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Kære lærer 
Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i Vadehavsfestivalens fyr-
tårnsprojekt  ”Wadden Tide 2016”, og skal ses som inspiration til og vejledning 
i, hvordan man kan inddrage udstillingens værker i undervisningen ud fra te-
maet ”Land art”. 

Materialet fordrer til tværfagligt arbejde med særlig fokus på fagene dansk, 
billedkunst og naturfag, og er ligeledes udarbejdet i forskellige udgaver mht. 
elevernes alderstrin. 

Forløbene følger processen ”Før-Under-Efter”:

Før: Den teoretiske del af forløbet ligger inden mødet med værkerne på Wad-
den Tide. I denne fase handler det om at klæde eleverne godt på, samt sikre 
en grundlæggende forståelse for kunstformen ”Land art”, som er nødvendigt 
for, at eleverne efterfølgende kan analysere og fortolke på både andres og eget 
arbejde.  

Under: Denne fase tager udgangspunkt i selve besøget på Wadden Tide. Her 
anvender eleverne den viden, de i forvejen er klædt på med, til at analysere, 
fortolke og reflektere i forhold til de værker, I vælger at arbejde med.  

Efter: Når eleverne efterhånden har en grundlæggende forståelse af og viden 
omkring begrebet ”Land art”, får de i denne fase mulighed for selv at arbejde 
praktisk. Det er vigtigt, at der løbende afholdes billedsamtaler som led i ele-
vernes arbejdsprocesser, for at sætte fokus på deres ideer og budskab med 
værkerne. 

God fornøjelse 

Wadden Tide
Vadehavsfestival
Kulturegion Vadehavet
Region Syddanmark
Kulturministeriet
Nationalpark Vadehavet
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Efter 2. klassetrin: 

Billedfremstilling: 
Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder:
 
 - Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
 - Eleven kan fremstille en skulptur
 - Eleven har viden om skulpturteknikker
 - Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder

Billedanalyse: 
Eleven kan samtale om egne og andres billeder: 
 
 - Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder
 - Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold

Billedkommunikation: 
Eleven kan kommunikere gennem billeder:
   
 - Eleven kan præsentere egne billeder på skolen
 - Eleven kan etablere en udstilling i fælles billedprojekter

Efter 5. klassetrin:
 
Billedfremstilling: 
Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering:

 - Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser 
 - Eleven har viden om iagttagelses- og tegnemetoder
 - Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling 
 - Eleven har viden om installationskunst

Billedanalyse: 
Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder:
 - Eleven har viden om stilarter og formsprog
 - Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst
 - Eleven har viden om billeders kommunikative funktion

Billedkommunikation: 
Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt:

 - Eleven kan formidle viden med billeder 
 - Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter

Fælles Mål for faget Billedkunst 

U
n

d
e

rv
is

n
in

gs
m

a
te

ri
a

le
t 

e
r 

u
d

a
rb

e
jd

e
t 

a
f 

S
k

o
le

tj
e

n
e

st
e

n
 v

. M
u

se
e

t 
fo

r 
V

a
rd

e
 B

y
 o

g 
O

m
e

gn
 



Kunst, der ofte forsvinder

Land art opstod som kunstform i USA sidste 
halvdel af 1960’erne, især som reaktion mod 
den stigende kommercialisering af kunst. 
Med Land art kunst i naturen forsøgte man at 
gøre op med museer og kunstgalleriers isce-
nesættelse af kunstværker. 
Kunstnerne har gennem tiden både været 
rost og kritiseret for deres ofte kæmpestore 
kunstværker i naturen. Nogle havde den op-
fattelse, at man tog hensyn til naturen, mens 
andre mente, at man ødelagde den. 
Genren befinder sig mellem skulptur og lands-
kapsarkitektur, og er en anderledes måde at 
møde sit publikum på. 

Der er forskellige betegnelser inden for Land 
art, og kunstformen har da også bevæget sig 
ud af flere forskellige tangenter siden. 
Grundlæggende kan man beskrive Land art 
som en kunstform, hvor kunstneren integre-
rer sine værker i og af natur, og ligeledes ud-
sætter det for det pågældende områdes na-
turlige processer (vind, tidevand, fauna osv.) 
Derfor er dokumentation af værkerne, fx fo-
tografering, en vigtig del af kunstnernes ar-
bejdsproces. 
De naturlige og kulturelle omgivelser og pro-
cesser spiller en stor rolle, og bliver en stor del 
af værkerne. Materialevalget er typisk natur-
materialer som fx jord, sand, træ, sne, is osv. 

Land art er et oplagt emne at beskæftige sig 
med i undervisningen. Der er masser af mulig-
heder for både at flytte undervisningen ud af 
klasselokalet samt at arbejde på tværs af fag. 
I arbejdet med Land art er det oplagt at be-
skæftige sig med omgivelserne. Man beskæf-
tiger sig ikke bare med et særligt kunstnerisk 
udtryk - Man lærer også om naturen, mens 
man er i den. Hvad gør værket ved sine om-
givelser og omvendt? Møder man værket på 
en anden måde, når det står på et offentligt 
område, fx stranden, end hvis det havde væ-
ret på et kunstmuseum? Er der mon forskel 
på, hvem værket kommer til at henvende sig 
til, når det er tilgængeligt for tilfældige forbi-
passerende? Hvad vil kunstneren gerne for-
tælle os, og hvordan bruger han landskabet til 
at kommunikere? 

Dette undervisningsmateriale bevæger sig 
også lidt ud over definitionen af Land art som 
kunst, der udelukkende består af naturmate-
rialer. Derfor kommer eleverne også til at be-
skæftige sig med arbejdsprocesser, der fordrer 
til fx anvendelse af genbrugsmateriale fundet 
i naturen, fotografi som kunstværk, lydinstal-
lationer osv. 

Land art  
”Skal vi efterligne na-

turen, samarbejde 
med den, tvinge den 

eller føje den?”
Kunsthistoriker 

Gertud Købke Sutton



Oplev,
Indsaml, 
Sæt i værk! 

Processen ”oplev, indsaml, sæt i værk” er fælles 
for samtlige af materialets undervisningsforløb. 

Oplev: Lad eleverne få naturen ind under huden gennem sanselig 
udforskning og oplevelse. Gå påopdagelse i områdets farver, for-
mer, lyde og bevægelser. 
På Wadden Tide udstillingen er det en god ide at lave skulpturana-
lyse på udvalgte værker. 

Indsaml: Måske beslutter I jer for at sætte hele dagen af til at være 
på Vestkysten, og derfor både indsamler og laver værker på ste-
det. I kan også arbejde videre, når I er tilbage på skolen, med ud-
gangspunkti elevernes nærmiljø. 
Sæt gerne grænser for eleverne, der udfordrer deres indsamlings-
proces. Måske er det kun tilladt at arbejde med ét materiale eller 
én farve pr. værk. I kan også bestemme jer for at indsamle organi-
ske former, ikke-naturligt materiale som fx. affald, eller noget helt 
tredje. 

Sæt i værk: Eleverne har nu fundet det materiale, de skal bruge til de-
res Land art værk. Afhold billedsamtale, hvor eleverne fremlægger 
de ideer og tanker, de har haft omkring det værk, de skal til at skabe.   
Sørg også for, at eleverne løbende dokumenterer deres arbejds-
proces fra skitse til færdigt produkt. 

Billedsamtale 
Afhold samtaler med eleverne løbende gennem deres arbejdspro-
ces fra idé til færdigt værk. Hvad er deres overvejelser i forbindel-
se med materialeindsamling og budskab til beskueren? 
Billedsamtaler er en måde at sikre en velovervejet arbejdsproces, 
hvor eleverne bliver udfordret i at anvende den viden, de har fra 
andres kommunikation gennem kunstværker,  til selv at skabe et 
værk. 
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Dokumentation 
Det er en god ide, at huske eleverne på at dokumentere deres ar-
bejdsproces løbende. Gem skitser og idébeskrivelser, og tag bille-
der undervejs efterhånden, som arbejdet skrider frem. 
Dokumentationsmaterialet er også med til at styrke elevernes 
billedsamtaler. 



Gode råd... 
Tak fordi du har valgt at arbejde med materialet i din klasse. For at 
sikre, at I får mest muligt ud af det, har vi nedskrevet et par gode råd. 

Råd nr. 1: Bliv klar på, hvad I skal arbejde med. 
Bagerst i materialet finder du forskellige bud på, hvordan et under-
visningsforløb med udgansgpunkt i Wadden Tide udstillingen kunne 
se ud. Bemærk, at forløbene her i materialet er designet til forskelli-
ge aldersgrupper i folkeskolen. Du kan dog hurtigt og nemt tilpasse 
de enkelte forløb, så du kan bruge dem alle til den aldersgruppe, du 
underviser. Du kan også kombinere forløbene samt involvere flere 
fag. 

Råd nr. 2: Planlæg besøget i Wadden Tide udstillingen. 
Det er en god ide at planlægge samt sætte god tid af til jeres besøg på 
Vestkysten. Forløbene følger strukturen før-under-efter, og kræver 
derfor, at eleverne får tid til selv at arbejde praktisk med Land Art, 
når de har besøgt Wadden Tide udstillingen. 
Bestem dig i god tid for, om eleverne skal arbejde praktisk, når de er 
afsted, eller om I vil fortsætte arbejdet, når I er tilbage på skolen. Det 
har især betydning i forhold til elevernes indsamlingsproces - Er det 
fx genbrugs- eller naturmaterialer fra et vadehavsområde I ønsker 
at arbejde med, er det rart at have sat nok tid af til dette, inden turen 
går hjem igen. 
Overvej også, hvordan I vil tilgå værkerne i udstillingen. I undervis-
ningsforløbene er der forslag til, hhv. hvilke værker, I kan vælge at 
fokusere på, samt hvordan, eleverne kan analyser dem. Er der brug 
for tegne- og skriveredskaber til analyseprocessen, er det vigtigt, at 
eleverne har det med. 



Råd nr. 3: Vis os jeres arbejde 
Dokumentation af arbejdsprocesser og værker er en væsentlig del 
af Land art kulturen. Ud over at dokumentere jeres arbejde til brug 
ved fx billedsamtaler og udstilling på skolen, kan I også vise jeres ar-
bejde frem til resten af verden. 
På Instagram kan I markere jeres arbejde ved at bruge hasttagget 
#Waddentidelearning, når I uploader billeder. På Facebook er i vel-
komne til at dele billeder på Wadden Tides side. Så kan andre skoler, 
der arbejder med materialet, også følge med. 

Råd nr. 4: Kom godt i gang med en god intro. 
Uanset aldersgruppe samt hvilke(t) forløb, du vælger at tage ud-
gangspunkt I, bør I altid starte med en god introduktion af begrebet 
Land art. 
Teksten ”Land art. Kunst, der ofte forsvinder” her i materialet giver 
dig et kort og godt overblik over, hvad eleverne som minimum bør 
vide om Land art. Byg gerne mere på. 
For at give en virkelighedsnær forståelse for kunstformen, er det 
oplagt at vise eleverne billeder af forskellige værker. Nedenstående 
liste er forslag til Land art kunstnere og værker, som du kan præsen-
tere for eleverne i introduktionsfasen. 
Flere af dem står bag nogle af verdens mest kendte Land art værker: 

Michael Heizer: ”Double Negative”
Walter De Maria: ”Eart Room” 
Robert Smithson: ”Spiral Jetty”
Christo Claude: ”Wrapped Coast” 

Find mere materiale til brug i undervisningen her: 
vamskoletjeneste.skoleblogs.dk. Se under ”Wadden Tide”. 

Råd nr. 5: Snak om processerne. 
Det er vigtigt at eleverne bliver udfordret i at sætte ord på den pro-
ces, de gennemgår i løbet af undervisningsforløbet. Det gælder både 
i forhold til deres analyse af andres værker, samt når de selv er i gang 
med den skabende del af forløbet. 
Billedsamtaler er et godt redskab til at opsummere på elevernes pro-
ces fra tanke til handling, ligesom man som lærer får et godt indblik 
i elevernes arbejde. 

Råd nr. 6: Teamwork er vigigt. 
Land art kunstnere arbejder ofte i teams, især pga. værkernes enor-
me størrelser. Lad eleverne arbejde sammen i faste teams gennem 
hele forløbet, det er en rigtig god udfordring for dem. 



I det følgende afsnit finder du i alt otte køreklare undervisnings-
forløb rettet mod hhv. børnehaver og indskoling, mellemtrin og 
udskoling. Her er mulighed for vejledning i og inspiration til, hvor-
dan man med udgangspunkt i Wadden Tide værkerne kan inte-
grere begrebet Land art i undervisningen.

Du behøver ikke nøjes med de forløb, der passer til det alderstrin 
du underviser på. Alle forløb kan nemt tilpasses både eleverne og 
din undervisning. 

Undervisningsforløb

Billedsamtale

Skulpturanalyse

Dokumentation
Materialevalg

Indsaml

Sæt i værk!

Oplev



Fremmede 
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Beskrivelse:  

    
 
 
  Intro til begrebet Land art. Præsenter billederne fra introduktionsmaterialet for ele-

verne. Hvad er Land art? Hvad er natur? Hvordan ser kunst, der er lavet af naturmate-
rialer, egentlig ud?  

Du kan med fordel lave et par små aktiviteter, der øver eleverne i at bruge naturmate-
rialer til at forme et udtryk. Det kan være en tegning i sandet/jorden eller sten, der pla-
ceres, så de fx danner en blomst. I kan også lave farvepaletter eller regnbuer med blade 
fra træer og buske. Indsaml et godt udvalg af blade i forskellige farver. Sorter dem, og 
lim dem på et stykke karton eller lignende.

En snak om fremmedhed. Hvad betyder det, at noget eller nogen er fremmede? Lav 
en fælles brainstorm på begrebet, og hæng den efterfølgende op et sted i klasselokalet. 
Kan I finde på andre ord, der ender med ”hed”?  

Besøg kunstværkerne på Wadden Tide. Især kunstværket ”Hunrgy Tide” fra Indien er 
specielt interessant i forhold til dette forløb. 

Skulpturanalyse: Medbring tegneplader og skrive/tegneredskaber på turen til stranden. 
Find den/de skulptur(er), I vil arbejde med. Tal om, hvordan en skulptur ændrer sig, når 
man går rundt om den. Er det det samme, eller sker der noget undervejs? 
Hvad fornemmer eleverne, når de ser skulpturen? Hvorhenne på kroppen, kan det mær-
kes? Hvis man kunne snakke med en skulptur, hvad ville eleverne så gerne spørge om? 
Hvad mon skulpturen (og kunsteren) gerne vil fortælle? 
Lad eleverne lave farveprøver ud fra skulpturen. Gå på opdagelse i kunstnerens materi-
alevalg. Hvilke former og farver kan eleverne få øje på? Tegn og skriv ned.

En snak om fremmedhed: Tal med eleverne om, hvad der er fremmed for dem, når I be-
finder jer i udstillingen på Wadden Tide. Tal også om, hvad der er velkendt. 
 
I kan vælge enten at arbejde med jeres ”Fremmede Fabeldyr” på stranden, eller når I 
er tilbage i børnenes nærmiljø, fx den lokale skov. Det er nu, processen ”oplev, indsaml, 
sæt i værk” starter. Bestem dig på forhånd for, om eleverne skal udfordres i kun at ar-
bejde med et begrænset udvalg af materialer og/eller farver. 
Afslut med en billedsamtale, hvor eleverne får mulighed for at give udtryk for deres 
oplevelser med forløbet. Husk at dokumentere undervejs.

Før:

Under:

Efter: 

Fabeldyr
Forløbet ”Fremmede Fabeldyr” udfordrer eleverne i at bruge naturens farver og for-
mer til at skabe et bestemt udtryk med. Temaet, ”Fremmedhed”, giver god mulighed 
for at starte en dialog om det, der er uavnt og fremmed for eleverne. 
Udelukkende med naturmaterialer, skal eleverne lave deres helt eget fabeldyr. 

Billedkunst Fag:



Selvportræt 
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Beskrivelse:  

Fag:    
 
 
  Intro til begrebet Land art. Præsenter billederne fra introduktionsmaterialet for ele-

verne. Hvad er Land art? Hvad er natur? Hvordan ser kunst, der er lavet af naturmate-
rialer, egentlig ud?  

Du kan med fordel lave et par små aktiviteter, der øver eleverne i at bruge naturmate-
rialer til at forme et udtryk. Det kan være en tegning i sandet/jorden eller sten, der pla-
ceres, så de fx danner en blomst. I kan også lave farvepaletter eller regnbuer med blade 
fra træer og buske. Indsaml et godt udvalg af blade i forskellige farver. Sorter dem, og 
lim dem på et stykke karton eller lignende.

En snak om identitet. Hvad er identitet? Hvad er et selvportræt? Find evt. kendte per-
sonligheder, fx HC. Andersen, og lav fælles brainstorm med ord, der beskriver den på-
gældende identitet/personlighed.  

Besøg kunstværkerne på Wadden Tide. Især kunstværkerne ”Hydrobia A Crystal Gar-
den” fra Spanien og ”Orizuru” fra Japan,  er specielt interessante i forhold til dette forløb. 

Skulpturanalyse: Medbring tegneplader og skrive/tegneredskaber på turen til stranden. 
Find den/de skulptur(er), I vil arbejde med. Tal om, hvordan en skulptur ændrer sig, når 
man går rundt om den. Er det det samme, eller sker der noget undervejs? 
Hvad fornemmer eleverne, når de ser skulpturen? Hvorhenne på kroppen, kan det mær-
kes? Hvis man kunne snakke med en skulptur, hvad ville eleverne så gerne spørge om? 
Hvad mon skulpturen (og kunsteren) gerne vil fortælle? 
Gå på opdagelse i kunstnerens materialevalg. Hvilke former og farver kan eleverne få 
øje på? Tegn og skriv ned.

En snak om til- og fravalg:  Tal med eleverne om det kunstværk, I netop har analyseret.  
Hvad har kunstneren valgt af materialer til sin skulptur? Hvad kunne han/hun have 
brugt i stedet for? Hvorfor mon han har valgt lige netop de materialer? Tror eleverne, 
det har været svært at vælge? Hvad ville de selv have valgt? 
 
Børnene skal nu selv i gang med at foretage til- og fravalg. Der skal indsamles 10 ting til 
deres selvportrætter. (Enten ved stranden eller hjemme i nærmiljøet). Vær opmærk-
som på, at tingene skal kunne være i et syltetøjsglas. 
Afhold billedsamtaler, hvor eleverne fortæller hvad de hver især har valgt, og hvad det 
evt. har med deres identitet at gøre. 
Efterfølgende bliver børnene stillet en hård opgave: Vælg fire af de ti ting, som du ikke 
vil have med i dit selvportræt. Aflever efterfølgende tingene i én samlet kasse. 
Næste opgave: Vægt to ting, som du ikke selv har indsamlet, fra kassen. 
Slut af med billedsamtale om børnenes færdige selvportrætter. Snak om processen og 
om børnenes oplevelse ved at vælge fra og til. Kig evt. på de fravalgte ting, der er efter-
ladt i kassen. Hvorfor bliver noget valgt fra, mens noget bliver valgt til? 
I kan evt. vælge at lave ét samlet selvportræt af klassen med de fravalgte ting. 

Før:

Under:

Efter: 

i et glas
Forløbet handler om identitet og udfodrer børnene i at indsamle materialer samt ef-
terfølgende at vælge fra og til mellem det. 

Billedkunst 
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Beskrivelse:  

Fag:    
 
 
  Intro til begrebet Land art. Præsenter billederne fra introduktionsmaterialet for ele-

verne. Hvad er Land art? Hvad er natur? Hvordan ser kunst, der er lavet af naturmate-
rialer, egentlig ud?  

Du kan med fordel lave et par små aktiviteter, der øver eleverne i at bruge naturmate-
rialer til at forme et udtryk. Det kan være en tegning i sandet/jorden eller sten, der pla-
ceres, så de fx danner en blomst. I kan også lave farvepaletter eller regnbuer med blade 
fra træer og buske. Indsaml et godt udvalg af blade i forskellige farver. Sorter dem, og 
lim dem på et stykke karton eller lignende.

En snak om dyreliv. Hvilke dyr findes ved vadehavet? Slå gerne op i bøger, eller søg på 
internettet. Print evt. billeder ud til ophæng og inspiration i klassen. Lav evt. fælles bra-
instorm omkring dyrelivet. 

Besøg kunstværkerne på Wadden Tide. Især kunstværket ”Hungry Tide” fra Indien er 
specielt interessant i forhold til dette forløb. Kunstneren Tapati Chowdhury arbejder 
med malede visioner for dyrearters fysiske forandring, som sikrer deres overlevelse i et 
område med stigende vandstand (det indiske Ganges vadehavsdelta). 

Skulpturanalyse: Medbring tegneplader og skrive/tegneredskaber på turen til stranden. 
Find det/de værk(er), I vil arbejde med. 
Lad eleverne lave farveprøver ud fra skulpturen. Gå på opdagelse i kunstnerens materi-
alevalg. Hvilke former og farver kan eleverne få øje på? Tegn og skriv ned.

En snak om dyreliv: Tal med eleverne om kunstnerens malede dyrearter. Sammenlign 
med vadehavets dyrearter, som I har studeret hjemmefra, og som i passende kan gå på 
opdagelse efter ved Vestkysten. Er der forskel eller samhørighed? Sørg for, at eleverne 
har valgt det dyr, de vil arbejde videre med i deres eget værk. 

I bestemmer selv, om denne fase skal foregå i forbindelse med besøget på Wadden Tide, 
eller om I fortsætter, når I er tilbage i elevernes nærmiljø. 
Bestem dig på forhånd for, om eleverne skal udfordres i kun at arbejde med et begræn-
set udvalg af materialer og/eller farver. Afhold billedsamtale, hvor eleverne forklarer 
om deres ideer til det værk, de vil lave. 
Når materialerne er fundet, skal eleverne gengive former og/eller farver fra det vade-
havsdyr, de vil arbejde med, med de pågældende materialer. Placer dem gerne ude frit i 
naturen. Afslut med en billedsamtale, hvor eleverne får mulighed for at give udtryk for 
deres oplevelser med forløbet. Husk at dokumentere undervejs.

Før:

Under:

Efter: 

Dyrearter 
Forløbet ”Naturens Dyrearter” handler om det pågældende Vadehavsområdets dyre-
liv. Eleverne bliver udfordret i at sammenkæde biologiske forhold med Land art. 

Billedkunst og naturfag 
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Beskrivelse:  

Fag:    
 
 
  Intro til begrebet Land art. Præsenter billederne fra introduktionsmaterialet for ele-

verne. Hvad er Land art? Hvad er natur? Hvordan ser kunst, der er lavet af naturmate-
rialer, egentlig ud?  

Du kan med fordel lave et par små aktiviteter, der øver eleverne i at bruge naturmate-
rialer til at forme et udtryk. Det kan være en tegning i sandet/jorden eller sten, der pla-
ceres, så de fx danner en blomst. I kan også lave farvepaletter eller regnbuer med blade 
fra træer og buske. Indsaml et godt udvalg af blade i forskellige farver. Sorter dem, og 
lim dem på et stykke karton eller lignende.

En snak om natur. Hvad er natur egentlig? Hvad er det modsatte af natur? Hvornår er 
noget naturligt, og hvornår er det kunstigt? Hvordan ser natur ud? 

Besøg kunstværkerne på Wadden Tide. Især kunstværket ”Birds” fra Frankrig er spe-
cielt interessant i forhold til dette forløb. 

Skulpturanalyse: Medbring tegneplader og skrive/tegneredskaber på turen til stranden. 
Find det/de værk(er), I vil arbejde med. 
Lad eleverne lave farveprøver ud fra skulpturen. Gå på opdagelse i kunstnerens materi-
alevalg. Hvilke former og farver kan eleverne få øje på? Tegn og skriv ned.

En snak om materialer: Hvad er det for nogle materialer, der er anvendt til kunstvær-
kerne ved kysten? Er de hhv. naturlige eller fabrikerede materialer? 

I bestemmer selv, om denne fase skal foregå i forbindelse med besøget på Wadden Tide, 
eller om I fortsætter, når I er tilbage i elevernes nærmiljø. 
Eleverne skal udelukkende indsamle fabrikeret materiale, fx affald, der er efterladt i 
naturen. Materialerne skal efterfølgende placeres på pinde/spyd, og arrangeres, så de 
ligner blomster. Eleverne kan finde inspiration til blomsterarter ved at gå på opdagelse 
i området. Det er en god ide, at eleverne beslutter sig for hvilken blomsterart, de vil gen-
give, inden de indsamler materialer. 

Opstil klassens samlede ”blomsterbed” enten ved Kysten eller i elevernes nærmiljø (fx 
ved skolen). Husk at dokumentere undervejs samtaf afvikle billedsamtaler om elever-
nes ider og tanker med deres værker. 

Før:

Under:

Efter: 

blomster 
Eleverne bliver udfordret i at skærpe sanserne omkring områdets planteliv, ligesom de 
også skal forholde sig til og skelne mellem hhv. naturlige og unaturlige materialer. 

Billedkunst og naturfag 
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Beskrivelse:  

Fag:    
 
 
  

Intro til begrebet Land art. Præsenter billederne fra introduktionsmaterialet for ele-
verne. Hvad er Land art? Hvad er natur? Hvordan ser kunst, der er lavet af naturmate-
rialer, egentlig ud?  

En snak om rum: Tal med eleverne om menneskers oplevelse af rum. Find billeder på 
nettet af udøvende kunsteres værker, der udfordrer illusionen af rum. Tag også fat i 
begrebet ”camouflage”, og undersøg, hvordan mange kunstnere har brugt dette i deres 
værker bl.a. ved hjælp af særlige mønstre, spejle og farver.

Besøg kunstværkerne på Wadden Tide. Især kunstværket ”Twinned Pavillion” fra Cana-
da er specielt interessant i forhold til dette forløb. Her har kunsterne anvendt motivet 
”razzle dazzle”, som af engelske og amerikanske flådestyrker blev brugt som camoufla-
ge af deres skibe under 1. verdenskrig. Formålet var at forvirre fjenden i forhold til ski-
bets retning og hastighed, og dermed gøre det svært, at indtage skydeposition mod det. 

Skulpturanalyse: Medbring tegneplader og skrive/tegneredskaber på turen til stranden. 
Find det/de værk(er), I vil arbejde med. 
Lad eleverne lave farveprøver ud fra skulpturen. Gå på opdagelse i kunstnerens materi-
alevalg. Hvilke former,  farve og mønstre kan eleverne få øje på? Tegn og skriv ned.

En snak om naturlig camouflage: Hvordan fungerer camouflage i naturen? Tænk på dy-
rearter, planteliv osv. Er camouflage nødvendigt? Hvornår og hvorfor? 

Når eleverne er tilbage på skolen, begynder deres egen aktive arbejdsproces. Sørg for 
løbende at afvikle billedsamtaler, hvor eleverne får mulighed for at redegøre for deres 
ideer og planer med deres kommende spejlcamouflage-værker. 
Hvordan kan camouflage påvirke vores opfattelse af rum? Hvordan kan man udtrykke 
det gennem et kunstværk? Hvordan integrerer man de naturlige omgivelser i kunstvær-
ket? Osv. 
Opstil de færdige værker i nærmiljøet, gerne udendørs, fx. i den lokale skov, skolehaven 
eller lign. 

Lav evt. en ”føropgave”, hvor eleverne bliver udfordret i at tage billeder af hinanden, 
mens de holder spejle op, og dermed gennem spejlningen af omgivelserne camouflerer 
et område af deres krop. 

Før:

Under:

Efter: 

camouflage 
Forløbet ”Spejlcamouflage” udfordrer dels elevernes opfattelse af begrebet ”rum” samt 
deres evne til at simulerer rum ved hjælp af camouflage. 

Billedkunst 
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Fag:    
 
 
  

Intro til begrebet Land art. Præsenter billederne fra introduktionsmaterialet for ele-
verne. Hvad er Land art? Hvad er natur? Hvordan ser kunst, der er lavet af naturmateri-
aler, egentlig ud? Hvordan har kunstnere opstillet værker, der er afhængige af naturens 
kræfter? 

En snak om lyd og bevægelse: Hvilke lyde finder man i naturen? Kan man skabe lyd 
med hjælp fra naturen? Hvordan fungerer ikke-elektriske instrumenter? Hvornår er 
der bevægelse i et kunstværk? Osv. 

Besøg kunstværkerne på Wadden Tide. Især kunstværkerne ”Living coastline Wadden 
Tide” fra England, ”Dancing with Nature” fra Holland og ”WIND SIGNS in G Major” fra 
Tyskland er specielt interessante i forhold til dette forløb. 

Skulpturanalyse: Medbring tegneplader og skrive/tegneredskaber på turen til stranden. 
Find det/de værk(er), I vil arbejde med. 
Gå på opdagelse i kunstnerens materialevalg. Hvilke former,  farve og mønstre kan ele-
verne få øje på? Tegn og skriv ned.

En snak om naturlig camouflage: Hvordan fungerer camouflage i naturen? Tænk på dy-
rearter, planteliv osv. Er camouflage nødvendigt? Hvornår og hvorfor? 

Når eleverne er tilbage på skolen, begynder deres egen aktive arbejdsproces. Sørg for 
løbende at afvikle billedsamtaler, hvor eleverne får mulighed for at redegøre for deres 
ideer og planer med deres værker. 
Du kan med fordel udfordre dine elevere yderligere ved at forlange, at de anvendte ma-
terialer udelukkende er indsamlede naturmaterialer, eller affald fundet i naturen. 

Opstil værkerne på skolen, hvor der er stor sandsynlighed for, at mange vil interagere 
med dem.

Før:

Under:

Efter: 

Voices 
Forløbet ”Land art Voices” udfordrer eleverne i at skabe kunstværker, der er afhængi-
ge af en ganske særlig faktor, nemlig omgivelserne. Ved hjælp af fx. vind, skabes bevæ-
gelse og/eller lyd i kunstværkerne. Også aktiv interagering med beskuerne kan være 
en nødvendighed. ”Foranderlighed” er grundpillen. 

Billedkunst og naturfag 
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Landskab 
Lav en masse blindrammer, gerne i for-
skellige størrelser og farver. Der skal være 
min. én blindramme pr. elev. 
Lad efterfølgende eleverne udpege et sted 
udendørs, hvor rammen skal hænge. Ele-
verne kan evt. tegne det motiv, de har ind-
fanget med deres blindramme med hen-
blik på billedtekniske virkemidler (motiv, 
det gyldne snit osv.) 
Slut af med at give de levende landskabs-
malerier en titel, én på hver ramme. 

Formålet med øvelsen er at eksprimen-
tere med foranderlighed samt at udfodre 
maleriet som fast motiv. 

Besøg evt. det danske værk ”Blåvand La-
kolk” i Wadden Tide udstillingen, og oplev 
samme fornemmelse af rammesat land-
skab. 

365 Dage
Udvælg et særligt sted, og tag et billede 
hver dag eller én gang hver uge i løbet af et 
helt år. Det er meget vigtitg, at fotografen 
er placeret præcis samme sted hver gang. 

Formålet med øvelsen er at tydeliggøre 
forandring og udvikling. Vælger man at fo-
tografere et område udendørs, vil man na-
turligvis møde årstidernes skiften. 
Man kan også vælge at fotografere sig selv   
eller andre. 

Flere af værkerne i Wadden Tide udstil-
lingen er eksempler på, hvordan man gen-
nem kunst kan illustrere udvikling og for-
andring gennem naturlige processer. 



Besøg også... 
Det gl. Varde Sommerland
15 frivillige kunstnere fra kunst-
sammenslutningen BRA har bi-
draget med værker til en Land 
art udstilling i det gamle sommer-
landsområde. Værkerne er for-
delt rundt omkring i området. Gå 
på opdagelse rundt omkring på 
stierne og mød værkerne

Sted: Gellerupvej 49, Varde 
Åbningstider: Åbent altid 
Entre: Gratis

Lydspejlet på Kulturspinderiet
KulturSpinderiet er et område 
hvor alle sanser kan blive udfor-
dret. Her er både områder til fy-
sisk udfoldelse, til fordybelse og til 
at give kreativiteten frit spil. Prøv 
den store installation ”lydspejlet”, 
hvor du kan skabe din helt egen 
lyd på diverse instrumenter. 

Sted: Vestervold 11, Varde 
Åbningstider: Åbent altid 
Entre: Gratis

Skulpturhaven
I skulpturhaven kan du møde for-
skellige skulpturer, der er kom-
met til i årenes løb. 

Sted: Mølleparken ved Amtman-
dens have, Tønder
Åbningstider: Åbent altid 
Entre: Gratis

Lyshøjen 
En kolossal jordhøj med små cir-
kelformede lys spredt udover.
Det er Danmarks største kunst-
værk ”Lyshøjen”, af Eva Koch og 
Steen Høyer, 1997. Kunstværket 
måler 180 meter i diameter tan-
geret af en jordvold på 320 me-
ter gennemskåret af en vej.
Om natten ses bedst, hvordan 
lysene pulserer på højen. Deres 
rytme er bestemt af trafikken 
på Vestkystvejen.

Sted: Landemærket, Esbjerg N
Åbningstider: Åbent altid 
Entre: Gratis

Skovsnogen Artspace 
Skovsnogen Artspace er et udstil-
lingssted, der ikke defineres ved 
hjælp af vægge og tag, men som 
udspiller sig under åben himmel 
i en vestjysk skov. Skovsnogen 
Artspace konfronterer traditi-
onelle forestillinger om mødet 
mellem kunst og publikum og for-
midler samtidskun
sten til nye publikumsgrupper og 
giver kunstnere nye muligheder 
for at skabe og præsentere deres 
værker.

Sted: Døvlingvej v. P-pladsen, 
Kibæk 
Åbningstider: Åbent altid 
Entre: Gratis

Mennesket ved havet 
Rejsende til Esbjerg hilses fra sø-
siden velkommen af Svend Wiig 
Hansens monumentalskulptur 
”Mennesket ved Havet”, der blev 
rejst i anledning af, at Esbjerg i 
1994 kunne fejre 100 års jubilæ-
um som selvstændig kommune.

Sted: Sædding Strand, Esbjerg V
Åbningstider: Åbent altid 
Entre: Gratis

Fundamentalism
Fundamentalism er en monu-
mental bronzeskulptur af Jens 
Galschiøt. Den er en central del af 
projektet ’Abrahams Børn’ der fo-
kuserer på religiøs fundamenta-
lisme og forsøger at etablere dia-
log mellem religioner.

Skulpturen kan opleves på torvet 
i Varde i perioden 13. august til 10. 
november 2016. 

Kursus: Skulpturel samtidskunst
Deltag i kurser om skulpturel 
samtidskunst i undervisningen. 
(gratis for ansatte i børnehaver og 
skoler i Varde Kommune) Tilmel-
ding til pos@vardemuseum.dk 

29.08.16 For indskoling, kl. 15-17
30.08.16 For mellemtrin, kl. 15-17
31.08.16  For udskoling, kl. 15-17 

Find os også på:


