2015 - 2017

BOOST – INNOVATIV SKOLE I
HELSINGØR
Helsingør Kommune
Professionshøjskolen Metropol
INDEX: Design to Improve Life®

Billedkunstforløb 5. klasse: Land Art
Eleverne arbejder ud fra udfordringen: Lav en udsmykning til en naturpark (gerne et konkret område
i lokalområdet), som giver besøgende i parken en oplevelse, når de går rundt.
Rammen er, at udsmykningen skal kunne gå i ét med omgivelserne og være bæredygtig.
Kompetencemål for Billedfremstilling:
”Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering”
Færdigheds- og vidensområdet Tegning og grafik:


”Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser”



”Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder”



”Eleven kan tilføre tegninger stemning med lys og skygge”



”Eleven har viden om tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder”



”Eleven kan fremstille billeder med trykteknikker”



”Eleven har viden om højtryk, plantryk og dybtryk.”

Innovation og entreprenørskab
Forløbet indeholder kreative elementer, hvor eleverne selv skal udarbejde ideer til produkter.
Elevernes skal samtidig konkret planlægge og fremstille en skulptur, som skaber værdi for
besøgende. Forløbet involverer omverdenen og giver eleverne forståelse for deres lokalområde.
Elevforudsætninger
Eleverne får introduktion i teori omkring Land Art, som både handler om installationskunst og
minimalisme. Der blev i en periode arbejdet meget med forskellige materialers muligheder blandt
andet sand, pil, hør, halm, grene osv.
Desuden blev der grundigt arbejdet med det område, som udstillingen skulle være en del af.
Eleverne arbejdede med kortoptegnelser, der både viste højdeforskelle samt vandspejl. De
arbejdede med målestok og med muligheder for vinkler, areal og omkreds i deres installation.
Eleverne fik også lov til at lade sig inspirere på forskellige værksteder i området, som arbejdede med
fx vævning, glas, metal og pil. Eleverne var vant til at arbejde med kreative processer, innovation og
entreprenørskab.
Planlægning
Der arbejdes hovedsagligt med billedformer, visuelt udtryk og installationer. Der lægges samtidig
vægt på, at eleverne eksperimenterer med teknikker og med materialer.
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Eleverne skal arbejde med naturmaterialer og eksperimentere med materialer og værktøjer.



Eleverne skal fremstille en skulptur, som kan kaldes for Land Art.



Eleverne skal fremstille værker i grupper, men også samarbejde med Uhre Udviklingsråd og
lokale kreative personer som kunstnere og håndværkere omkring materialer, teknik eller
lignende.



Eleverne skal kunne tænke kreativt og handle innovativt på baggrund af egne ideer.



Eleverne skal kunne tage en ide og realisere den.

Tegn


Eleven kan eksperimentere med at udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.



Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt.



Eleven kan vurdere anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.



Eleven kan begrunde valg af dimensioner og placering i Naturparken.

I forhold til tegn og læring er det vigtigt, at elever såvel som lærere løbende i processen kan evaluere
og holde hinanden op på dette. Derfor anvender formative evalueringsmetoder som eksempelvis
læringsstregen som model. Denne synliggør fem parametre: faglige mål, relationer og netværk samt
kreativitet før, under og efter forløbet. Den fastholder elever såvel som lærere i rammer og mål.
Gennemførelse
Introduktion til materialer.
Som opstart arbejdes med billeder fremstillet i naturmaterialer. Eleverne arbejder med sand og
overheadprojekter for at lave billeder, der kun varer i få sekunder. Derefter arbejdes der med pil og
med halm.
Gæstelærere kan evt. fortælle om deres arbejde med naturmaterialer. Hvilke begrænsninger disse
har, og hvad eleverne skal være opmærksomme på, når de begynder at tegne deres skitser og vælge
deres materialer.
Det er vigtigt, at eleverne får prøvet mange muligheder, får introduktion til forskellige teknikker og
er åbne over for at blande materialerne i deres installationer.
Eleverne skal have praktisk erfaring med materialerne og tegne kort, arbejdsplaner og
skulpturforslag. Denne rækkefølge er vigtig, da den omvendte rækkefølge kan betyde mange flere
udfordringer for skitserne, når materialerne efterfølgende vælges. Derfor kommer materialelære før
teknikker i forhold til at fremstille skulpturer.
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Eleverne arbejder med forskellige kreative øvelser til idegenerering og udvælgelse af ideer. Derefter
laver de en arbejdsplan for skulpturen og får evt. hjælp til arbejdet med materialerne. Der evalueres
løbende på arbejdsmetoder og på processen.
Eleverne skal selv være med til at planlægge og strukturere ferniseringen og herigennem have
kendskab til denne del af kunstverdenen.
Praktiske øvelser
1. Lav en skitse til jeres skulptur. Den skal vise mål som højde, brede og dybde. Samtidig skal I
forklare placeringen af jeres skulptur i forhold til omgivelserne.
2. Lav fem lynskitser af skulpturen, I vil lave. De skal være fra forskellige vinkler og vise, hvad jeres
historie bag skulpturen er.
3. Hold en tale for samarbejdspartneren, hvor I fortæller, hvorfor I har valgt netop denne skulptur.
Hvorfor I har valgt den placering, I har, og hvordan I vil overraske gæster i parken.
4. Udarbejd en brochure til byens turister. Den skal blandt andet være i Købmandsgården og i Den
gamle Mølle. Den skal inspirere besøgende til at tage ned i Naturparken og opleve jeres kunst. Den
skal være på dansk og engelsk.
Evaluering
Forløbet afsluttes med en udstilling og gruppernes præsentation af modellerne. En fælles opsamling
af forløbets faser og resultat giver klassen et samlet overblik. Hvad har vi lært? Har vi nået målet?
Hvilke udfordringer mødte vi undervejs? Hvordan kom vi videre?
Vurderingen af den enkelte elevs præstationer tager udgangspunkt i en vurdering af produkterne
undervejs sammenholdt med den andel, som eleven har bidraget med i det fælles produkt. Det er en
fordel, hvis læreren undervejs i forløbet iagttager og noterer, hvilke udfordringer de enkelte elever
støder på i løsning af opgaverne.
https://www.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%C3%B8rskab-vejledning-0

