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Kulturbus
Undervisningstilbud fra HEART-  foråret 2019
Målrettet elever i indskolingen, på mellemtrinnet og  
i udskolingen 

Datoer for køredage i foråret 2019: kl. 9.00 – 13.00 

April: 
2. + 4. + 5. + 9. + 11. + 12. + 24. + 25. + 26. + 30.

Maj: 
2. + 3. + 7. + 8. + 9. + 14. + 15. + 16. + 21. + 22. + 23.  
+ 28. + 29.

Juni: 
4. + 6. + 7. + 12. + 13. + 14.

Har du spørgsmål vedr. undervisningstilbuddene, kan du 
kontakte Anja Lemcke Stær, formidlingsinspektør på HEART 
als@heartmus.dk

Har du spørgsmål vedr. booking på Conventus, er du 
velkommen til at kontakte Helle Baadsgaard, Herning 
Kommune.
tlf: 96288631
mail: bekhb@herning.dk
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Forløb 6
Målgruppe: Indskolingen
Fag: Billedkunst / Dansk
Antal elever: 25 elever pr. omviser

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. 

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)

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, og 
særligt dreje sig om Skotte Olsens-farveunivers.

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

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

12.00-12.30 
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.

Farlige Farver
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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.

Bagom Billedet
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Forløb 8
Målgruppe: 7.-9. klasse
Fag: Dansk
Antal elever:  25 elever pr. omviser

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. 

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.

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. 

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

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.

Kunsten og kunstneren
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Introduktion til undervisningstilbuddet 
Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 14. august 2018 
– 12. oktober 2018. Husk museet er lukket om mandagen.

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

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. Alle sanser 
bruges, når eleverne laver lydoptagelser, tager fotos, tegner 

og skriver med udgangspunkt i deres oplevelser af værkerne. 
Vælg mellem 4 forskellige spor, der er målrettet enten 
mellemtrin eller udskoling, dansk eller billedkunst.

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

museumsbesøget – læs mere i lærervejledningerne.
•  Forløbet er med kunstfaglig omviser fra kl. 9.30 – 11.30.

> Læs mere om sporene, Færdigheds- og vidensmål for de 
enkelte spor i lærervejledningerne: HER.

Undervisningstilbud fra HEART-  forår 2019
Tag på kunstoplevelse i det fri - På sporet af kunsten
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Forløb 1 
Målgruppe: mellemtrinnet 
Fag: Dansk 

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

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.

NB. Der er en kunstfaglig omviser med fra kl. 9.30 – 11.30
Husk: medbring madpakker. 
Læs mere: HER.

Stemningsreportage

Forløb 2 
Målgruppe: mellemtrinnet 
Fag: Billedkunst  

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.

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.

NB. Der er en kunstfaglig omviser med fra kl. 9.30 – 11.30
Husk: Medbring madpakker. 
Læs mere: HER.

Leg med arkitektur
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Forløb 3 
Målgruppe: udskoling
Fag: Billedkunst – valgfag   

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.

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.

NB. Der er en kunstfaglig omviser med fra kl. 9.30 – 11.30
Husk: Medbring madpakker. 
Læs mere: HER.

Arkitektur

Forløb 4 
Målgruppe: udskoling
Fag: Dansk  

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, 
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.

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.

NB. Der er en kunstfaglig omviser med fra kl. 9.30 – 11.30
Husk: Medbring madpakker. 
Læs mere: HER.

RUM
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Forløb 5 
Målgruppe: mellemtrin
Fag: billedkunst  

Vi undersøger temaet arkitektur, når vi bl.a. går på jagt 
efter geometriske former i arkitekturen og undersøger, 
hvordan museumsarkitekturen hænger sammen med 
museets historie. Vi lægger vægt på, at eleverne får en 
kropslig erfaring med arkitekturen og bliver introduceret til 
anvendelsen af faglige begreber i samtalen om arkitekturen. 

Tidsramme: kl. 9.30-12.30
09.30-11.00      
Omvisning med små indlagte opgaver, hvor I arbejder med 
geometriske former i arkitekturen.

11.00-11.30      
Pause

11.30-12.30      
Elevarbejde – skitsetegning – sættes i gang af den 
kunstfaglige overviser og afsluttes af underviseren.

NB. Der er en kunstfaglig omviser med fra kl. 9.30 – 11.30
Husk: Medbring madpakker. 
Læs mere: HER.

Der er udarbejdet en lærervejledning i samarbejde med 
Lundgårdskolen som hedder:  ”På opdagelse i arkitekturen”. 
Den findes på: www.heartmus.dk. I kan også med fordel 
inddrage områdets andre bygninger, gå på jagt efter flere 
geometriske former. Lærervejledningen finde inspiration 
til, hvordan man kan blive klogere på arkitektur før og efter 
museumsbesøget.  

På opdagelse i arkitekturen
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Kulturbus
Undervisningstilbud fra HEART-  foråret 2019
Målrettet elever i førskolebørn

Datoer for køredage i foråret 2019: kl. 9.00 – 13.00 

April: 
2. + 4. + 5. + 9. + 11. + 12. + 24. + 25. + 26. + 30.

Maj: 
2. + 3. + 7. + 8. + 9. + 14. + 15. + 16. + 21. + 22. + 23.  
+ 28. + 29.

Juni: 
4. + 6. + 7. + 12. + 13. + 14.

Har du spørgsmål vedr. undervisningstilbuddene, kan du 
kontakte Anja Lemcke Stær, formidlingsinspektør på HEART 
als@heartmus.dk

Har du spørgsmål vedr. booking på Conventus, er du 
velkommen til at kontakte Helle Baadsgaard, Herning 
Kommune.
tlf: 96288631
mail: bekhb@herning.dk



heart UNDERVISNING · BITTEN & AAGE DAMGAARDS PLADS 2 · DK 7400 HERNING · WWW.HEARTMUS.DK

Målgruppe: Førskolebørn

Har du en yndlingsfarve...? Hvis ja, hvad er det så ved den 
bestemte farve, der gør den så fantastisk...? Vi er rigtig gode 
til at huske farver. Hvad enten det er er det danske flag, 
dit yndlingsfodboldhold, din rygsæk, dit hus eller noget 
helt andet. I dette forløb undersøger vi sammen, hvordan 
kunstneren William Skotte Olsen brugte farverne på og i sin 
beboelsesvogn og i sine malerier. Vi tænker vildt og stort, 
og leger med tanken om en verden i nye farver! Hvad nu 
hvis himmelen altid var græsgrøn, havet blodrødt og skoven 
natblå?   

Som optakt til udstillingen foreslår vi, at I googler malerier af 
W. Skotte Olsen og i fællesskab kigger på udvalgte malerier 
og taler om farver, former og stemninger i værkerne. Efter 
museumsbesøget kan I f.eks. hjemme i institutionen arbejde 
videre med det, I har set i udstillingen ved at lave jeres egne 
mini beboelsesvogne i papir eller som papkasser. 

Fortælletæppe - Farvekoks
09.30-10.30: 
Fortælletæppe i udstillingen Bevidst koks . 

10.30-11.00:
Pause og madpakker i værkstedet.

11.00- 11.30: 
Vi taler om, hvad I har oplevet i udstillingen og leger og laver 
små øvelser med fokus på at skærpe vores sanser.  

Fra kl. 11.30 – 12.30  er aktiviteten pædagogstyret, altså 
uden omviser. Skriv endelig, hvis du/ I har brug for inspiration 
til , hvad I kan lave.  

Bussen henter gruppen på HEART kl. 12.30.

Farvekoks – vi går på opdagelse i “farve-himlen”
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Målgruppe: Førskolebørn

Vi tager på opdagelsesrejse i Birk. På vores rejse møder vi 
som det første den gigantiske, sorte kæmpe skulptur Elia, 
af kunstneren Ingvar Cronhammar. En enorm, kugleformet 
jernkonstruktion med 4 runde, slanke søjler, der rejser sig 
fra jorden og tårner op foran os. Vi bestiger ´bjerget´, skuer 
udover landskabet og taler om, hvad vi kommer til at tænke 
på i mødet med den kæmpe skulptur. 

Bagefter bevæger vi os over til ´drømmehaven´, De 
Geometriske Haver. Havernes ide er enkel. En væg på 10 
meter slår takten an og går igen i alle ’væggene’. For hvert nyt 
rum du træder ind i, tilføjes der en væg til rummet. På den 
måde går du ind i en trekant, så en firkant, så en femkant – 
og sådan bliver det ved, til du når ottekanten.  
Haverne forbindes af små porte i hækkene og af gangstierne, 
der dannes af mellemrummet mellem haverne, hvor 
bøgehækkene rejser sig i forskellige højder. Vi undersøger de 
enkelte haverum og taler om, hvordan det opleves at være 
i et lille rum i forhold til at være i et stort rum, vi taler om 
haverummenes forskellige former, leger tagfat og forestiller 
os, hvordan årstiderne forandrer haveskulpturen. 

Inden I kommer på museet, foreslår vi, at I googler have-
skulpturer og haver og i fællesskab ser på farver, former og 
stemninger. Efter museumsbesøget kan I f.eks. hjemme i 

institutionen med inspiration fra opdagelsesrejsen arbejde 
videre med at lave jeres egne mini-haver i legeområdet eller 
eksperimentere med at fremtrylle de mest fantastiske haver 
med papir og saks. 

Fortælletæppe – en rejse i det grønne 
09.30-10.30: 
Fortælletæppe i Birk ved Elia og De Geometriske Haver 

10.30-11.00: 
Pause og madpakker i De Geometriske Haver.

11.00- 11.30: 
Vi taler om, hvad børnene har oplevet og erfaret, leger og 
laver små øvelser med fokus på at skærpe sanserne.  

Fra kl. 11.30 – 12.30 er aktiviteten pædagogstyret, altså 
uden omviser. Skriv endelig, hvis du/ I har brug for inspiration 
til, hvad I kan lave.  

Bussen henter gruppen på HEART kl. 12.30. 

Tag med på en rejse i det grønne - opdagelsesrejse i Birk
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Målgruppe: Førskolebørn

Kunst kan opleves med hele kroppen, og det søger 
vi at sætte fokus på ved at tilrettelægge opgaver for 
sanserne sammen med spørgsmål, der pirrer fantasien. 
Undervisningsmaterialet består af en oplevelseskasse, og 
kassen er opdelt i 4 rum, der hver indeholder objekter eller 
beskrivelser, som kan hjælpe oplevelsen på vej.
Formålet med oplevelseskassen er at give børn en oplevelse 
af udvalgte værker fra HEARTs samling, der kan være med til 
at skabe en samtale og udvide og styrke børnenes forståelse 
for kunst. Med oplevelseskassen vil vi forsøge at skabe 
en samtale omkring kunsten i forhold til børnenes egne 
oplevelser, når de med forskellige sanser kommer i kontakt 
med objekterne fra kassen.

Sanseværker – i direkte kontakt med kunsten
09.30-10.30: 
Vi dykker ned i Oplevelseskassen og udforsker udvalgte 
kunstværker med vores sanser. 

10.30-11.00: 
Pause og madpakker i værkstedet.

11.00- 11.30: 
Vi taler om, hvad børnene har oplevet og sanset, leger og 
laver små øvelser med fokus på at skærpe sanserne.  

Fra kl. 11.30 – 12.30 er aktiviteten pædagogstyret, altså 
uden omviser. Skriv endelig, hvis du/ I har brug for inspiration 
til, hvad I kan lave.  

Bussen henter gruppen på HEART kl. 12.30. 

Oplevelseskassen – Piero Manzoni


