
Kunsten 
at skabe minder
Forløbet Kunsten at skabe minder 
handler om de øjeblikke, der bli-
ver uforglemmelige, hvor vi skal 
huskes på noget, der sker eller 
er sket. Et år har 365 dage. Nogle 
dage går, uden at vi efterfølgende 
kan huske noget som helst fra dem, 
mens andre dage skaber minder, 
der varer evigt. Det korte øjeblik 

hvor mindet fremstår tydeligt i 
hukommelsen for hurtigt at for-
svinde igen, skal eleverne arbejde 
med i det tematiske forløb Kunsten  
at skabe minder. Projektet er 
gennemført med en 5. klasse på  
Søndermarkskolen, Frederiksberg. 
Anslået tidsforbrug: 8-10 lektioner. 

Af Rikke Hyldahl Homann, PD i 
billedkunst og æstetik, forfatter 
og læringskonsulent i Helsingør 
kommune og Marlene Muhlig, 
cand.pæd., forfatter og folkeskole-
lærer på Søndermarkskolen  
Frederiksberg. 
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så meget. Akvarelbilledet af mindet 
skal derimod ses tæt på, og her har 
detaljerne stor betydning. Nuancerne 
i de sarte farver kan fx slet ikke ses 
på afstand. Eleverne vælger materia-
le og teknik til deres billede af min-
det ud fra, hvad de gerne vil fortælle 
med billedet, billedets udtryk. 

Herefter udvælger eleverne de rea-
dy-mades, de vil bruge i iscenesæt-
telsen af fotografiet af mindet i min-
dekassen. Når eleverne arbejder med 
ready-mades, skal de arbejde med 
tegnenes medbetydninger. Tegnenes 
medbetydninger skabes ved, at ele-
verne skriver de tanker, følelser og 
associationer, de får, når de kigger 
på de konkrete ready-mades, som 
er installeret i mindekassen. Heref-
ter udvælger eleverne de endelige 
ready-mades som bedst muligt spil-
ler sammen med fotografiet i et sam-
let udtryk, som kommunikerer deres 
minde.

Fase 2.
Eleverne skal nu muliggøre en mo-
mentan visning af mindet i minde-

Dette forløb har primær vægt på 
kompetenceområderne billedfrem-
stilling og billedkommunikation, her-
under færdigheds- og vidensområdet 
maleri og collage. Kompetenceområ-
derne udbygges med færdigheds- og 
vidensmålene programmering & kon-
struktion, som er formuleret med ud-
gangspunkt i forsøgsfaget teknologi-
forståelse i billedkunst. 

Eleverne skal skabe en rumlig di-
mension i form af en mindekasse, 
hvor låget på kassen åbner sig ved 
at trykke en kode på en micro:bit, 
hvorefter låget lukkes igen. Elever-
ne anvender programmering og kon-
struktion til at videreudvikle og nu-
ancere det visuelle udtryk og den 
indholdsmæssige betydning i deres 
mindekasser. Ved at arbejde eks-
perimenterende og undersøgende 
med micro:bitten gennem udtryks-
formen maleri og collage, genereres 
nye æstetiske udtryk. Mindekassen 
fungerer ved, at teknologien mulig-
gør en momentan visning af elevens 
minde. På den måde bliver mindets 
flygtighed og glimtvise karakter ud-
trykt i et samspil mellem teknologi 
og rumligt billede.

Forløbets opbygning
Forløbet er opdelt i to faser; et ana-
logt billedarbejde, og selve program-
meringen. Tilsammen udgør de det 
digitale artefakt, mindekassen.

Fase 1. Introduktion
Læreren introducerer eleverne for te-
maet Kunsten at skabe minder. 

Læreren udleverer et oplæg, hvor 
temaet rammesættes og forskellige 
kunstnere, der har arbejdet med te-
maet, præsenteres. Lærer og elever 
diskuterer temaet. Eleverne sættes i 
gang med at undersøge, om der er 
andre kunstnere end dem i oplægget, 
der har arbejdet med temaet. Elever-
ne arbejder her med forskellige bil-
ledtyper, der fx findes digitale samt 
i de nære omgivelser, og der samta-
les om deres funktioner tegn og sym-
boler. Formålet er, at få eleverne til 
at reflektere over Kunsten at skabe 
minder. 

Materialer og teknik
Når vi ser på billeder, prøver vi at 
finde ud af, hvad billedet handler 
om. For at forstå et billede og den hi-
storie det fortæller, er det vigtigt at 
vide noget om det sprog, der bliver 
brugt i billeder. Når eleverne kender 
dette sprog, kan de lettere fortælle 
om det, de oplever i billedet. Elever-
ne arbejder med forskellige måder at 
bearbejde det udvalgte foto af mindet 
på. Dernæst eksperimenterer elever-
ne med at sammensætte fotos i kas-
sen med de medbragte ready-mades, 
som fastholder og understøtter deres 
minder. 

Det er ikke lige meget, om fotogra-
fiet af mindet er malet med kraftige 
mættede akrylfarver med store pen-
selstrøg, eller om det er et lille billede 
malet med sarte akvarelfarver. Hver 
af de mange fotografier af mindet får 
nemlig beskueren til at opleve bille-
det af mindet på hver sin måde. Kraf-
tige mættede akrylfarver med krafti-
ge penselstrøg er virkningsfuldt, for-
di farverne er så kraftige og direkte. 
Til gengæld betyder detaljerne ikke 
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kassen. Dette gøres ved, at eleverne 
ved hjælp af kodning af en micro:bit 
får låget på mindekassen til at åb-
ne og lukke sig i tidsintervaller ved 
hjælp af en kode.

Læreren taler med eleverne om 
hvordan programmeringen kan un-
derstøtte det visuelle udtryk om te-
maet Kunsten at skabe minder. Ele-
verne eksperimenterer med kode-
blogge og rækkefølge for at se, hvor-
dan det virker. Eleverne udvælger 
forskellige kodeblokke og sætter ord 
på, hvad blokkenes funktioner er. 
Eleverne skriver en kode, der får ser-
voen til at bevæge sig.

Følgende spørgsmål diskuteres i 
klassen:
•  Hvordan får jeg Servoen til at star-

te og stoppe?
•  Hvordan får jeg Servoen til at be-

væge sig på tid.
•  Hvordan får jeg Servoen til at be-

væge sig med en kode?

Eleverne overvejer betydningen af 
tidsintervaller for start og stop for 
servoen i kodeblokkene, ved fx be-
vidst at eksperimentere med tidsin-
tervallet mellem start og stop og se 
den visuelle konsekvens og betyd-
ning. 

Feedback og billedsamtale
Det er centralt at give feedback på 
elevernes billedprojekter, så de dels 
bliver styrket i at anvende fagbe-
greber i deres feedback, men også 
får bedre forudsætninger for at ud-
vikle deres billedsprog på en fag-
lig baggrund. Billedsamtalen har til 
formål at skærpe elevernes visuelle 
opmærksomhed på forskellige ud-
tryksmuligheder og på sammenhæn-
gen mellem indhold og udtryk, her-
under den programmerbare teknolo-
gis muligheder og udfordringer i ar-
bejdet med mindekasserne.

Eleverne forbereder sig på at give 
feedback ud fra spørgsmål:
•  Hvordan adskiller det bearbejdede 

foto af mindet sig fra det oprindeli-
ge foto af mindet?  
– Farver, ready-mades, udtryks-
form, beskæring, baggrund, for-
grund, mellemgrund, perspektiv, 
osv. 

•  Hvad oplever du ved at kigge på de 
bearbejdede fotos? Bliver du glad, 
ked af det, nysgerrig eller andet?

•  Hvordan synes du de valgte tek-
nikker i bearbejdningen af fotoet 
hjælper dig/publikum til at forstå 
og opleve mindet?

•  Opstår der nye muligheder når 
man kombinerer de to måder (ana-
log/digitalt) at lave billeder på i 
forhold til hvordan billedet ser ud, 
og i forhold til hvad billedet kan 
betyde?

Udstilling
Eleverne arrangerer en udstilling 

Kunsten at skabe minder handler om de øje-

blikke, der bliver uforglemmelige, hvor vi skal 

huskes på noget, der sker eller er sket. Hvert år 

har vi et bestemt antal dage at komme igennem. 

Nogle dage går uden, at vi efterfølgende kan hu-

ske noget som helst fra dem, mens andre dage 

skaber minder, der varer evigt. 

Kan du huske dit første kys? Eller hvordan so-

lens stråler føles, når foråret kommer?

Eller hvad med det bedste måltid, du nogensin-

de har spist? Alle de minder er karakteriseret 

ved at være oplevet i en intens tilstedeværelse, 

et væld af følelser eller en ide om, at netop dét 

øjeblik har en stor betydning. 

Et mindesmærke kan materialisere sig i fx en 

sten eller en skulptur rejst til minde om en per-

son eller en begivenhed. Fx fortolker kunstnerne 

Clegg & Guttmann gravsteder på en helt ander-

ledes måde. Her bliver den afdøde mindet ved, at 

man kan læse den afdødes yndlingsbøger. Der er 

mange mindesmærker, vi knapt ved af, mens an-

dre er del af vores egen erindring om betydnings-

fulde begivenheder, fra hvor vi er vokset op eller 

bor. Se fx skulpturen Vi tager gaden tilbage ved 

Den Røde Plads på Nørrebro, hvor hjertet er for-

met af konfiskerede våben fra bydelen, og søjlen 

er smykket med sætningen: ”Vi vil leve sammen” 

oversat på de ti mest talte sprog i bydelen.

Billede: Clegg & Guttmann 
’Portraits and Other Cognitive 
Exercises’, 2001–2012, Instal-
lation view

Billede: Minde tatoveret på 
huden
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Opgaven
Du skal skabe en mindekasse, hvor låget på kassen åb-

ner sig ved at trykke en kode på en micro:bit, hvorefter 

låget lukkes igen. Mindekassen fungerer ved, at tekno-

logien muliggør en momentan visning af dit minde. 

Overvej følgende
• Hvor kan vi finde eksempler på minder i den visuelle 

kultur/ i verden omkring os?

• Hvad betyder det at have minder?

• Hvordan har kunstnere arbejdet med temaet gennem 

tiden? 

• Hvordan (op)bevarer man minder?

Krav til 
opgaveløsningen
Du skal udarbejde skitser og idéudkast til, hvordan 

du forestiller dig at løse opgaven (tegninger, fotos, 

afprøvninger).

Der skal være en sammenhæng mellem tema, 

udtryksform og hensigt i dit færdige billedprojekt. Dit 

færdige billedprojekt skal iscenesættes, og præsenteres 

i sammenhæng med din mundtlige formidling af

proces, intention og billedprojektets endelige ud-

tryk.

1 Gå på billedjagt efter minder. Du kan udforske 

minder i dit eget fotobibliotek på mobiltelefonen, 

eller undersøge de sociale medier, som fx digitale 

gravsteder eller du kan også besøge den lokale 

kirkegård. 

2 Print fotos af dine udvalgte minder ud. 

3 Udvælg det minde, du vil bruge i iscenesættelsen 

af mindekassen. 

4 Du skal herefter bearbejde fotoet, så det 

bedst muligt kommunikerer mindet. Det 

kan du gøre med forskellige materialer eller i 

billedbehandlingsprogrammer. 

5 Sammensæt fotoet i kassen med ready-mades, 

som du synes passer til fotoet og kommunikerer 

mindet til modtageren. 

6 Du skal nu kode micro:bitten, så den får låget på 

mindekassen til at åbne og lukke sig i tidsintervaller.

som inviterer til opdagelse og del-
tagelse. Eleverne lægger koderne til 
mindekasserne ud på fx Aula eller 
intra, så skolens øvrige elever har 
mulighed for aktivt at åbne minde-
kasserne. Koderne kan også sættes 
op rundt omkring på skolen.

Klassens mindekasser sættes op 
på væggen på en lang række – en 

perlerække af minder. På den måde 
præsenteres hver enkelt elevs indivi-
duelle minde, og samtidig hænger de 
andres minder side om side. De hvi-
de ens mindekasser går på en måde 
i ét med væggen, men ved aktivering 
af kassen åbenbares det enkelte min-
de kortvarigt, glimtvis.

Materialer
Papkasser i samme format, kopi-
papir, tegne og maleredskaber, pens-
ler, lim saks, hobbykniv, ready-ma-
des, computer, Micro:bits, krokodil-
lenæb og servo.
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