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1 OMGIVELSER

2 KROP

3 SPROG

Her kan du læse om efterårets forløb i 
KUNSTkammerater og hvilke læringsmål, du 
kan arbejde med i tilknytning til forløbet. 

Du finder opgaver, som du kan bruge til at 
forberede eleverne på besøget samt til at ef-
terbearbejde elevernes oplevelse 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 væl-
ge mellem opgaverne alt efter klasse og fag. 
Det er dermed ikke tanken at alle øvelser og 
opgaver nødvendigvis skal bruges.

Opgaverne skal gøre eleverne bevidste om 
forskelle og sammenhænge mellem detalje 
og helhed. På museet bliver eleverne invite-
ret indenfor i en kunstners univers og får et 
eksempel på, hvordan en nulevende prakti-
serende kunstner fortolker og arbejder med 
begreberne. 

EFTERÅRETS TEMA

OPGAVERNE FALDER I TRE TEMAER

Detalje og helhed

Astrid Randrup

Museet for Samtidskunst, Odsherreds  
Kunstmuseum & Sorø Kunstmuseum

KUNSTNER

STED

Jeg kan godt li´ at opleve verden 
omkring mig ved at forlænge tiden. 
Det gør jeg ved at lægge mærke til 
detaljerne omkring mig. Dvs. at se en 
mariehønes skygge komme til syne på 
en flise og se hvordan den forandrer 
sig, når mariehønen bevæger sig. Eller 
lytte til bussen og cyklen, som sam-
men skaber en lille melodi.

Billedkunstner, Astrid Randrup, 2016
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Forholdet mellem detaljer og helheder er et 
væsentligt grundlag for vores forståelse af 
verden. Vi fortolker hele tiden vores omgi-
velser ved at sætte enkeltdele og detaljer 
sammen til helheder, ligesom vi undersøger 
helheder ved at bryde dem op i mindre dele. 
 Detaljer nuancerer og forfiner hel-
heden og rummer den dobbelthed både at 
kunne være essensen og det ubetydelige. 

Detaljen nuancerer vores oplevelse 
af verden

Detaljer og helheder udgør grundlaget for 
vores rationelle tilgang til verden og er af-
sættet for naturvidenskaben. Den bygger på 
ideen om, at der bag helheder findes detal-
jer, som kan danne strukturer og lovmæs-
sigheder for helhederne. Naturvidenskaben 
undersøger og eksperimenterer for at finde 
og udforske detaljer, der kan øge vores viden 
om verdens sammenhæng. 
 Detaljer og helheder har også betyd-
ning for vores sociale relationer. Her påvirker 
den enkeltes handlinger gruppen og om-
vendt. For at forstå os selv og handle i so-
ciale sammenhænge, er vi afhængige af at 
kunne se og tolke hinanden. Vores evne til at 
se og opfatte små nuancer i kropssprog og 

tonefald har betydning for, 
hvordan vi indgår i fælles-
skaber. 
 I sproget er vi også af-

hængige af detaljerne for at 
kunne udtrykke os. Vi har brug 

for et nuanceret ordforråd for at 
kommunikere og begribe verden. Sprogets 

detaljer er både i det betydningsmæssige, 
grammatiske og kommunikative. 

Hvorfor bruge kunsten som metode? 

I workshoppen på museet arbejder eleverne 
med detaljer i kunst. Når eleverne får mulig-
hed for at arbejde med detaljer og helheder i 
en æstetisk form, får de flere tilgange til og 
erfaringer med begreberne. 
 Eleverne arbejder med detaljer både 
i motiv og materialer.  Det åbner for en le-
gende, eksperimenterende og undersøgen-
de tilgang til begreberne. Samtidig oplever 
eleverne, at detaljer nuancerer og udvider 
deres forståelse for bl.a. billeder og sprog og 
samtidig kræver fordybelse. 

Detaljer i kunst

I kunsten kan detaljerne nuancere helheden, 
men også være afgørende for betydningen. 
En kunstner udvælger nøje, hvilke detaljer 
der skal indgå i et kunstværk, som f.eks. 
guldaldermalerens landskabs- og portræt-
malerier, der er kendetegnet ved en stor de-
taljerigdom. En kunstner kan også vælge at 
lade materiale og form spille en større rolle. 
 I nyere kunst eksperimenterer kunst-
neren med alt fra skumgummi og skosåler 
til formelle farveeksperimenter. Her ligger 
detaljerne i materialerne og farverne lige så 
meget som i kunstværkets motiv. 
 En detalje kan bruges som et betyd-
ningsfuldt virkemiddel f.eks. til at understre-
ge en bestemt stemning eller et budskab. 
Kunstneren kan også fastholde beskuerens 
opmærksomhed med detaljen. I nyere kunst 
nedbryder eller omformer kunstnerne ofte 
kendte helheder og udfordrer fasttømrede 
fortolkninger af verden. Her åbner nye sam-
menhænge for nye forståelser af omverde-
nen.

HVORFOR ARBEJDE MED DETALJE OG HELHED?
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•     Eleven forstår den kreative proces i 
udvælgelse og undersøgelse af detaljer 
og helhed. 

•     Eleven får forståelse for detaljens 
betydning i forhold til såvel billed- og 
tekstanalyse samt billedfremstilling og 
almen kommunikation.

•     Eleven får indblik i en metode og 
kunstnerisk arbejdsproces, der skærper 
iagttagelsesevnen, viden om inspirati-
onskilder og evnen for billedfremstilling 
i forskellige materialer. 

MÅL

PRAKTISK

Gruppearbejde 

På museet opdeles eleverne i grupper på 
fire-fem. Det er en god idé at have grup-
perne inddelt på forhånd, evt. i samme 
grupper som i forarbejdet på skolen.

Din rolle

Din rolle som lærer er vigtig i forhold til 
elevernes møde med kunsten og museet. 
Vi lægger vægt på et samspil lærer, muse-
umsunderviser og kunstner imellem både 
i forhold til elevdynamikken og i forhold til 
forløbets tema og læringsmål for undervis-
ningen. 

Du kan hjælpe den enkelte elev med for-
forståelse og refleksion over begreber som 
detalje/helhed, og hvordan eleven konkret 
kan omsætte dette til sit eget kunstværk. 

Selve workshoppen styres af kunstneren i 
samarbejde med en museumsunderviser, 
der ikke kender eleverne på forhånd. Når I 
ankommer til museet vil kunstner og muse-
umsunderviseren indledningsvist gå i dialog 
omkring dagens undervisning, klassen samt 
hvordan I har forberedt besøget. 

Yderligere info

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker 
du at få uddybet dele af undervisnings-
forløbet, er du velkommen til at rette hen-
vendelse til det museum, I skal besøge: 

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

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

Sorø Kunstmuseum
Mette Truberg Jensen
formidling@sorokunstmuseum.dk
tlf. 5783 2229
sorokunstmuseum.dk
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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, hvad forskellen og sammenhængen er 
mellem detalje og helhed.

I den digitale mappe KUNSTkammerater 
DetaljeHelhed finder du billeder og tekster, 
som eleverne skal arbejde med bl.a. i den 
indledende brainstorm-øvelse. 

Mappen finder du på Google Drev via føl-
gende link: 
https://drive.google.com/folder-
view?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUb-
Dg&usp=sharing

Hvad er en detalje?

Detaljer er de små ting, der nuancerer og 
skaber merbetydning til helheder. En detal-
je er mindre end en del. Et hoved er f.eks. 
en del af en krop, hvor et øjenbryn er en 
detalje. Detaljer er det, der gør helheden til 
noget helt bestemt eller særligt. 

Detalje iflg. Den Danske Ordbog:

1.     lille (afgrænset) del af en større 
helhed; enkelthed

   a.  Særlig interessant omstændig-
hed

    b.  Ubetydelig eller mindre vigtig 
omstændighed; bagatel, peti-
tesse

 
2.     tilbehør, udsmykning eller sær-

ligt kendetegn, f.eks. på en bil 
eller på møbler, tøj, tasker m.m.

3.     (indøvet) trick, finte el.lign. 
f.eks i sport: ”Spillets flotte de-
taljer og scoringer bliver gengi-
vet i slowmotion” (BerlT91)

https://drive.google.com/folderview?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUbDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUbDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUbDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUbDg&usp=sharing
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=detalje
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1  OMGIVELSER     
2  KROP  

I brainstorm-øvelsen skal eleverne finde vigtige 
detaljer i udvalgte fotos, som kan være afsæt for 
en diskussion omkring detaljers betydning. Øvel-
sen åbner for en dialog om, hvad en detalje er.

ØVELSE

•     Udpeg de fem vigtigste detaljer i et udvalgt 
foto

Formål
 
•     At skabe en forforståelse for det at arbejde 

med detaljer 

•     At kunne skelne mellem helhed, del og de-
talje

Praktisk

I mappen  Hvad er en detalje? på Google Drev. 
finder du forskellige fotos af hhv. ansigter (under-
mappe: Krop) og omgivelser (Roskilde, Sorø og 
Odsherred).

Brainstormen kan foregå ved at projicere det 
valgte billede op, hente billedet til ipads eller 
printe.

Eleverne inddeles i grupper. I grupperne skal de 
blive enige om billedets fem vigtigste detaljer. 
Disse fremlægges for klassen som oplæg til fæl-
les diskussion af, hvad en detalje er og betyder. 
Vælg evt. flere fotos f.eks. alle fire ansigter og 
sammenlign detaljernes betydning.

Du kan udvide øvelsen ved at lade eleverne vende 
sig mod sidekammeraten og udpege personlig-
hedsskabende detaljer i hinandens ansigter.

BRAINSTORM – HVAD ER EN 
DETALJE?

https://drive.google.com/folderview?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUbDg&usp=sharing
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3  SPROG  

ØVELSE

•     Udfyld teksten 

I teksten En tur på kunstmuseum mangler 
alle tillægsord. Lad eleverne udfylde tek-
sten med nye tillægsord og tal om, hvordan 
tekstens betydning ændrer sig alt efter 
ordvalg. Hvilken betydning har de detaljer, 
som tillægsordene udgør?

Formål

•     At blive opmærksom på tillægsords 
beskrivende kvalitet 

•     At blive opmærksom på betydningsfor-
skelle ved brug af forskellige tillægsord

Praktisk

Teksten findes i mappen Hvad er en detal-
je? (undermappe: Sprog) på Google Drev. 

BRAINSTORM – HVAD ER EN 
DETALJE?

Tur til ___________________________________

Det var en .............................. efterårsdag, vi skulle med min ..................... 

klasse på tur. Vi skulle på et .............................. kunstmuseum. Turen derned 

var .............................. Vi var alle sammen .............................., da vi nåede 

frem til museet. Museet lå i en .............................. bygning, når man kom 

ind var der en .............................. lugt. Det synes jeg var .............................. 

Vi var rundt på museet og se mange .............................. kunstværker. Nogle 

af dem var .............................. andre var meget .............................. Vi så flere 

.............................. malerier og nogle .............................. fotografier. Jeg kunne 

bedst lide et af malerierne, hvor man kunne se en .............................. kvinde 

og en .............................. mand, som kiggede på et .............................. landskab 

med mange .............................. træer. Turen hjem var .............................. Det 

var en rigtig .............................. tur.

https://drive.google.com/folderview?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUbDg&usp=sharing
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Forslag til digital fremlæggelse

Med portalen Padlet kan grupperne notere 
de fem detaljer direkte i programmet, så 
teksten vises på skærmen samtidigt. Det 
gør en opsamling let, og eleverne kan nemt 
følge med i alle gruppers bud. 

Hvordan gør jeg?

•     Du tilmelder dig med brugernavn og 
kode. 

•     Tryk ny padlet (øverste menu). Layout 
kan justeres alt efter ønske. Ved at 
trykke på  (nederste højre hjørne) kan 
elementer såsom fotos, tekst etc. tilfø-
jes. Når en padlet er oprettet skal den 
deles med de elever, der skal bidrage: 

•     Tryk del øverst, vælg fanen del/ekspor-
ter/embed og kopier link, som sendes 
til eleverne. Herefter arbejder alle i 
samme padlet. God fornøjelse!

https://padlet.com/
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Har skolen et Skoletube abonnement findes Pad-
let også i Skoletubes værktøjskasse. Det samme 
gør programmet Thinglink, der kan bruges til at 
udpege og beskrive detaljer. På Skoletube findes 
tutorials til alle programmer. 

Nedenfor ses eksempel på detaljer udpeget med 
programmet Thinglink.

https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
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Detaljejagt – Find 7 detaljer

Detaljer kan være synlige som en farve eller 
noget, der skinner. Det kan også være en ru 
eller blød overflade. En lyd kan udgøre en 
detalje som en dør, der knirker eller vind i 
trækroner. Sæben på toilettet og skralde-
spanden har lugte, der udgør detaljer.  
 

ØVELSE  

Eleverne skal finde i alt 7 detaljer i sine om-
givelser, én som er:

•     orange 
•     ru 
•     skinnende 
•     med lugt
•     på gulvet/jorden
•     på noget levende
•     med lyd
 
Formål

•     At skærpe iagttagelsesevnen overfor 
detaljer i de nære omgivelser 

•     At arbejde med gengivelse af iagttagel-
ser 

Praktisk

Detaljejagten kan foregå på skolen, i skole-
gården eller i nærområdet, byen eller natu-
ren. Eleverne opdeles i grupper, der sam-
men går på jagt efter de angivne detaljer. 

Detaljerne registreres ved enten at:
 
•     Fotografere med mobiltelefoner (nær-

billeder/zoom)

•     Lave gnidetryk af genstande og over-
flader. Det kan være et blad, en husmur 
el.lign. (Brug blyant eller oliekridt)

•     Tegne skitser (gengivet i forstørrelse)

Tilbage i klassen fremlægger grupperne 
deres fund. Registreringerne kan evt. sæt-
tes sammen til hele billeder, der så giver et 
æstetisk, abstrakt udtryk. 

Gætteleg

Som opsamling er det også muligt at lave 
en gætteleg, hvor eleverne skal forsøge at 
gætte hvilke detaljer, de andre har registre-
ret. 

1 OMGIVELSER



11

Hvad fortæller kroppen?

De små tegn i vores kropssprog og mimik 
afslører ofte, hvad vi føler, og hvordan vi har 
det.  Vores evne til at udtrykke os og aflæ-
se hinanden bl.a. gennem kropssprog har 
betydning i sociale relationer. Alligevel er vi 
langt fra altid bevidste om og opmærksom-
me på de meddelelser, vi giver og modtager 
gennem den nonverbale kommunikation.

ØVELSE

•     Vis en følelse med din krop
 
Formål
  
•     At blive opmærksom på detaljer (de 

små tegn) i andres og eget kropssprog

Praktisk
 
Klassen laver brainstorm om forskellige 
følelser de kender til og skriver dem op på 
tavlen. Eleverne inddeles i grupper. En stil-
ler sig op foran resten af gruppen og mimer 
en følelse med mimik og krop. Eleverne skal 
være særligt opmærksomme på de små 
detaljer i kropssproget: Sammenknyttede 
næver, panderynker, udtryk i øjnene mv. 

Det kan være gruppen, der vælger hvilken 
følelse, der skal mimes. Det kan også være 
den udvalgte elev, der selv vælger følelsen, 
som de andre skal gætte. Du kan også på 
forhånd have valgt følelser som sorg, glæ-
de, vrede, frygt, forelskelse, utålmodighed, 
spænding mv., som eleverne skal mime. 
Sørg for at der både er ”positive” og ”nega-
tive” følelser med i øvelsen. 

For hver mimesession skal eleverne skrive 
tre detaljer op, som er vigtige i kropsspro-
get ved lige netop denne følelse. Klassen 
samler op i fællesskab.

Skitseøvelse

Eleverne kan også skitsetegne den person, 
som mimer følelsen. Efterfølgende hænges 
tegningerne op og klassen taler sammen 
om detaljerne i kropssproget ud fra tegnin-
gerne.

2 KROP
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Se på billedet - beskriv en stemning

Denne øvelse handler om at “oversætte” et 
billede til ord, og hvordan vi gennem spro-
gets nuancer kan beskrive et billede. Fokus 
er både på detaljens betydning for bille-
det, og for måden vi udtrykker os gennem 
sproget.  

ØVELSE

•     Beskriv stemningen i L.A. Rings maleri 
Besøg hos gamle Ane. Baldersbrønde 
med kunstnerens hustru og datter 
(1904)

Formål

•     At øve billedbeskrivelse     

Praktisk

Billedet findes i mappen Beskriv en stem-
ning på Google Drev.

L.A. Ring, Besøg hos gamle Ane. Baldersbrønde med 
kunstnerens hustru og datter, 1904, Sorø Kunstmuseum, 
foto: Anders Sune Berg

Eleverne skal nu beskrive L.A. Rings maleri. 

•     Hvordan er stemningen? 

•     Hvad skaber stemningen i billedet? 

•     Hvilke detaljer er vigtige for at få netop 
den stemning frem? 

•     Hvilke tillægsord er gode til at beskrive 
stemningen i billedet? 

•     Kunne andre ting være tilføjet for at 
underbygge stemningen? 

Skriv en historie

Du kan lade eleverne skrive en kort histo-
rie, hvor en beskrivelse af stemningen skal 
indgå.    

3 SPROG

https://drive.google.com/folderview?id=0BxD8-9hnaeg7NjdoaW0zNkVUbDg&usp=sharing
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Til efterbearbejdning af museumsbesøget 
er her nogle opgaver, som I kan arbejde 
videre med på skolen.

Formålet med opgaverne er, at eleverne ar-
bejder videre med begreberne i praksis. De 
kan løses enten individuelt eller i grupper.

EFTER-FORLØBET5

Eleverne kommer hjem med hver sin detal-
je, som de har arbejdet med individuelt og 
set sat sammen som en helhed på museet. 

OPGAVE

Prøv at sætte detaljerne sammen på nye 
måder og tal om, hvordan udtrykket ændrer 
sig: 

•     Er det muligt at skabe en samlet 
helhed, og hvordan ser den ud? Rodet, 
harmonisk, dyster eller glad?

•     Arbejd evt. videre med detaljerne ved 
at tilføre et nyt materiale, f.eks. maling. 
Hvad gør nye farver ved udtrykket?

Formål

•     At se elevernes egne detaljer i nye sam-
menhænge

•     At afprøve hvordan et udtryk kan æn-
dre sig i nye sammenhænge

1. ARBEJD VIDERE MED JERES  
DETALJER
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På museet har eleverne nærstuderet de-
taljer, omarbejdet dem og set et helt nyt 
udtryk blive til. Nu skal de arbejde med den 
omvendte proces: skabe helheder ud fra de-
taljer, som de selv vælger. Detaljerne tilføjes 
enten i collager eller assemblager.

OPGAVE: Beskriv en stemning

Lav en collage eller assemblage, der beskri-
ver ”en særlig stemning et bestemt sted i 
lokalområdet”; det kan være stemningen i 
klasselokalet, den lokale park, indkøbscen-
ter mv. 

•     Hvordan kan man udtrykke det visuelt? 

•     Hvilke detaljer er vigtige for at udtrykke 
en bestemt stemning? 

•     Hvilke ord kunne evt. bruges til at be-
skrive samme stemning?

Formål

•     At skabe en helhed ud fra bevidste valg 
af detaljer 

Praktisk

I kan gå på detaljejagt til collagen i aviser, 
blade, gamle plakater, tøj mv. I assembla-
gen kan indgå naturmaterialer, skrald, gen-
brugsmaterialer mv. Lad elevernes collager/
assemblager være i samme størrelse og 
sæt en grænse for, hvor mange materialer, 
farver etc., der må indgå f.eks. maks. tre 
forskellige materialer og tre farver

Collage
Et billede dannet af fragmenter af 
forskelligt materiale. Det kan være 
papir- og papstykker i forskellige 
farver, avispapir, tapet, ugeblads- 
illustrationer, tøj o.lign. Det er også 
muligt at arbejde digitalt med col-
lage ved en fotocollage. 

Assemblage
En rumlig udformning af collagen 
ved tilføjelse til billedfladen af 3d 
genstande som f.eks. kasserede 
brugsting, naturmaterialer o.lign.

2. COLLAGE OG ASSEMBLAGE
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I før-forløbet (sprog) arbejdede eleverne 
med tillægsord og beskrivende ord som 
detaljer i en helhed. I denne opgave skal 
eleverne samle ord til en lille historie om en 
fredag på skolen.

OPGAVE: En fredag på skolen. Saml 
en tekst

Eleverne arbejder i grupper. Hver gruppe 
bliver enige om en bestemt stemning, som 
skal være en del af en lille historie. Skal det 
være en glad, trist eller uhyggelig historie? 

Hver gruppe skal have udleveret fem tekst-
bidder. Grupperne vælger 25 ord fra teksten, 
som skal indgå i deres egen historie. De skal 
klippe ordene ud, således at historien bliver 
en blanding af deres egen håndskrift og 
udklip. Nu bliver historien både en tekst og 
et billede. Har det sammensatte billede af 
klip og skrift betydning for historien?

Formål

•     At arbejde med tekstlige detaljer 

•     At opleve tekst som både indhold og 
billede

Praktisk

Find tekstbidder fra forskelligt materiale. 
Skønlitteratur, fagtekster, aviser, blade eller 
tegneserier, så teksterne spænder over for-
skellige genrer. Brug gerne tykt tegnepapir 
til at skrive og lime på. Alle elever i gruppen 
skal være med til at skrive, og de udklippe-
de ord skal limes ind i teksten undervejs.

3. TEKST OG BILLEDE
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Undervisningsmaterialet Detalje og Helhed 
er udviklet i samarbejde ml. Museet for 
Samtidskunst (v. Tine Seligmann), Museum 
Vestsjælland (v. Kathrine Noes Sørensen og 
Jesse-Lee Costa Dollerup), Sorø Kunstmu-
seum (v. Mette Truberg Jensen) og freelance 
museumsunderviser Sisse Hoffmann. 

Efter idé af billedkunstner Astrid Randrup

Tekst: Sisse Hoffmann og Mette Truberg 
Jensen

Redaktion: Mette Truberg Jensen

Grafisk design: Cecilie Heering

Særlig tak til alle partnerskabsskoler!

KUNSTkammerater er støttet af Kulturmi-
nisteriet og Kulturregion Midt- og Vestsjæl-
land.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland


