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Didaktiske designs til 
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Blinkende dialogskulpturer i byrum

- digital teknologi til analoge skulpturmaterialer

Foto: Dokumentation efter fremlæggelser på læreruddannelsen 

Foto: Eksperimenterende arbejde med digitale og 
analoge materialer og værktøj, hvor grupper af tre i 
dialog designer de digitalt understøttede skulpturer  



1. 
AKTIVITETENS FORMÅL

Det var undervisningsforløbets (aktivitetens) formål at  
de studerende/kursisterne/eleverne  udvikler en 
skulpturel idé til et specifikt sted, en plads i et 
offentligt rum, hvortil der skal skabes en 
skulptur/installation, der 'forbedre' pladsens æstetiske 
værdier. Blinkende skulpturer/installationer i byrum
tilføjer de tredimensionelle (3D) objekter en fjerde 
dimension (4D) - gennem et tidsligt forløb med digitale 
symboler og/eller tekster, der vises på et display.

Digital design og designprocesser, teknologisk 
handleevne i forhold til at anvende blok-kodning. 
Digital myndiggørelse indgår som del af konteksten, at 
arbejde med byrum som medborger.
Kodning ved hjælp af Micro:bit, der sammen med 
lyskilde, radio, motor og evt. sensorere kan tilføre en 
skulptur/installation nye udtryk ved hjælp af digitale -
elektroniske elementer.  
Værktøj/materiale til at udarbejde mock ups gennem 
digitale designprocesse



2. 
AKTIVITETEN ER FAGLIGT 
RETTET MOD 
BILLEDKUNST 

Fokus er på billedkunstfagets tre- og fire 
dimensionelle udtryksområder. det vil sige de 
rumlige og digitale billeder og visuelle udtryk. 

Billedkunst. (Afprøvet både på 
læreruddannelsens modul: Billedfaglige 
praksisformer, på kursus for billedkunstlære 
samt i folkeskolen på valghold 8.kl. i 
billedkunst.

● Skulpturelle udtryk med analoge og 
digitale materialer

● Visuel kultur og  kommunikation i 
offentlige rum

● Relationel æstetik som udgangspunkt for 
ideudviklingen 



Sprit ny kærlighed!
Teksten på micro:bitten. Skulpturen er tænkt 
til at stå ved indgange til Campus. I frierhånden er 
en spritdespenser. Det var tanken at man kan 
tage en selfie eller # og skabe netværk med 
andre.



3. 
UNDERVISNINGEN 
(AKTIVITETEN) HAR 
SÆRLIGT FOKUS PÅ...

Der er fokus på digital design og 
designprocesser og på teknologisk 
handleevne.  

Digital design og designprocesser:
- at skabe digitale artefakter/interaktive 
skulpturer med udvalgte teknologier

Teknologisk handleevne i forhold til 
anvendelse af micro:bit - blok-kodning til at 
give 3D objekter/skulpturer/installationer
lystekster. Videre udvikling kunne være at 
arbejde med lyd/musik eller  bevægelse.. I 
dette forløb nåede vi kun, at få sat blinkende 
tekster og symboler som en del af det 
skulpturelle udtryk.



Nogle lærerstuderende arbejdede med 
fokus på socialt udsatte andre med 
miljøspørgsmål.

siger han 



Arbejdsprocesser 

Dialoger om materialevalg, tekst eller 
symboler på dioderne ?

Snak om Covid og ensomhed - det blev 
til en Sæt her og tag et hvil ! installation 



4. UNDERVISNINGENS/
AKTIVITETENS UDBYTTE

Billedkunst i Læreruddannelsens modul: 
Billedfaglige praksisformer  

Billedkunstfagligt jvn. folkeskolens fagformål: 
* At nuancere visuelle udtryk med digital 
teknologi i billedfremstilling
* At kommunikere ved at kombinere digitalt og 
analogt materiale 
* At analysere visuel kultur - kunstneriske 
elementer i offentlige rum

Mål for fagspecifikt kursus: 
Viden om nyere tendenser som grundlag for 
tilrettelæggelse af undervisning, der lægger op til 
prøven i billedkunst som valgfag i 8.kl. 
Få færdigheder inden for områderne visuel kultur, 
digitale billeder, og nyere teknologier samt 
kompetencer til at føre elever til prøve i 
billedkunst.

Valgfag billedkunst: At afprøve digital teknologi i 
forhold til emnet tid og arbejdet med lerskulpturer. 



4. UNDERVISNINGENS/
AKTIVITETENS UDBYTTE

● de lærerstuderende, lærerne på kursus og 
eleverne i skolen blev alle optaget af at 
anvende digital teknologi i billedkunst som et 
‘materiale’ med udtryksmuligheder

● forløbet har været med til at udvide fagsyn og 
se billedkunstfagets muligheder for at arbejde 
med visuel kommunikation og kultur

● det var interessant selv at arbejde med dele af 
samtidskunstens udtryksformer

● forløbet var med til at bygge bro mellem ofte 
adskilte faområder (STEM plus Art)

● digitale designprocesser og digitalt håndværk 
er områder, der kræver udstyr og undervisers 
muligheder for efter- og videreuddannelse





5. 
ANVENDTE MATERIALER

Til forløbet blinkende skulpturer er følgende anvendt:

Digitale materialer: Micro:bits - en til to til hver gruppe 
samt vejledninger på CFU Absalons website - mere 
specifik 
www.makercode.microbit.org
Hver gruppe eller alle en PC, Ipad eller Iphone

Analoge materialer til skulpturfremstilling:
Skum kugler, kegler og klodser (oasis evt.)
gamle ledninger  eller ståltråd, tape og lim
modellervoks (eller ler)
karton, papir og evt. maling 

En kasse med div. ‘skrammel’ objekter (Evt. ‘klunse’ på 
den lokale genbrugsstation - eller indsamle over 
længere tid blandt elever eller studerende. 

Værktøj:
Limpistol, sakse, skæreknive, pensler 

http://www.makercode.microbit.org


Såden spørger teksten på microbitten. 

Er det ham uden mundbind? 

Måske der er en grund! 

Hvem er keglen? 



6. 
FORBEREDELSE AF 
UNDERVISNINGEN 
(AKTIVITETEN)

Som forberedelse (alt efter niveau og tidligere 
erfaringer) er det relevant at de studerende har 
orienteret sig på web sites om micro:bitten. 

Oplæg om skulpturteknikker og former samt 
mulige materialer afhænger af erfaringer på 
holdet.

Evt. fotografere og analysere givne pladser, 
hvortil ideerne til skulpturer skal stå.
En forberedelse kan også være at indsamle 
aflagte ‘objekter’ og materialer med relevans for 
emnet for skulpturarbejdet. 

De studerende kan inden undervisningen 
undersøge hvilke kunstnere, der arbejder med 
politiske, etiske eller eksistentielle emner. Eller 
kunstnere der arbejder med digitale udtryk.



7. 
AKTIVITETEN TRIN FOR 
TRIN

1. Oplæg og dialoger om skulpturelementer og 
materialer samt om opgaven med 
sammenstilling af de analoge  og digitale 
muligheder  med en micro:bit i forhold til 
emnet og opgaven - kort info. om micro:bit og 
web sites med vejledninger.

2. Alle står om ‘ta’ selvbord’ med materieler for 
en fælles brain storm på ideer til skulpturer.

3. Grupper dannes i forhold til ideer og 
materialevalg (valg af f.eks kugle, kegle mm.)

4. Grupperne arbejder på både digitale og 
analoge muligheder og en sammenstilling.

5. Runde hvor alle grupper fortæller om deres 
ideer og evt. udfordringer. dokumentation i 
foto og video undervejs. 

6. Skulpturerne færdiggøres og dokumenteres.
(Micro:bitten skulle afmonteres efter 
præsentationerne:)

7. Fælles præsentationer og refleksioner 



8. 
EVALUERING AF 
AKTIVITETENS UDBYTTE

Alle tre afprøvninger havde nogenlunde samme forløb 
og evalueringerne peger i samme retning.

● Man skal sætte god tid af til at eksperimentere 
med kodningen af micro:bitten - forløbet egner sig 
bedst til at foregå over flere undervisningsgange.

● Alle hold var overraskede over hvordan teknologi 
kan anvendes i billedkunst. Der var mange aha-
oplevelser!

● Arbejdet med kodning og udsagn på lysdioden gav 
det analoge skulpturarbejde en ny dimension, 

● Det er vigtigt at arbejde i grupper, særligt når 
mange kompetencer skal i spil og ideer udvikles 

● Både lærerstuderende og lærere på kursus var 
super glade for at være med på at prøve for dem 
noget nyt og aktuelt i forhold til samtidskunst og 
visuel kultur

● Eleverne i folkeskolen blev optaget af hvad 
billedkunst egentlig er og kan.

● Det kræver mange micro:bits og andet udstyr, hvis 
de blinkende skulpturer skal udstilles i en periode.

● Dokumentationer skal være video for at få hele 
teksten med. Derfor er web udstilling en god idé.


