
 
 

Indskolingen:  

0.- 3. klasse  

Beskrivelse af forløbet: 

Hvordan kan man sige noget med blomster? Hvad er et stilleben? Og hvordan kan man fortolke et 

200 år gammelt blomstermaleri i dag? 

Sammen tager vi på en sanselig og farverig rejse ind i J.L. Jensens blomsterunivers. Gennem lege og 

kreative øvelser åbner vi værkerne op. Vi tegner blomster og frugter, undersøger Jensens 

jagtbilleder, stiller skarpt på detaljerne og udforsker de to installationer af samtidskunstnerne 

Rebecca Louise Law og Katja Bjørn, som begge har ladet sig inspirere af Jensens univers. Laws 

stedsspecifikke installation løfter blomsterne fra maleriernes todimensionelle flade ud i rummet og 

giver os en sanselig og rumlig kunstoplevelse, hvor eleverne bliver en del af værket.  

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.  

Forløbet er særligt tilrettelagt til de yngste i skolen og veksler mellem fortælling, dialog og øvelser. 

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.  

Fag: Billedkunst og dansk 

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

(dansk) 

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 ud fra idéer og oplevelser (billedkunst) 

 Eleven har viden om motivkredse (billedkunst) 

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

 Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold (billedkunst) 

 Eleven kan deltage i enkel fortolkning (dansk) 

 Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde (dansk) 

 

Varighed: 1 time 

 

 

 


