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Papir under 
                kniven 
Med inspirationskataloget Papir under kniven 
præsenteres forskellige måder, 
hvorpå læreren kan igangsætte 
billedkunstfaglige aktiviteter, 
hvor en fabrikations-
teknologi en skære-
maskine indgår. Når 
eleverne skærer, maler, 
formgiver, rører og 
efterligner, undersøger 
de omverdenen 
gennem deres sanser. 
Når disse under-
søgelser inddrages i det 
billedskabende arbejde, 
oparbejder eleverne et 
alsidigt billedsprog. Ved at 
arbejde eksperimenterende 
med en skæremaskine i faget er 
der mulighed for at udfordre 
elevernes eget billedsprog og deres forståelse af 
billeder.  
 



 
ed dette inspirationskatalog videregives nogle af 

de erfaringer, forskellige lærere har gjort sig, når en 
fabrikationsteknologi/skæremaskine integreres i 
undervisningen. Der arbejdes primært med 
billedkunstfagets kompetenceområde billed-
fremstilling, hvortil læreren kan vælge færdigheds- og 
vidensområder afhængig af, hvad der ønskes som 
fokus i det billedskabende arbejde. Forhåbentlig kan 
kataloget inspirere til at eksperimentere og se nye 
muligheder, når fabrikationsteknologier/skære-
maskiner benyttes i faget. 
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kæremaskinen kan skære, 
gravere, skrive og false i 

forskellige typer af materialer fx 
papir, vinyl, tekstiler og plast. I 
arbejdet med skæremaskinen 
kan eleverne udskære i 
materialet langt mere detaljeret, 
end hånden kan klare. Samtidig 

udfordres elevernes vante opfattelse 
af fx papirets muligheder.  

Motiverne overføres eller 
tegnes digitalt på en computer. 
Eleverne kan eksperimentere 
med ændringer af kontur og 
udtryk i tegneprogrammet. De 

udskårne motiver kan indgå som 
elementer i elevernes 

billedprojekter.  
 

“Cricut 
       Design Space” 
“Cricut Design Space” er programmet eleverne skal 
bruge til skæremaskinen. Programmet kan betjenes 
fra både mobil, tablet og computer. I programmet 
findes der et arkiv med filer, man kan bruge gratis. 
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Man kan selvfølgelig også uploade filer fra andre 
programmer fx Skole Tubes PHOTOPEA, hvor 
eleverne kan manipulere billeder, tegne og skabe 
grafik og tekst. Filerne skal herefter eksporteres som 
SVG-filer, som eleverne derefter åbner i ”Cricut 
Design Space”. Man vælger let, hvad der skal ske med 
filen fx skære, gravere, skrive, false mm. Efter valg af 
funktion får eleverne et valg imellem forskellige 
materialer. Når materialet er valgt, vises hvilken kniv 
man skal bruge. En god måde at komme i gang er at 
se den omfattende samling af videovejledninger på fx 
YouTube. Her vil eleverne kunne finde vejledninger, 
der rammer ned i de vigtigste funktioner i “Cricut 
Design Space”. 



 

Billede  
          Lab 
Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med en 
skæremaskine gennem temaet landskabet. Lad 
eleverne eksperimentere. Start samtalen ud fra 
nedenstående arbejdsspørgsmål og find masser af 
inspiration i andre elevers billedprojekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tema:  
       Landskabet 
Landskabet har gennem historien været og er 
stadigvæk et yndet motiv for malere, fotografer og 
installationskunstnere. Landskabsbilleder er dog også 
meget andet. Det gælder i kunsthistorien billeder, 
såvel som feriebilleder, hjemstavnsbilleder, rejse-

billeder og mediebilleder.  
 
 
 

 
  

o Hvad forstår du ved et 

landskab? 

o Hvordan ser det ud? 

o Hvor begynder et 

landskab, og hvor slutter 

et landskab? 

 

Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen,  
1838 - Christen Købke. SMK 

 



 

  Elev  
        billedprojekter  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



leven har undersøgt landskabet før og nu i sin 
bydel. Engang var det grønt og stort. Det var muligt at 
cykle ad grusveje, plukke blomster i vejkanten og 
soppe i bækken. Nu føles det samme landskab gråt 
og småt – vejen er asfalteret og gjort bredere,  
bækken er rørlagt, men til gengæld er det nemt at  
 
komme fra et sted til et andet i bil, og fra vejkanten 
kan man hygge sig med at tælle biler og samle 
bilmærker. Eleven har uploadet et billede af et bykort 
fra sin bydel til ”Cricut Design Space”, hvorefter 
værktøjet Select er valgt og de områder, der ønskes 
fjernet, er markeret. Bykortet er skåret ud på en kopi 
af et maleri, der illustrerer bydelen for omkring 100 
år siden. 
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lev billedprojektet Plastik er fremstillet på 
baggrund af et studie fra University of Georgia, der 
konkluderede, at der hvert år 
udledes omkring 8 mio. tons 
affald i verdenshavene. 
Det svarer til en lastbil 
fuld af plastik bliver 
tømt ud i havet hvert 
eneste minut. Eleven 
har tegnet en plastik-
flaske i et tegne-
program, hvorefter 
filen er uploadet til 
”Cricut Design Space”. 
Motivet af flasken er herefter 
copy/pastet og skåret ud på et billede af et 
verdenskort. 
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https://www.weforum.org/agenda/2016/10/every-minute-one-garbage-truck-of-plastic-is-dumped-into-our-oceans/
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/every-minute-one-garbage-truck-of-plastic-is-dumped-into-our-oceans/


 



 
 
lev billedprojektet Zoo undersøger 

spændingsfeltet mellem natur og kultur, hvor 
dyrene bliver italesat som kultur og ikke mindst 

underholdning og ikke som naturens 
repræsentanter i deres eget 

landskab. Eleven har fundet 
Clipart billeder uden copyright 
på nettet. Filen er uploadet til 
”Cricut Design Space”, hvorefter 
der er skåret ud i forskellige 

papirtyper. Eleven har 
eksperimenteret med, hvordan de 

udskårne motiver kan sættes sammen i 
en bestemt komposition, så de fanger modtagerens 
blik. 
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 lev billedprojektet udenfor forestiller landskabet 
lige der, hvor det begynder lige uden for skolen. 
Eleven har tegnet et 
landskabsmotiv med tusch 
på papir. Eleven har 
herefter valgt værktøjet 
Shapes i ”Cricut Design 
Space” og fremstillet 
cirkler i et mønster, 
hvorefter mønstret er 
skåret ud på papiret med 
det tegnede landskab. 
Eleven har ladet sig inspirere af Pop Art med sine 
enkelte farver og rasterpunkter. 
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