
KulTUR for alle  
efterår 2017

UNDERVISNINGSTILBUD PÅ HEART – HERNING MUSEUM 
OF CONTEMPORARY ART OG CARL-HENNING PEDERSEN 
& ELSE ALFELTS MUSEUM

Bussen kører på følgende tirsdage og torsdage
Formiddag kl. 9.00-13.00: 

Eftermiddage kl. 12.00-15.00:

Booking: 
Book bussen på: http://kultur.herning.dk/kultur/kulturbus/book-bussen 
Book efterfølgende en aktivitet – læs om tilbuddene på HEART og CHPEA 
herunder. 
Du får en kvittering på din booking, når den er gennemført korrekt. 

• 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. 



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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TILBUD PÅ HEART

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.



TILBUD PÅ HEART

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



TILBUD PÅ CHPEA

FABELDYR I INDSKOLINGEN

Fabeldyr er fantasivæsner, som vi først og fremmest kan møde i fabler 
og eventyr. Det kan være et fantasivæsen, der består af en blanding af to 
eller flere forskellige dyr fra virkelighedens verden for eksempel en grif, 
der har krop som en løve og hoved, hals og vinger som en ørn. Et andet 
eksempel på et fabeldyr kan være en drage, som vi ikke kender som et dyr 
fra virkelighedens verden, men netop som et fra fantasiens verden. Men 
det er ikke kun i fabler og eventyr, vi kan møde fabeldyr – det kan vi også i 
kunstens verden, hvilket kan opleves i særudstillingen ”Eventyrlig dialog” 
på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.  Her udstilles nogle af 
H.K.H. Prins Henriks skulpturer, hvor han i bronze har skabt forskellige 
eventyrlige fabeldyr herunder for eksempel en drage og forskellige 
blandinger af virkelige dyr, som vi blandt andet kender fra havet og den 
afrikanske savanne.  Ligeledes udstilles nogle af Carl-Henning Pedersens 
eventyrlige og fantasifulde trebenede helheste, der sommetider optræder 
som et lille element i nogle af hans kæmpe farverige oliemalerier eller som 
hovedelement i nogle af hans helhestetegninger lavet med tusch på papir 
under 2. verdenskrig. 

Forløbet FABELDYR kan med fordel starte med, at eleverne hjemme på 
skolen arbejder med forløbet ”Fabler” fra www.dansk0-2.gyldendal.dk 
eller på anden vis stifter bekendtskab med fabelgenren. Herefter skal 
eleverne opleve og arbejde med fabeldyr på museet ud fra nedenstående 
program. Efterfølgende kan eleverne hjemme på skolen skrive deres egne 
fabler med deres egne fabeldyr fra museet som hovedpersoner med afsæt 
i deres kendskab til fabler og dyr fra den første del af forløbet og fra den 
dialogbaserede omvisning på museet. 

>>> 



TILBUD PÅ CHPEA

Program for museumsbesøget
09.30 – 10.15     Dialogbaseret omvisning i udstillingen ”Eventyrlig dialog”  
  med fokus på fabeldyr 
10.15 – 10.30     Pause 
10.30 – 11.30     Workshop hvor eleverne producerer deres egne fabeldyr 
11.30 – 11.55     Pause med mulighed for at opleve museet på egen hånd 
11.55 – 12.30     Præsentation af elevernes fabeldyr og afslutning 

Målgruppe: Indskolingen

Mål:

• At stifte bekendtskab med fabelgenren 
•  At opleve hvordan fabeldyr på forskellig vis kan optræde i både fabler/

eventyr og i kunstens verden 
•  At eksperimentere med at producere egne fabeldyr og egne fabler
• At skabe sammenhæng mellem danskundervisningen i skolen og kulTUR 

for alle på CHPEA museum 

Forløbet er tilrettelagt med særligt fokus på følgende mål fra De forenklede 
Fælles mål for Dansk (færdigheds- og vidensmål efter 2. klassetrin): 

Fortolkning: Eleven kan deltage i enkel fortolkning
Fremstilling: Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift og 
eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge

OBS: Der kan max deltage 28 elever pr. omvisning og workshop!
Ved flere end 28 elever: Kontakt kunstformidleren for en alternativ løsning. 



TILBUD PÅ CHPEA

MASKER PÅ MELLEMTRINET

I H.K.H. Prins Henriks afrikanske samling, der normalt hører til på 
Fredensborg Slot, kan man finde 4000 afrikanske masker og skulpturer. 
Prins Henrik har været en passioneret samler af den afrikanske primitive 
kunst siden 1956, hvor han erhververede sig sin første afrikanske skulptur, 
imens han studerede i Paris. I særudstillingen ”Eventyrlig dialog” på 
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum kan man opleve nogle af 
de fantastiske, flotte og spændende masker fra netop denne samling. 
Ligeledes kan man i udstillingen gå på opdagelse efter masker i nogle af 
Carl-Henning Pedersens store oliemalerier. Netop den afrikanske maske 
er et af de motiver, hvori Pedersen har hentet inspiration fra helt tilbage 
fra sine første år som maler i 1930’erne. Maskerne hos Pedersen kan være 
mørke og mystiske, men også farvestrålende, fantasifulde og ikke mindst 
eventyrlige, hvilket netop kan opleves i ”Eventyrlig dialog”.

Forløbet MASKER kan med fordel starte på skolen med, at eleverne kan 
finde eksempler på afrikanske masker på nettet og udvælge en, de selv 
vil tegne med blyant eller sort tusch på papir. Herefter skal eleverne 
opleve og arbejde med masker på museet ud fra nedenstående program. 
Efterfølgende kan eleverne hjemme på skolen arbejde videre med maskerne 
– for eksempel kan de lave en udstilling af deres masketegninger fra skolen 
og collagemasker fra workshoppen på museet, og til udstillingen kan de 
skrive små faktakort med udgangspunkt i den viden, de har fået på den 
dialogbaserede omvisning. Udstillingen kan eleverne til sidst præsentere for 
andre elever og/eller deres familier. 

>>>

 



TILBUD PÅ CHPEA

Program for museumsbesøget
09.30 – 10.15 Dialogbaseret omvisning i udstillingen ”Eventyrlig dialog”  
  med fokus på masker
10.15 – 10.30     Pause 
10.30 – 11.30     Workshop hvor eleverne producerer deres egne    
  collagemasker 
11.30 – 11.55     Pause med mulighed for at opleve museet på egen hånd 
11.55 – 12.30     Præsentation af elevernes collagemasker og afslutning 

Målgruppe: Mellemtrinet

Mål:
• At stifte bekendtskab med afrikanske masker og masker i billedkunsten 
• At eksperimentere med at producere egne masker (collagemasker)
•  At skabe sammenhæng mellem danskundervisningen i skolen og kulTUR 

for alle på CHPEA museum 

Forløbet er tilrettelagt med særligt fokus på følgende mål fra De forenklede 
Fælles mål for Billedkunst (færdigheds- og vidensmål efter 5. klassetrin): 

Billedfremstilling: Eleven kan fremstille en collage med en rumlig 
dimension
Billedkommunikation: Eleven kan formidle viden med billeder

Forløbet kan eventuelt tilpasses til billedkunst i indskolingen. 

OBS: Der kan max deltage 28 elever pr. omvisning og workshop!
Ved flere end 28 elever: Kontakt kunstformidleren for en alternativ løsning.
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SPONTAN LYRIK I UDSKOLINGEN 

Carl-Henning Pedersen er ikke kun kendt i Danmark, men udover hele 
verden for sine farverige, fantasifulde og ikke mindst eventyrlige malerier. 
Mindre kendt er det, at Pedersen udover maleriet også arbejdede med lyrik. 
Faktisk begyndte han at digte, længe før han fik øjnene op for billedkunsten. 
Allerede som 12-årig skrev han små digte, som han gravede ned i jorden, 
og han har selv udtalt, at han egentligt så sig selv som værende ”mere 
digter end maler”. Man kan beskrive hans digte om en slags stream-of-
consciousness tekster med et mål om at opnå ren spontanitet i tekst og 
tanke. I nogle tilfælde har Pedersens spontane lyriske tekster fået selskab 
af små tegninger, og derved kan man tale om tegnedigte. I særudstillingen 
”Eventyrlig dialog” på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum kan 
man både opleve nogle af Carl-Henning Pedersens farverige, fantasifulde 
og eventyrlige malerier samt nogle af hans digte. Ligeledes kan man i 
udstillingen også opleve digte af H.K.H. Prins Henrik, der ligesom Pedersen, 
sammen med sin passion for billedkunsten og ikke mindst skulpturer, også 
besidder en stor interesse for lyrikken.

Forløbet SPONTAN LYRIK kan med fordel starte på skolen med, at eleverne 
arbejder med forløbet ”Digte” fra dank.gyldendal.dk (http://dansk.
gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/Digte.aspx) eller på anden vis stifter 
bekendtskab med lyrikgenren. Herefter skal eleverne opleve og arbejde med 
spontan lyrik på museet ud fra nedenstående program. Efterfølgende kan 
eleverne arbejde videre med forløbet ”Digte” fra dank.gyldendal.dk hjemme 
på skolen og sammenligne Carl-Henning Pedersens spontane lyrik med de 
eksempler, der findes i forløbet ”Digte”.

>>>
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Program for museumsbesøget
09.30 – 10.15     Dialogbaseret omvisning i udstillingen ”Eventyrlig dialog”  
  med fokus på lyrik
10.15 – 10.30     Pause 
10.30 – 11.30    Workshop del 1 hvor eleverne producerer deres egne   
  tegnedigte
11.30 – 11.55     Pause med mulighed for at opleve museet på egen hånd 
11.55 – 12.30     Workshop del 2 hvor eleverne producerer deres egne   
  tegnedigte

Målgruppe: Udskolingen

Mål:

•  At stifte bekendtskab med den spontane lyrik samt andre måder at skrive 
digte på   

•  At eksperimentere med at producere spontan lyrik (tegnedigte)
•  At skabe sammenhæng mellem danskundervisningen i skolen og kulTUR 

for alle på CHPEA museum 

Forløbet er tilrettelagt med særligt fokus på følgende mål fra De forenklede 
Fælles mål for Dansk (færdigheds- og vidensmål efter 9. klassetrin): 

Fortolkning: Eleven kan foretage flertydige fortolkninger
Fremstilling: Eleven kan fremstille større multimodale produktioner

Forløbet kan også tilpasses til danskundervisning på mellemtrinet  

OBS: Der kan max deltage 28 elever pr. omvisning og workshop!
Ved flere end 28 elever: Kontakt kunstformidleren for en alternativ løsning.


