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INTRODUKTION
Dette hæfte er til dig, som gerne vil bruge opgavehæftet
MED BLYANTEN I BAGLOMMEN. Det introducerer dig til tankerne
bag de forskellige opgaver.

Opgavehæftet MED BLYANTEN I BAGLOMMEN har fokus på
tegning. Opgaverne er udviklet i forbindelse med projektet
MED KUNSTEN SOM REJSEKAMMERAT, et undervisningsprojekt
for asylsøgende børn og unge på Louisiana, støttet af Ole Kirk’s
Fond og Knud Højgaards Fond. Projektets grundlæggende idé
er at invitere de unge til at deltage i en fælles udforskning af
kunsten på museet og arbejde kreativt, inspireret af kunstens
metoder og temaer. Formålet er at skabe rum for oplevelser,
der åbner for kunstens verden og så vidt muligt inddrager
børnenes og de unges egne erfaringer. Eleverne deltager i
undervisningsforløb af 3-5 ugers varighed, hvor museumsbesøg
veksler med opgaver, der kan udføres på skolen. Da de sproglige
udfordringer kan være store for denne målgruppe, bruger vi
blandt andet tegning som metode til at lade eleverne tilegne
sig verden. På museet har eleverne en logbog, hvor tegningerne
kan samles. Det var observationen af, hvordan de yngre
flygtningebørn af sig selv tegnede løs på museet, der inspirerede
til at dyrke tegning som en rød tråd i undervisningsforløbet.

TEGNEMETODER
Tegneøvelserne i dette hæfte sigter ikke efter at give
tegnefærdigheder i klassisk forstand. I stedet er tegning et
redskab til at kaste sig ud i nye måder at se og samle verden
på. For når man tegner, er det nødvendigt at ’SE I DYBDEN’. At
tegne inspirerer både til at se sammenhænge og selv skabe
nye. At introducere til tegning som en sjov (social) aktivitet, der
måske kan styrke de unges selvtillid og lyst til at gå i gang, er
en grundtanke bag mange af opgaverne. Den lange, ubrudte
linje, der snor sig om konturerne af det, vi ser, spiller ofte en
hovedrolle for projektets tegneeksperimenter. Metodisk fungerer
den som et benspænd, der nedtoner præstationsangsten og
understreger, at det gerne må være sjovt at tegne, også selv om
resultatet ikke er ’perfekt’.

DU TEGNER FØRST!
I undervisningen er det vigtigt, at du som lærer eller vejleder
først viser helt konkret, hvordan det kan gøres. At du stiller dig
op foran eleverne og tegner det, du ser. Viser dem, at man godt
må dreje papiret og flytte rundt på tingene på sin tegning, når
man går PÅ STREGTUR. Fx ved at prøve at tegne de vigtigste ting
i det rum, hvor I befinder jer, i en lang streg. Via dit eksempel
understreger du, at tegninger ikke behøver at tage lang tid eller
være perfekte for at kunne bruges til noget. Og samtidig får
eleverne opskriften på, hvordan de på en let måde kan tegne
noget, der ellers kunne være meget kompliceret. BENSPÆNDET
GIVER FRIHED!

HVEM KAN BRUGE ØVELSERNE?
Selv om øvelserne i dette hæfte er udviklet til en
undervisningssammenhæng på et museum, kan du bruge dem
allevegne. For det kræver jo ikke det store udstyr at gå i gang med
at tegne: BARE EN BLYANT OG NOGET PAPIR. Der er eksempler på
mere komplicerede opgaver i hæftet, men som hæftets titel, MED
BLYANTEN I BAGLOMMEN, antyder, er opgaverne i høj grad tænkt
som ’tegning to go’.
Hvis du er underviser, kan du bruge opgaverne som et
greb i undervisningen. Hvis du er forælder som en idé til
tegneaktiviteter, du kan lave med dine børn. Men du kan
også bruge dem selv, hvis du gerne vil træne det at tegne
på nye måder.
De elever, der har besøgt Louisiana i projektperioden, har været
mellem 7 og 18 år. Opgaverne kan udføres af alle aldersklasser,
men naturligvis kan du justere deres sværhedsgrad, så de passer
til netop de børn og unge, du kender. Der er 11 tegneopgaver
i alt. Nogle er meget enkle, som fx opgaverne DYRELOTTERI
og HÅNDTEGNING. Andre er mere krævende, som
NATURENS SKJULTE OPSKRIFT.
Overordnet bevæger opgaverne sig fra tegneøvelser, der gengiver
noget, man direkte kan se, til noget ’indre’. Det sete kan være tæt
på, som en hånd – eller længere væk, som horisonten. Ud over
de 11 tegneopgaver er der to opgaver, hvor tegning ikke spiller
hovedrollen. Det drejer sig om drageopgaven TEGN PÅ HIMLEN
og collageopgaven BARKHISTORIER.

OM OPGAVEN:

TEGN DET VIGTIGSTE
Denne opgave giver mulighed for at tænke over og fortælle om
DET, DER ER VIGTIGT FOR ÉN, og dele det med andre. Derfor
styrker opgaven børnenes kendskab til hinanden og giver både
mulighed for at dele det, der er svært, fx savnet af familien, men
også det, de er glade for ved deres hjemland: landskabet, maden
– og naturligvis deres interesser; glæden ved sport, musik og
populærkulturens helte. Interesser, som fremadrettet kan bane
vejen for nye relationer og venskaber.
Opgaven er ofte indgangen til de længerevarende
undervisningsforløb på museet. Afhængigt af elevernes alder
varierer de ting, de vælger at tegne. Hvor tegninger af biler og
bamser dominerer blandt de yngste på 7-8 år, er mellemgruppen
på 11-13 år optaget af deres hjemlandes flag, af deres cykler
og pop- eller fodboldhelte som Zlatan eller Messi fra den
globale populærkultur. Blandt de unge uledsagede er der mange
tegninger af mobiltelefoner som et middel til at holde kontakt
med familie og venner. Men også tegninger af bøger, yndlingsfilm,
fodbolde, religiøse symboler, diamanter som tegn på rigdom, lys
som symbol på håb eller blomster som et udtryk for glæde
og skønhed.

Intro-tegningerne bliver en første refleksion over, hvad der er
vigtigt for os hver især i forhold til vores historie. Og det at tegne
bruges som et middel til at overveje, hvad der var vigtigt før, og
hvad der er vigtigt nu. Derved bliver TEGNINGERNE også til ET
PÆDAGOGISK GREB, som man kan vende tilbage til og bruge som
fælles reference i andre opgaver.

Samtidig demonstrerer tegningerne også, at TING KAN BÆRE
EN BETYDNING, der rækker ud over dem selv: Et armbånd er
ikke bare et armbånd, hvis man har fået det af sin søster. Et kors
kan fortælle noget vigtigt om ens identitet og selvopfattelse. Et
vhs-bånd med Løvernes konge er ikke nødvendigvis en tilfældig
Disney-film, men måske den eneste genstand, man har tilbage
fra sin barndom.
Introtegningerne bygger bro til museets rum og kan inspirere
eleverne til at reflektere over, hvad et museum er. For ligesom
børnenes tegninger består et museum jo af ting, som vi
giver betydning. Ting, vi arrangerer, så der opstår forskellige
fortællinger, vi kan dele.

OM OPGAVEN:

DYRELOTTERI
Formålet med denne øvelse er at gøre tegning til en sjov
SOCIAL AKTIVITET. På Louisiana kan du fx bruge øvelsen som
udgangspunkt for at finde skulpturer i parken med dyreformer,
blandt andre hos Max Ernst eller Henry Heerup. Tag fotografier
af fx en frø, en skildpadde, en ørn eller en vædder med ud
i parken og brug dem som udgangspunkt for en ’skattejagt’,
hvor dyreformerne matches med kunstværker. Når I har fundet
skulpturerne, kan I tegne skitser af dem og undersøge,
hvordan kunstnerne har fremhævet dyrenes karakteristika.
Skitserne kan I stille op rundt om skulpturerne i et lille
improviseret udendørsgalleri.
I klassen kan øvelsen bruges som en introduktion til at
beskæftige sig med et dyretema eller med dyr fra et specifikt
geografisk område, fx Arktis, Danmark eller nogle af de lande,
børnene kommer fra.

TEGN DIG IND PÅ EMNET
Grundprincippet i at bruge billeder som udgangspunkt for
at beskæftige sig med et emne, dvs. trække et billede, tegne
det og bagefter koble det med noget, vi ser i virkeligheden,
kan naturligvis bruges som introduktion til alverdens temaer.
Fordelen ved denne tilgang er, at når man tegner noget, er man
allerede sporet ind på at se detaljer og helheder og optaget af at
skabe sit eget billede af emnet.

OM OPGAVEN:

TEGN PÅ KROPPEN
Tatoveringsøvelsen giver et godt udgangspunkt for at tale om
ting, der har BETYDNING FOR DEN ENKELTE. Øvelsen træner
tænkning i symboler og giver eleverne mulighed for at dele
fascinationer og værdier. Da tatoveringer jo er en slags kodninger
af kroppen, hvor billeder bruges til at overføre budskaber, er de
et godt afsæt for at arbejde med kunsten og dens symboler.
Blandt de unge flygtninge består tatoveringerne af kors,
blomster, hjerter, et par boksehandsker og et æble som
symbol for viden. Med disse motiver i baghånden er det
nemmere at rykke videre til arbejde med malerier, collager eller
arkitektoniske modeller, der undersøger identitet og værdier.
Opgaven spiller godt sammen med øvelsen NATURENS SKJULTE
OPSKRIFT, fordi denne opgave også træner tænkning og tegning
i symboler.

OM OPGAVEN:

SURROUND-TEGNING
Projektet MED KUNSTEN SOM REJSEKAMMERAT handler om
rum. Om at være sammen i kunstens rum og bruge det som
en refleksions- og oplevelsessfære. Derfor handler mange af
opgaverne også om at udforske rummets og stedets betydning.
Fx ved at tænke over, hvilke steder der betyder noget for en.
Og hvordan stedets betydning kan repræsenteres i billeder og
modeller. På Louisiana bruger vi kunsten som inspiration til at se,
hvordan man selv kan udvide rummet – praktisk og billedligt talt.

BONRULLEOPGAVEN – inspireret af den engelske kunstner
DAVID HOCKNEYS mangeårige udforskning af multiperspektiviske
billedrum – er netop tænkt som en opgave, der inspirerer til at
folde rummet ud – og ind – på nye måder. Til at tænke over, at
man kan lægge flere tider og oplevelser ind i billeder, der ikke
skal ligne virkeligheden, som den gengives i klassiske malerier,
men virkeligheden som vi oplever den – dvs. at flere synsvinkler
og begivenheder eksisterer sideordnet og samtidig.
At tegne horisonten på en bonrulle (et langt, smalt stykke papir)
er udfordrende. Resultatet kan ligne en film. Det er en tidslig
rejse med blyanten, der i princippet kan foretages hvor som
helst, og som også kan udføres som stafettegning i etaper, hvor
blyanten gives videre til den næste tegner på holdet. Eller om
bord på bussen fx, på vej til eller fra museet.

360-GRADERS-PORTRÆTTER
I projektet arbejder vi videre med at udvide rummet i
collageopgaver inspireret af David Hockeys såkaldte JOINERS.
Her sættes flere fotos sammen i en multiperspektivisk
fortolkning af virkeligheden. De unge fotograferer hinanden fra
forskellige vinkler, zoomer ind og ud og klipper fotografierne
op i firkanter, de til sidst samler i puslespils-lignende
selvportrætter. Resultatet er nogle overraskende 360-graderscollager, hvor verden omkring den portrætterede ’bryder ind’
i figurfremstillingen. Det er tilladt at låne billedligt dna fra
hinanden og supplere sit eget portræt med billedelementer fra
kammeraternes portrætter.

OM OPGAVEN:

MIN EGEN DØR
Collageopgaven MIN EGEN DØR giver mulighed for mindst to ting:
For det første at tænke over, at døre ikke kun behøver at være
konkrete døre, at KUNSTVÆRKER også kan fungere som en slags
døre: INDGANGE TIL ANDRE VERDENER. For det andet – og mere
konkret – er opgaven et virkelig godt udgangspunkt for at tale om
identitet, fordi den kombinerer ’ufarlige’ elementer som navn og
yndlingsfarve med mere personlige refleksioner over ting, der har
betydning for den enkelte.
I projektet bruger vi ofte denne opgave tidligt i forløbet. Både
fordi den styrker vores kendskab til hinanden, og fordi collagerne
efterfølgende kan bruges i andre opgaver, hvor de skaleret ned i
størrelse kan fungere som elementer i arkitekturmodeller.
At sætte fokus på døren som symbol handler naturligvis også om,
at døren på mange måde er et relevant symbol for asylansøgere,
der lever i transit, men håber på et nyt liv i Danmark. Opgaven er
let at lave, men kan alligevel udtrykke komplekse tolkninger
af de unges situation, hvor mange oplever symbolsk at stå
mellem døre, der åbnes og lukkes, med en fod i det nye land
og en i hjemlandet.
Visuelt styrker ekstra materiale – i form af kopier af forskellige
slags natur eller fotos af eleverne – opgaven. Det giver de unge
mulighed for helt konkret at bringe sig selv ind i billedet og
skildre forskellige verdener samtidig. Fx ved at morfe døren og
omgivelserne på Louisiana sammen med et sted, der minder dem
om deres hjemland. Eller et sted, hvor de godt kunne tænke sig
at være i fremtiden. En af de unge elever brugte således
HENRI LAURENS’ skulptur af en stående nøgen kvinde i museets
park som udgangspunkt for en fortolkning af Frihedsgudinden
som indgang til et nyt liv i Vesten/USA.

OM OPGAVEN:

HÅNDTEGNING
Opgaven handler om at tegne og se og at bruge det, der er lige
for hånden til at tegne efter. Den tvinger eleverne til at opgive
drømmen om ’den perfekte tegning’ og i stedet kaste sig ud i
tegning som EN METODE TIL AT SE I DYBDEN. Den viser, hvor
mange forskellige former, linjer og streger noget så almindeligt
som en hånd rummer. Og samtidig kan ’røntgenblikket’ på
elevernes hænder give et konkret billede af det individuelle og
unikke ved hvert enkelt menneske.
I projektet tegner vi alle sammen på en lang papirrulle, så vi kan
sammenligne de forskellige hænder og udtryk. Når eleverne
bruger forskellige farver, bliver resultatet utrolig flot, nærmest
som et moderne hulemaleri. Til sidst kan man eksperimentere
med at forbinde nogle af de forskellige hænder via symboler.
Hvad holder os sammen? Her samarbejder eleverne to og to med
deres sidekammerater.

OPGAVEN ER INSPIRERET AF BETTY EDWARDS: 'AT TEGNE ER AT SE'
(NYT NORDISK FORLAG, 1990)

OM OPGAVEN:

TEGN VIDERE PÅ FORTÆLLINGEN
Formålet med denne øvelse er at anspore eleverne til at digte
videre på et givent billedes fortælling og via deres justeringer
og nytolkninger give dem mulighed for at gøre motivet til deres
eget. For mange er det lettere at lave et billede, når en del af
fortællingen allerede er givet, frem for at skulle starte fra bunden
med at finde på det hele selv. Metoden er en slags VISUELT
'MAKE-OVER', hvor eleverne udforsker, hvad der skal justeres for at
skabe et nyt, spændende udtryk. På et overordet plan handler det
naturligvis også om en forståelse af, at et billede kan forandres.
At det er muligt at ændre rammerne, ikke kun for billedets
handling, men måske også i forståelsen af livet generelt.
I MED KUNSTEN SOM REJSEKAMMERAT bruger vi fotos af
naturmalerier fra nettet, printet i A3, som udgangspunkt for
billedforandringerne eller modifikationerne. Det er sjovt at se,
hvor mange forskellige tolkninger der kan opstå af det samme
grundbillede. Udtrykket varierer naturligvis meget: fra helt
abstrakte fortolkninger af landskabet til motiver, der bygger
videre på naturens symbolik, fx med svajende træer som
symbol på menneskelivet, og tegninger af mennesker og
dyr inspireret af hjemlandet. For nogle giver nytolkningen
af landskabsbilledet anledning til at fortælle om personlige
oplevelser, for andre giver landskabsmotivet et frirum til at
digte og improvisere nye historier.
I undervisningssituationen kan du også bruge opgaven til at
understøtte forståelsen af, at kunstnere ikke skaber fra scratch,
men er inspireret af andre værker. Og du kan udvide opgaven
til også at lade modifikationerne omfatte portrætter og fx lade
eleverne lave nytolkninger af deres egne skoleportrætter.

OM OPGAVEN:

PÅ STREGTUR
Denne øvelse handler om at tænke, huske og tegne – og via
tegningen at skabe nye sammenhænge i det, man har oplevet.
Øvelsen inddrager tiden i tegningen og træner derved den
abstrakte tænkning, for hvordan kan man skabe sammenhænge
mellem oplevelser, der er adskilt tidsligt? DEN LANGE
UBRUDTE LINJE fungerer ofte som et positivt benspænd i vores
tegneeksperimenter. I dette tilfælde hjælper den eleverne til
at skabe sammenhæng i det, de ser, og samtidig forhindre
præstationsangst – det er jo tydeligt, at tegningen ikke skal ligne
et fotografi.
På Louisiana bruger vi ofte opgaven som opsamlingsøvelse efter
en tur rundt i skulpturparken, hvor vi fx udforsker skulpturer
med dyreformer, som børnene tegner skitser af. Det er nemmere
for de mindre børn at huske og gengive oplevelsen i parken i én
lang streg, når de allerede har tegnet delelementerne og kender
skulpturerne. Resultatet kommer let til at ligne et skattekort,
der minder børnene om de vigtigste stop. Men opgaven kan også
udføres som en intro-øvelse, der hjælper eleverne til at smide
hæmningerne og komme i gang. Fx med at samle de vigtigste
elementer fra det rum, de er i nu, i en tegning. Det kunne være i
en park, et byrum eller en skolegård.
I kan også eksperimentere med at sætte øvelsen ind i en større
tidslig sammenhæng, så eleverne tegner hele dagen i stregform:
fra de stod op, kom i skole/på museum og til nu. Bagefter kan
I sammenligne tegningerne og tale om forskelle og ligheder, fx
mellem det, vi gør i løbet af en dag, og det, vi husker.

OM OPGAVEN:

TEGN MED TRÅD
DET ER SJOVT AT TEGNE SIG SELV I 3D. Opgaven kræver, at
eleverne tænker tegning både rumligt og abstrakt og samtidig
reflekterer over, hvilke enkle symboler de kan bruge for at vise, at
det vibrerende ståltrådsportræt forestiller netop dem. De luftige
portrætter kan, afhængigt af størrelsen, udstilles i elevernes
mini-museer eller kombineres og fotograferes i et fælles,
humoristisk portrætgalleri. Øvelsen lægger sig fint i forlængelse
af opgaven SURROUND-TEGNING, der indfanger rummet omkring
én i tegningens streg.

Opgaven er inspireret af den amerikanske kunstner ALEXANDER
CALDERS FANTASTISKE STÅLTRÅDSFIGURER. Calder, der blandt
andet var optaget af at skildre bevægelse, lavede både
portrætter og mini-cirkusfigurer i ståltråd. I undervisningen kan
du eventuelt vise eksempler på Calders ståltrådsportrætter og et
filmklip af hans cirkus, inden I går i gang med arbejdet. (Søg fx på
Alexander Calder Circus på YouTube).

OM OPGAVEN:

NATURENS SKJULTE OPSKRIFT
Denne øvelse handler om at kunne forstå naturens geometri og
opbygning og få øje på, at den består af mange forskellige former,
der kan inspirere til både naturalistiske og geometriske billeder
og mønstre.
Det gælder både om at SE OG TÆNKE. Blyanten bruges som
analyseredskab, når eleverne går fra iagttagelsestegning via
automattegning og enkle former, klippet i papir, til en geometrisk
fortolkning, der bygger på deres fornemmelse af plantens
essens. Formålet er at arbejde med forskellige former for tegnet
analyse af en genstand, fx en plante, gennemført som en rejse fra
det ydre, vi ser, mod det indre, vi fornemmer.
Øvelsen, der handler om at se den samme ting på forskellige
måder, viser også, at det ikke er helt let at lave en abstrakt
komposition i balance.

I flygtningebørnsprojektet bruger vi opgaven til at undersøge
vejen fra naturalisme til abstraktion. ’Opvarmningen’ er
HILMA AF KLINTS (1862-1944) malerier, der netop bruger naturens
former som afsæt for geometriske og åndelige kompositioner,
ligesom også MONDRIAN og MALEVITJ gør det i begyndelsen af
det 20. århundrede.

Side om side tegner vi bregnerne på lange papirruller
for at understrege, at vi er i gang med EN FÆLLES
UDFORSKNINGSPROCES. De mange fællestegninger gør det
lettere for eleverne at se og blive inspireret af, hvordan
sidemanden tolker den samme genstand. Især den sidste
station, diagrammet, er udfordrende, fordi det er så abstrakt.
Her er det godt at have nogle konkrete eksempler i baghånden,
der understreger, hvor forskelligt det kan gøres. Opgaven
kaster mange af eleverne ud på dybt vand – som den vil gøre
med de fleste. For hvor tit tænker vi egentlig over, hvordan
en muslingeskal eller en plante er bygget op? Eller hvilke
geometrier, der ligger skjult under overfladen? På et overordnet
plan inspirerer øvelsen til at tale om essens, også i form af
geometriske figurer – firkanter, trekanter, cirkler. Fordi opgaven
er så krævende, giver den også meget tilbage til eleverne, og
mange er stolte over de endelige resultater. Opgaven er et godt
udgangspunkt for at tale om smag og kunstsyn – hvad kan
vi bedst lide: realisme eller abstraktion? Hvorfor? Hvilke af
tegningerne ser mest spændende ud? Og hvilke var lettest at
tegne? Hvis vi var kunstnere, hvad var så det vigtigste, kunsten
skulle handle om?

OM OPGAVEN:

MINI-MUSEUM
— ET AFTRYK AF VERDEN!
OPDAGELSESREJSEN er det overordnede tema for
undervisningsforløbet på museet, og mini-museumsøvelsen
handler netop om at åbne elevernes øjne for, at verden er fuld af
skjulte mønstre, billeder og historier, som man kan låne, sample
og bruge til at danne sin egen verden. Den inviterer eleverne til
at lege tingfindere eller etnografer på opdagelse efter skjulte
mønstre i nærområdet.
Minimuseet fungerer som en 3D-udvidelse af collageopgaven
MIN EGEN DØR, der kobler et identitetsaspekt – navn,
yndlingsfarve og et personligt symbol – med et fotografi af en
dør, eleverne finder og fotograferer på Louisiana. Men samtidig er
mini-museumsopgaven lettere at gå til, fordi det kreative arbejde
tager udgangspunkt i verden omkring én, frem for i den enkeltes
følelser og interesser. Det betyder også, at man ikke behøver at
tale så meget i forbindelse med opgaven, hvilket kan være en
stor fordel i forhold til denne målgruppe. Det handler i stedet om
at starte med at gøre ting: frottere blade og bark, bruge øjnene
og hånden og se, hvad der sker, når de nye billeder dukker frem
på papiret.

For de yngste elever er det en stor oplevelse at erfare, at de
kan lave et aftryk af verden omkring sig bare ved hjælp at et
stykke papir og en farveblyant. De indsamler materiale i små
hjemmelavede bøger af A5-papirark hæftet sammen under
overskrifterne STEN, TRÆ og BLAD. Hæfterne fungerer som en lille
billedbank, børnene kan bladre i, når de senere griber saksen for
at klippe billeder ud til collagerne.

Mange af de yngste elever supplerer frottage-billederne
med indsamlede sten og blade, de lægger ind i mini-museet,
og tilføjer billeder af sig selv og deres venner foran deres
yndlingsskulpturer i parken. De større elever laver fantastiske
foto-collager i mini-museerne, der kombiner mange af de
opgaver og værker, de har oplevet. På denne måde kommer
deres mini-museer til at fungere som en slags 3D-VERSION
AF LOGBOGEN, der samler dele af undervisningsforløbet i en
rumlig iscenesættelse.
For de unge er det sociale aspekt i forbindelse med
udformningen af mini-museerne også vigtigt. For undervejs
i arbejdet får eleverne gode idéer af at se på hinandens
museer og mulighed for at sætte deres venner ind i nye,
humoristiske sammenhænge.

OM OPGAVEN:

BARKHISTORIER
For flygtningebørnene fik AI WEIWEIS træer en særlig betydning.
Det optog dem meget, at træerne kunne rejse rundt i hele verden,
selv om Ai Weiwei ikke selv kunne forlade Kina. Desuden var det
svært at forestille sig, hvordan de enorme træer var kommet ind
gennem museets døre. Hvem havde samlet dem, og hvordan var
træerne overhovedet kommet hertil?
Denne frugtbare undren, som for nogles vedkommende også så
ud til at indeholde en IDENTIFIKATION MED DE EVENTYRLIGE
TRÆER, var et godt udgangspunkt for at tale om kunsten som
et internationalt rum, der ikke er hæmmet af landegrænser.
Og naturligvis også om alle de ting, man kan fortælle via træer.
For der er jo mange historier verden over, hvor træer spiller en
vigtig rolle. Tænk bare på træet i Fyrtøjet – et eventyr, som et af
børnene kendte.

I forbindelse med et undervisningsforløb vil det være en
god idé at arbejde to-tre stykker sammen om hver collage,
så eventyrtræet kan blive rigtig stort og flot. Men først skal
eleverne på jagt efter foto-egnede træer i nærområdet og zoome
ind på barkens detaljer, så de får noget fotografisk materiale at
arbejde med.
Collage-opgaven har potentiale. Faktisk fremhævede flere af
de unge opgaven som specielt god, fordi collagerne kom til at
”ligne kunst”. Opgaven kan fx kombineres med at arbejde med
stamtræer, så associationerne mellem rødder, træer, slægt og
familie understreges. Og derefter kan man bruge collagerne som
udgangspunkt for at fortælle om sit ’eget træs’ historie.

EN COLLAGE LAVET AF ELEVER PÅ LOUISIANA

OM OPGAVEN:

TEGN PÅ HIMLEN
Opgaven tager udgangspunkt i det, eleverne er gode til, og
bruger det som afsæt for en sjov SOCIAL AKTIVITET. I projektet
opstod idéen om dragerne, fordi flere af de unge kom fra
Afghanistan og gerne ville lære deres kammerater at lave drager
som i hjemlandet. Det var sjovt for de unge at prøve lærerrollen,
og opgaven gav dem mulighed for at træde ud af deres identitet
som flygtninge/skoleelever og i stedet SELV BLIVE EKSPERTERNE
for en stund.

Kunstværkerne på dragerne understregede naturligvis, at vi var
på et kunstmuseum, men opgaven gav også eleverne mulighed
for at gøre dragerne mere personlige. To af de unge, der havde
opholdt sig i Paris, inden de kom til Danmark, valgte at udsmykke
deres fælles drage med et billede af Mona Lisa og Eiffeltårnet,
mens de fleste andre valgte enkle symboler som øjne, hjerter,
smileys, navnene på deres lærere og venner eller en tegning af en
skole, fordi ”uddannelse er vigtig”.
I undervisningen kan du naturligvis også arbejde med drager.
Men du kan også overveje at bruge metoden frem for indholdet
og tænke over, om der er noget, dine elever er særlig gode til eller
især kan lide at gøre – og som de kan undervise kammeraterne
i. Dans, spil, tegning, orienteringsløb? Sammen med eleverne
kan du eventuelt overveje, hvordan I kan koble et ekstra kreativt
element til opgaven, så hver enkelt elev får mulighed for at give
opgaven et personligt touch. Måske kan eleverne ved hjælp af
tegning eller fotografi give deres individuelle fortolkning af det,
de bliver undervist i. Fx ved at fotografere udvalgte træer til
orienteringsløbet eller skitsere grundidéen i et spil.
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