
 
 

Mellemtrin:  

4.-6. klasse 

Beskrivelse af forløbet:  

Hvad er et stilleben? Hvem er J.L Jensen, og hvad karakteriserer hans motivverden? Og hvordan kan 

man fortolke et 200 år gammelt blomstermaleri i dag?  

I dette forløb bliver eleverne klogere på blomstermaleren J.L. Jensen og hans samtid. Jensens store 

kærlighed til naturen og fascination af blomsternes skønhed og variation gjorde, at han viede hele sit 

liv og sin karriere til at skildre overdådige buketter, frugtopsætninger og jagtstykker. Gennem 

introduktion til grundlæggende billedanalytiske værktøjer åbner vi i fællesskab udvalgte værker op. 

Samtidskunstneren Katja Bjørn har med inspiration i et af J.L. Jensens malerier lavet et videoværk. 

Filmen vises på en skærm, der er nedsænket i plænen foran museet. Eleverne kigger ned i jorden, der 

symbolsk både er spirende og livgivende, men også et sted for mørke, død og begravelse. Vi ser 

fragmenter af videoen og leder efter spor der kan føre os til Katja Bjørns inspirationskilde.  

Vi går på detaljejagt, tegner og vi sætter ord på de oplevelser og udtryk, som udstillingen rummer. Der 

vil være masser af variation, både mellem de konkrete øvelser, men også i den kunst vi skal undersøge 

og spændet mellem Jensens klassiske blomsterbilleder og de nye installationer giver øvelserne 

afveksling og dynamik. 

Interesseret i et 2-timers forløb? 

Det er muligt at booke forløbet som et 2-timers forløb, hvor den ene time foregår foran værkerne og 

den anden time bruges på at læse og analysere H.C Andersens eventyr ”Den lille Idas blomster”. H.C 

Andersen levede på samme tid som J.L. Jensen, de to sås også privat og H.C Andersen var i sin kunst, 

ligesom Jensen, optaget og inspireret af naturen.  

Fag: Dansk, billedkunst og historie  

Kompetenceområder: Billedanalyse, billedfremstilling (billedkunst), fortolkning, kommunikation 

(dansk), kronologi og sammenhæng (historie) 

Læringsmål: Undervisningen på Nivaagaards Malerisamling ønsker at stimulere og styrke elevernes 
evne til at kunne forholde sig analyserende og diskuterende til kunst. Gennem dialog og med fokus på 
elevernes aktive deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion ønsker vi at understøtte følgende 
færdigheds- og vidensmål: 
 

 Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelser (billedkunst) 

 Eleven kan analysere balance og rytme i billeder (billedkunst) 

 Eleven kan undersøge virkemidler (dansk) 

 Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer (dansk) 

 Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder (historie) 

2-timers forløb 

 Eleven kan undersøge teksters rum og tid (dansk) 

 Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts stemning (dansk) 

Varighed: 1 time / 2 timer 

 

 

 


