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Hvordan kan vi skabe et bedre og
mere inspirerende billedkunstlokale
for hele skolen?
Vores servicemedarbejder kommer ind i klasselokalet og giver 2. klasse en udfordring. Udfordringen lyder på at
billedkunstlokalet er kedeligt, gammelt og trænger til en overhaling for at blive mere inspirerende for alle brugere på skolen. Eleverne tager imod udfordringen. Vi starter med en kort introduktion af Verdensmålene, hvorefter vi
tager udgangspunkt i Verdensmål nr. 4, Kvalitetsuddannelse. Vi går i gang med at arbejde ud fra FIRE-modellen. I
første fase går vi i gang med en fælles brainstorm i plenum med overordnet spørgsmål; Hvad er kunst?
Dernæst arbejder vi ca. 4 uger i forforståelsen; der læses om kunst, der lyttes til kunst og der undersøges forskellige kunstformer. Samarbejdsøvelser startes. Dialoogle-kort bruges, kunstbilleder anmeldes i grupper, billedkunstlokalet besøges af grupperne og de kommer med hver deres ideer til forbedring af lokalet. Billedkunstlokalet
ryddes for gamle projekter og materialer, så det kan stå tomt, og 2.a kan idéudvikle. Så ”flyttes” der ind i billedkunstlokalet og grupperne taler på skift omkring deres idéer og de post-its, som de har hængt op. Fremlæggelse
for resten af klassen, der sammen beslutter hvilke idéer, der skal udvælges.
I realiserings-processen starter klassen i små grupper og finder fælles ståsted i hvad de vil udføre. Mange idéer
er på tankekortet og hurtigt bliver deres ”idé-lapper” taget ned af tavlen og idé-stafetten påbegyndes på én til to
valgte idéer.
Vi begynder at arbejde med kreativ tænkning på hvordan lokalet skal se ud for at fremme et inspirerende læ-

AUTENTISKE BRUGERE
& SAMARBEJDE MED
OMVERDENEN
Resten af skolens klasser vil indgå i
kommende brug af lokalet og vil på

ringsmiljø. Herefter påbegyndes proto-typen til vores produkt. Grupperne organiserer hvad de skal lave, bruge af
materialer og hvor deres kreative tiltag skal være.Der fremstilles en kunst-tidslinje, der sættes på skabene i lokalet
med tilhørende billeder, der passer til den angivne tid. Billederne kan tages ned af skabene i undervisningen og
kan hermed bruges som inspirationsbilleder. En gruppe har taget pynte-grene med hjemmefra og de sættes i loftet med fiskesnøre, så der kan skabes kunst, der kan hænge i grenene. Der fremstilles farvekoder, der hænges op

længere sigt kunne indgå i kunsten, der

i lamperne (gul sky + blå sky = grøn), så alle brugere af lokalet, kan få hjælp til at blande farver - blot ved at kikke

skal udvikles og udstilles på skolen.

op i lamperne. På biblioteket fandt en gruppe bøger af forskellige store kunstnere gennem tiderne. Disse bøger

Rønnebæksholm - vi har årlige forløb
sammen og vil nu kunne tage vores
billedkunstlokale mere i brug, når der
er undervisere fra Rønnebæksholm, der
tilbyder forløb på skolen.

er nu kommet frem på en synlig hylde i billedkunstlokalet og kan inspirere og læses i. Derudover har klassen i
fællesskab lavet flot dørpynt - ”Rum for æstetik” er hængt på som dørskilt med en kæmpestor malerpalette med
de flotteste farver, der indbyder til kreative tanker og kreative stunder i lokalet.
Klassen har nu selv taget lokalet rigtigt i brug og bruger deres istandsatte lokale på mange måder. De ved hvilke
muligheder lokalet indeholder og har som afslutning selv skabt kunst i form af malerier, der nu også hænger i
lokalet. Klassen vil lave en evaluering med den øvrige del af skolen (klasser og lærere), når lokalet har været åbent
for en stund og de andre klasser kan melde tilbage om 2.kl er kommet godt i mål omkring deres inspirerende

BILLEDKUNST

DANSK

Se flere forløb og bliv
inspireret på

AKTION
VERDENSMÅL

læringsmiljø for alle børn på skolen. Alle klasser kan fremover bidrage med kunst og indtryk til lokalet.
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GODE
RÅD

• Vær opmærksom

på, at tiden går hurtigt.
• Vær opmærksom

på, at der kan være
”kaos i kosmos”.

• Vær opmærksom
på, at det er ok at
lave fejl og lade børnene sige det højt.

Refleksion & overraskelser
Eleverne tog rigtig godt imod udfordringen og de tænkte løs. De mange gode idéer medførte hurtigt et fælles ”ejerskab” af billedkunstlokalet og lysten til at lykkedes med et fælles projekt. Tiden går
dog hurtigt og små idéer bliver hurtigt store. Det kan være omfangsrigt, når idéerne skal realiseres
og organiseres. Grupperne måtte tænke enkelt og samtidigt kreativt med de midler vi har i lokalet og
i skabene. Det overraskede os, at det kan være svært for børn - nok generelt - at de i starten har været
tilbageholdende med de vildeste idéer. De kom først senere i forløbet. Ligeledes overraskede det os
også, at de havde svært ved at komme med input til de andre gruppers idéer.

Forbedringsforslag
• Det er en rigtig god idé at bruge naturen til at få ro til at udvikle idéer. At klassen sammen kan finde
tænke-steder/deres egne steder i skolens omgivelser, så deres idé-udvikling får gode betingelser
og kan gro.
• Det er også en rigtig god idé at bruge andre klasser til at give feed-back i processen. Grupperne
har tidligt i processen brug for at vide lidt mere omkring hvordan deres idéer vil blive forstået/intentionerne med projektet og hvordan brugerne vil anvende deres idéer.

Materialer
Dialoogle-kort
www.ffe-ye.dk
Bogen: innovative børn
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