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FORMÅL & UDBYTTE

Denne afprøvning er en del af projektet “Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet 

pædagogisk personale”.                                                                                                       

Forløbet  blev gennemført med et billedkunsthold på læreruddannelsen, 2. modul “Visuelt kulturprojekt”, 

hvor vi forsøgte at få inddraget teknologiforståelse som en naturlig del af den, i forvejen planlagte 

undervisning, i billedkunst.                                                                                                 

Fokus var på kompetenceområderne “Digital myndiggørelse” og “Computational tankegang”, og i 

billedkunst handlede det om digitale billeder - video.                                                                          

Gennemløbet foregik over to undervisningsgange á 4 timer, og al undervisning og kommunikation 

foregik online p.gr.a. “corona-nedlukning”.

Formål

I første del af forløbet (første undervisningsgang) var fokus på, at de studerende fik indblik i hvordan 

digital teknologi, i form af kunstig intelligens (AI), indgår i vores materielle kultur.                                     

Vi talte om hvor vi møder AI i vores hverdag, hvordan de respektive teknologier er designede med en 

intentionalitet, og hvilken betydning og konsekvens AI kan have for vores liv og samfundet.

Derefter rettede vi blikket på hvilke logikker kunstig intelligens (AI) bygger på, og hvordan kunstig 

intelligens reagerer ud fra algoritmer og mønstergenkendelse.                                                                

Vi så på hvordan vi hver især, uden nødvendigvis at have intentioner om det, smider massevis af 

(personlige) informationer ud i skyen, og at disse informationer “svæver rundt” til fri afbenyttelse for 

hvem, det kan have interesse for.         

Formålet med denne første del af forløbet var, at skabe et afsæt for at de studerende kan udvikle en 

bevidsthed om, hvordan vi ønsker at leve med AI i fremtiden - så de/vi ikke kun agerer data for andre -

ofte store virksomheder, med økonomisk gevinst for øje.



FORMÅL & UDBYTTE

UDBYTTE: Vi fik sat fokus på hvor vi møder AI i vores hverdag, hvordan det er programmeret ud fra 

algoritmer og opererer med mønstergenkendelse. Hvordan AI er designet med en intentionalitet, 

hvordan vi sætter digitale spor og hvordan andre kan bruge eller misbruge de data vi sender ud.

I Anden del af forløbet ønskede vi at bygge videre på den fælles viden vi havde genereret den første 

gang, samtidig med at vi arbejdede mere konkret billedkunstfagligt, med de virkemidler og de 

formuleringer, der allerede ligger for faget, - under temaet “Digitale billeder” (video).

De studerende skulle i grupper lave en landskabsvideo ud fra en selvvagt genre, som de delte på en 

padlet, med resten af holdet. 

Derefter var opgaven at de skulle infiltrere/hacke hinandens videoer.                                                        

De skulle forsøge at agere en slags kunstig intelligens, og reagere på de “mønstre” de kunne få øje på i 

hinandens videoer, ved at infiltrere/hacke, sætte nye klip (billede/lyd) ind i den eksisterende video.                       

Aktiviteten var således både et forsøg på at få de studerende til at efterligne en slags kunstig intelligens, 

samtidig med at de skabte et visuelt eksempel på hvordan dine “data” (i dette tilfælde din video) kan 

blive brugt/misbrugt af andre, uden din indflydelse.

Udbytte: Vi satte fokus på, hvor vigtigt det er at vi tager stilling til hvordan vi ønsker at leve med AI i 

fremtiden. Samtidig skulle de studerende lære at lave videoproduktion med blik for sammenhæng 

mellem indhold og billedsproglige virkemidler, og at identificere eller skabe nye mønstre, relateret til AI-

logikker



AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Del 1

I plenum (evt. grupper), med afsæt i læst litteratur, tales om hvad teknologiforståelse er. 

Teknologiforståelse i skolen, som fag, som en del af eksisterende fag, samt hvordan man kan inddrage 

teknologiforståelse på en meningsfuld måde i faget billedkunst, der bygger på andre logikker end dem 

teknologiforståelse normalt baserer sig på.                                                                                  Hvor 

er lighedspunkterne og hvor er forskellene:

Anvendt teori:         

J.Fibiger, Teknologi Forståelser, Samfunds Litteratur (2020) kap.1 - Hvad er teknologi (s. 20-40)                               

J.Fibiger, Teknologi Forståelser, Samfunds Litteratur (2020) case 2 - Intentionalitetsanalyse (s.70-77) 

J.Fibiger, Teknologi Forståesler, Samfunds Litteratur (2020) kap.8 - Efterskrift (s.206-212)                   

Kvan 117, september 2020, R.T.Nørgård - Teknologifantasi s.65-79                                                                                                                        

Unge Pædagoger, nr 1, 2020, L.Køhrsen og N.F.Jensen - Hoved og hale i kunstig intelligens, s.78-87 

Dernæst diskuteres oplægget: "AI & Next Generation Art" fra Art Tech Tuesdays (2. marts).

https://www.vejlemusikteater.dk/art-tech-tuesday/ Kan AI generere kunst?

Eksempel på GAN - kilde 
DATAPULT

https://ucn.instructure.com/courses/26565/modules/items/654755
https://ucn.instructure.com/courses/26565/modules/items/654767
https://www.vejlemusikteater.dk/art-tech-tuesday/


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

"AI & Next Generation Art" fra Art Tech Tuesdays (2. marts) - Cecilie Waagner Falkenstrøm:

Hvad der sker med vores menneskelighed, når vi interagerer med kunstig intelligens algoritmer.

Cecilie Waagner Falkenstrøm ønsker med sin kunst at skabe en opmærksomhed omkring at kunstig 

intelligens, selv når den ligner, og på mange måder kan programmeres til at agere og reagere som os 

mennesker, stadig består af algoritmer.                                                                                      

Den bliver i høj grad anvendt i kommercielle sammenhænge, således at vi agerer datapunkter for store 

virksomheder, der kan servicere os med et adfærdsdesign, der i sidste ende hjælper dem til eksempelvis 

at sælge reklamer til os.

Cecilie laver kunstinstallationer, hvor hun skaber interaktive oplevelser, baseret på AI algoritmer og tilsat 

en lille smule fiktion for at “lave” en potentiel fremtid. Med værkerne ønsker hun at give en oplevelse på 

egen krop, om hvad det gør ved os når vi møder AI. Hun vil have os til at reflektere over, og foretage et 

bevidst valg om, hvordan vi ønsker at leve med AI i fremtiden.



AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

- Diskuter hvordan teknologi er i vores hverdag. Hvor møder vi den og hvad den gør ved den måde 

vi er på i hverdagen - eks. chatbots, robotter, målrettede reklamer...

- AI logikker, hvad reagerer AI på, og hvordan reagerer AI?

- Kan AI generer kunst?

- Hvad sker der med os, når vi møder kunstig intelligens der ligner os selv, der har menneskelige 

karaktertræk, taler med en menneskelig stemme, og simulerer følelsesmæssig intelligens?

Tilhørende videoer:

Machine genererede billeder: https://tenso.rs/demos/fast-neural-style/

Machine genereret musikhit: “Outkast - Hey Ya”  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNjAtzjY3TzNg9GLLSK1UqEwEAEc5Blg&q=hey+

ya&rlz=1C1GCEA_enDK913DK913&oq=hey+ya&aqs=chrome.1.69i57j46j0l3j46i10j0l4.3976j0j9&source

id=chrome&ie=UTF-8

https://tenso.rs/demos/fast-neural-style/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNjAtzjY3TzNg9GLLSK1UqEwEAEc5Blg&q=hey+ya&rlz=1C1GCEA_enDK913DK913&oq=hey+ya&aqs=chrome.1.69i57j46j0l3j46i10j0l4.3976j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

”Find out whos tracking you”:                                                                                                

https://blog.donottrack-doc.com/lightbeam-for-firefox-find-out-whos-tracking-you/

Lightbeam er et værktøj fra “mozilla”, der visualiserer de cookies du aktiverer og de online-spor du 

afsætter - og derved hvilke firmaer, der kan tracke dine online-spor, i realtid. Digitale aftryk/BIG DATA

Kristoffer Ørum Art TAlk: https://vimeo.com/166496451

Kristoffer Ørum er optaget af hvordan, der er et ureguleret digitalt offentligt rum, der fungerer 

sideløbende med, eller ovenpå, det fysiske (sanerede) offentlige rum. Dette har han visualiseret ved 

hjælp af et kort over trådløse punkter i København. Det digitale offentlige rum, kan anvendes af alle og til 

fleste ønskede (lovlige) formål. Det er som sagt forholdsvis ureguleret, og da vi løbende sender bunker 

af information ud i skyen, er der en masse tekster og information, der flyver i mellem os. Disse data ville 

det være forholdsvis let at infiltrere/hacke.

Teknologiforståelseselementer: Algoritmer, Konsekvensvurdering og indblik i computational 

tankegang.

https://blog.donottrack-doc.com/lightbeam-for-firefox-find-out-whos-tracking-you/
https://vimeo.com/166496451


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

DEL 2   

Med afsæt i læst tekst “Billedkunst i skolen, Lærerens grundbog til mellemtrinnet,” kap 7, og med 

inspiration i de præsenterede kunstvideoer (se senere) laver de studerende, i grupper, en 

“landskabsvideo” som de deler med resten af holdet.   

LANDSKABSVIDEO (billedkunstfagligt)

Hvad/ Rammesætning 

- Der laves 1 lille film over emnet LANDSKABER 

- Den færdige video skal have en længde på mellem 1- 2 minutter 

Benspænd 

- Genren skal være enten poetisk, abstrakt, surreal eller faktionel 

- Genren er styrende for valg af baggrund(e)/location - objekter/materialer/motiver - lyssætning(er) 

antal klip - lydside mm. 

Hvordan 

- Lav en lille drejebog - dvs. en skitsering af scener og forløb 

- Eksperimentér med forskellige perspektiv(er) (fugl, normal, frø) 

- Eksperimentér med forskellige måder at lave bevægelse på - bevæg jer selv m/kameraet i 

hånden/ bevæg kameraet 

- Eksperimentér med forskellige former for baggrunde og lyssætninger 

- Afprøv både sort/hvid og farve, hastighed, udklip og andre redigeringsmuligheder 

- Optag en række billeder og/eller filmklip med digitalkamera. Gem i en delt mappe.

- Billederne hentes ind i et videoredigeringsprogram 

- Afprøv og overvej klippehastighed/antal klip ift. intentionen 

Desuden 

- Lad jer inspirere indholds- eller formmæssigt af jeres billedeksempler og eksempler fra 

undervisningen 

- 1 eller flere fysiske genstande samt scene/scenarie/site 

- Brug evt. lyd - eksempelvis i form af musik eller reallyde 



AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Materialer/redskaber 

- Digitalt billedmateriale – foto- og video-optagelser

- Mobiltelefon

- Videoredigeringsprogram

Tutorials til videoredigeringsprogrammer:

iMovie tutorial dansk - sådan redigerer du: iMovie tutorial dansk - Sådan redigerer du - YouTube

iMovie for Beginners - 2021 Detailed Tutorial: iMovie for Beginners - 2021 Detailed Tutorial - YouTube

Movie Maker Tutorial - Learn Movie Maker in 9 minutes: Movie Maker Tutorial | Learn Movie Maker in 9 

minutes - YouTube

Hvordan redigerer man en video i Movie Maker: Hvordan redigere man en video i Moviemaker -

YouTube

Skoletube:

https://skoletubeguide.dk/project/videomixer/ · https://skoletubeguide.dk/project/wevideo/

Filmene uploades til Padlet

Inspiration til video/-installation:

Eva Koch: Red Poppies Red Poppies - Eva Koch

Pipilotti Rist: Nownes https://www.nowness.com/story/pipilotti-rist-worry-will-vanish

Pipilotti Rist: Sip my Ocean https://www.youtube.com/watch?v=4BUECR6Z7WA

Marco Evaristi - Ice Cube - Pink state Katarina Grosse - The garden (ikke video): 

https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2017/06/synd-naturen-heller-synd-aros-maaske-synd-kunst

Inspirationsvideoerne er både tænkt som inspiration til den første udgave af landskabs-video, samt den 

senere infiltrering/hacking af videoerne (inspireret af Kristoffer Ørums tanke om infiltrering/hacking af frit 

flyvende data)..

https://www.youtube.com/watch?v=ugtF-5340Ag
https://www.youtube.com/watch?v=gviqb7jOBZY
https://www.youtube.com/watch?v=TXr_kzfnCM4
https://www.youtube.com/watch?v=JBA3ZnVXdeQ
https://skoletubeguide.dk/project/wevideo/
https://evakoch.net/da/works/red-poppies/
https://www.nowness.com/story/pipilotti-rist-worry-will-vanish
https://www.youtube.com/watch?v=4BUECR6Z7WA
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2017/06/synd-naturen-heller-synd-aros-maaske-synd-kunst


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

VIDEOHACKING:

Hver gruppe får 

tildelt en anden gruppes video til videre bearbejdning.

Der arbejdes med HACKING/infiltrering ved at indsætte klip i en anden gruppes video ud fra et princip 

om mønstergenkendelse. 

Forhold jer til materialet der foreligger, og ud fra tilstræbte computationelle logikker og mønstre, som I, i 

gruppen kan identificere og blive enige om, skal I arbejde med eller imod materialet, dvs. fabulere videre 

på det I oplever i videoen.                                                                                                  

Vælg 1, - max 2 “effekter” (form, farve/ikke farve, mønster, lyd…) som I tilføjer en gang, flere gange, i en 

rytme eller… - for at skabe en medbetydning.

Forsøg hele tiden at knytte an til computationelle logikker og kunstig intelligens - der kun reagerer på det 

de er kodet til, og på de data de bliver fodret med.

Den hackede video uploades på Padlet, og videoerne fremlægges for opponentgrupper..

Oplægget er ret abstrakt, og kræver at holdet i forvejen kender til åbne, kreative og undersøgende 

arbejdsprocesser. Der er ikke nogen egentlig opskrift eller færdige svar. Blot en masse spørgsmål, 

undren og eksperimenteren.



Didaktisk design udviklet i  projekt “Teknologiforståelse i uddannelse af lærere 
og andet pædagogisk personale” finansieret af Styrelsen for Undervisnings og 
Kvalitet (STUK) og afviklet i partnerskab mellem AAU, AU, ITU, KP, KU, PHA, 
UC Syd, UCL, UCN og VIA.


