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Her kan du læse om forårets forløb i KUNSTkammerater. Du kan finde opgaver, som du
kan bruge til at forberede eleverne på besøget samt til at arbejde videre med temaet
tilbage på skolen. Vi anbefaler, at du bruger
opgaverne, før I kommer. De er udviklet til
at forberede eleverne på workshoppen og
arbejdet med kunstneren på museet. Det er
muligt at vælge mellem opgaverne alt efter
klassens ønsker og behov, dvs. alle opgaver
skal ikke nødvendigvis bruges.

Jeg er interesseret i at formidle det
vigtige i at gøre sig umage med det,
man laver. Uanset hvad det er.
Det kræver øvelse og koncentration,
og at man tænker sig om. At man eksempelvis bruger en pensel med den
rigtige tykkelse osv.
Billedkunstnere arbejder dagligt med
at sætte spor. Om de værker man
laver er banebrydende nok til at blive
bevaret for eftertiden, er der andre der
bestemmer. Eksempelvis museer.
Billedkunstner, Mette Vangsgaard,
2017
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AT SÆTTE SPOR

Kunstneren sætter spor

Lige meget hvor vi er, og hvor vi ser hen, er
der spor af de bevægelser, som foregår i vores verden. Omkring os har mennesker, dyr
og naturen sat sine spor. De udgør en kilde
til at forstå verden. Spor kan både være af
bevidst og ubevidst karakter, noget vi bare
sætter eller vælger at sætte.

Kunstneren afsætter sine kunstneriske spor
gennem sit valg af tema og materialer samt
måden at bruge materialer og teknikker på.
Det kan f.eks. være en bestemt måde at
indfange lyset med penselstrøg eller valg af
papir i en grafisk proces. De forskellige valg
gør kunstnerens fortælling tydeligere. Materialer og teknikker er derfor vigtige midler i kunstnerens kommunikation med sine
omgivelser.

Vi sætter spor
Vi sætter aftryk hele tiden. Vi laver aftryk,
hvor vi står - eller slider lidt på stolen, vi
sidder på. Vi efterlader fysiske spor som
fingeraftryk eller hår, som indeholder DNA,
aftryk fra vores sko eller vi skaber spor i form
af mobildata og andre digitale data. Det er
svært at skjule eller slette sine spor i det
moderne teknologiske samfund.

Vi kan fordybe os i de konkrete spor, kunstneren har sat: Hvorfor er maleriet malet
med brede og grove penselstrøg? Hvad er
årsagen til at kunstneren har valgt at arbejde med skulptur? Hvad er baggrunden for
at dette billede er malet med pastelfarver?
Kunstnerens spor giver os mulighed for at
gå på opdagelse i kunstens kommunikation
og give en bedre forståelse for, hvordan vi
kan vælge at sætte spor.

Anderledes er det med vores mentale spor,
som er mere diffuse og private. Vores hukommelse og erindring indeholder alle de
spor, der er ”sat” i os gennem tiden. Det
gælder både fysisk sansede oplevelser og
relationer med andre mennesker. Sporene er
med til at gøre os til de individer, vi er.
Ubevidst efterlader vi hele tiden spor, men
vi vælger også bevidst at sætte spor. Vi kan
vælge mange forskellige måder at sætte
spor, lige fra at få børn til at skabe imponerende bygningsværker. Mennesket er skabende, og det vi skaber sætter spor, som kan
blive til både individuelle og fælles historier.
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LÆRINGSMÅL

• At styrke elevernes bevidsthed omkring
visuel kommunikation

• At skabe rum for fordybelse i en kunstnerisk proces

• At lade eleverne afprøve tryk (højtryk

og monotypi) som kunstnerisk teknik

PRAKTISK

Museet for Samtidskunst
Tine Seligmann
tine@samtidskunst.dk
tlf. 4631 6574
samtidskunst.dk

Har du spørgsmål, eller ønsker du at få uddybet dele af undervisningsforløbet, er du
velkommen til at rette henvendelse til det
museum, I skal besøge.

Din rolle

Odsherreds Kunstmuseum
Jesse-Lee Costa Dollerup
jed@vestmuseum.dk
tlf. 5781 1528
vestmuseum.dk

Din rolle som lærer er vigtig i forhold til
elevernes møde med kunsten og museet.
Vi lægger vægt på et samspil mellem lærer,
museumsunderviser og kunstner både i
forhold til elevdynamikken og i forhold til
forløbets tema og læringsmål. Du vil blive
briefet, når I ankommer.

Sorø Kunstmuseum
Mette Truberg Jensen
formidling@sorokunstmuseum.dk
tlf. 5783 2229
sorokunstmuseum.dk

Du kan hjælpe den enkelte elev med forforståelse og refleksion over, hvad det
vil sige at sætte spor, samt motivere og
understøtte elevernes eget kunstneriske
arbejde. Forløbet faciliteres af kunstneren
i samarbejde med en museumsunderviser,
der ikke kender eleverne på forhånd. Dit
engagement er derfor vigtigt.
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FØR-MATERIALE

Som forberedelse til museumsbesøget er
der udviklet en række opgaver. Opgaverne
har til hensigt at give eleverne forståelse
for hvor og hvordan, vi sætter bevidste
såvel som ubevidste spor.

Spor iflg. Den Danske Ordbog
1. synligt mærke på et underlag,
efterladt af nogen eller noget,
der har gået eller på anden
måde passeret stedet fx et
fodaftryk eller et hjulspor

I den digitale mappe KUNSTkammerater
SaetSpor finder du billedmateriale til brug i
flere af øvelserne.
Mappen finder du på Google Drev via linket:
https://drive.google.com/
open?id=0BxD8-9hnaeg7Z2ZMbTJnaEdncVU

2. linje eller rute som nogen eller
noget har fulgt, og som nogle mere eller mindre tydelige
efterladte tegn gør synlig
3. tegn der vidner om en tidligere
begivenhed, tilstedeværelse
el.lign. fx en efterladt genstand
eller knækkede grene
4. varigt, karakteristisk kendetegn
eller træk opstået som følge af
en betydelig påvirkning
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1 INTERVIEW

Dine spor?

Formål

Gennem hele vores liv sætter vi spor. Vi kan
have sat dem bevidst for at efterlade eller
videregive noget. Vi har måske fået børn,
bygget et juniorfodboldhold op eller plantet
et træ. Eller vi kan have efterladt spor i andre mennesker f.eks. ved at have været en
god lærer eller ven. Sporene er altså noget
som bliver, enten som ting eller i erindringen hos andre, også når vi er væk.

• At give forståelse for, at mennesker

ØVELSE

• At give indblik i hvor forskellige spor, vi

sætter spor omkring sig

• At give indblik i hvor forskellige spor, vi
sætter

• At pege på at spor også er historiske,
f.eks. strækker sig over generationer

sætter

I denne øvelse skal eleverne interviewe en
nær relation om de spor, som han/hun selv
mener at have sat. Det kan f.eks. være en
forælder eller bedsteforælder. I dialogen
skal eleverne også selv tænke over, hvilke
spor personen har sat i dem.

Praktisk

Eleverne kan tage udgangspunkt i følgende
spørgsmål:

Øvelsen foregår primært som hjemmearbejde, hvor den enkelte elev interviewer f.eks.
sin far eller mor. Hver elev skal medbringe
svarene til klassen, som i fællesskab taler
om de forskellige spor, som far, mor eller
bedstemor har sat i deres omverden.

• H
 vilke spor sætter du i din hverdag?

Filmet interview

• Tror du nogle af sporene vil være der,

I kan vælge, at eleverne skal filme interviewet, som vises i klassen eller indgår i en
udstilling. De små film kan også redigeres
sammen til en samlet film.

når du er væk?

• Hvordan har du sat spor i mig?
• Hvad tror du, at du vil blive husket for?
Opsamling i klassen:

• Hvilke spor synes du selv fx din mor sætter i dig?
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2 OMVERDENENS
SPOR
Et utal af spor

• At blive opmærksom på forskellen mellem bevidste og ubevidste spor

I vores omgivelser findes der synlige spor
fra andre mennesker. Det kan være flygtige
som et fodaftryk i sneen eller mere blivende
i form af tyggegummi trådt fast på fortovet. Spor kan også stamme fra fortiden
som f. eks. en gammel møllesten på torvet
eller en gravhøj på marken. Uanset karakteren peger sporet tilbage på den eller de,
som satte sporet.

Praktisk
Eleverne inddeles i grupper, som præsenteres for billeder med forskellige typer af
spor eller aftryk fra mennesker. Du finder
billederne i mappen Omverdenens spor på
Google Drev.
Som opsamling præsenterer grupperne
deres svar for hinanden i klassen.

ØVELSE
I denne øvelse skal eleverne diskutere forskellige typer af spor ud fra et udvalgt billedmateriale.
Gruppevis besvarer de følgende spørgsmål:

• Hvilke spor fra mennesker kan I se i
billederne?

• Hvem tror I, har sat sporene?
• H
 vor lang tid tror I, at sporene har været der?

Hvor sætter du spor?

• Hvilke af sporene er sat med vilje?

Øvelsen kan udbygges ved at tale med eleverne om, hvor og hvordan de selv sætter
spor. Hvad skal der til for at man har sat et
spor? I kan også tale om andre typer af spor
såsom fingeraftryk, DNA-spor og digitale spor.

• Hvilke af sporene kunne I selv have sat?

Formål
• At se synlige spors forskellige karakter

Øvelsen kan igen udvides til også at handle
om naturen; dyrspor og dyrenes måde at
orientere sig efter spor.

• At skabe forståelse for tidslighed i forhold til spor
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3 OMVERDENENS
SPOR
Sporjagt

Formål

Sporene vi møder på vores vej fortæller, at
der har været nogen. Mange gange ved vi
ikke hvem, der har sat sporene. Men undersøger vi dem nærmere kan vi måske blive
klogere på dem og de historier, der kunne
gemme sig bag.

• At skærpe iagttagelsesevnen over for
spor i de nære omgivelser

• At øge bevidstheden om at spor kommunikerer noget

• At arbejde med gengivelse af iagttagel-

ØVELSE

ser

I denne øvelse skal eleverne på jagt efter
spor i deres omgivelser.

Praktisk

• Trådt - fx fodspor

Eleverne opdeles i grupper. Hver gruppe
skal have tildelt en rute, hvor de skal følge
og registrere spor. Du vælger ruten for
eleverne. Det kan være rundt på skolens
område eller i nærliggende områder i byen
eller naturen.

• Slidt - fx maling, der er slidt af

Sporene registreres ved enten at:

• Påført - fx maling, graffiti el.lign.

• Fotografere med mobiltelefoner

• N
 yt - fx et æbleskrog

• T egne en skitse

Undervejs i registreringen af sporene skal
eleverne arbejde med følgende overvejelser:

• Skrive ned

Det kan være noget, der er:

• E fterladt - tabt eller smidt

Digt en historie

• Hvem har sat sporet?

Opgaven kan udbygges med at grupperne
vælger 1-3 spor, som skal danne baggrund
for en historie omkring, hvordan sporet er
kommet, hvem der har sat det, hvorfor det
er der m.m.

• H
 vorfor er det der?
• H
 vad fortæller sporet?
Som opsamling præsenterer grupperne
deres spor og overvejelser omkring sporene
for hinanden i klassen.

Eleverne præsenterer deres spor og den
opdigtede historie for hinanden. Det er
også muligt at visualisere historien f.eks. i
tegneserie-format.
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4 KUNSTENS
SPOR
Teknik og materialer
Kunstnere laver konkrete spor i sine kunstværker bl.a. gennem den teknik, som han/
hun bruger til at lave værket. Det kan være
et synligt penselstrøg i et maleri eller en
sammensætning af to helt forskellige materialer i en skulptur, f.eks. træ og plastik.
Kunstnerens valg af teknik og materialer
er vigtige for det kunstneren vil fortælle os
og hermed også for den måde, vi opfatter
kunstværket på.

Emil Toftgaard Gregersen (1921-1993), Interiør, (udateret),
olie på lærred, 110 x 130 cm, Sorø Kunstmuseum. Foto:
Anders Sune Berg

ØVELSE

Emil Toftgaard Gregersen, Interiør, (udateret)

Øvelsen handler om at kigge på de konkrete
spor, der findes i kunstværker. Hvilke materialer og teknikker har kunstneren valgt? Eleverne præsenteres for tre forskellige kunstværker, hvor kunstnerne på meget forskellig
vis har arbejdet med teknik og materialer.

• Hvad kan I se på billedet?
• Hvordan er det lavet?

Formål

• Hvilke former og farver kan I finde i
billedet?

• At sætte fokus på kunstnerens bevidste valg

• Zoom ind på et udsnit af billedet og

se på, hvor mange farver det indehold–
er. Hvor mange farvelag ser der ud til
at være?

• A
 t eleverne oplever teknik og materialer
som en del af kunstværkets fortælling

• At eleverne selv kan pege på spor af

• Hvordan er fladen malet; groft, fint,

kunstneren i et kunstværk

med pensel eller er malingen lagt på
med spartel?

Praktisk

• Find steder i billedet, hvor to eller flere

I mappen Kunstens spor på Google Drev finder du billeder af tre kunstværker. Nedenfor er
ideer til spørgsmål til eleverne, som kan føre
til en dialog omkring de teknikker og materialer, som kunstnerne har brugt i deres værker.

farver ligger op mod hinanden. Hvilken
virkning har det?
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4 KUNSTENS
SPOR

Jane Muus (1919-2007), Vasketøj, 1975, radering, 203 x 325
mm, Sorø Kunstmuseum. Foto: Anders Sune Berg

Jane Muus, Vasketøj, 1975
• Med hvilken teknik, tror I billedet er
lavet?

• Hvordan er stregerne i billedet; lige eller
buede, ordnede eller rodede?

• Billedet er lavet i gråtoner. Hvor mange
forskellige gråtoner kan I finde?
Hvordan er gråtonerne lavet?

• Hvor i billedet er der meget kontrast?
Hvordan skabes kontrasten?

• Virker billedet rummeligt eller fladt?
Og er der bevægelse?
Radering

Albert Mertz (1920 - 1990), Bemalet tv-apparat, 1988, alkyd
på tv-apparat, 68 x 49 x 38 cm, Sorø Kunstmuseum. Foto:
Lea Nielsen

Albert Mertz, Bemalet tv-apparat, 1988
• Hvad ser I?
• Hvordan tror I værket ser ud bagpå?
• Hvordan er overfladen? Glat, ujævn,
malet med pensel eller spraymaling?

• Hvad får rød jer til at tænke på?
• Hvad får blå jer til at tænke på?
• Hvis I skulle overmale jeres fjernsyn,
hvilke farver skulle det så have?

• Hvis I skulle tænke på noget andet I

har lyst til at male over derhjemme,
hvad kunne det så være? Og hvorfor?

En radering laves enten som ætsning
af en voksbelagt metalplade, hvor
motivet ridses i voksen eller som
koldnålsradering, hvor der ridses
direkte i pladen. Efter indfarvning af
pladen laves et papiraftryk (radering)
af motivet.
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5

EFTER-FORLØBET

I det følgende er forslag til to opgaver, som
I kan arbejde med tilbage på skolen.
Formålet med opgaverne er, at eleverne
arbejder videre med deres egne ”spor” i to
forskellige visuelle udtryk: en signatur og et
flag.
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1. SÆT SPOR KUNSTNERSIGNATUR/TAG

En kunstnersignatur er, ligesom et graffiti
tag, et spor, der er sat for at tydeliggøre et
navn. Signaturen er et bevidst valg om, at
man ønsker at blive genkendt som afsender. Både kunstnersignatur og tags kan
ses som et personligt ”logo” eller en slags
billedskrift, hvor skriften ofte bruges kunstnerisk.

Kunstnersignatur
Navn, initialer eller personligt
mærke, som en kunstner bruger til
at signere sine værker med.
Tag (graffiti)
Graffitimaleres signatur. Et dæk–
navn med få bogstaver og evt. tal.

ØVELSE
I denne øvelse arbejder eleverne med at
udforme deres egen kunstnersignatur eller
tag. De kan vælge at bruge deres almindelige navn, et kælenavn eller finde på et
kunstnernavn.

Graffiti (af ordet graffiare = at ridse) markerer at en bestemt person
har været på et bestemt sted.
Graffiti knytter sig til menneskets
trang til at udtrykke sig, sætte spor
og blive set.

Eleverne taler i grupper om, hvad forskellige
signaturer udtrykker.

• H
 vordan er de lavet?
• H
 vad fortæller det om den person, som
har lavet den?

Eleverne arbejder efterfølgende individuelt
med at udforme hver sin signatur eller tag.

Formål
• A
 t arbejde med billedskrift som kommunikationsform

• A
 t arbejde med bogstavers kunstneriske kvaliteter

• At skabe et alternativt klassebillede
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1. SÆT SPOR KUNSTNERSIGNATUR/TAG
Praktisk

Et alternativt klassebillede

Eleverne arbejder i grupper. Først præsenteres de for forskellige former for signaturer
og tags.

Når alle elever har fundet sin egen måde at
skrive sit navn kunstnerisk på, skal alle elever skrive deres signatur i et samlet billede.

I mappen Kunstnersignatur og tags på
Google Drev finder du PowerPoints med
hhv. eksempler på kunstnersignaturer og
tags samt hvordan, man kan lave et tag.
Eleverne arbejder på papir med enten
blyant, farveblyant eller tusch. Hvis det er
muligt kan det også afprøves med kalligrafipen.

Det kan f.eks. være med kridt på en stor
tavle eller tusch på et whiteboard.
Alternativt kan signatur og tags på papir samles og hænges op på en stor opslagstavle.

Eksempler på kunstnersignaturer

Eksempler på grafitti tags

Eleverne skaber dermed et nyt og alternativt klassebillede.
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2. SÆT SPOR - FLAG

Lav et flag!
Flag kan være i mange forskellige størrelser,
former, farver og designs. For det meste er
det et rektangulært eller kvadratisk stykke
stof, der bruges til at signalere noget med.
Flagets farver og mønstre symboliserer
noget bestemt, fx et land eller en organisation.

ØVELSE
I denne øvelse skal eleverne gruppevis
udarbejdet et flag. Flaget skal indeholde et
symbol eller piktogram, dvs. eleverne kombinerer farver i et mønster med et symbol.
Det kan være en fredsdue, sol, sabel el. lign.

Formål

opgaven skal eleverne lave flagets baggrund, herefter arbejder de med symbol/
piktogram:
1. Farver og mønstre

• V
 ælg maks. 4 farver
• V
 ælg et simpelt mønster f.eks striber,
prikker, cirkler mv.

• B eslut rækkefølgen af farver i mønstret
2. Symbol / piktogram

• Vælg et symbol eller piktogram til jeres
flag. Hvad skal jeres flag udtrykke?

• Placer symbolet på flaget. Hvor tydeligt
skal symbolet være? Hvor skaber det
mest opmærksomhed?

• A
 t arbejde med signaler
• At kombinere farver, mønstre og sym-

• Vælg farve til symbolet. Husk at flaget

Praktisk

Opgaven er delt i to, så det er muligt at
niveau-opdele opgaven. Vælg evt. kun at
udføre første del, hvor flaget kun består af
farver og mønstre.

boler i et enkelt udtryk

Eleverne inddeles i grupper, som sammen
udarbejder flaget. Opgaven kan udføres
med maling, farvekridt eller som udklip af
karton eller stof på A3 papir. I første del af

kun må indeholde 4 farver i alt.
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Undervisningsmaterialet Sæt Spor! er udviklet i samarbejde ml. Museet for Samtidskunst, Museum Vestsjælland, Sorø Kunstmuseum og freelance museumsunderviser
Sisse Hoffmann i dialog med billedkunstner
Mette Vangsgaard.
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KUNSTkammerater er støttet af Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
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