
Bi
lle

dp
æd

ag
og

isk
 Ti

ds
sk

rif
t

Nr. 2
Juni 2021

Billedværkstedet



ANNONCER
1/1 side (185x260 mm): sort/hvid  kr. 3.400,-    4-farve kr. 5.300,- 
1/2 side (185x126 mm): sort/hvid  kr. 2.200,-    4-farve kr. 3.600,-
Ved samtidig bestilling af 4 stk. gives 10% rabat. Bagside: Forhandles individuelt i forhold til omfang m.v. 
Ovenstående priser er excl. moms og beregnet efter reproklart materiale.

ISSN-0908-6293

MEDLEMSKAB – ABONNEMENT
Alle henvendelser vedr. medlemskab, abonnement og levering af Billedpædagogisk
Tidsskrift skal ske til Danmarks Billedkunstlærere, Administrationen: 
Teddy Andersen, Platanvej 8, 4200 Slagelse, tlf. 51 90 07 30, mail: teddyandersen@mail.tele.dk
Abonnementspris: 400 kr. + moms – Løssalg: 100 kr. pr. eks. + moms og porto.
Vedr. løssalg, henvendelse: Anna Støttrup, Godthåbsvej 103 A, 7400 Herning, 
tlf. 51 26 27 57, mail: post@anna-stoettrup.dk

KREDSFORMÆND
Kreds 1, Nordjylland
Vibeke Holt Andersen 
St. Algade 17, 9240 Nibe
Tlf. 61 16 36 11 
Mail: vibekeholt@icloud.com

Kreds 2, Vestjylland
Hanne Klinkby Østergaard
Guldblommevej 12, st.tv., 8800 Viborg
Tlf. 22 81 93 83
Mail: hanneklinkby@gmail.com

Kreds 3, Østjylland
Inger Johansen
Sophus Bauditzvej 38, 8230 Aabyhøj
Tlf./fax 86 15 82 36
Mail: ingerjo@stofanet.dk

Kreds 4, Syd- og Sønderjylland
Ingelise Knutzon
Dalen 34, 6700 Esbjerg
Tlf. 21 75 23 71
Mail: iknutzon@outlook.dk

Kreds 5, Fyn
Ulla Englich
Højlykke Allé 45, 5270 Odense N
Tlf. 30 29 26 72
Mail: ue@nal-net.dk

Kreds 6, Vest-, Sydsjælland og Storstrøm
Annette Møller Hansen
Sneslevvej 47, 4250 Fuglebjerg
Tlf. 72 48 12 70
Mail: amha@pha.dk

Kreds 7, Nordsjælland og Bornholm
Jeanne Vilhelmsen
Fuglsangpark 133, 3520 Farum
Tlf. 40 21 25 76
Mail: jeanne.vilhelmsen@gmail.com

Kreds 8, København, Frederiksberg
Ulla Brun Fog
Gl. Kongevej 90, 4.th, 1850 Frederiksberg
Tlf. 33 23 25 85, 
Mail: ullabrunfog@gmail.com

Kreds 11, Roskilde
Jeanette Petersen
Maglekæret 47f, 2680 Solrød
Tlf. 24 82 74 08
Mail: renoirjp@hotmail.com

ARTIKLER TIL BLADET
Hvis man vil skrive til bladet, skal man kon-
takte et redaktionsmedlem i god tid, før det 
aktuelle nummer udkommer.
Datoer for deadline – angivet nederst på denne 
side – gælder for allerede aftalte artikler, for 
annoncestof og eventuelle notitser og for stof 
til kalenderen. Man kan altså ikke indsende en 
uopfordret artikel »inden deadline« – og regne 
med at den bliver optaget.

 DEADLINE: Nr. 1/21: 1. marts 2021 – Nr. 2/21: 1. maj 2021 – Nr. 3/21: 1. september 2021 – Nr. 4/21: 1. november 2021 OPLAG: 2.300

Annoncer henvendelse: 
Hanne Klinkby Østergaard
Guldblommevej 12, st.tv., 8800 Viborg
Tlf. 22 81 93 83 
Mail: hanneklinkby@gmail.com

Billedpædagogisk Tidsskrift 
udgives af DANMARKS BILLEDKUNSTLÆRERE

med støtte fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestillings udlodningsmidler.

REDAKTION
Redaktionens adresse: Kvædevej 7, 8920 Randers NV
Dorte Carlsen Baggenæs, Kvædevej 7, 8920 Randers NV, tlf. 29 84 50 01 (ansvarsh.), 
mail: dorteb@post.tele.dk
Ulla Brun Fog, Gl. Kongevej 90, 4. th., 1850 Frederiksberg, tlf. 33 23 25 85, mail: ullabrunfog@gmail.com
Torben Blankholm, Østerbrogade 126, 3. th., 2100 København Ø, tlf. 41 40 35 47,
mail: torben.blankholm@gmail.com
Anette Ryttergaard Jespersen, Nedrevej 67, Albæk, 8930 Randers NØ, tlf. 51 86 09 26,
mail: anetteryttergaard@gmail.com
Anne Louise Bahn, Tårnhøjgård 29, 3500 Værløse, tlf. 24 94 57 47, mail: anlb@kp.dk

Produktion:  Skagen Bogtrykkeri as, I.P. Thomsens Vej 5, 9990 Skagen,  
tlf. 98 45 12 22. www.skagenbogtrykkeri.dk

FORSIDE: Foto: Per Kjærsgaard Jensen

LANDSSTYRELSEN
Landsformand: Lykke Østrup Andersen, Stjerneborg Allé 7, 2870 Dyssegård
 tlf. 22 72 89 46, mail: landsformanden@danmarksbilledkunstlaerere.dk

Næstformand: Susanne Skou Kristensen, Sdr. Kirkevej 2, 6760 Ribe
 tlf. 20 45 28 36, mail: susanneskouk@gmail.com

Landssekretær: Anna Støttrup, Godthåbsvej 103 A, 7400 Herning
 tlf. 51 26 27 57, mail: post@anna-stoettrup.dk

U.P.: Ulla Brun Fog, Gl. Kongevej 90 4. th., 1850 Frederiksberg
 tlf. 33 23 25 85, mail: ullabrunfog@gmail.com

 Hanne Klinkby Østergaard, Guldblommevej 12, st.tv., 8800 Viborg
 tlf. 22 81 93 83, mail: hanneklinkby@gmail.com

Suppleanter: Jeanette Petersen, Maglekæret 47f, 2680 Solrød
 tlf. 24 82 74 08, mail: renoirjp@hotmail.com

 Pia Kortsen, Børglumvej 83,1, 7400 Herning
 tlf. 97 19 24 31, mail: piax1764@dblit.dk

 Anne Rasmussen, Nørregade 17, Vammen, 8830 Tjele
 tlf: 22 76 79 67, mail: anneras19@gmail.com

Landsstyrelsens kasserer: Teddy Andersen, Platanvej 8, 4200 Slagelse 
 tlf. 51 90 07 30, mail: teddyandersen@mail.tele.dk

Børne- og undervisnings- Marlene Muhlig, 
ministeriets læringskonsulent tlf. 23 74 59 79 - træffes torsdag og fredag.
i billedkunst: Mail: marlene.muhlig@stukuvm.dk

Hjemmeside adresse: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Hjemmesidens redaktion: Susanne Skou Kristensen, Sdr. Kirkevej 2, 6760 Ribe
 tlf. 20 45 28 36, mail: susanneskouk@gmail.com



Billedværkstedet
Det burde være indlysende, at ophold og virke i rum, der appellerer til sanserne, rum som er varierede i deres udform-
ning og udrustning, og som taler til fantasien og oplevelsesevnen, har betydning for skolegangen. Den slags gode rum 
er et gratis læremiddel, der kan understøtte det sansemæssige og dermed den æstetiske læring. 

Det traditionelle rum er i færd med at blive opløst, tid – og stedsforskydninger invaderer os, de elektroniske medi-
er spiller en stor rolle i hele samfundet. Men børn afkoder stadig deres fysiske omgivelser kropsligt og visuelt. Der er 
mange processer, de dagligt er deltagere i. Brug af skolens bygninger er en af de processer. Processer, der er ved gen-
tagelse, bliver en del af skoleforståelsen. 

Den måde vi indretter og bruger billedværkstedet på, fortæller noget om, hvordan voksne tænker og værdsætter 
det, der finder sted i lokalet. Læs om skolens – måske vigtigste – rum i dette blad. Redaktionen ønsker alle en dejlig 
sommer.
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Rummets betydninger
Rummene skulle være store og ly-
se i de skoler, der blev bygget for 
alle »babyboomer« børnene, der 
skulle i skole i 50’erne. Aulaen var 
stor og åben. Her kunne fædrelan-
dets sange klinge godt og højt med 
1000 stemmer. Rummene og deres 
indhold af møbler og billeder har 
givetvis påvirket os på forskellige 
måder. Denne påvirkning er i dag 
beskrevet som gensidig, idet vi som 
individer også er med til at foran-
dre rummene ved vor tilstedevæ-
relse og aktiviteter.

Af Ingelise Flensborg, lærer,  
cand. pæd. og ph.d. – æresmedlem 
af billedkunstlærerforeningen

I vore lokaler på den kommunale fol-
keskole (det var i gamle dage!) hang 
der en række billeder, som man blev 
mødt af hver dag.

Det var de såkaldte anskuelsestav-
ler, hvor forskellige tableauer som 
stenaldermenneskers levested og 
værktøjer, frugtplukning i haven og 
æblets udseende, maskiner i funkti-
on og bibelske motiver og historiske 
begivenheder blev anskueliggjorte. 
Datidens PowerPoints! (Se fx skole-
historie, AU Library Emdrup, Aarhus 
universitet). 

Samfundet var ret billedløst, da 
anskuelsesbillederne første gang 
blev sat op, og her fik børnene så 
bl.a. mulighed for at se, hvordan tin-

gene så ud på forskellige steder, som 
man ikke kunne komme til p.g.a da-
tidens sparsomme rejseaktivitet.

Jeg så meget på de billeder og 
kunne drømme mig ind i billedernes 
miljø, når timerne kedede mig, og 
væggenes ensformighed blev træt-
tende.I skolen var de interessante lo-
kaler naturfagslokalet med udstoppe-
de dyr og nye planter hver uge, fy-
siklokalet med kolber og gashaner, 
og geografilokalet med de mange 
kort og flotte sten. Her blev sanser-
ne stimuleret, om det så var af lug-
ten af gas eller de støvede dyr.

Ligeledes tegnesalen, hvor borde-
ne var stillet i en firkantet form med 
et lille bord i midten til den opstil-

Anskuelsestavle.
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Anskuelsestavle.

Rummet bygger på retningerne omkring os (Thomas Thiis-Evensen).

ling, der skulle tegnes den dag. Her 
kom mest drengeklasser, og vi pi-
ger måtte blive i vort klasselokale, 
men havde en hyggelig lærerinde, 
som gav opgaver med silhuetter, hit-
te frem teknikker, blow-up og meget 
andet moderne billedpædagogik, og 
så læste hun Sherlock Holmes, når vi 
begyndte på opgaverne.

De gamle anskuelsesbilleder skul-
le med et nutidigt ord give mulighed 
for semiotiske kundskaber, altså til 
at tolke og forstå tegn. Man skulle 
samtale om billederne a la billedana-
lyse, og man fik således viden om 
noget, der ikke kunne ses eller erfa-
res i virkeligheden.

Socialt rum
Igennem begrebet socialt rum viser 
sig et skift i synet på rum, som inde-
holdende en materiel aktivitet som 
værksted, køkken, stadion, lærer-
værelse, kontor, vaskerum, til rum 
i hvilke subjektiviteter og psykiske 
tilstande produceres, og i hvilke der 
finder sociale relationer sted, som 
hele tiden forandrer disse rum og de-
res betydninger.

Rum skifter betydninger alt efter 
deres indhold af individer med nye 
behov og ønsker. Igennem bevægel-
ser i rum, rumlige forestillinger og 
rumlige interaktioner udvikler men-

nesker repertoirer til nye variatio-
ner af virkeligheden. Der er kogni-
tive funktioner i det visuelle design 

(og det var man måske ikke helt be-
vidst om i de store tomme lokaler), 
og det er således meget vigtigt, at lo-
kalerne er indrettet med mange san-
selige kvaliteter

Æstetiske funktioner 
= sansekundskabende funktioner
Der dannes kropslige bevægelseser-
faringer, når man færdes i forskel-
lige rum. Rummene har hver deres 
struktur og retningsangivelser. Der 
kan være tale om placering af former 
oppe eller nede, højder i rummet og 
udstrækningen af det. Disse forhold 
påvirker kroppen, fordi grundlaget 
for oplevelsen af formerne stammer 
fra kropslige erfaringer i hverdagens 
handlingsrum og fra erfaringer med 
tyngdekraften.

Æstetiske oplevelser er med til at 
bestemme de opmærksomhedsmå-
der, der er aktive inden for en kul-
tur. De etablerer nye måder at være 
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opmærksom på! Æstetiske oplevel-
ser med former og farver, musik og 
dans bidrager til den personlige erfa-
ringsdannelse og dermed konstrukti-
onen af viden. Ofte har tidligere bil-
ledkunststuderende sagt til mig, at 
de er så glade for, at de havde bil-
ledkunst, fordi de lægger mærke til 
så mange detaljer i det fysiske mil-
jø og nyder at opleve farvenuancer 
og former i deres liv, ikke blot i kun-
sten, men i hverdagens skift af mil-
jøer og genstande.

Rumlige opmærksomhedsmåder
Hvis vi ikke skal fare vild i de infor-
mationer, vi modtager dagligt i sta-
digt større tempo, er en oppriorite-
ring af rumlige opmærksomhedsmå-
der betydningsfuld. 

Rum giver forudsætninger for be-
stemte handlinger. Rummets indret-
ning og dermed dets adgang til be-
vægelsesmønstre og sanselige erfa-
ringer er af stor betydning for vor 
kognitive udfordringer. 

Sen kreative proces udvikles i en 
konstant svingning mellem ubevid-
ste indtryk på stedet og bevidste ud-
tryk i. (Bech-Danielsen 2006).

På det tidligere seminarium i Jon-
strup havde billedkunstlæreren et 
meget lyst rum, som var fyldt med 
billeder og skulpturer. Planter hang 
ned fra loftet, og hylderne var fyldt 
af papir i alle farver og redskaber 
som pensler, lerpinde, slynger og 
kavaletter. Det var et herligt krea-
tivt inspirationsrum. Et andet loka-
le var med skrå vægge oppe under 
taget med modeller fra gammel teg-
neundervisning sat op på hylderne 
i lokalet, en keramikovn og spande 
med begitning og glasur samt stø-
befade, der viste hen til mange ak-
tiviteter.

Mimesis
Den tyske professor i pædagogik 
Christoph Wulf har med kroppen 
som udgangspunkt forsket i, hvor-
dan vi ser og afkoder hinanden, og 
hvordan vi bruger disse bevægelser 
til at danne betydninger i de måder, 
vi omgås på.

Bevægelserne udforsker hen ud 
fra forskellige kategorier bl.a. ritu-
aler, gestik, performativitet.

Det, der gør ham interessant for 
skolen og i særlig grad for undervi-
sere i billedfag og visuel kultur er, 
at han kobler kroppens visuelle for-
midling af betydninger i en pædago-
gisk kontekst. Når vi mødes i værk-
stedet f.eks., fortæller kroppen i bil-
leder, som vi aflæser og lærer af, 
samt orienterer os efter. Wulf giver 
disse billeder kategorier, som han 
udforsker betydninger af. Et af de 
begreber, han har koncentreret sig 
om, er begrebet mimesis. 

Sammen med sin kollega Günther 
Gebauer har Wulf introduceret en 
forståelse af mimesis, hvor mime-
sis er karakteriseret ved at være en 
selvstændig handling, der forhol-
der sig til andre handlinger. Mime-
sis rummer et fremvisende aspekt. 
Der er således tale om mere end en 
efterligning eller en kopiering af det, 
man ser. Der er derimod tale om en 
social handling, hvor man fortol-
ker, det man ser og giver det et nyt 
udtryk. Herved tilføres mimesis et 
æstetisk aspekt, idet det indeholder 
en betydningsdannende funktion. 
Mimesis ses som en måde at lære på 
– igennem det at se, afkode og dan-
ne betydning af kroppens bevægel-
ser (man ser hænderne, der ælter, 
sætter sammen, sætter spor, man 
ser og efterligner den måde, man er 
i værkstedet på, man optager rum-
mets konventioner)

Wulf mener, at vigtige dele af 
den kulturelle læring i grundskolen 
sker gennem mimetiske processer. I 
disse bliver billeder, skemata, fore-
stillinger om andre mennesker, om 
sociale situationer, begivenheder og 
handlinger, kropsliggjorte og inter-
naliseret i den mentale forestillings-
verden. Derved skabes en praktisk 
viden, hvorigennem børn får fær-
digheder i at lære og handle fæl-
les, at leve og at være. Mennesket 
og omverden er relative væsener og 
princippet for deres væren er relati-
onen. Sansning er den tilblivelses-
proces, hvorigennem relationen op-

står, og gennem sansningen oplever 
vi mangfoldigheden i vores verden.

Sanselig orientering
Nutidens materielle og kulturelle 
hverdagsliv omfatter en mangfol-
dighed af relationer, genstande, me-
dier, institutioner mm, der på for-
skellige måder påvirker hvert en-
kelt individs oplevelser, forståelser 
og handlinger gennem sansepåvirk-
ninger.

Dertil er sanselig orientering ikke 
blevet mindre væsentlig og grund-
læggende i en verden med elektro-
niske medier. Blot er der i kraft af 
disse opstået nye og mere komplek-
se former for sansepåvirkning og 
vor krop har fået flere »proteser« at 
orientere sig med via den udbredte 
teknificering, form af nye redskaber 
som mobiltelefoner og skærme (det 
ved vi jo alle sammen, men hvad 
sker der under brugen?), hvilken 
kunnen-krop udvikles? Det er på-
vist, at menneskers forståelse af ob-
jekter og redskaber er relateret til de 
praksisser, som involverer et objekt 
eller redskab. Vi udvikler herigen-
nem en færdighedsmæssig kund-
skab, som indeholder en tavs kund-
skab. Den tavse kundskab er knyt-
tet til kroppen, og kroppen har igen 
altid været et aspekt i udformningen 
af teknologi. (Bourdieu og Polynai). 
Ligeledes er rummene, vi færdes i, 
grundlæggende for udvikling af ori-
entering i både konkret som over-
ført forstand.

Læring i praksisfællesskaber
Forståelser af læring som fx leg som 
læring, produktion som læring, kon-
struktivisme og situeret læring, un-
dervisningsdifferentiering, ansvar 
for egen læring, nye teknologier, 
multimedier etc. må medføre en ud-
videt opfattelse af rum. Viden ses 
ikke som et isoleret fænomen, men 
ses tilknyttet handling og bliver til 
personlig meningsfuld viden gen-
nem aktivitet-tilegnet i situationen.

I Lave og Wengers teori tales om, 
hvordan en læring finder sted (La-
ve og Wenger, 1991). Og det STED, 
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hvor læringen finder sted, er også af 
betydning. Her erfares alle de fysi-
ske forhold og kvaliteter som udvik-
ler sanserne, som skaber følelsestil-
knytninger og dermed er basale for 
læringen.
•  Enhver didaktik, der ikke udspil-

ler sig i en verden, der tager hen-
syn til børns basale sansemæssige 
erfaringsudvikling, bevæger sig ik-
ke blot i et vakuum, men produce-
rer det også selv 
 

Jeg vil til sidst vise en model af Tho-
mas Thiis-Evensen, som jeg har haft 

megen glæde af både i billedanalyse 
som i rumanalyser.

Det vigtige i denne model er, at 
den viser, hvordan retningsdannel-
serne er formernes fælles karakter-
udtryk og at vi kan mærke dem, re-
gistrere dem via vor krop. Former-
nes virkning på mennesket gives af 
erfaringer med de samme retnings-
dannelser – »vi genkender« dem! 

(Se mere om rum i Gernot Böhme 
2007 – fx virtuelle rum som sam-
menblandinger af fremstillingsrum 
og kropslige rum). 
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Værkstedet

Denne artikel handler om en må-
de at indrette et billedværksted 
på. Den handler om, hvordan det  
her har været muligt at tage in-
dividuelle hensyn til skolens ele-
ver og om, hvordan det i praksis  
udfoldes. 

Af Per Kjærsgaard Jensen, 
billedkunstner og underviser 
på Bifrost, Randers

Bifrost
Øverst oppe i FOF’s bygning i Ran-
ders har Bifrost til huse. Bifrost er 
en kunstskole for voksne med særli-
ge behov. Eleverne møder dagligt fra 
9 – 14.30. Det er en spredt gruppe af 
voksne med meget forskellige, sær-
lige behov – en dagskole, hvor der 

kan arbejdes i længere tid ad gan-
gen, og hvor man nødvendigvis ikke 
behøver at rydde noget væk, når da-
gen er omme. Det er en skole, hvor 
man kan være elev i en længere år-
række. Nogle af eleverne har været 
på Bifrost i 15 år.

Det individuelle
På Bifrost har vi 2 store lokaler til rå-
dighed, Det ene er med skillevægge 
opdelt i små personlige rum, så hver 
elev har sin egen plads med bord 
og opslagstavler. Da skolen starte-
de, sad eleverne alle sammen ved et 
stort bord og arbejdede. Det gav dog 
en del konflikter, da der var store in-
dividuelle forskelle på, hvornår ele-
verne var motiverede til at arbejde, 
og hvornår de havde brug for en lille 

pause. Kort sagt, blev det ofte til me-
get forstyrrende snak, væltede kaffe-
kopper etc.

Da vi senere flyttede i større lo-
kaler og havde mulighed for at la-
ve nogle individuelle arbejdssteder 
med eget bord og opslagstavler, blev 
det en del af løsningen. Eleverne fik 
dermed mulighed for at indrette helt 
deres eget sted ud fra interesser og 
behov. Det vigtigste i denne sam-
menhæng var, at eleverne følte sig 
trygge på deres arbejdssted. Anne 
Dorthe havde f.eks brug for at ha-
ve sine egne blandede farver ståen-
de i små bøtter, fordi hun arbejde-
de med kompositioner af rene, far-
vede billedflader. Helle Majbritt hav-
de brug for hele tiden at have et lille 
lager af rene, hvide lærreder ståen-

8 BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2021



Tre forskellige 
personlige 

arbejdsrum.

de. Måske af frygt for at mangle no-
get at male på.

Der er stor forskel på, hvordan de 
forskellige elever indretter sig. Nog-
le har behov for et meget ryddeligt 
bord og rydder op efter sig hver dag, 
inden de forlader skolen. Andre la-
der blot alt ligge og fortsætter arbej-
det dagen efter. For enkelte er det 
vigtigt at være omgivet af genstan-
de og billeder, der spejler deres in-
teresser og inspirationskilder, og de 
opbygger deres lille arbejdsplads 
helt collageagtigt med udklip, fotos 
og fundne ting. De fleste sidder dog 
omgivet af deres egne, færdige vær-
ker. Det er vigtigt for os lærere, at 
vi ikke sætter begrænsninger for den 
enkelte, men lader eleven selv skabe 
de bedste betingelser/omgivelser for 
at kunne arbejde optimalt. 

Fællesskabet
Efterhånden er det blevet sådan, at 
flere af eleverne har brug for at væ-
re i et arbejdsfællesskab i et stør-
re rum. De bruger så deres person-
lige plads som en opmagasinerings-
plads, hvor de har de færdige vær-
ker og projekter, de er i gang med. 
Det, blot at mærke en fysisk tilstede-
værelse af andre tæt på, er for nogle 
utroligt vigtigt for at føle sig trygge, 
og det er desuden med til at dække 
et socialt behov.

I det store fællesrum har vi 2 hvi-
de endevægge. Den ene bruges til at 
præsentere færdige værker på. Den 
anden væg blevet til en slags wall of 
fame, hvor vi kan hænge forskellige 
ting op, der har fælles historie og in-
teresse. Da vi er 6 lærere, der deler 3 
fuldtidsstillinger, har vi her desuden 
en opslagstavle med lærernes por-
trætter (magnetbadges), så eleverne 
visuelt kan følge med i, hvem der er 
på arbejde og hvornår. 

Rimelig arbejdsro
Vi efterstræber rimelig arbejdsro. 
Med den gruppe vi underviser, kan 
det nogle gange være svært at blive 
enige om, hvad det indebærer. Der-
for opfordrer vi de elever, der øn-
sker det, til at høre musik eller lyd-
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bøger, mens de arbejder. De tager 
så deres egne hovedtelefoner med. 
Andre har behov for fuldstændig 
ro. Her har ørepropper og høreværn 
været meget brugbart. Det har især 
været godt for de elever, der drages 
mod at hjælpe med løsning af an-
dre elevers problemer. Det har væ-
ret et godt tiltag for ikke at skabe fle-
re unødige konflikter. Hvad eleverne 
trives bedst med, er således meget 
forskelligt. Det er jo ikke anderledes 
end for os lærere, når vi arbejder på 
vores egne værksteder. Alle undervi-
sere på Bifrost er akademiuddanne-
de og udøvende kunstnere og er an-
sat således, at der også er fri perio-
der til egne billedprojekter.

Andre lokaler
I stueetagen er et keramikværksted, 
som vi i perioder kan booke med en 
gæstelærer. Det sker for det meste i 
mindre hold på en 4-5 stykker. Her 
har vi mulighed for at fordele under-
visningen, så det passer med tørre-
tid, bemaling med glasur og bræn-
ding.

I bygningen er der flere klassevæ-
relser, som vi også kan benytte, når 
de er ledige. Dem har vi brugt, når 

en mindre gruppe af elever arbejder 
med tegneprogrammer eller fx stop 
motion, eller når vi viser film eller 
holder foredrag i forbindelse med 
undervisning i kunstteori. Udover at 
bruge lokalerne til undervisning, har 
vi også benyttet dem til skiftende ud-
stillinger. Det kan være enkeltperso-
ner, der udstiller, eller det kan være 
temaudstillinger, hvor alle kan delta-
ge. Det er altid godt at se sine værker 
i en ny sammenhæng.

Bifrost adskiller sig noget fra fol-
keskolens billedværksted eller billed-
skolernes værksteder, hvor eleverne 
jo oftest kommer en gang om ugen i 
relativ kort tid, og hvor værksteder-
ne bruges af mange forskellige ele-
ver. Den mulighed, vi har på Bifrost, 
at indrette lokalerne efter en gruppes 
individuelle behov er en gave, men 
også en nødvendighed pga. den spe-
cielle elevsammensætning.

Wall of fame
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Tilrettelæggelsen af udeskole- 
didaktik er ofte inspireret af den 
model, som af mange lærere be-
tegnes »hjemme-ude-hjemme.« 
I artiklen argumenterer vi for, at 
udeskoleundervisning i billedkunst 
med fordel kan flytte hele under-
visningsforløbet ud i nærmiljøet, 
så modellen kommer til at hed-
de »ude-ude-ude«. Når billed-
kunstundervisningen rykkes uden-
for, mindskes grænserne mellem 
kompetenceområderne billedana-
lyse, billedfremstilling og billed-
kommunikation og muligheden for 
en mere floworienteret undervis-
ning opstår. 

Af Maja Laybourn og Anne Louise 
Bahn, lektorer og undervisere  
i billedkunst på Københavns  
Professionshøjskole. 

Undervisningen skal ud
Langt den meste billedkunstunder-
visning foregår i et billedværksted, 
faglokale eller endda i et traditionelt 
klasselokale. Ofte suppleres under-
visningen med ekskursioner til loka-
le museer eller ture i naturen, men 
for det meste foregår selve billedar-
bejdet, billedsamtalerne og udstil-
lingsdelen i undervisningen på sko-
len. En af de få positive bivirkninger 
ved corona-situationen er et fornyet 
blik på det didaktiske potentiale, der 
ligger i at rykke undervisningen ud 
af skolens bygninger og ud i det om-
liggende samfund. 

Hvad er udeskole?
Udeskolebegrebet stammer fra Nor-
ge, og er en fælles betegnelse for pæ-
dagogiske arbejdsformer, hvor un-

dervisningen regelmæssigt er flyt-
tet ud af skolens klasseværelser og 
værksteder. Udeskole kan foregå i 
naturen eller i byen, fx på stranden, 
i parker, i virksomheder eller på mu-
seer, hvor undervisningen ofte cen-
treres omkring bevægelse, sansning 
og autencitet med afsæt i den aktuel-
le kontekst (Nyboe 2020; Eibye-Ernst 
2017). Ligesom ordinær undervis-
ning tager udeskole afsæt i fagenes 
mål, hvor man i udeskole-undervis-
ning gentænker samspillet mellem 
inde- og udeaktiviteter, så autentiske 
læringsmiljøer kan underbygge den 
teoretiske viden, eleverne har tileg-
net sig i klasselokalerne (Eibye-Ernst 
2016).

Inde – ude – inde 
Udeskoletænkningen i Danmark er 
inspireret af den norske professor 
i pædagogik Arne Nikolaisen Jor-
det. I følge Jordet er vellykket ude-
undervisning karakteriseret af tre 
kontinuerlige faser: tilegnelsessiua-
tionen (hjemme), udprøvningssitu-
ationen (ude) og konsolideringssi-
tuationen (hjemme, evt. ude) (Jor-
det 2010). Tilegnelsesfasen foregår 
hjemme på skolen, hvor læreren in-
troducerer eleverne til det stof, der 
skal arbejdes med i udeaktiviteter-
ne. Udprøvningsfasen udgør selve 
ude-aktiviteterne, og det er centralt 
for denne fase, at eleverne arbejder 
aktivt og eksperimenterer med for-
skellige typer af opgaver tilpasset 
konteksten. I den afsluttende fase, 
konsolideringen, opsamler læreren 
og evaluerer og reflekterer med ele-
verne. Denne fase foregår ofte tilba-
ge på skolerne, men kan implemen-
teres som en aktivitet, der foregår i 

direkte forlængelse af ude-aktivite-
ten (Jordet 2010).

En sådan model for tilrettelæggel-
se af udeskole-didaktik på tværs af 
fag betegnes ofte »inde-ude-inde«. 
Det er også den model, der er an-
vendt i det store nationale projekt 
»Udvikling af udeskole 2014-2017«, 
og det dertilhørende inspirations-
materiale, som bl.a. kan findes på 
emu eller på projektets hjemmeside 
www.udeskole.nu

 I foråret 2021 medførte coro-
na-situationen, at undervisningen 
på læreruddannelsen blev gjort vir-
tuel med undtagelse af et par enkel-
te undervisningsgange, hvor vi kun-
ne mødes og arbejde udendørs med 
de studerende. I det følgende gives 
to eksempler på, hvordan undervis-
ningen i billedkunstfaget kan fore-
gå udendørs, hvor kompetenceom-
råderne billedfremstilling, billedana-
lyse og billedkommunikation sættes 
i spil på nye måder. 

Æstetisk arbejde 
i udeskole-perspektiv
Når vi i billedkunstfaget arbejder 
med æstetiske læreprocesser, har vi 
ofte en særlig formel, vi følger: Vi 
indsamler empiri/inspiration ude, 
som omsættes i en billedfremstillen-
de fase hjemme i et faglokale eller 
klasselokale, der ofte afsluttes med 
en udstilling, som ophænges hjem-
me på skolen. På grund af corona 
blev hele undervisningsforløb flyt-
tet udenfor, og de alternative under-
visningsrum udfordrede vores van-
te måde at tænke undervisning på, 
og nye muligheder opstod. Det gjor-
de os opmærksomme på, hvor stor 
betydning rummet, lokationen eller 

Udeskole i billedkunstundervisningen: 

ude-ude-ude 
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den fysiske setting har for undervis-
ningens indhold og metode. 

Sammen hver for sig – 
kan man skabe fællesskabsfølelse 
på afstand? 
Til Billedkunstens Dag på lærer-
uddannelsen, Campus Carlsberg 
2021, igangsatte vi en coronavenlig 
event, hvor billedkunststuderende 
placerede medbragte hverdagsgen-
stande, der havde haft betydning 
for dem under coronatiden i et fæl-
les værk bygget op over farvecirk-
len. Over tre dage kom ca. 40 billed-
kunststuderende en ad gangen forbi 
Humletorvet ved Campus og bidrog 
til det fælles værk. Alle deltagende 
skulle medbringe 10 farvede hver-
dagsobjekter, som de donerede til 
værket, fx brugsting, beklædnings-
dele, emballage etc. Værkets inten-
tion var at få deltagere og forbipas-
serende til at se på hverdagens ob-
jekter på en ny måde, idet de var ka-
tegoriseret og kortlagt ud fra en far-
veoptik. 

Når omgivelserne blander sig 
I de tre dage eventen varede, for-
svandt der stort set lige så meget, 
som der blev tilføjet. Om det var 
spøgefugle, forårsvinden eller vær-
digt trængende, der blandede sig i 
værkets tilblivelse, er uvist. Under 
alle omstændigheder blev det en bå-
de dynamisk og farverig event, der 
viser, at uforudsigelighed er et vil-
kår, når man udstiller i det offent-
lige rum, fordi forbipasserende kan 
interagere og gå i dialog med værket. 

On location
Tilblivelsen af værket foregik direk-
te on-location, hvor placeringen af 
genstandene afspejlede farvecirk-
lens opbygning. Ved placeringen af 
genstande skulle de studerende både 
orientere sig mod farvecirklens far-
vetoner og de allerede placerede 
genstande. På den måde blev 
analytisk virksomhed aktive-
ret gennem en konstant korri-
gering og omrokering af gen-
standene, så de svarede til 

områderne i farvecirklen. Samtidig 
blev kompetenceområdet billedkom-
munikation tilgodeset, idet de forbi-
passerende kunne følge med i – og 
endda interagere og have indflydel-
se på værkets tilblivelse. Under til-
blivelsen af værket opstod der der-
for overlap mellem kompetenceom-
råderne billedfremstilling, billedana-
lyse og billedkommunikation, som i 
højere grad foregik i en vekselvirk-
ning mellem hinanden, frem for i en 
successiv rækkefølge. 

En lille perle i Nordsjælland
På kunstmuseet Ordrupgaard i Char-
lottenlund findes den mest fantasti-
ske skulpturpark og Kunstlegeplads, 
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hvor der på trods af at museet holder 
lukket pga. ombygning, er åbent og 
gratis adgang alle ugens dage. I Or-
drupgaards park kan museets gæster 
bevæge sig frit rundt mellem kunst-
værker skabt af samtidskunstens 
store stjerner, hvor bl.a. navne som  
Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Randi & 
Katrine er repræsenteret. Værkerne, 
som alle er i stor skala, kan karakte-
riseres som hybrider mellem skulp-
tur, installation og landart og grun-
det deres udformning, størrelse og 
placering, lægger de op til interak-
tion og deltagelse, idet man kan gå 
rundt om dem, ind i dem, op på dem 
etc. 

Skulpturtilegnelse 
– stedets betydning  
Da de studerende besøgte Ordrup-
gaard, gik de i dialog med værker-
ne gennem forskellige billedsproglige 
afprøvninger, der involverede med-
digtning, iagttagelsestegning, frotta-
ge-aftryk og fotografi. Efterfølgende 
skulle de studerende selv i gang med 
at producere stedsspecifikke lan-
dart-lignende værker. Her fik de ud-
leveret materialer som grillspyd og 
plastfolie, der pga. deres forskellig-
artede karakter hhv. stod i kontrast 
til eller indordnede sig omgivelserne. 
Lokationen fik stor betydning for de 
studerendes billedproduktion, da de 
ikke kunne undgå at blive inspireret 
af værkernes fysiske tilstedeværelse i 
parken. Stedets vejrmæssige forhold 
som lyd, luft, temperatur betydning 
indvirkede også på processerne, da 
flere sanser blev aktiveret og inddra-
get i oplevelsen og perceptionen af 
værkerne. 

I flow  
At flytte billedkunstundervisningen 
udenfor giver mulighed for at arbej-
de med faget på alsidige måder igen-
nem både analytisk, billedproduk-
tiv og kommunikativ virksomhed. 
Grænserne mellem kompetenceom-
råderne billedanalyse, billedfremstil-
ling og billedkommunikation ned-
brydes, og der kan skabes et større 
flow i undervisningen. På den må-

de imødekommer billedkunstunder-
visningen en nutidig billedpædago-
gik, der er karakteriseret ved, at ele-
verne medtænkes som aktive delta-
gere i- og medskabere af visuel kul-
tur, hvor lokation, sociale fællesska-
ber og sanselige, kropslige erfaringer 
bliver aktive medspillere i tilegnelse 
af visuelle kompetencer.

Rummets betydning for læring
I de beskrevne undervisningsek-
sempler oplevede vi et brud med de 
tre faser tilegnelsessiuation (hjem-
me), udprøvningssituationen (ude) 
og konsolideringssituationen (hjem-
me), der traditionelt set kendetegner 
udeskolekonceptet. Det er blevet ty-
deligt, at rum giver mulighed for at 
interagere på betydningsfulde måder 
i sociale praksisser, der ikke er mu-
ligt på samme måde via digitale plat-
forme. 

Vi har erfaret, at når rummet be-
vidst inddrages i læreprocesser, op-
står der mulighed for kropslige, erfa-
ringsbaserede og undersøgende må-
der at lære på. Her kan udeskole- 
tænkningen, med fokus på at arbejde 
ude-ude-ude, skabe nye muligheder 

i forhold til brugen af eksterne læ-
ringsmiljøer. Vi håber, artiklen kan 
inspirere til at undersøge hvilke eks-
terne læringsrum, der findes i netop 
din skoles nærområde, så undervis-
ningen kan flyttes ud-ud-ud!
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– rummet der  
inspirerer til læring 
og kreativitet

I denne artikel kommer jeg ind på, hvordan et visuelt, 
sanseligt og levende værkstedsmiljø kan være med til 
at fremme læringen i billedkunst. I stedet for at tænke 
i rationel standartindretning med aflåste skabe og hvi-
de, blanke overflader, gives der i atiklen inspiration til 
at gå en anden vej – en vej, hvor sanselighed, genbrug 
og nybrud i omgivelserne kan være med til at fremme 
elevernes trivsel, motivation, skabertrang og kreative 
kompetencer.

Af Rachel Zachariassen,  
lektor på læreruddannelsen i Odense, UCL 

»Rummets indretning er vanvittig vigtig. Vi skal opfatte 
rummet som vores anden hud. Vi kan ikke være det for-
uden. Det skal være rum man trives i.«

Sådan skriver hjerneforskeren Keld Fredens.

Det er i mine øjne vigtigt at få skabt et inspirerende og 
funktionelt værkstedsmiljø, hvor der emmer af en god at-
mosfære. I alle rum eksisterer der en atmosfære, som på-
virker os. Atmosfæren kommunikerer på en måde, som 
er meningsgivende og som motiverer eleverne. Atmosfæ-
rens karakter afhænger både af de personlige relationer 
f.eks. lærerens relation til eleverne og dynamikken i klas-
sen samt billedværkstedets fysiske omgivelser.

Elin Østergaard og jeg har studeret skolers arkitektur 
og indretning og er i vores bog, Billedkunst – et fag i sko-
len, inde på, at det er vigtigt at rummenes æstetik får 
opmærksomhed. Ofte tænker man i skolesammenhæn-
ge meget praktisk, når der skal indrettes. Det mener vi 
selvfølgelig også er vigtigt. Vi kunne blot godt tænke os, 
at den æstetiske oplevelse i rummet også bliver vægtet. 
Vores kroppe, sanser og følelser ved nemlig godt, hvor-
når vi har det rart.

Billederne her i artiklen er fra nyindrettede billedværk-
steder. Det er vigtigt at få skabt inspirerende og funktio-
nelle læringsmiljøer, der emmer af en god atmosfære, og 
hvor de sanselige og faglige signaler er tydelige. Når man 
eksempelvis træder ind i et billedværksted, skal det gerne 
fortælle hvilket fagligt stof, der bliver arbejdet med i det 

Billedværkstedet
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pågældende lokale. Samtidig skal eleverne motiveres og få 
lysten til at arbejde skabende, kreativt og eksperimenteren-
de med processer. Karin Vilien er i sin bog Pædagogik kan 
ses inde på, at rummets indretning afspejler vores lærings-
forståelse og menneskesyn. Rummet taler til den, som træ-
der ind i det og fortæller en historie om de mennesker, som 
bruger rummet, hvordan de bruger rummet, og hvad man 
kan lære i rummet. Har man fx vist omsorg og omtanke for 
rummet, signalerer man omsorg for eleverne. Har man li-
geledes vist kreativitet og inspiration, signalerer man også, 
at her kan vi skabe og udfolde os kreativt.

Rummet og dets indretning anslår altså en stemning, en 
atmosfære. Rummet kan eksempelvis signalere aktivitet, 
nysgerrighed, glæde, kedsomhed eller udfordringer – bå-
de i kraft af farverne, møbleringen og af det som hænger 
på væggene.

Når vi rådgiver om indretning lægger vi desuden vægt 
på, at brugerne inddrages. Deres ønsker og ideer skal dan-
ne udgangspunkt for, hvordan en ombygning og indret-
ning tilrettelægges. Her tænker jeg på læreren, pædagogen 
og eventuelt eleverne. Pedeller og håndværkere kan også 
inddrages, når der f.eks. skal bygges inventar. Jeg er op-
taget af at genbruge gamle gedigne skolemøbler, som kan 
sættes i stand og få et nyt liv og stadig fortælle en historie 
samt at bygge nye møbler, der passer til rummet og de pro-
cesser, der er i faget. 

Ifølge arkitekt og forsker Inge Mette Kirkeby skal et værk-
sted til faget billedkunst afspejle processens faser. Ideelt 
set skal der både være et område til idéudvikling, fx med 
store opslagstavler eller moodboardtavler, værkstedsplads 
med mulighed for skabende arbejde med en bred vifte af 
håndværk og materialer og et område til evaluering og ud-
stilling.

Inge Mette Kirkeby har desuden udviklet en teori, som 
bygger på, at rum kan have enten en hård eller svag funk-
tionalitet og derved være enten stærkt eller svagt kodede. 
Dette kan forekomme i rummet rent arkitektonisk i indret-
ningen og i de artefakter, som er placeret i det. Er der ek-
sempelvis mulighed for at flytte om på møblerne, lave kro-
ge til fordybelse eller rydde gulvet helt, så der kan arbej-
des med store billeder eller skulpturer eller omforme rum-
met til en installation, så signalerer rummet, at det er flek-
sibelt med mange muligheder.

På læreruddannelsen i UCL har vi i vores værksted byg-
get et stort værkstedsmøbel i en god højde, så studeren-
de kan stå op og arbejde med større ting. Møblet er byg-
get af køkkenelementer, der giver gode opbevaringsmulig-
heder. Oven på køkkenelementerne har vi fastgjort en stor 
tyk krydsfinerplade. Møblet er på hjul, så det er flytbart. Vi 
har ligeledes skabt en materialevæg af gamle reoler fra kæl-
deren, som er blevet malet i samme grågrønne nuance som 
væggen (Måneskin fra Dyrup). Gamle billedkunstborde er 
blevet slebet ned og malet med sort maling og har fået hjul 
på, hvilket gør, at de har fået et nyt liv og er blevet flytbare.

Endvidere er trækasser fra Trævarefabrikken hængt op 
på væggene til udstilling af de studerendes værker/pro-
dukter samt opbevaring af materialer, der kan inspirere 
og vække nysgerrighed. En hel væg er beklædt med op-
slagstavler, der gør det nemt for de studerende at udstil-
le. Desuden er det nemt for underviseren at inspirere ved 
at hænge billeder, oplæg og artikler op på opslagstavlerne.

I min undervisning på læreruddannelsen inddrager jeg 
mine erfaringer med skoleindretning. Jeg holder oplæg og 
viser eksempler fra værksteder. Sammen med de studeren-
de har jeg en dialog om, hvad der fungerer, og hvad der 
ikke gør. På den måde håber jeg at inspirere de studeren-
de til at tænke på vigtigheden af de fysiske rammefakto-
rer fremover i deres lærergerning og inspirere til at arbejde 
med billedværkstedes æstetik ved at overveje farver, ma-
terialer, møblering, placering af materialer, værktøjer og 
redskaber m.m. Så vores anden hud får mere æstetisk op-
mærksomhed. 
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Et dynamisk og omstillingsparat billedkunstværksted

I 1990’erne overvejede mange af 
landets kommuner at oprette en 
billedskole rettet mod børn i de-
res fritid. At gå til billeder skulle 
sidestilles med at gå til spring-
gymnastik, musik, dans og bord-
tennis. Nogle kommuner valgte at 
etablere en kulturskole, hvor bil-
ledskolen blot var en af de faglige 
grene, mens andre valgte at lave 
en billedskole, som var underlagt 
musikskolen. 

En historie i to dele fortalt af Niels 
Christensen grundlægger og leder 
af Herlev Billedskole fra den spæde 
start i 1996 frem til 2017 og Signe 
Dahlerup, daglig leder siden 2017.

Herlev Kommune besluttede i 1996 
at oprette en selvstændig billedsko-
le, der på samme måde som musik-
skolen skulle være en selvfølgelig fri-
tidsmulighed for børn i Herlev. I før-
ste omgang kom billedskolen til at 
dele lokale med en kommunal folke-
skole, hvilket betød, at folkeskolens 
undervisere ikke havde mulighed for 
at forberede deres undervisning fire 
af ugens eftermiddage, hvor billed-
skolen lagde beslag på billedkunstlo-
kalet. Det var ikke optimalt, og øn-
sket om at indrette værkstedet som et 
levende og inspirerende billedlabora-
torium var ikke en mulighed.

Efter få år, hvor interessen for 
den kommunale billedskole i Her-
lev var stigende, fik vi mulighed for 

at flytte ind i egne lokaler i et par-
celhus, som midlertidigt var til rå-
dighed. Her fik billedskolen et værk-
sted, der hen ad vejen blev formet 
af brugerne – halvfærdige værker 
stod på hylder, staffelier og podier, 
mens væggene var tapetseret med 
skitser og ideoplæg. I årene i parcel-
huset oplevede vi, hvordan billed-
værkstedet kunne inspirere, og hvor-
dan virkelyst hos både børn og deres 
undervisere var i stadig udvikling. 
Vi oplevede ligeledes i disse år re-
gelmæssigt, at forældre, som kom 
for at hente deres poder, gav udtryk 
for stor begejstring for aktiviteterne. 
Men samtidig fornemmedes en vis 
misundelse over de muligheder, de 
aldrig selv havde fået. Samtidig blev 
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Et dynamisk og omstillingsparat billedkunstværksted
det mere og mere almindeligt at hvi-
de opspændte lærreder, akrylfarve, 
pensler og andet billedværktøj blev 
tilbudt i dagligvareforretninger ved 
siden af mel, kød og shampoo. Det 
gav anledning til, at vi eksperimen-
terede med af og til at invitere et be-
grænset antal voksne til maleaftener, 
hvor de fik mulighed for, under vej-
ledning, at afprøve materialer og pro-
cesser. 

To udfordringer
Huset på 130 m2 var opdelt i man-
ge små rum. Selvom vi brugte me-
gen energi på at indrette os, kunne 
vi kun have otte elever på hvert af 
de to hold, der blev undervist sam-
tidig, hvis der skulle være plads til 
store armbevægelser, grafikpres-
se, staffelier osv. Vi ville gerne ha-
ve op til 12 elever på holdene, så 
de ikke i tilfælde af sygdom m.m. 
blev så små, at den synergi, som var 
med til at drive holdene, udeblev. 
Husets størrelse udelukkede ligele-
des, muligheden for at tilbyde særlige 
undervisningsforløb for skoleklasser.

Nyt kulturhus – nu med billedskole
Omkring årtusindeskiftet besluttede 
kommunalbestyrelsen, at man ville 
etablere et kulturhus, som skulle in-
deholde biograf, teater, mødefacilite-
ter, musikskole og billedskole. Invol-
verede institutioner blev inviteret til 
at byde ind med ønsker allerede fra 
starten, og løbende gennem hele byg-
geprocessen blev kommende brugere 
inviteret til at tage stilling til større og 
mindre problemstillinger. Erfaringer-
ne, vi havde høstet de første år, styr-
kede vores argumenter om pladskrav.

Vi ønskede et værksted, som
•  på samme tid kunne have organi-

seret undervisning for to hold á 12-
14 elever, uden at de blev forstyr-
ret af hinanden.

•  kunne være et aktiv for hele skole-
klasser, der i forlængelse af deres 
skoleundervisning ønskede at for-
dybe sig i billedkunstneriske pro-
jekter.

•  ville give billedskolen mulighed for 
at lave tilbud til andre end byens 
børn – kurser for unge og voksne 
med særlige behov, lærere og de 
mange voksne, som gennem åre-
ne havde efterspurgt en senior-bil-
ledskole.

I 2003 flyttede billedskolen sammen 
med musikskolen ind på 2. sal i Palet-
ten, Herlevs kulturhus. Allerede når 
billedskolens elever går ind på etagen, 
mødes de af æstetiske udtryk. Vægge-
ne i det store fællesrum, er fyldt med 
glade og farverige bidrag fra billed-
skolens børn og unge, ligesom rytmi-
ske og eksperimenterende lyde fra alle 
musikskolens lukkede døre gør turen 
gennem fællesrummet til et inferno 
og/eller et paradis af lyde frembragt 
at alverdens instrumenter.

Selve billedskolens værksted er 
fyldt med inspiration i form af op-
hængte elevarbejder og et bredt ma-
terialeudvalg. Lokalet er opdelt i to 
områder ved hjælp af 24 staffelier, 
som kan anvendes af brugerne, hvor 
de står eller flyttes rundt i lokalet ef-
ter behov.

De to undervisningsområder er 
hver centreret omkring to store, ge-
digne og flytbare arbejdsborde.

I et hjørne af lokalet er vådområ-
det med vaske, maling, pensler osv., 
mens det sidste hjørne i en årrække 
har været forbeholdt animationsaf-
deling med lysborde og pc’ere. 

Udvikling i indretning og aktiviteter
Vi har gennem årene tilpasset vores 
tilbud til såvel skoleklasser som øv-
rige interesserede.Det betyder at vo-
res animationsværksted, som fyldte 
rigtig meget i 2005-10, i dag er er-

stattet af mange forskellige lettilgæn-
gelige apps på tablets og iPads. Man 
kan stadig se eksempler på børnenes 
arbejde i animationsværkstedet på 
YouTube ved at søge på Herlev Bil-
ledskole.

Billedskolens mobile rakuværk-
sted, hvor vi tilbyder besøg med vo-
res rakuovne og tilhørende udstyr i 
udendørsområder på skoler, har nu 
fungeret i flere år, og begejstringen 
er stor, når det lykkes for en 10-årig 
at glasere og færdigbrænde en skål 
eller figur på bare 20 minutter.

I det grafiske værksted, hvor seri-
grafi for nogle år siden var den væ-
sentligste udtryksform på papir og 
tekstiler, er det i dag andre klassiske 
trykformer som højtryk og dybtryk, 
der dominerer.

En ting er at etablere og indret-
te et billedværksted, så det kan fun-
gere. Selve aktiviteten og processen 
i værkstedet er uhyre afhængig af, 
om den kunstner, som driver værk-
stedet, kan løfte teknikken til et ni-
veau, hvor det ikke bare handler om 
at stifte bekendtskab med teknikken, 
men hvor det i lige så høj grad hand-
ler om, at den enkelte deltager for-
mår at sætte sig et mål og gennem 
en proces, nå det mål. 

Her skifter stafetten med at beskri-
ve billedkunstværkstedet i Herlev Bil-
ledskole til Signe Dahlerup, der bli-
ver daglig leder i 2017, hvor Niels 
Christensen går på pension:

Lys
Jeg kan tydeligt huske første gang, 
jeg skulle se Herlev Billedskoles 
billedkunstlokale. Niels viste mig 
rundt. Vi startede i fællesrummet, 
hvor Niels fortalte, at han i sin tid 
havde ønsket sig, at det var blevet 
til to billedkunstlokaler, men at det 
altså var blevet til et. Jeg kiggede på 
de mange små døre i fællesrummet, 
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der hver især fører ind til et musisk-
skoleøvelokale, mens vi nærmede 
os den store dobbeltdør ind til bil-
ledkunstlokalet. Min glæde var stor, 
da vi åbnede døren til, nuvel kun ét, 
men hvilket et: Et kæmpestort lyst 
lokale på 104 m2 med ovenlys og 
vinduespartier fra væg til væg i hele 
den ene side af lokalet. Der var vid-
underlig lyst! LYS. Lys er og bliver 
altafgørende for at sætte sind og sjæl 
i rette stemning, når der skal tunes 
ind på og åbnes op for det kreative. 
Og det også selvom netop lyset må-
ske til tider skal lukkes ude!

Mørke
Og mørke viste sig også muligt, da 
billedskolelokalet på en måde allige-
vel godt kan siges at bestå af to rum. 
I tillæg til det store lyse billedkunst-
lokale er der et ganske pænt stort de-
potrum uden dagslys. Her har jeg har 
haft sjov med at sætte lagner og en 
kraftig lysende lampe op i forbindel-
se med en pakkekasseopgave, hvor 
eleverne skulle tegne silhuetter med 
sort tusch på tyndt hvidt papir. An-
dre undervisere har også brugt de-
potets mørke til at afprøve effekten 
af fluorescerende maling, der lyser 
kraftigt op i mørke med en UV-lam-
pe, i forbindelse med en udstilling, 
hvor der skulle laves sjove masker. 

Udover at kunne fungere som 
mørkerum er rummet også depot for 
alskens skønne materialer. Der er 
skabe til underviserne, hvor de kan 

gemme særlige ting til netop deres 
hold, samt bøger og inspirationsting 
etc. Og depotet har ydermere et lil-
lebitte tillægsrum, og her står Her-
lev Billedskoles keramik- og stentøj-
sovn. Og langs hele den ene side i 
depotet er der reoler til opbevaring 
af ubrændte, forglødede og glasere-
rede lerting.

Liv
Man kunne måske forstille sig, at 
det er generende at skulle dele lo-
kale med et andet hold og dets un-
derviser. Men tværtimod, synes jeg, 
skaber det en god dynamik i rum-
met og øger intensiteten og følelsen 
af at være i samme skønne fordybel-
se om det kunstneriske, selvom man 

Silhuetter.

22 BILLEDPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT 2.2021



måske slet ikke laver det samme på 
begge hold. Ydermere giver det en 
god sparring underviserne imellem, 
som jo ofte til daglig ellers arbejder 
alene med deres eget.

Selv under nedlukning og genåb-
ning med diverse restriktioner i for-
bindelse med Corona-pandemien 
har vi, takket være lokalets størrel-

se, kunnet gennemføre megen un-
dervisning.

Kringelkroge
At vores billedkunstlokale både er 
stort og lyst, men dog er delt op i to 
dele og desuden har forskellige krin-
gelkroge, har også vist sig meget nyt-
tigt i forbindelse med tilbud til for-
skellige grupper af sårbare voksne.

Herlev kommunes leder af Social-
psykiatriske Tilbud og Herlev Billed-
skole indledte i 2020 et projekt, hvor 
borgere med psykisk sårbarhed kun-
ne komme en gang ugentligt til bil-
ledkunst på Herlev Billedskole. Bor-
gerne kom alle med stort behov for 
kreativ selvstændighed og samtidig 
et behov for at kunne være i selskab 
med andre uden dog nødvendigvis at 
skulle sidde ved samme store bord. 
Her viste det sig yderst nyttigt, at bil-
ledkunstlokalet er indrettet, så man 
nemt kan oprette små stationer. 

Samme erfaring har gjort sig gæl-
dende ved tilsvarende projekter tid-
ligere, fx i 2019, hvor centerchefen 
for Job, Uddannelse og Borgerservice 
henvendte sig med ønske om et sam-
arbejde. Det blev til et samarbejde 
om et tilbud til 50 borgere i alderen 
30-50 år, som var ledige på grund af 
stress, angst eller depression. For at 
sætte borgeren i centrum ville kom-
munen som et af mange tilbud give 
disse borgere mulighed for at gå til 
billedkunst en gang om ugen i syv 
uger. Det var vigtigt, at der var tid og 

roligt tempo, så hver undervisnings-
gang kom til at vare fire timer. Også 
her viste det sig at være endda meget 
nødvendigt, at borgerne kunne sidde 
for sig selv eller i mindre grupper og 
kun efter eget ønske være i gruppe 
med andre. Mange små rum havde 
ikke være optimalt, da projektet og-
så gik ud på at mærke fællesskabets 
opmuntrende virkning. Billedskolens 
værksted var optimalt dertil.

I dag bliver alle børn og unge he-
le tiden bombarderet med og agerer 
i utrolig meget visuelt sprog på So-
Me-platformene, med online under-
visning, med de spil, de spiller etc., 
etc. Alt sammen digitalt! Jeg ser det 
derfor som en fornem opgave f.eks. 
gennem vores billedbogs-projekt med 
alle 7. klasser og i vores tegneunder-
visning, at de unge prøver at arbejde 
taktilt, altså Hands-On, FYSISK. Bly-
anter, farver og saks i hånden! Det 
virker sundt, som at stikke fingre-
ne i havejord. Og det virker på rig-
tig mange mennesker bemærkelses-
værdigt opmuntrende. Det afspejles 
også i de mange projekter på tværs 
af faggrænser, der i disse år får sund-
heds- og jobcentre – etc. til at samar-
bejde med kulturinstitutioner om fx 
»Et bedre Liv med Kultur«, »Kultur og 
Sundhed« »Kultur på Recept«. Jeg ser 
det som en vigtig opgave, at Herlev 
Billedskole bidrager på den front til 
at lave positiv progression for kom-
munens sårbare borgere.
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På trods af pandemien, med nedlukkede skoler, blev 
billedkunstens dag alligevel markeret rundt om i landet.

Randers 
lille Skole

Nørrebjergskolen, Odense
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Sct. Jørgens Skole, Roskilde

Festen

Esbjerg Kunstmuseum og kreds 4
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NOTITSER
KALENDEREN

11. og 12. juni 2021
Portræt eller valgfri motiv på ekspressiv bund 
Instruktør: Indigo Richards
Vådt i vådt med fortyndet akrylmaling, kulstøv rørt op med 
lim. Frit, vildt og ekspressiv om fredagen, lørdag strammes 
op med motiv
Sted: Den ny kunstskole, Dof Paarup Aftenskole, 
Pakhusgården 18, Odense C
Pris: 
Yderligere oplysninger og tilmelding: Se kurser under 
kreds 5 www.danmarksbilledkunstlaerere.dk

Lørdag 11. september kl. 10.00-14.00 eller søndag 
12. september kl. 10.00-14.00
CYANOTYPI A + B
NB: Samme indhold begge dage
Underviser: Jeanne Vilhelmsen
Jeanne introducerer til den gamle fotografiske teknik 
cyanotypi, hvor man påfører papir, stof eller træ den 
lysfølsomme emulsion, der derefter belyses med sollys 
eller UV-lys fra lamper.
Der introduceres til selv at blande emulsionen, og der 
gives mulighed for selv at eksperimentere med forskellige 
objekter.
Sted: Allerød Billedskole, Lyngevej 198, 3450 Allerød
Pris: 400 kr. inkl. en lille flaske emulsion og et stykke 
kobbertryks-papir
Tilmelding senest 13. august 2021 www.
danmarksbilledkunstlaerere.dk - Kreds 7
Max. 6 deltagere pr. dag

Torsdag d. 16. september 2021 kl. 17.00-19.00
Generalforsamling i Kreds 8, Københavns 
Tegnelærerforening
Tilmelding til Annette Perisler på e-mail preislerberthelin@
gmail.com, da der vil være et mindre traktement.

Lørdag d. 18. september 2021 kl. 10-15
Skyggefilm
Underviser: Anna Støttrup
Vi skal gruppevis eksperimentere med papirklip og 
mobiltelefoner og derigennem gå skabt nogle fantasifulde 
skyggefilm. På computeren beabejdes klippene i et 
videoredigeringsprogram. Der arejdes med hastighed og 
filtre, og filmen kan tilføjes bl.a. lyd(tale eller musik) og 
tekst. Metoden vil være velegnet til elever fra 5. klasse.
Sted: Nørrebjergsskolen, Nørrebjergvej 7, 5220 Odense SØ
Tilmelding senses d. 15. august 2021 til 
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk - Kreds 5

Tirsdag 28. september 2021 kl. 17.30-21.30
Rundvisning på Nivaagaard Malerisamling og 
Generalforsamling i Kreds 7
17.30-18.30: Rundvisning på Nivaagaards særudstilling 
om Ib Spang Olsen.
Sted: Nivaagaard Malerisamling, Gl. Strandvej 2, 2990 
Nivå
19-21.30: Generalforsamling 2021 efter gældende regler 
og lidt til ganen. Vi har en overraskelse til sidst – ved 
lodtrækning blandt de tilstedeværende.
Generalforsamlingen afholdes: Galaxen/SFO, Mergeltoften 
1, 2990 Nivå
Pris: Gratis
Tilmelding nødvendig senest 11. september 2021 på 
www.danmarksbilledkunstlaerere.dk - Kreds 7

Onsdag d. 29. september 2021 kl. 17-19.30
Generalforsamling i Kreds 5
Galleri Korinth, Reventlowsvej 15, Korinth, 5600 Fåborg
17.00-18.00:  Rundvisning og fortælling ved Torben Nebrot 

Jørgensen
18.00-18.30: Spisniing, Kreds 5 er vært med en sandwich
18.30-19.30: Generalforsamling

Torsdag 30. september og onsdag d. 6. oktober 
2021 kl. 17-21
Hjælp, jeg skal have prøve i billedkunst som 
valgfag!
Underviser: Lykke Østrup Andersen
Er du en af de heldige, der har fået valgfaget i billedkunst, 
så er det kursus et MUST. Her får du mulighed for selv 
at afprøve, hvad dine elever skal igennem til prøven i 
billedkunst. Over to gange bliver du, i et eksemplarisk 
forløb, guidet igennem prøvens delelementer frem imod et 
færdigt billeprojekt.
Med udgangspunkt i et fastlagt tema og et lodtrukne 
udtryksformer arbejders der med fælles idegenerering, 
egne eksperiiter og praktisk billedarbejde i forhold til 
temaet samt dokumentation af processen.
Næste kursusgang vil bestå af færdiggørelse og 
præsentation af hinandens billedprojekter med fokus 
på eksaminatorrollen, den gode billedsamtale og 
vurderingskriterierne. 
Kort sagt, du bliver klædt på til prøven i billedkunst.
Sted: Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, 2100 
København NV.
Pris for medlemmer: 400 kr. inkl. materialer
Tilmelding senest 23. september 2021 til Annette Perisler 
på e-mail preislerberthelin@gmail.com
Max 16 deltagere.
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NOTITSER
KALENDEREN

Fredag d. 8. oktober kl 18.00 til søndag 10. 
oktober kl. 15.00
Kom med ud i Isøres dejlige natur!
Underviser: Ingrid Møller
Naturen er en stor inspirationskilde, når det handler om 
former, farver og strukturer. Vi arbejder i naturen og vi 
skal eksperimentere, øve, opdage og afprøve forskellige 
materialer og teknikker. Kurset vil give dig nye erfaringer 
med dit eget formsprog. Vi arbejder i akryl og akvarel.
Sted: Feriekolonien Isøre, Korshage Fjordvej 28, 4581 
Rørvig
Pris: 1.800 kr. inkl. ophold og forplejning. (ikke medlemmer 
2.300 kr.)
En mindre materialeudgift vil blive opkrævet på kurset.
Tilmelding: Se udner Kreds 7 på www.
danmarksbilledkunstlaerere.dk NB: Kurset er flyttet fra 
april til oktober. Hvis du er tilmeldt aprilkurset – har du fået 
besked og skal ikke tilmelde dig igen!
Max 12. deltagere.

Tirsdag 9. november  2021 kl. 19.00-21.00
Artist Talk
Underviser: billedkunstner Grethe Wittrock
Vi får en ny mulighed for høre Grethe Wittrock fortælle om 
sine spændende arbejdsprocesser. Hun er kendt for sine 
smukke tekstilværker i vejrbidte sejl fra Skoleskibet Georg 
Stage. Grethe er uddannet på Danmarks Designskole og 
Kyoto Seika University, College of Fine Art.
Sted: Lundevej 1, 3450 Allerød
Pris: 100 kr. / Max. 12 personer
Tilmelding senest 8. oktober 2021 på www.
danmarksbilledkunstlaerere.dk - Kreds 7
Max 12 deltagere.

Fredag d. 19. november kl. 16.30-20.30 og Lørdag 
d. 20. november kl. 9-14
Håndlavede bøger med TRYK og collage
Underviser: Helle Vibeke Jensen - illustrator, forfatter og 
papirpoet
Hvordan laver man sin egen typografi, små handlavede 
bøger og collager?
Med afsæt i MARS poetry font, som er min egen typografi 
udviklet ved hjælp af rullet og foldet, tuschindfarvet 
papir, får du mulighed for at eksperimentere med 
denne trykteknik. Vi vil ligelsedes arbejde med de 
collageteknikker, jeg har udviklet over mange år samt 
abejde med håndlavede bøger inspireret af japansk og 
kinesisk boghåndværk. 
Med materialer, der er let tilgængelige, billige og nemme 
at bearbejde, kan vi skabe smukke design uden at have 
de store forudsætninger. På kurset udvikler vi sammen 
en ”Tool Box” til at skabe håndlavede bøger med egen 
typografi og illustrationer. 
Sted: Holbergskolen, Frederiksborgvej 216, 2100 
København NV.
Pris for medlemmer: 650 kr. inkl. materialer
Tilmelding senest 5. november 2021 til Annette Perisler på 
e-mail preislerberthelin@gmail.com
Max 15 deltagere.

Info til kalenderen sendes til Torben Blankholm: 
torben.blankholm@gmail.com
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NOTITSER
MUSEUMSLISTEN 2021-2022  tilrettet 4. maj 2021

Fri entré Forberedelse gratis Halv pris Skoletjeneste

Alhambra (del af Frederiksberg Museerne) x

Aros Aarhus Kunstmuseum x hverdage

Arken x x x

Bakkegården (del af Frederiksberg Museerne) x

Banegården i Åbenrå x

Brandts x x

Brandts 13 (tidligere Fyns Kunstmuseum) x

Bornholms Kunstmuseum  Billedkunstlærere på Bornholm

Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum x x

Cisterne (del af Frederiksberg Museerne) x

CLAY-Keramikmuseum Danmark x

Dansk Arkitekturcenter DAC x

Davids Samling x

Den Frie,København x

Den Hirschsprungske Samling x

Det nationalhistoriske museum, Frederiksborg x x

Esbjerg Kunstmuseum x

Frederikshavns Kunstmuseum x

Faaborg Museum x (x)

Gammel Dok x

G. Holtegård x

HEART i Herning x

Heerup Museum x 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

Kunstcenter Silkeborg Bad Billet 65 kr. x

Kunsten MUSEUM of Modern Art Aalborg x

Kunstforeningen Gl. Strand x

Kunsthallen Nikolaj x

Kunsthallen Nord x

Kunsthal Aarhus x

Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa x

Kunstmuseet Køge Skitsesamling x

Kunstmuseet i Tønder x

Louisiana x x

Museum for Papikunst 25%

Museet Holmen,Løgumkloster x

Museet for Samtidskunst, Roskilde x x

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig x

Møstings hus (del af Frederiksberg Musserne) x

Nivaagårds Malerisamling x

Odsherred Kunstmuseum x

Portalen Hundige x
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NOTITSER
Fri entré Forberedelse gratis Halv pris Skoletjeneste

Randers Kunstmuseum x x

Rønnebæksholm kunst- og kulturcenter x

Skagens Kunstmuseer (3 stk) x x

Skive Kunstmuseum x

Skovgaard Museet, Viborg x

Storm P. Museet (de af Frederiksberg Museer) x

Sophienholm x

Sorø Kunstmuseum x

Sønderborg Slot, Kunstafdelingen x

Trapholt x x

Utzon Centret i Ålborg x

Vejen Kunstmuseum  x x

Vejle Kunstmuseum x

Vendsyssel Kunstmuseum x

Viborg Kunsthal x

Aabenraa Museum, Kunstafdelingen x

De næste temanumre
Blad 3 • 2021:  
Teknologiforståelse og billedkunst
Det er tanken, at det nye fag teknologiforståelse, 
som et særskilt område, skal være med til at styrke 
læreprocesserne - også  i billedkunst. Børnene skal 
lære at forstå, hvordan man kan programmere, så 
bestemte handlinger kan udføres – fx af robotter. Men 
også tegneprogrammer og mere avanceret billedbe-
handling er en del af teknologipakken. 
For mange er det nyt – helt nyt – og for andre noget, 
de allerede har arbejdet med. Det bliver interessant at 
høre, hvordan I griber det an i praksis. Vi hører gerne 
herom – også om små, spæde forsøg med kombinati-
onen billedkunst og teknologiforståelse i praksis. 
Deadline 1. september 2021  

Blad 4 • 2021: Blow Up
At blive opmærksom på det store i det små – eller 
omvendt. At fascineres af detaljen og gengive den i 
ler, som video, i flademaleri eller …? Lad os se. Hvad 
I laver – både store og små billedmagere.
Deadline 1. november 2021

Nr. 1 • 2022: 
Billedhandlinger - Performance art
Billedhandlinger eller performance art drejer sig om 
at være medskabere af og deltagere i omverdenen. 
Det er en social måde at arbejde med kunst på – i 
modsætning til det individuelle, hvor man arbejder 
med sine egne projekter. Mange har - især i forbin-
delse med Billedkunstens Dag – arbejdet i en social 
kontekst og direkte eller indirekte inviteret publikum 
til at deltage i deres projekter. Fortæl gerne og send 
dokumentation.
Deadline 1. marts 2022 

Nr. 2 • 2022: Hjem
At lave en billedundersøgelse af hjemmet fx med et 
undersøgende perspektiv, hvor man stramt katego-
riserer møbler, planter, senge mm. Eller man kan an-
lægge et mere vurderende, reflekterende perspektiv 
på hjemmet: billedmæssigt fremhæve det bedste 
sted, det hyggeligste eller det kedeligste. Kunstens 
og kulturens billeder, der har hjemmet som omdrej-
ningspunkt, er tilgængelige i rigelige mængder for 
samtaler og inspiration. Alle medier kan komme i spil. 
Deadline 1. maj 2022

Man er altid velkommen til at komme med idéer til temanumre. 
Kontakt et redaktionsmedlem, hvis du har forslag.
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Lines billedskole inspirerer børn mellem 8 og 12 år til mange timers 
sjov og kreativ fordybelse med billedkunst efter skoletid. Det helt nye 
hæfte med 40 siders lærerige og overraskende billedkunstopgaver 
kan tages med overalt, og alle idéerne er udformet, så børnene let 
selv kan gå i gang – lige fra krusedullekatte til post it-monstre. Brug 
opgavehæftet som supplement til din billedkunstundervisning, eller 
som en kreativ udfordring til dit eget barn eller ét, du kender.

Se et uddrag af bogen på gu.dk

Gyldendal Grundskole

 @gyldendal_grundskole

Kunstner og kunstformidler
Line Frøslev

Fra forfatteren  
bag Boost din  

billedkunst

Kreativitet 
stopper ikke, 
når klokken 
ringer

0091 AN03 Lines billedskole - Billedpædagogisk Tidsskrift nr.indd   10091 AN03 Lines billedskole - Billedpædagogisk Tidsskrift nr.indd   1 28/04/2021   10.3528/04/2021   10.35
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Denne grundbog indeholder seks gennemarbejdede og eksempla-
riske undervisningsforløb til billedkunst i indskolingen. Nogle af 
forløbene er rettet mod et bestemt klassetrin, men kan med juste-
ringer anvendes på andre klassetrin.

Forfatterne beskriver, hvordan læreren kan planlægge, tilrette-
lægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i billedkunst i 
indskolingen. Det beskrives særligt, hvordan den nye billedkunst-
lærer kan hente hjælp og støtte til undervisningen.

Forfatterne inddrager tillige væsentlige pædagogiske fokusområ-
der, som fx differentiering, progression, fagsyn og faglig læsning 
og sætter det i relation til konkret billedkunstundervisning.

Bogen henvender sig primært til lærere i grundskolen og lærer-
studerende, men bogen kan også anvendes i fx undervisningen på 
billedskoler, pædagoguddannelsen og i andre videregående uddan-
nelser, som fokuserer på undervisning og billedkunst.

Bogen er skrevet af Knud Erik Christensen og Henrik Marxen.

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

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

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

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

Systemet BILLEDKUNST i skolen udarbejdes af:
Knud Erik Christensen, cand. pæd. og lektor i billedkunst ved  
University College Lillebælt.
Henrik Marxen, cand. pæd. og lektor i billedkunst ved  
University College Lillebælt.
Alice Carlslund, cand. pæd. og lærer i billedkunst.
Anna Støttrup, konsulent og lærer i billedkunst.

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

Knud Erik Christensen

Henrik Marxen

Grundbog_omslag.indd   1 12/2/11   8:55:58 AM
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