
Mennesker har altid spejdet mod horisonten og drømt om, 
hvad der mon befandt sig bag den. En ny planet? En smuk 
sandstrand? Et verdensmesterskab i fodbold?
I dette forløb drømmer vi med, og skaber fortryllede kikkerter, 
der kan se alle steder fra Mars og til fremtiden!
Vi arbejder med kikkerten som formidlingsredskab. 

Målgruppe: Indskolingen
Fag: Dansk og billedkunst

Tidsplan: 
09.30-10.30
Velkomst og omvisning i HEARTs jubilæumsudstilling. 
Omvisningen vil indeholde små øvelser undervejs. Vi taler 
om fremtiden, og koncentrerer os om forskellige horisonter i 
udstillingen.

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

11.00-12.30
Vi går i værkstedet og tegner fremtidsbilleder. Vi giver vores 
billeder kikkert-rammer, så hver elev skaber sit eget kik-hul 
til fremtiden - klar til at dekorere klasseværelset derhjemme!
Værkstedsaktiviteterne sættes i gang af den kunstfaglige 
omviser, der er med indtil 11.30, hvorefter undervisningen er 
lærerstyret. 

12.00-12.30 
Oprydning i værkstedet.

Faglighed: 
Undervisningsprogrammet understøtter vejledende fagmål 
for dansk og billedkunst efter 2. klassetrin med særlig fokus 
på fortolkning og fremstilling:

•  Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem 
samtale om litteratur og andre æstetiske tekster (Dansk)

•  Eleven kan udtrykke sig  i skrift, tale, lyd og billede i nære 
og velkendte situationer (Dansk)

•  Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale 
billeder. (Billedkunst)

Øvrige oplysninger: 
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 

NB. Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og 
underviseren afslutter således selv forløbet.

Husk: Medbring madpakker. 

Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 7. september 
2019 –  29. marts 2020.

Husk museet er lukket om mandagen. 

Tegneøvelse i værkstedet

kikkerten
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Hvor ville det være kedeligt, hvis vi alle sammen var ens! Hvis 
vi allesammen ville være målmand på fodboldholdet, og alle 
sammen skulle hedde det samme navn. Heldigvis er vi alle 
helt forskellige!

Så hvad gør dig unik? Hvad gør din kammerat unik? Og hvad 
har i tilfælles?

Målgruppe: Mellemtrinnet
Fag: Dansk og billedkunst

Tidsplan: 
09.30-10.30
Velkomst og omvisning i HEARTs jubilæumsudstilling. 
Omvisningen vil indeholde små øvelser og fokusere på dele 
og helheder i udstillingen. 

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

11.00-12.30
Vi går i værkstedet og undersøger dele og helheder i kunsten 
og i klassen. Vi taler om formsprog. Vi laver abstrakte 
selvportrætter i Piero Manzonis ånd. Alle portrætterne 
vil danne en spændende horisont linje, der understreger 
forestillingen om del og helhed i både kunsten og klassen. 
Den kunstfaglige omviser laver øvelser med eleverne 
og introducerer til aktiviteten indtil 11.30, hvorefter 
undervisningen er lærerstyret. 

12.00-12.30 
Oprydning i værkstedet.

Faglighed: 
Undervisningsprogrammet understøtter vejledende fagmål 
for dansk og billedkunst efter 2. klassetrin med særlig fokus 
på fortolkning og fremstilling:

•  Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem 
samtale om litteratur og andre æstetiske tekster (Dansk)

•  Eleven kan udtrykke sig  i skrift, tale, lyd og billede i nære 
og velkendte situationer (Dansk)

•  Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale 
billeder. (Billedkunst)

Øvrige oplysninger: 
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 

NB. Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og 
underviseren afslutter således selv forløbet.

Husk: Medbring madpakker. 

Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 7. september 
2019 –  29. marts 2020.

Husk museet er lukket om mandagen. 

Tegneøvelse i værkstedet

klassens horisont
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Kan man kalde noget kunst, der ikke er lavet af et 
menneske? Kan man kalde noget kunst, der er opstået ved 
tilfældighed? Og hvornår kan man kalde noget for kunst? 

I dette forløb udforsker vi kunstens og tilfældighedens 
grænser og laver auto-genererede digte. Velkommen til 
fremtiden!

Målgruppe: Udskolingen
Fag: Dansk

Tidsplan: 
09.30-10.30
Velkomst og omvisning i HEARTs jubilæumsudstilling. 
Omvisningen vil indeholde små øvelser og vi vil fokusere på 
spørgsmålet: “Hvad gør noget til kunst?”

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

11.00-12.30
Den kunstfaglige omviser introducerer øvelsen i værkstedet. 
Vi tager udgangspunkt i en fælles diskussion, før eleverne 
ud fra et opgavemateriale skal arbejde selvstændigt med 
autogenerede digte. 
Den kunstfaglige omviser er med indtil 11.30, hvorefter 
undervisningen er lærerstyret. 

12.00-12.30 
Oprydning i værkstedet.

Faglighed: 
Undervisningsprogrammet understøtter de vejledende 
fagmål for dansk efter 9. klasse med fokus på fremstilling af 
æstetiske tekster: 
•  Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog 

gennem systematisk undersøgelse og diskussion af 
litteratur og andre æstetiske tekster.

Øvrige oplysninger: 
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 

NB. Den kunstfaglige omviser er med fra kl. 9.30- 11.30, og 
underviseren afslutter således selv forløbet.

Husk: Medbring madpakker. 

Undervisningstilbuddet er tilgængeligt fra d. 7. september 
2019 –  d. 29. marts 2020. 

Husk museet er lukket om mandagen. 

Skriveøvelse i udstillingen

poesimaskinen
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