
KulTUR for alle  
forår 2017

Undervisningstilbud på HEART – Herning Museum of 
Contemporary Art og Carl-Hennings Pedersen & Else 
Alfelts Museum

Bussen kører på følgende tirsdage og torsdage: 

Book bussen på: http://kultur.herning.dk/kultur/kulturbus/book-bussen 
Book efterfølgende en aktivitet – læs om tilbuddene på HEART & CHPA herunder. 

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

Kunsten (Vælg mellem 8 forskellige spor)
• Mellemtrin: Socle du Monde – udfordrer jorden, månen, solen og 

stjernerne
• Indskoling: En ’lortemaskine’, tatoverede grise og en levende mand – er det 

kunst?

Undervisningstilbud på CHPEA
• Catwalk
• Modifikationer 
• Dragt: Danmark
• Miskmask

•  25. april 
•  27. april
•  2. maj
•  4. maj
•  9. maj

•  11. maj
•  16. maj
•  18. maj
•  23. maj
•  30. maj

•  1. juni
•  6. juni
•  8. juni



TILBUD PÅ HEART

Tag på kunstoplevelse i det fri - På sporet af Kunsten   

OBS. vælg mellem 8 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. Alle sanser 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 uden omviser eller kunstfagligt personale, så underviseren 

styrer det tilrettelagte forløb.

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 8 spor

Mellemtrin  –  Dansk

Eventyr
Eventyr-sporet til mellemtrinnet giver eleverne mulighed for at bruge 
deres egne oplevelser af skulpturer som inspiration til deres egne eventyr. 
Undervejs på opdagelsesturen i Birk udfordres eleverne til at arbejde med 
karakterer eller figurer til deres eventyr.

Sporets værker er Fantasiens leg om livets hjul, Robin Hood og Elia.

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.

Mellemtrin  –  Billedkunst

Skulpturrejse
På skulpturrejsen møder eleverne tre forskellige skulpturer i Birk, og 
undervejs indsamler de deres indtryk og oplevelser. Sporet giver eleverne 
mulighed for at arbejde med skulpturers udtryk, materialer, formsporg og 
betydninger. Elevernes fotos, tegninger, lyde og noter kan efterfølgende 
bruges til fx at lave skulpturparafraser.

Sporets værker er Stående Kvinde, Rum og Fantasiens leg om livets hjul.

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.

>>



Udskoling  –  Dansk 

Reportage
Sporet Reportage er målrettet faget dansk på udskolingsniveau, og her 
er fokus på at skærpe elevernes evne til at undersøge og sætte ord på tre 
meget forskellige skulpturers formsprog og mulige betydning. Med afsæt 
i deres oplevelser ved værkerne udfordres eleverne undervejs til at tegne, 
tage fotos, skrive og sammensætte lydfortællinger på tablet’en. Deres 
oplevelser og dokumentation kan efterfølgende bruges som fx inspiration til 
at skrive en reportage, når I er tilbage på skolen.

Sporets værker er Allotment, Robin Hood og Liggende Kvinde.

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.

Udskoling  –  Billedkunst

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.

>>

TILBUD PÅ HEART



Rundt om skulpturen
Sporet Rundt om skulpturen er målrettet faget billedkunst på tilvalgsniveau 
og giver eleverne mulighed for at opleve, undersøge, analysere og prøve 
at fortolke tre udvalgte, meget forskellige skulpturer i Birk. Med afsæt i 
deres oplevelser og refleksioner udfordres eleverne 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 arbejde med skulpturparafraser, når I er tilbage på 
skolen.

Sporets værker er Liggende Kvinde, Allotment og Uden titel(Willy Ørskov).

> Læs mere om sporene og færdigheds- og vidensmål for de enkelte 
spor i lærervejledningerne: http://www.heartmus.dk/undervisning/
undervisningstilbud/pa-sporet-af-kunsten.html 

Datoer:
• 25. april
• 27. april
• 2. maj
• 11. maj
• 18. maj
• 23. maj
• 1. juni
•  6. juni
•  8. juni

TILBUD PÅ HEART



Socle du Monde  
– udfordrer jorden, månen, solen og stjernerne

Målgruppe: Mellemtrin

Kom med på opdagelse i en kunst, der udfordrer jorden, månen, solen og 
stjernerne. 

Sammen med en omviser undersøger I udvalgte værker i udstillingen 
”Wim Delvoye – Shit on Piero Manzoni”, hvor I mødes af en ’lortemaskine’, 
tatoverede grise og andre værker, der gør kroppen til en del af kunsten. 
Efterfølgende går I selv på opdagelse i udstillingens udendørs værker. Her 
finder I vej og oplever værkerne ved hjælp af en digital guide, som tilgås 
via egne devices – fx medbragte mobiltelefoner eller tablets. (OBS. kræver 
internetadgang)

Tidsramme: kl. 9.30-12.30
09.30-10.30 Omvisning på HEART i udstillingen 
 ”Wim Delvoye – Shit on Piero Manzoni”
10.30-11.00 Pause og mulighed for madpakker
11.00-12.30 Brug af digital guide rundt i området 
 – lærerstyret (I bruger egne devices). 

Eksempel på færdigheds- og vidensmål:
Billedkunst: Eleven har viden om stilarter og formsprog. Eleven kan redegøre 
for billedsymbolers betydning.
Dansk: Eleven kan sammenfatte sin fortolkning. Eleven kan udtrykke en 
æstetisk tekst stemning.

TILBUD PÅ HEART



En ’lortemaskine’, tatoverede grise og en levende 
mand – er det kunst?

Målgruppe: Indskoling

En mand der kan sidde bomstille, grise der er tatoverede, og en maskine der 
kan lave lort, når man fodrer den. Hvad er det for noget? Det snakker vi om, 
når I sammen med en omviser går på opdagelse i udstillingen ”Wim Delvoye 
– Shit on Piero Manzoni”. Efter en kort pause går I sammen med omviseren 
ud i museumsområdet for at opleve udstillingens udendørs skulpturer og 
lave øvelser, der giver mulighed for at lege med oplevelsen af kunsten.

Tidsramme: kl. 9.30-12.30
09.30-10.15  Omvisning på HEART i udstillingen ”Wim Delvoye – Shit on  
 Piero Manzoni”
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Oplevelsestur i området med indlagte øvelser (med omviser)
11.30-12.30 Pause med tid til madpakker 

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

Catwalk

Forløbet tager udgangspunkt i Jesper Wung-Sungs korte novelle 
Catwalk fra novellesamlingen Tretten tynde teenagere udgivet af 
Dansklærerforeningens Forlag i 2011. Et af de centrale temaer i novellen 
er identitet - mere specifikt hvordan man gennem sit udseende kan 
eksperimentere med at fremstille sin identitet. Inden museumsbesøget 
læser og analyserer eleverne novellen hjemme på skolen med særligt 
fokus på temaet identitet. Museumsbesøget starter med en dialogbaseret 
omvisning i udstillingen The eye in the mask også med fokus på identitet. 
Efter omvisningen skal eleverne i en designworkshop med udgangspunkt 
i det læste og sete designe modeller, der viser, hvordan man netop kan 
fremstille sin identitet igennem sit udseende. Workshoppen afsluttes med 
korte fremlæggelser af elevernes produkter. Man kan enten lade dette 
være afslutningen på forløbet eller arbejde videre hjemme på skolen – for 
eksempel kan man give eleverne som opgave at skrive deres egne korte 
noveller med deres modeller som hovedpersoner.  

Find flere informationer om og konkrete værktøjer til forløbet på:
www.chpeamuseum.dk/undervisningsmateriale.aspx

Tidsramme for museumsbesøget
09.30 – 10.15 Omvisning i udstillingen The eye in the mask med afsæt i   
 Jesper Wung-Sungs Catwalk
10.15 – 10.30 Pause 
10.30 – 11.30 Designworkshop med afsæt i udstillingen og  
 Jesper Wung-Sungs Catwalk 
11.30 – 11.55 Pause med mulighed for at opleve museet på egen hånd 
11.55 – 12.30 Fremlæggelse af elevernes produkter og afslutning 

Målgruppe: De ældste elever i udskolingen (8. - 10. klasse)

>>



TILBUD PÅ CHPEA

Mål:
•  At sætte fokus på temaet identitet igennem novellen Catwalk og 

udstillingen The eye in the mask  
•  At skabe et kritisk blik for fremstilling af identitet igennem udseende
•  At understøtte den traditionelle novelleanalyse med æstetiske 

læreprocesser 
•  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 fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i 
tekster. 
Eleven har viden om identitetsfremstillinger.

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

Modifikationer 

Forløbet tager udgangspunkt i nogle af Asger Jorns modifikationer, 
der indgår som en del af udstillingen The eye in the mask. Inden 
museumsbesøget arbejder eleverne indledende med modifikationer 
igennem billedsamtaler og små øvelser. Museumsbesøget starter med 
en dialogbaseret omvisning i udstillingen The eye in the mask med 
fokus på netop Jorns modifikationer. Efterfølgende skal eleverne i en 
modifikationsworkshop eksperimentere med at producere deres egne 
modifikationer med inspiration fra det sete og hørte. Workshoppen afsluttes 
med korte fremlæggelser af elevernes produkter. Man kan enten lade dette 
være afslutningen på forløbet eller arbejde videre hjemme på skolen – for 
eksempel kan man lave en udstilling med elevernes modifikationer, hvor 
eleverne selv skal formidle tankerne bag deres værker (jævnfør færdigheds- 
og vidensmål om billedkommunikation fra De forenklede Fælles mål for 
Billedkunst). 

Find flere informationer om og konkrete værktøjer til forløbet på: 
www.chpeamuseum.dk/undervisningsmateriale.aspx

Tidsramme for museumsbesøget
09.30 – 10.15 Omvisning i udstillingen The eye in the mask med fokus på  
 Asger Jorns modifikationer
10.15 – 10.30 Pause 
10.30 – 11.15 Modifikationsworkshop del 1 
11.15 – 11.50 Pause med mulighed for at opleve museet på egen hånd 
11.50 – 12.30 Modifikationsworkshop del 2 og afslutning  

Målgruppe: Elever på mellemtrinet (forløbet kan også tilpasses elever i 
udskolingen i valgfaget billedkunst)

>>
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Mål:
• At sætte fokus på Asger Jorns modifikationer   
• At eksperimentere med at fremstille egne modifikationer 
• At skabe sammenhæng mellem billedkunstundervisningen 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 billeder i flere lag
Eleven har viden om lagdelt billedopbygning

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

Dragt: Danmark

Forløbet tager udgangspunkt i den afrikanske kunster Romauld Hazoumes 
værk Osa Nla, der er en nationaldragt, som indgår i udstillingen The eye 
in the mask. Et centralt tema i værket er nationalfølelse, der også vil 
være det centrale tema for forløbet. Inden museumsbesøget arbejder 
eleverne indledende med temaet nationalfølelse igennem billedsamtaler. 
Museumsbesøget starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen The 
eye in the mask med fokus på netop Hazoumes nationaldragt. Undervejs 
skal eleverne i par løse forskellige analyseopgaver i relation til værket. 
Efterfølgende skal eleverne i en designworkshop med afsæt i Hazoumes 
nationaldragt eksperimentere med at designe deres egne danske 
nationaldragter. Workshoppen afsluttes med små fremlæggelser, hvor 
eleverne sætter ord på deres tanker bag deres designs. Man kan enten lade 
dette være afslutningen på forløbet eller arbejde videre hjemme på skolen – 
for eksempel kan man videre arbejde med nationalfølelse ved at analysere 
fædrelandssange og arbejde med romantikken. 

Find flere informationer om og konkrete værktøjer til forløbet på: 
www.chpeamuseum.dk/undervisningsmateriale.aspx

Tidsramme for museumsbesøget
09.30 – 10.30 Omvisning og analyseopgaver i udstillingen 
   The eye in the mask med fokus på Romauld Hazoumes værk  
 Osa Nla
10.30 – 10.45 Pause 
10.45 – 11.30 Designworkshop – den danske nationaldragt del 1
11.30 – 11.55 Pause med mulighed for at opleve museet på egen hånd
11.55 – 12.30 Designworkshop – den danske nationaldragt del 2

Målgruppe: Elever på mellemtrinet (forløbet kan også tilpasses elever i 
udskolingen) 

>>
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Mål:
• At sætte fokus på temaet nationalfølelse med afsæt i Romauld Hazoumes 

værk Osa Nla
• At skabe et kritisk blik for den danske nationalfølelse igennem produktion 

af danske nationaldragter 
• At understøtte den traditionelle danskundervisning med æstetiske 

læreprocesser 
• 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 6. klassetrin): 

Fortolkning: 
Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten.*
Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde.
*Der tages udgangspunkt i en bred tekstforståelse.

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

Miskmask

Forløbet tager udgangspunkt i temaet miskmask, der ifølge ordbogen 
betyder forvirret eller skødesløs sammenblanding af bestanddele der ikke 
passer sammen. Inden museumsbesøget arbejder eleverne indledende 
med teamet igennem billedsamtaler og små øvelser. Museumsbesøget 
starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen The eye in the mask 
med fokus på masker generelt. Efterfølgende skal eleverne i en (misk)
maskeworkshop eksperimentere med at lave deres egne masker, der 
udstråler miskmask. Man kan enten lade dette være afslutningen på 
forløbet eller arbejde videre hjemme på skolen – for eksempel kan man 
lave en udstilling med elevernes masker, hvor de selv skal præsentere deres 
værker (jævnfør færdigheds- og vidensmål om billedkommunikation fra De 
forenklede Fælles mål for Billedkunst). 
  
Find flere informationer om og konkrete værktøjer til forløbet på: 
www.chpeamuseum.dk/undervisningsmateriale.aspx

Tidsramme for museumsbesøget
09.30 – 10.15 Omvisning i udstillingen The eye in the mask 
10.15 – 10.35 Pause 
10.35 – 11.30 (Misk)maskeworkshop  
11.30 – 12.30 Mulighed for at opleve museet på egen hånd  
 eller gå en tur i området  

Målgruppe: Elever i indskolingen

Mål:
• At sætte fokus på temaet miskmask    
• At eksperimentere med at fremstille egne (misk)masker 
• At skabe sammenhæng mellem billedkunstundervisningen 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 2. klassetrin): 

Billedfremstilling:
Eleven kan tegne ud fra idéer og oplevelser
Eleven har viden om tegneredskabers udtryksmuligheder

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


