Farlige Farver
Forløb 6
Målgruppe: Indskolingen
Fag: Billedkunst / Dansk
Antal elever: 25 elever pr. omviser

09.30-10.30
Velkomst og omvisning i udstillingen “William Skotte Olsen
- Bevidst Koks”. Omvisningen vil indeholde små øvelser, og
særligt dreje sig om Skotte Olsens-farveunivers.

Rød og hvid. Gul og blå. Lyserød. Vi er rigtig gode til at
huske farver. Hvad enten det er er det danske flag, dit
yndlingsfodboldhold, din skoletaske, dit hus eller noget helt
andet. På den måde betyder nogle farver noget helt særligt
for os. Vi vil i “Farlige farver” sammen undersøge det særlige
ved farverne i William Skotte Olsens univers, i et forløb, der
kombinerer fagmål fra både dansk og billedkunst.

10.30-11.00
Pause og mulighed for madpakker i værkstedet. Værkstedet
er åbent for jer under hele forløbet.

Vejledende fagmål, efter 2. klasse:
• Undersøgelse: Eleven kan udpege centrale elementer
(Dansk)
• Fortolkning: Eleven kan deltage i enkel fortolkning (Dansk)
• Billedfremstilling: Eleven kan fremstille rumlige
konstruktioner (Billedkunst)

12.00-12.30
Oprydning i værkstedet.

Tidsplan
*Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og
underviseren afslutter således selv forløbet.
Husk: Medbring madpakker.

11.00-12.00*
Vi går i værkstedet og eleverne laver deres egne skurvogne
med inspiration hentet i udstillingen.

Har du brug for inspiration til at sammensætte et forløb, der
forbereder og følger op på elevernes besøg på museet, så
kontakt formidlingsinspektør Anja Lemcke Stær:
als@heartmus.dk
Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 26. marts 2019
– 6. september 2019. Museet har lukket om mandagen.
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Bagom Billedet
Forløb 7
Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Dansk
Antal elever: 25 elever pr. omviser
I William Skotte Olsens univers er figurerne hverken glade
eller sure, og vejret er hverken godt eller dårligt, og ingen
kan helt sige hvorfor, der er så mange huse. Alligevel er hans
billeder fyldt med stemning og opsluger os med både farver
og symbolik. I dette forløb vil vi sammen stille skarpt på,
hvordan vi somme tider kan læse ting i billeder, der ikke rigtig
er der. Vi vil øve os i at stille spørgsmål til billedet, til symboler
og til hinanden, så kom med en tur bagom billedet!
Vejledende fagmål, efter dansk og billedkunst for 4.-6.
klassetrin:
• Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig kreativt og
eksperimenterende (Dansk, 4. klasse)
• Fremstilling: Eleven kan udarbejde dramatiske,
dokumentariske og interaktive produkter (Dansk, 6. klasse)
• Præsentation og evaluering: Eleven kan fremlægge sit
produkt for andre (Dansk, 6. klasse)
• Billedanalyse: Eleven kan redegøre for billedsymbolers
betydning (Billedkunst, 5. klasse)
Tidsplan
*Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og
underviseren afslutter således selv forløbet.
Husk: Medbring madpakker.

09.30-10.30
Velkomst og omvisning i udstillingen “William Skotte Olsen
- Bevidst Koks”. Omvisningen vil indeholde små øvelser, der
aktiverer eleverne og retter fokus mod fortolkning af billeder
og genstande.
10.30-11.00
Pause og mulighed for madpakker i værkstedet. Værkstedet
er åbent for jer under hele forløbet.
11.00-12.15*
Efter en fælles brainstorm med omviser, producerer eleverne
“Nip-napperere” som deres egne interaktive redskaber for
billedanalyse. Eleverne afprøver deres analyse-redskaber i
udstillingen, og interviewer hinanden.
12.15-12.30
Oprydning i værkstedet.
Har du brug for inspiration til at sammensætte et forløb, der
forbereder og følger op på elevernes besøg på museet, så
kontakt formidlingsinspektør Anja Lemcke Stær:
als@heartmus.dk
Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 26. marts 2019
– 6. september 2019. Museet har lukket om mandagen.
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Kunsten og kunstneren
Forløb 8
Målgruppe: 7.-9. klasse
Fag: Dansk
Antal elever: 25 elever pr. omviser

09.30-10.30
Velkomst og omvisning i udstillingen “William Skotte Olsen
- Bevidst Koks”. Omvisningen vil indeholde små øvelser og
fokusere særligt på Skotte Olsens liv og samtid.

Det kan være utrolig svært at skille de to ad, kunsten og
kunstneren. I dette forløb træder vi sammen tilbage til de
glade 60’ere og ind i kunstnerens egen stue, der på samme
tid er et kunstværk. Herfra vil vi undersøge relationen mellem
kunst og kunstner - og måske komme nærmere, hvor de
mange farver i William Skotte Olsens verden kommer fra.
Vi ser på billedanalyser som noget, der samler kunstneren,
værket og os selv, og arbejder med at formidle vores egne
analyser kreativt og digitalt.

10.30-11.00
Pause og mulighed for madpakker i værkstedet. Værkstedet
er åbent for jer under hele forløbet.

Vejledende fagmål, efter dansk for 9. klasse:
• Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og
Dansk litteraturs kanon
• Eleven har viden om metoder til fortolkning
• Eleven har viden om formidlingsformer
• Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i
æstetisk sprog
Tidsplan
*Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og
underviseren afslutter således selv forløbet.
Husk: Medbring madpakker.
OBS: Eleverne bedes medbringe deres mobiltelefoner til
faglige formål.

11.00-12.15*
Efter fælles introduktion arbejder eleverne i grupper med
at formidle deres viden digitalt og multimedialt i “stories”.
Øvelsen trækker på kommunikationsmønstre og eleverne
kender fra de sociale medier. Vi arbejder således med
billedanalysens subjektivitet på en kreativ måde.
12.15-12.30
Oprydning i værkstedet.
Har du brug for inspiration til at sammensætte et forløb, der
forbereder og følger op på elevernes besøg på museet, så
kontakt formidlingsinspektør Anja Lemcke Stær:
als@heartmus.dk
Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 26. marts 2019
– 6. september 2019. Museet har lukket om mandagen.
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