
   

 

Kode gennem farver 

Eleverne har nu fundet den centrale fortælling i 

udstillingen. Herefter fremstilles en minimodel af et 

udstillingsrum i et museum i skumpap, hvori 

eleverne placerer deres billedtemagruppe. Eleverne 

eksperimenterer med rummet som en del af en 

udstilling. Eleverne fastlægger en rute i Bot-museet 

hvor en bevægelig robot også kaldet Ozobot 

bevæger sig rundt, som en beskuer gør på et 

museum. Ozobotten kan ved hjælp af dens sensor 

opfatte en farvet linje og omsætte denne til en 

kørselsretning.  

Eleverne overvejer i denne forbindelse hvordan 

Ozobotten skal bevæge sig rundt i 

udstillingsrummet: Hvilke billeder skal Ozobotten 

først se? Er der steder hvor Ozobotten skal blive lidt 

længere? Efterfølgende afprøver eleverne hinandens 

ruter gennem de forskellige Bot-museer, hvorefter 

eleverne fortæller om deres oplevelse af 

udstillingen. 

Perspektivering 

I forløbet er koder ligestillet i forhold til 

tilvejebringelsen af et artefakt medieret af digitale 

teknologier. Koderne bruges som et værktøj, 

gennem hvilket eleverne tilegner sig viden om 

teknologi. 

Elevernes billedfremstilling fremhæver de 

måder, hvorpå digitale processer og fysiske 

materialer informerer, inspirer og giver form til 

hinanden. Når eleverne arbejder med 

programmering og konstruktion samt 

brugsstudier fra teknologiforståelsesfagligheden i 

faget billedkunst, bidrager de med nye 

perspektiver på de eksisterende 

kompetenceområder i billedkunst. 

Billedkunst kan bidrage med en æstetisk og legende 

vinkel ind i teknologiforståelsesfagligheden.  Når 

der arbejdes med teknologiforståelse i 

billedkunstfaget, er både plane, rumlige og digitale 

billeder samt koder i centrum for elevens læring. I 

det billedskabende arbejde med Bot-museet opnår 

eleverne en forståelse af, at billeder kan fortælle 

forskellige historier. Samtidig får eleverne ordet og 

skab samtale om billeder ved hjælp af en 

programmerbar robot der ved hjælp af en algoritme 

forholde sig til de input, den får, og omsætte disse 

til bestemte handlinger. Eleverne får blik for en 

anden måde at arbejde med analoge billeder på. De 

frembringer noget nyt og trænes derved også i 

innovativ tænkning. 
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BOT ET MUSEUM    
 

Eksempel på teknologiforståelse i faget 

billedkunst i indskolingen. 

Af Marlene Muhlig, Københavns 

Professionshøjskole, Center for 

Undervisningsmidler, Læringsteknologi. 

Rammesættelse 

Teknologiforståelse i billedkunst handler om, at 

eleverne ikke blot skal lære at bruge teknologi, de 

skal lære at forstå den, så de selv kan skabe noget 

kreativt med den.  

Når der arbejdes med teknologiforståelse i faget 

billedkunst, udbygges de tre kompetenceområder 

billedfremstilling, billedanalyse og 

billedkommunikation med v/f mål fra 

teknologiforståelse. 

Teknologiforståelse i faget billedkunst rejser en 

række spørgsmål af relevans for billedkunstfagets 

didaktik. Hvordan kan man igangsætte 

undervisningsforløb i billedkunst, der tilgodeser 

fagets fagligheder samtidig med, at eleverne er 

medskabere af teknologi? 

Når teknologiforståelse inddrages i billedkunst, 

aktiveres nye æstetiske formuleringer - måder at 

udtrykke sig på. 

Indledende undersøgelser 

Undervisningsforløbet er bygget op, så det 

indledningsvist fastsættes, hvilke kompetencer 

eleverne har mulighed for at udvikle. Under 

kompetenceområdet billedfremstilling (efter 2. 

klasse) arbejdes der med programmering og 

konstruktion, som omhandler elevernes brug af 

programmerbare teknologier til at udtrykke sig 

æstetisk. Under kompetenceområdet 

billedkommunikation (efter 2. klasse) arbejdes der 

med brugsstudier, som omhandler undersøgelser 

af, hvordan teknologier kan bruges i 

udstillingssammenhænge. I dette forløb skal 

eleverne kuraterer en udstilling i deres eget Bot-

museum. Eleverne skal lege, at deres Bot-museum 

er et museum med en stor billedsamling fordelt 

over 12 billeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bot-museet kan kun vise 6 billeder fra 

samlingen ad gangen. Så eleverne skal nøje 

udvælge 6 billeder for at finde temaer og 

sammensætninger, der kan inspirere og vise nye 

sider af billederne. Billeder fortæller historier 

hver for sig, men de påvirker ligeledes 

hinanden, og når de udstilles sammen, opstår 

nye betydninger. I Bot-museet skal eleverne 

fastlægge ruter gennem udstillingen ved hjælp 

af tegnet farvekombinationer herved skaber 

eleverne kørselsretninger for beskueren som 

udgør en robot også kaldet en Ozobot. 

Arbejdet med Bot-museet i 

billedkunstundervisninger giver læreren 

mulighed for at introducere plane, rumlige og 

digitale billeder. Billeder kan være mange ting. 

De fleste kan blive enige om, at når vi taler om 

billeder, kan det være malerier, fotos, plakater 

eller tegninger. Men i faget billedkunst forstås 

billeder bredere, fx er arkitektur, skulptur, 

installationer, billeder fra Instagram og 

computerspil også en del af de billeder, vi 

arbejder med i billedkunst. Samtidig arbejder 

eleverne med, hvordan billede fortæller 

historier hver for sig, men de påvirker ligeledes 

hinanden, og når de udstilles sammen, opstår 

der nye betydninger. I Bot-museet 

eksperimenterer eleverne med at fastlægge ruter 

for beskueren. Til dette bruges en bevægelig 

robot også kaldet Ozobot. Ozobotten opfatter en 

farvet linje og omsætter denne til en 

kørselsretning ved hjælp af dens sensor.  

Udvælgelse 

Eleverne udvælger 12 forskellige typer af 

billeder, som printes ud. Alle billederne lægges 

på bordet. Til hvert af billederne skal eleverne 

overveje: Hvad er der på billedet? Hvordan er 

billedet anderledes end de andre billeder? Hvad 

bidrager billedet med i forhold til de andre 

billeder? Herefter grupperer eleverne de 12 

billeder i mindst 2 forskellige grupper.  

Eleverne overvejer: Hvilke fællesskaber er der 

mellem billederne? Det kan fx være tema, 

farver, funktioner, form, størrelse eller 

associationer, de har til fælles. Til sidst vælger 

eleverne den billedtemagruppe de ønsker at 

udstille i Bot-museet.  
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