
 
 

Udskolingen: 

7.-10. klasse 

Beskrivelse af forløbet:  

Hvad er et nature morte? Hvad karakteriserer J.L. Jensens motivverden? Hvordan kan vi læse og 

forstå Emil Aarestrups poesi i relation til Jensens malerier og romantikkens idealer og strømninger? 

Og hvordan kan man fortolke et 200 år gammelt blomstermaleri i dag?   

I dette forløb bliver eleverne klogere på den danske guldalder og blomstermaleren J.L. Jensen. 

Jensens store kærlighed til naturen, hans store fascination af blomsternes skønhed og variation 

gjorde, at han viede hele sit liv og sin karriere til at skildre overdådige buketter. Udover 

blomstermotiver, malede han også jagtmotiver og køkkenstykker. Vi sætter ord på de oplevelser og 

udtryk, som malerierne rummer og analyserer dem ved hjælp af billedanalytiske redskaber.  

Til udstillingen vil der være et udpluk af Emil Aarestrups sanselige og erotiske poesi, som ligesom 

Jensens billeder er fulde af blomster og kærlighed til naturens skønhed, men som samtidig også 

adskiller sig fra Jensens motivverden. Vi læser og analyser et udpluk af Aarestrups digte og 

undersøger samspillet mellem Aarestrups tekster og Jensens billeder.   

Og endelig udforsker vi de to samtidskunstnerne Rebecca Louise Law og Katja Bjørns installationer, 

som begge har ladet sig inspirere af Jensens univers.  

Fag: Dansk, historie, billedkunst valgfag 

Kompetenceområder: Læsning, fortolkning, kommunikation (dansk), kronologi og sammenhæng 

(historie), billedanalyse (billedkunst valgfag) 

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 har viden om sproglige virkemidler (dansk) 

 Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog (dansk) 

 Eleven kan diskutere forskellige tolkninger af en tekst (dansk) 

 Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog (dansk) 

 Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder (dansk) 

 Eleven har viden om historisk udvikling (historie) 

 Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur (billedkunst valgfag) 

 Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet (billedkunst 
valgfag) 

 

Varighed: 1 time  

 

 

 


