer, visualiseringspraktikker og
positioneringer, ramte de studerendes kampagne »Hvis Du var en fugl«
billedkunstfagets oplagte kvaliteter,
både når det gælder målbare faglige
færdigheder og fagets mulighed for
at udvikle elevernes visuelle, kreative, innovative kompetencer«. Aktiviteterne viste, hvordan der kan arbejdes med forskellige tilgange til og
blikke på faget billedkunst, hvor faget inviterer til at udforske den naturvidenskabelige verden og stille
nye spørgsmål til traditionelle visuelle repræsentationer og til at lege med
forskellige repræsentationsformer.
Ved at introducere og arbejde med
Billedkunstens dag på læreruddannelsen håber vi, at de snart færdiguddannede lærere vil tage eventen
til sig og bringe ideen med ud i folkeskolerne rundt i landet og derigennem arbejde for, at der etableres en
større forståelse for fagets brede læringsperspektiv og nødvendige placering i hele skoleforløbet.
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Mange kunstprojekter, hvori der
indgår flere deltagere, bærer præg
af at være stærkt hierarkiske. Her
fremstår kunstneren ofte som enevældig meningsgiver og deltagerne
som statister. Alle er potentielle
kunstnere, men man kan let blive
pacificeret af kunstnerens dominerende enevælde. Det vil jeg gerne
bort fra. Her er min erfaring af deltagerengagementet afhænger af
følelsen af medejerskab som videre afhænger af graden af det åbne
fællesskab der lægges op til – et
mindre mig og et større os.
Af Rasmus Lind Greiner,
billedkunstner
Jeg er billedkunstner og har i mange
år arbejdet mere eller mindre traditionelt med maleri og udsmykning.

For 10 års tid siden begyndte jeg at
lave udsmykningsprojekter sammen
med børn i børneinstitutioner. Det
ene tog det andet og de senere år har
næsten ikke bestilt andet end at lave kunst på fællesskabets præmisser.
Min kunst er min hjertesag, men den
her måde at arbejde med kunsten på
har medført en stigende mere almen
interesse i proces- og resultatsrelaterede spørgsmål. I særdeleshed i forhold til hvordan skabende individer
træder ind og ud af givne samskabende fællesskaber, der orienterer
sig inden for det æstetiske område.
Jeg vil gerne se kunstneren som en
del af et relationelt fællesskab, hvor
det knap så meget er den enkeltes
udtryk, som det er sammenhængen
med andre individuelle udtryk, der
afgør det samlede output.
Jeg er stødt på en række teorier og

metoder indenfor især det kunst-pædagogiske- og kunsthistoriske område, der behandler den relationelle æstetik. Men jeg har i nogen grad
savnet en indfaldsvinkel til det jeg
arbejder med, som har mindre fokus
på æstetisk objekt-subjekt dannelse
og mere på almen menneskelig adfærd. Her er jeg stødt på Erving Goffmann der i The Presentation of Self
in Everyday Life (1956), der behandler menneskelig interaktion som et
socio-sociologisk aspekt, der knytter an til performative handlinger.
Jeg synes, hans rapporter lægger an
til en interessant vinkel på de individuelle og kollektive interaktionsmønstre, der knytter sig til samskabende processer.
Goffmann tager udgangspunkt i
idéen om, at når et individ interagerer med andre mennesker, vil ved-

Noter
1	Begrebet visuelle landskaber er lånt
fra Buhl, M. & Flensborg (I :2011)
og bruges i betydningen visuelt orienterede fænomener som fx computerspil, komplekse net sider, digitale
platforme, databaser og digitale billeder men også som fysisk orienterede
fænomener som boligkvarterer, byer,
skilte og udsmykning.
2	Roman Jakobsons lingvistisk orienteret kommunikationsmodel er udviklet
med henblik på sproglig kommunikation, men her omsat til analyse
af visuel kommunikation, herunder
billedkommunikation.
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kommende forsøge at tage kontrol
med det indtryk, som andre vil danne sig af ham eller hende. Der finder en dramatisering sted i interaktionen mellem mennesker, der optræder som performere og tilskuere
over for hinanden. Den centrale argumentation vokser ud af formodningen om, at livet er et stort maskebal, og at det er igennem de roller vi
påtager os i forhold til hinanden, at
vi bliver dem vi er.
Formålet for mig med murmaleriet var at prøve at inkludere de forbigående. Goffmans begreber blev min
egen tolkningsramme for en række
af de adfærdsmæssige forandringer,
der opstod i synergien mellem de
implicerede performere og tilskuere, herunder især fire piger, der gennemgik en forandring fra at være inaktive beskuere til at blive aktivt udøvende deltagere.
Trappeskakten
Trappeskakten under togbanen i Albertslund er en passage, og er derfor
ikke et sted, man sædvanligvis opholder sig. Det er et sted, man bevæger sig igennem for at komme fra
det ene til det andet. Trappeskakten
dannede rammen for et fællesmaleri (et pileabstraktions-motiv, hvor alle pilene pegede op ad trappen), der
tog afsæt i en kunstnerisk workshop,
som de forbipasserende blev inddraget i. Til daglig ville man betragte
denne kulisse som et »ikke- sted« i
byrummet, i den forstand at det ikke
har nogen stedsbetonet rumlig funktion. De sociale handlinger markerede dog her en midlertidig stedsspecifik afgrænsning for den performance, der fandt sted.
Der var i forvejen blevet gjort opmærksom på projektet i de lokale
medier, så nogle af de folk, der dukkede op, havde hørt om projektet i
forvejen. Men langt størstedelen var
forbipasserende, som blev spurgt på
stedet. Invitationsformen var inkluderende. Selve formålet var at åbne
rummet: at invitere folk ind på holdet. De fleste deltagere var på vej til
noget andet og havde ikke mere end
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5 minutter, men ind imellem blev tilskuerne hængende i længere tid.
Her vil jeg komme med et eksempel på en gruppe på fire piger i 10-12
års-alderen, da de i deres adfærdsmønstre syntes at afspejle en række
ændringer, efterhånden som de blev
mere involverede og vi lærte hinanden bedre at kende. Pigerne kom
først gående forbi. Vi kaldte på dem.
Først var de uinteresserede, men det
ændrede sig hurtigt. De stillede sig
på række foran mig og smilede. De
så ens ud i tøjet og de var alle meget respektfulde og autoritetstro. Deres kollektivt ensartede fremtræden
og måde at agere på kunne være en
indikator for at de kendte hinanden
godt. Det skulle da også senere vise sig at to af dem var søstre, den
tredje kusine og den fjerde en nær
ven af familien. Deres umiddelbare
imødekommenhed kan måske også
bunde i, at de havde haft gode oplevelser med kunstnere eller lærere før mig, således at de allerede på
forhånd havde et billede af, hvad de
kunne forvente sig.
De malede hver deres pil et tilfældigt sted, imens jeg holdt mig lidt
på afstand. De småsnakkede, afmålte situationen og var tydeligvis meget opmærksomme på min tilstedeværelse. Det lod til at de alle gerne
ville gerne skabe et indtryk af at være søde, respektfulde og autoritetstro
på samme måde, som jeg gerne ville
skabe et bestemt indtryk af at være
imødekommende og inkluderende.
Jeg holdt mig lidt på afstand og lod
dem eksperimentere, men på et tidspunkt gik jeg hen til dem og spurgte
hvordan det gik? De sagde at de synes, at det gik godt. De virkede mere
trygge. De gjorde sig ikke lige så meget umage med at smile som først,
men viste større interesse for maleriet. Samtidig hyggesnakkede de mere
med hinanden. Man kan hævde, at
de var ved at finde sig til rette med
situationen, et sted mellem front- og
backstageregionerne. En faktor i forståelse af hvad front-regionen er, er
kulissen, som betegnelse for det ydre
miljø, hvor de formelle performatiBILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016

ve handlinger foregår. Kulissen underbygger som regel den performance der finder sted og er afgørende for
udfaldet af sammenhængskraften i
enhver performance. Her var kulissen trappeskakten.
Tiden gik og pigerne var gået i
gang med at tale om sammenhængen i billedet. De blev nu mere stille,
hvilket jeg tolkede som et udtryk for
koncentration. Endnu et stykke tid
senere sagde de, at de skulle hjem
at spise, men at de ville komme tilbage igen.
Fra passiv tilskuer
til aktiv performer
Da de kom tilbage var de ikke længere venligt distancerende. De spurgte
ind til mit private liv, de sang og grinede sammen. Tværtimod, så tillod
de sig selv at hengive sig til maleriet og blev lidt småirriterede, når jeg
forsøgte at belære dem, hvilket kan
tolkes som et tegn på genkendelighed i backstage-regionen. Backstageregionen kan forstås som et sted,
hvor der i højere grad er plads til at
individer kan være sig selv og til at
de kan tilsidesætte de roller, de spiller i front-regionen. Det er altså et
mere privat sted – fysisk som mentalt. Det er her performerne tager
paraderne ned og sidestiller sig selv
med andre performere, som de i højere grad betragter som ligeværdige.
Efter endnu et stykke tid sagde de,
at de ikke ville male pile længere. De
havde kigget så længe på hele mo-

tivet, at de begyndte at se deres pile i sammenhæng med de andre pile. De spurgte om ikke de måtte rette ved de pile, som de ikke selv havde lavet, men som de mente kunne
udføres bedre. De havde dannet sig
et æstetisk overblik over kompositionen, men ikke nok med det, så begyndte de også at spørge de forbipasserende, om ikke de ville male?
Et par timer senere skulle de hjem
at spise igen, men de kom tilbage –
igen! Denne gang spurgte de med
forventende tonefald, om ikke de
måtte være med til at male det stykke på væggen, som endnu ikke var
blevet malet. Herved tog de ikke blot
ansvar for det æstetiske, men de indtog også en mere afgørende rolle i
det sociale system. De tillod sig at
blive irriterede hvis de følte sig belærte, de stillede krav og de tog ansvar.
Vi havde udviklet en hold-ånd
sammen. De havde bevæget sig
fra at være passive til at blive aktive performere, eller kunstnere, om
man vil.
Se en video om projektet på
https://www.youtube.com/
watch?v=Edq_2EXZZZA
– eller scan
QR-koden
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NOTITSER
Det digitale undervisningsforlag Clio Online har lanceret fem nye læringsportaler
til de praktisk-musiske fag for at styrke et
fagområde, der ifølge forlaget har hungret
efter gode undervisningsmaterialer.
Billedkunstfaget har fået sin helt egen
portal.

Helen Klavsen

nt i
kolen”

DIGITAL BILLEDKUNST

findes
abe-

Billedkunstfaget kan prøves gratis i 30 dage på clioonline.dk/billedkunstfaget - eller
scan QR-koden.
Portalen til billedkunst hedder Billedkunstfaget, og bag den står redaktør Eva Müller, der
er uddannet billedkunstlærer. Hun fortæller,
at Billedkunstfaget er meget visuelt opbygget
med mange billeder og videoer, der skal få
eleverne til at forholde sig til kunsten. Det er
en stor fordel, da det for mange skoler er dyrt
at tage på museum, påpeger hun.

BØGER

DIGITAL
BILLEDKUNST

Digtital billedkunst
Tidligere fagkonsulent Helen Klavsen, har
sammen med Gyldendal udgivet bogen
Digital Billedkunst. Bogen henvender sig
til billedkunstundervisere og giver på sine
140 sider bud på forskellige måder at inddrage digitalt billedarbejde i billedkunstundervisningen i emner som: Tegning, Portræt, skulptur, Arkitektur og design, Animation og kunsthistorie. Desuden indledes
bogen med teori om farver og billedkomposition og afrundes med eksempler på
elevers præsentationer.
Efter hvert afsnit gives en liste over bøger
og værker, hvori man kan afsøge inspiration om emnet.
Til bogen er tilknyttet hjemmesiden digitalbilledkunst.gyldendal.dk, hvor billedkunstunderviseren kan finde inspiration
til yderligere arbejde med bogens emner,
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samt links til relevante hjemmesider med diverse interaktive opgaver og spil til brug i
undervisningen. På hjemmesiden kan hentes
skabeloner til arbejdet med de af forfatteren
foreslåede aktiviteter.
Forløbene i bogen er opstillet overskueligt
med varighed, mål, materialer og arbejdsproces.
Det ligger implicit i de enkelte afsnit, at underviseren er bekendt med hvilke programmer, der kan benyttes til hvilke aktiviteter.
For en underviser, som ikke har så meget
erfaring med digitalt billedarbejde, ville det
sikkert være rart med en introduktion til let
tilgængelige og nemme billedbehandlingsprogrammer. Disse kunne stå som et indeks
– fx bagerst i bogen med en lille gennemgang af metoder.

Forberedelse
Fri entré

Gratis
x

Banegården i Åbenrå

x

Brandts

Billedkunstoffensiv
på skolemessen 2016
I år deltog Danmarks Billedkunstlærere for
første gang i Skolemessen i Århus den 13.
– 14. april sammen med Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. Omkring
200 mennesker fra hele landet gæstede
vores stand, bladrede i billedkunstbøger,
forsynede sig med informationsmateriale,
tidsskrifter og plakater og fik en snak om
billedkunsten og dens plads i folkeskolen.
Blandt de besøgende var mange billedkunstlærere og andre folkeskolelærere,
men også fri- og efterskolelærere, bibliotekarer, pædagoger, konsulenter, designere
og forlagsfolk m.fl. lagde vejen forbi.
Det var en god oplevelse og vi havde en
god dialog med de besøgende, som også
blev opfordret til at melde sig ind i vores
forening.

x

Bornholms Kunstmuseum

x
x

x for kreds 10

Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

x

Davids Samling

x

x

Den Frie, København

25 kr.

Den Hirschsprungske Samling

x

Det nationalhistoriske museum, Frederiksborg

x

Esbjerg Kunstmuseum

x

Frederikshavns Kunstmuseum

x

Fåborg Museum
Gammel Dok

x

x
x
x

HEART i Herning

x

Heerup Museum

x

Holstebro Kunstmuseum

x

Horsens Kunstmuseum, Lunden

x

x

Jens Søndergård Museet, Bovbjerg

x

x

J.F.Willumsens museum

x

x

Johannes Larsen Museet

x

Kastrupgårdsamlingen

x

x

Kunstcenter Silkeborg Bad
Kunsten MUSEUM of Modern Art Aalborg

x

Kunstforeningen Gl. Strand
Kunsthallen Nikolaj

x

x
x
x

Kunsthallen Nord
Kunsthal Aarhus

x

Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa

x

Kunstmuseet Køge Skitsesamling

x

Kunstmuseet i Tønder

x

Louisiana

x

Museet Holmen,Løgumkloster

x

Museet for Samtidskunst, Roskilde

x

x
x

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig

x

Nivaagårds Malerisamling

x

Ny Carlsberg Glyptotek

x

Odsherred Kunstmuseum

x

Portalen Hundige

x

Randers Kunstmuseum

x

Bogen henvender sig med sine aktivitetsforslag primært til de yngste elever i grundskolen.
Det kunne også være interessant at se eksempler på, hvordan underviseren på mellemtrin og evt. valghold i udskolingen kan
guide eleverne i billedredigering samt se
bud på eksempler fra (samtids)kunstens
verden og elevarbejder med inspirerende
kvalitet.
AR

Rønnebæksholm kunst- og kulturcenter

x

Skive Kunstmuseum

x

Skovgaard Museet, Viborg

x

Utzon Centret i Ålborg

x

Digital Billedkunst
Af Helen Klavsen
1. udgave. 1 oplag 2015, 143 sider
Pris med moms: kr. 373,75
Gyldendal, Copenhagen
ISBN 978-87-02-18017-6

Vejen Kunstmuseum

x

x

Sophienholm

x

Sorø Kunstmuseum

x

Statens Museum for Kunst

x

Sønderborg Slot, Kunstafdelingen
Thorvaldsens Museum
Trapholt

x
x hverdage

x
x

x
x

x

Vendsyssel Kunstmuseum

x

Viborg Kunsthal

x

Aabenraa Museum, Kunstafdelingen

x
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x
x

Vejle Kunstmuseum
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Skoletjeneste

Brandts 13 (tidligere Fyns Kunstmuseum)

G. Holtegård

SKOLEMESSE

Halv pris

x hverdage

Arken

Hun fortæller ligeledes, at der er lagt vægt
på at træne eleverne i at arbejde innovativt.

De fem læringsportaler dækker fagene
håndværk og design, musik, billedkunst,
madkundskab samt idræt til mellemtrinnet.
– Alle fem læringsportaler er ligesom de
øvrige portaler hos Clio Online opbygget
efter Fælles Mål. De har komplette årsplaner og masser af forløb, og ikke mindst
er de spækket med tekster og aktiviteter,
videoer, billeder og interaktive elementer,
forklarer Marie Danø, der er pædagogisk
chefredaktør hos Clio Online.

Aros Aarhus Kunstmuseum
– Portalen indeholder både traditionelle og
genkendelige elementer kombineret med
mere nytænkende og utraditionelle. Den
kommer rundt om klassiske emner som fx
kunstnere, kunstperioder og arkitektur. Der
er noget for alle – både de nyuddannede,
garvede, nysgerrige og ambitiøse lærere,
fortæller Eva Müller.

Nyt digitalt undervisningsmateriale
til billedkunstlærerne

Helen Klavsen

øb er
essen,
erialer.

Museum

DIGITALT MATERIALE

ST

digitale
Mål for

MUSEUMSLISTEN 2016
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NOTITSER

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

KALENDEREN
Fredag den 2. september kl. 16.30 – 21.00
Generalforsamling og Kunstudflugt – kreds 3
Rundvisning, kaffe, generalforsamling, buffet.
Sted: Kunstrelateret sted i Aarhus.
Pris: Gratis for medlemmer.
Tilmelding: senest den 19. august på www.db3.dk
Tlf. 23 44 62 48 – ingerjo@stofanet.dk

Onsdag den 14. september kl. 17.00

Generalforsamling hos Jens Galschiøt – kreds 5

Fredag den 16. september
– søndag den 18. september
Monotypi med gelliplader
v. billedkunstner Karen Serena – max. 15 personer.
En spændende ny måde at arbejde med grafik/tryk uden
brug af en trykpresse.
Med gelatinepladen kan du eksperimentere med egne
mønstre ved hjælp af akrylfarver, valser, pensler mm.
Sted: Feriekolonien Halleklippen,
Årsdalevej 2,
3730 Nexø
Pris: 1.500 kr. for kursus, ophold og forplejning
(ikke medlemmer 2.000 kr.)
Materialer: 100 kr.
Tilmelding: Senest 13. august på dbl7.dk

Fredag den 23. og lørdag den 24. september
Maleri – kreds 5
Jacob Herskind – www.jacobherskind.dk

Onsdag den 28. september kl. 18.00 – 21.30
Anderledes skulpturkursus & generalforsamling
– kreds 7
Kom til 1,5 times inspirationskursus i anderledes skulptur
og få ideer med hjem til 6 undervisningstimer. Deltag bagefter i den hyggelige generalforsamling, hvor du kan vinde
et gratis kursus efter eget valg.
Sted: Allerød Billedskole,
Lyngevej 198
Allerød
Pris: Gratis. Der bliver serveret ost, brød og vin.
Tilmelding: Senest 27. august på dbl7.dk

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

Fredag den 7. oktober 16.00 – 20.00
Lørdag den 8. oktober 10.00 – 15.00
Maleri – lag på lag: En verden uden mennesker
v. billedkunstner Jane Susanne Andersen
Med udgangspunkt i Mette Rishøjs malerier arbejder vi
med maleri i flere lag.
Sted: Mølleskolen Ry
Skanderborgvej 50
8680 Ry
Pris inkl. forplejning fredag: Personlige medlemmer 700 kr.
Skolemedlemmer/ikke medlemmer 1100 kr.
Tilmelding: Senest 23. september
Kursusansvarlig: Helle Vilslev
Tlf. 86 10 57 59 / 21 13 37 59

Glas
Bullseye glas, system 96, pulver, Værktøj, Ovne.
Åbningstider
Mandag – Onsdag
Torsdag
Fredag

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

7.30 – 16.30
7.30 – 18.00
7.30 – 14.00

Berit og Lars Kristiansen
Mail:
Tlf

lk@sorringler.dk
bk@sorringler.dk
86957300

Fredag den 25. og lørdag den 26. november
Fabeldyr i papir-ler – kreds 5
Simon Maltha www.maltha-keramik.dk

Søndag den 27. november kl. 11.00 – 15.00
Julie Kyhls forunderlige verden
v. billedkunstner og scenograf Julie Kyhl
Kom og lær at lave fantastiske papirblomster og papir
guirlander under Julies kyndige vejledning.
Sted: Toldkammeret,
Havnepladsen 1
3000 Helsingør
Pris: 200 kr. (ikke medlemmer 300 kr.)
Tilmelding: senest 29. oktober på dbl.dk

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

Billedkunstens Dag

Fredag den 3. og lørdag den 4. februar 2017
Din egen Diva – kreds 5
Jane Susanne Andersen www.janesusanne.dk

I mere end 40 byer landet over blev Billedkunstens Dag

10., 11., 12 og 17., 18. og 19. marts 2017

væld af aktiviteter for anslået 8.000 børn og unge. Der

Bronzestøbning – kreds 5
Hos Jens Galschiøt
Claus Jensen www.clausjensen.biz

blev trykt og runddelt 33.000 GoCards, hvoraf 75 % blev

Fredag den 31. marts og lørdag den 1. april 2017

Sjælland, TVsyd og Folkeskolen.

Papirklip – kreds 5
Sonia Brandes www.soniabrandes.dk

Inspirationskataloget blev udsendt på mail til 2.445

fejret af over 60 forskellige institutioner/aktører med et

taget. I flere lokale medier blev dagen omtalt samt i P4

modtagere og blev downloadet 4.968 gange.

Torsdag den 29. september kl. 9.00-16.00

Mange tog opfordringen om at lægge billeder af deres

Skab din egen skulptur v/ Tina Lund Christiansen
Indhold: Lav din egen skulptur trin for trin m. bl.a. skulpturlim og stof. Herefter er det nemt at overføre forløbet til
f.eks. store skolebørn.
Deltagerne vil efterfølgende få tilsendt Tinas e-bog
»Skab din egen skulptur«.
Sted: Uglegårdsskolen, Højagervænget 25,
2680 Solrød str.
Pris: Medlemmer gratis, ikke-medlemmer kr. 200,Mailadresse eller link til tilmelding/yderligere oplysning:
Tilmelding til Erik Christiansen på mail eller telefon
senest 12. september 2016
erik.b.christiansen@gmail.com – tlf. 56 14 39 36

aktiviteter på instagram mærket #billedkunstensdag.
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Næste år satser vi på at få endnu flere med. Dagen
ligger altid onsdag i uge 11.

Info til kalenderen
sendes til redaktionen

BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016

Derfor husk næste års Billedkunstens Dag
den 15.marts 2017 i din årsplan.

BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2016
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B

Afsender:
Danmarks Billedkunstlærere
Afsender:
Platanvej
4200 Slagelse
Danmarks8,Billedkunstlærere
Platanvej 8
4200 Slagelse

EN VERDEN AF FARVER OG MATERIALER

Enkel og
effektiv tud der
ikke stopper
til

Billedkunstfaget

Undgå
fejlbrug!
Hver farvetype
har sin egen flaske.

Flaskerne har forskellig facon,
blank overflade til blanke
farver og mat overflade
til matte farver.

Komplet digitalt undervisningsmateriale

Ny læringsportal med forløb,
årsplaner opbygget efter Fælles Mål
og meget, meget mere ... iKvalitetsfarver
flotte nuancer,

som kan blandes indbyrdes og binder på de
fleste overflader.

PRØV GRATIS

Billedkunstfaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale – skræddersyet
A-mærket
efter Fælles Mål i 3.-5. Dansk
klasse. Læringsportalen
udvider den
traditionelle
etiket
betyder at flaskens
undervisning i faget med
med udførlig
digitalt vejledning
arbejde, hvor dine elever
kan
arbejde med
indhold efterlever
de den
om
brug
og
rengøring
strengeste
miljøkrav*
højaktuelle genre billedmedier – både i en faglig og praksisnær kontekst. Her
samt tydeligt logo for
*Læs mere om
er noget for både den nyuddannede,
og
ambitiøse
lærer.
A-B-C-D
mærkningen på
hver farvetype garvede, nysgerrige
av forms hjemmeside:

www.avform.dk
Prøv gratis i 30 dage på Billedkunstfaget.dk

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

