
Datoer:
Formiddag kl. 9.00-13.00: 

Eftermiddage kl. 12.00-15.00:

Undervisningstilbud på HEART
• Mellemtrin/Udskoling: Tag på kunstoplevelse i det fri - På sporet af 

Kunsten (Vælg mellem 4 forskellige spor)
• Mellemtrin: Det er lige på grænsen…
• Indskoling: Fra kæmpestort til lillebitte – og en masse derimellem
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• 19. sep.
• 21. sep.
•  26. sep.
• 28. sep.
• 3. okt.

• 5. okt.
• 10. okt.
• 12. okt.
• 24. okt.
• 26. okt.

• 31. okt.
•  2. nov.
• 7. nov.
• 9. nov.

• 26. okt.
• 31. okt.

• 2. nov.
• 7. nov.

• 9. nov. 
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TAG PÅ KUNSTOPLEVELSE I DET FRI - PÅ SPORET AF 
KUNSTEN   

OBS. vælg mellem 4 forskellige spor
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

På sporet af Kunsten er en app, der tager dine elever med på 
kunstoplevelse i det fri.

Med HEARTs nye, digitale undervisnings- og oplevelseskoncept udforsker 
og oplever eleverne arkitektur og skulpturer i Birk. Det er legende, fagligt 
relevant og giver jer mulighed for at arbejde med kunsten på nye måder.

Og så er det let! I låner tablets på museet og tager på tur i området, hvor en 
specielt udviklet app guider jer til at opleve skulpturer og arkitektur på en 
helt ny måde. Sanserne bruges, når eleverne laver soundscapes, tager fotos, 
tegner og skriver med udgangspunkt i deres oplevelser af værkerne. 

• Tablets lånes på HEART.
•  Forløbet er tilrettelagt med fokus på et før, under og efter 

museumsbesøget – læs mere i lærervejledningerne.
•  Forløbet er med kunstfagligt omviser fra kl. 9.30 - 11.30, så underviseren 

styrer den sidste time fra kl. 11.30 - 12.30..

Tidsramme: kl. 9.30-12.30
09.30 -11.00 Undersøgelsestur i Birk (udendørs) med tablet - I kommer  
  rundt til 3 skulpturer.
11.00 -11.30 Pause
11.30 -12.30 Fordybelsesopgaver i formidlingen (indendørs) med tablet,  
  hvor I arbejder med de indsamlede oplevelser og materialer.
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Vælg mellem 4 spor

Mellemtrin  –  Dansk

Stemningsreportage
Stemningsreportagen giver eleverne mulighed for at arbejde med 
videreformidling af stemninger, steder og iagttagelser. Elevernes oplevelser 
dokumenteres gennem fotos, lydfortællinger, tegninger og noter, og bruges 
efterfølgende som inspiration til reportagen.

Sporets værker er De Geometriske Haver, Elia og HEART.

Leg med arkitektur
Arkitektur-sporet til mellemtrinnet giver eleverne mulighed for at opleve 
arkitektur og skulpturer. Elevernes iagttagelser og erfaringer bruges 
efterfølgende som inspiration til fx at bygge arkitekturmodeller. Undervejs 
på opdagelsesturen i Birk udfordres eleverne til på forskellige måder at tage 
fotos, tegne, skrive noter og lave lydfortællinger.

Sporets værker er HEART, Abyss og Elia.

Rum
Sporet Rum er målrettet faget dansk på udskolingsniveau, og her er fokus 
på at styrke elevernes evne til at sanse rum, rumforløb og stemninger samt 
sætte ord på det særlige ved et givent miljø. Eleverne udfordres undervejs 
til, med afsæt i deres oplevelser ved værkerne, at tegne, tage fotos, skrive 
og sammensætte lydfortællinger på tablet’en. Deres iagttagelser, erfaringer 
og dokumentation bruges efterfølgende som inspiration til fx at skrive en 
novelle, når I er tilbage på skolen.

Sporets værker er De Geometriske Haver, HEART og Abyss.

Arkitektur
Sporet Arkitektur er målrettet faget billedkunst på tilvalgsniveau og giver 
eleverne mulighed for at opleve, undersøge og analysere de udvalgte 
værkers formsprog og opbygning. De opfordres til at reflektere over 
forholdet mellem form og funktion og udfordres undervejs til at tegne, 
tage fotos, skrive og sammensætte lydfortællinger på tablet’en. Deres 
iagttagelser, tegninger og øvrige dokumentation bruges efterfølgende som 
inspiration til fx at bygge arkitekturmodeller, når I er tilbage på skolen.

Sporets værker er HEART, Abyss og Elia.



DET ER LIGE PÅ GRÆNSEN…
Målgruppe: Mellemtrin

Hvad sker der, når design og kunst smelter sammen?
Sammen med en omviser undersøger I udvalgte værker i udstillingen 
”Ingvar Cronhammar – Design”, hvor brugsgenstande som bestik, lamper 
og bænke bliver noget ud over det sædvanlige, når de kommer under kærlig 
behandling af Ingvar Cronhammar. Det ligger lige på grænsen mellem 
at være kunst og design. Efterfølgende går I sammen med en omviser 
ud i området for at se Cronhammars kæmpeskulptur Elia og en anden 
Cronhammar skulptur, der kan være svær at få øje på.

Tidsramme: kl. 9.30-12.30
09.30-10.30       Omvisning på HEART i udstillingen  
  ”Ingvar Cronhammar - Design”
10.30-10.45       Pause
10.45-11.30       På tur til Elia og Abyss (med omviser)
10.30-12.30       Mulighed for madpakker og opdagelse på egen hånd  
  (uden omviser)

Eksempel på færdigheds- og vidensmål:
Billedkunst: Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst. 
Dansk: Eleven kan sammenfatte sin fortolkning. Eleven kan udtrykke en 
æstetisk teksts stemning. Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen 
med andre.
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FRA KÆMPESTORT TIL LILLEBITTE – OG EN MASSE 
DERIMELLEM

Målgruppe: Indskoling

Vi kigger både på Ingvar Cronhammars kæmpestore skulptur Elia og det 
noget mindre bestik, han også har lavet, når vi går på opdagelse i Ingvar 
Cronhammars værker og designs. Brugsgenstande som bestik, lamper og 
bænke bliver noget ud over det sædvanlige, når de kommer under kærlig 
behandling af Ingvar Cronhammar. Kom selv og se!

Først får I en omvisning i udstillingen ”Ingvar Cronhammar – Design” og efter 
en kort pause går I sammen med en omviser ud for at se skulpturerne Elia 
og Abyss. 

Tidsramme: kl. 9.30-12.30
09.30-10.15       Omvisning på HEART i udstillingen  
  ”Ingvar Cronhammar - Design”
10.15-10.30       Pause
10.30-11.30       Oplevelsestur i området: Elia og Abyss (med omviser)
11.30-12.30       Pause med tid til madpakker og opdagelse  
  på egen hånd 

Eksempel på færdigheds- og vidensmål:
Billedkunst: Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold. Eleven 
kan aflæse centrale informationer i billeder.
Dansk: Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. Eleven kan deltage 
i enkel fortolkning. Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten.

TILBUD PÅ HEART


