
Skal BILLEDKUNST  også TEKNOLOGI-forstå? 

Med denne artikel vil jeg forsøge 
at kaste lys over nogle erfaringer 
og overvejelser over Billedkunst 
i samspil med Teknologiforstå-
else. Det sker med afsæt i fagets 
deltagelse i det næsten afsluttede 
treårige nationale forsøg fra 2019-
2021 med Teknologiforståelse som 
et nyt fagområde fra 1.-9. klasse. 
I alt har 46 skoler deltaget – både 
med Teknologiforståelse som et 
selvstændigt fag og som integreret 
i eksisterende udvalgte fag, her-
under Billedkunst i indskolingen 
(BUVM 2018). 

Af Kirsten Skov,  
lektor i Billedkunst på  
Københavns Professionshøjskole 
og fagudvikler i Tekforsøget

Teknologiforståelse og skoleforsøg 
Teknologiforståelse har sine egne fi-
re kompetenceområder: Digital myn-
diggørelse, Digitalt design & design-
processer, Computationel tankegang 
og Teknologisk handleevne (BUVM 
2018). Forsøgets afsæt har været, at 
Teknologiforståelse som selvstæn-
dig faglighed forener humanistiske, 
kreative og datalogiske fagfelter med 
henblik på at danne og uddanne ele-
ver til at kunne undersøge og forstå 
menneskers brug af digital teknolo-
gi, og at fagligheden skal ruste ele-
ver til at deltage som aktive, kritiske 
og demokratiske borgere i et digitali-
seret samfund, hvor teknologi spiller 
en stadig større rolle. Desuden er der 
et grundlæggende fokus på at arbej-
de hands-on og skabe konkrete arte-
fakter, at arbejde undersøgende, eks-
perimenterende og analyserende og 
på, at elever udvikler forståelse, vi-
den og færdigheder gennem at kon-

struere og udvikle digitale artefakter 
i iterative processer, som enkelt for-
klaret er cirkulære processer, hvor 
man vurderer og gentænker/gen-ud-
former flere gange undervejs. 

Ud fra et billedkunstfagligt per-
spektiv er det at arbejde undersø-
gende, eksperimenterende og ana-
lyserende allerede velkendt, ligesom 
det at danne og uddanne eleverne til 
at være aktive og reflekterede kultur-
deltagere også er. Ydermere har digi-
talt billedarbejde været en del af fa-
get siden 1991. Det nye og anderle-
des har derfor været at få et tekno-
logiperspektiv og datalogisk fagfelt i 
spil og at finde ud af, hvordan det 
kan gøres på en måde, så det ikke 
bliver et instrumentelt fremmedele-
ment og kunstigt add-on til billed-
kunstfaget. 

Prototyper i billedkunst 
I Billedkunst er der i forsøget udvik-
let seks didaktiske prototyper med 
forslag til undervisningsforløb. De 
er udviklet af undertegnede og Met-
te Lynnerup (VIA/CFU) som faglige 
udviklere i Billedkunst. Prototyperne 
har været underlagt de tilføjelser fra 
Teknologifagets kompetenceområ-
der, som er føjet til fagets egne kom-
petenceområder i forsøget. De om-
fatter Programmering og konstruk-
tion, som blev føjet til Billedfrem-
stilling, Teknologianalyse som blev 
knyttet til Billedanalyse og Brugsstu-
dier, som blev føjet til Billedkommu-
nikation (BUVM 2019). (En oversigt 
over teknologiforståelsens egne kom-
petenceområder samt tilføjelserne til 
Billedkunst kan ses i oversigtsbokse-
ne sidst i artiklen). 

I tilgangen til arbejdet har vi helt 
grundlæggende været nysgerrige på, 

hvilke muligheder det kan give at in-
tegrere Teknologiforståelse i Billed-
kunst. Vi været optaget af at udvik-
le forløb, som ikke bare er kvalifice-
rende for både billedkunstfaglighe-
den og teknologifaglighed, men og-
så at få dem til at spille sammen, li-
gesom vi har vægtet nysgerrigheds-
skabende, eksperimenterende og 
undersøgende hands-on processer, 
som er fælles for begge fagområder. 
Vi har haft fokus på at udvikle for-
løb, som er tematiske, som forholder 
sig til den omgivende visuelle kultur, 
og som primært refererer til nutidig 
billedkunst. I et par protyper er der 
lagt vægt på at kombinere det analo-
ge og digitale billedarbejde for enten 
at lave brobygning mellem det kon-
kret sansbare og det imaginære eller 
for at kombinere og samspille analo-
ge og digitale billeder. Yderligere er 
den kropslige erfaring og erkendelse 
tænkt ind i flere processer i udvik-
lingen af de didaktiske designs. Der 
er en indbygget progression mellem 
forløbene, så erfaringer fra ét forløb 
sættes i spil og videreudvikles i an-
dre forløb set over det spænd fra 1.-
3. klasse, som prototyperne dækker.

Det følgende er tænkt til at give et 
lille indtryk af de enkelte prototyper. 
Derudover udfoldes Mønster & form 
lidt nærmere både ift. det billedfag-
lige og det teknologifaglige indhold. 
De fulde beskrivelser findes på Tek-
forsøget.dk 

Forløbene Mønster & form og På 
opdagelse i farven introducerer på 
forskellig vis programmering. Det 
første ved at bruge en BlueBot, en 
robot som programmeres direkte på 
dens »ryg«. I det andet forløb pro-
grammeres kuglerobotten Sphero 
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Mini via en tablet til at lave forskel-
lige farvespor og farveblandinger. I 
prototyperne Tidslige billedfortællin-
ger, hvor eleverne arbejder med ani-
mation og i forløbet Pixelart, som ar-
bejder med digitale billeders evige 
foranderlighed, undersøger eleverne 
programmering direkte på skærm. I 
de sidste to prototyper Nasubi Gal-
lery og 3D-modellering undersø-
ges programmering og konstruktion 
som en ny måde at udtrykke sig på. 
I Nasubi Gallery, en fysisk mini-in-
stallation, arbejdes med lys som for-
anderlighed ved hjælp af en micro:-
bit, som integreres i installationen, 
og således ændres det æstetiske ud-
tryk og den indholdsmæssige betyd-
ning gennem micro:bittens lysde-
sign. I forløbet 3D-modellering ska-
ber eleverne et digitalt artefakt ved 
at konstruere/modellere en skulptu-
rel form til et bestemt sted i 3D-pro-

grammet Tinkercad. Programmet gi-
ver mulighed for at arbejde med bl.a. 
transparens, gentagelser, forskydnin-
ger og størrelsesforhold på en måde, 
som adskiller sig fra analoge skulp-
turmetoder. 

I prototypen Mønster & form, som 
er designet til 1. klasse, arbejder ele-
verne billedfagligt med at udvikle 
mønstre i analoge og digitale proces-
ser. Mønstre er både synlige visuel-
le udtryk i kultur og natur men og-
så usynlige underliggende strukturer 
i digitale artefakter og systemer. Ele-
verne skal på en opdagelsestur i nær-
miljøet finde forskellige mønstre og 
diskutere deres betydning som mar-
kører, distinktioner og variationer i 
omgivelserne. De introduceres såle-
des til mønstre som visuelt fænomen 
i kulturen. Efterfølgende skal de selv 
konstruere analoge mønstre med far-
vede, geometriske papfigurer og der-

Teknologiforståelse kompe-
tenceområder (BUVM 2018)
•  Digital myndiggørelse: Om-

handler kritisk undersøgelse 
og forståelse af digitale arte-
fakters muligheder og konse-
kvenser / implikationerne af 
digitalisering 

•  Digitalt design: Vægt på at 
tilrettelægge og gennemføre 
iterative processer i en bru-
gerkontekst

•  Computationel tankegang: 
Rummer analyse, modelle-
ring og strukturering af data 
og dataprocesser 

•  Teknologisk handleevne: 
Handler om at mestre com-
putersystemer, digitale værk-
tøjer, programmering og til-
hørende/relevant sprog
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efter prøve at afkode, hvilke kon-
struktionsprincipper, de andre har 
brugt. Digitalt eksperimenterer de 
med at udvikle mønstre med en Blu-
Bot, som de programmerer retnings- 
og rækkefølgemæssigt. Påsatte pen-
ne aftegner dens bevægelser på sto-
re papirbaner på gulvet. Afslutnings-
vis skaber eleverne flere nye møn-
stre ved analogt at farvelægge de ro-
bot-genererede mønstre efter aftal-
te systematikker. Tekfagligt arbej-
des der i forløbet med Programme-
ring, konstruktion og computationel 
tænkning gennem kropslige og visu-
elle aktioner og med step-by-step-er-
faringer med logikkerne i at skabe al-
goritmer og dataprocesser. 

  
Teknologiforståelse(r) 
og billedkunst
I og med der er tale om et forsøg, 
har der været flere koder at knække, 
og mange ting har skullet finde sine 
ben at gå på. Ikke mindst at begribe 
og få greb om en ny faglighed, som 
på den ene side skulle undersøges 
og udvikles i forsøget, men som fra 
starten har været stærkt domineret 
og defineret af et datalogisk domæ-
ne. Undervejs er der kommet stør-
re opmærksomhed på at have flere 
stemmer i spil, så teknologifaglighe-
den ikke bliver en kunstig add-on, 
som ikke er i kontakt med de under-
visnings-, videns- og praksisformer, 
der kendetegner de humanistiske og 
æstetiske fag (HUM/ARTS). 

Rikke Toft Nørgård anvender be-
grebet Teknologifantasi som et mod-
spil til den datalogiske dominans i 
Teknologiforståelse og taler i lighed 
med andre om, at der ikke kun fin-
des én, men flere teknologiforståel-
ser (Nørgaard 2020, Fibiger 2020). 
Hun foreslår en udvidelse af sprog-
brugen og »en flerstemmig og holi-
stisk praksis, der udvider muligheds-
rummet for teknologipraksis i almin-
delighed og teknologiforståelse i sær-
deleshed indenfor uddannelsesområ-
det« (Nørgaard 2020:76). Som HUM/
ARTS-udvidelser foreslår hun fx at 
tale om Æstetisk programmering og 
tekno-kulturel praksis frem for Tek-

nologisk handleevne. Den tekno-kul-
turelle praksis som handleevne om-
handler kulturelle, politiske, socia-
le og kunstneriske praksisser og har 
fokus på æstetiske og kreative pro-
grammeringsformer som en måde 
at udtrykke sig på. Hun foreslår fx 
at tale om Teknologidannelse frem-
for Teknologiopdragelse. Derved pe-
ges der på den kulturelt dannede og 
frigjorte teknologibruger, som kan 
fantasere, fabulere og filosofere med 
teknologier gennem kritisk-æste-
tiske praksisser (Nørgaard 2020). 
Begge eksempler indfanger billed-
fagets æstetiske og refleksive prak-
sis og kobling til den visuelle kultur 
og kommer dermed i tråd med fagets 
egne præmisser.

Tidsrøver eller øjenåbner
Giver det mening at arbejde med 
teknologiforståelse i billedkunst? 
Det korte svar er JA. Eleverne kom-
mer med masser af erfaringer, som 
er værd at trække ind i undervisnin-
gen. De har erfaringer med visuelle 
æstetikker, som er skabt vha. en di-
gital teknologi. De spiller spil og ope-
rerer på digitale platforme med eg-
ne underliggende systemer og logik-
ker. De betragter robotter og andre 
gadgets som fede muligheder og ikke 
som tidsrøvende og besværlige for-
hindringer. Vi lever i et gennemdigi-
taliseret samfund med alle de fordele 
og ulemper, det rummer. Billedkunst 
skal også være med til at lægge arm 
med det, der rør sig i den teknolo-
giske verden. Billedkunst kan visu-
alisere det usynlige og underliggen-
de og italesætte muligheder og pro-
blematikker og derved bringe andre 
perspektiver på digitalisering. Erfa-
ringerne fra forsøget viser, at en un-
dersøgende tilgang til teknologier i 
billedprojekter er sjovt, de kan bidra-
ge til nye måder at tænke på og kan 
udfordre og udvikle billedpraksis.

At gå æstetisk og humanistisk ind i 
feltet er en anden vej frem for den 
datalogiske forståelsesramme, som 
Tekforsøget har været underlagt. 
For billedfaget giver det derfor me-

ning at kigge mod kunstneres prak-
sisser med digital teknologi, hvor der 
arbejdes med teknologiens æstetiske 
udtryksmuligheder og en problemati-
sering af ureflekteret brug og konse-
kvenser af digitale systemer og algo-
ritmer i vores hverdag. Et eksempel 
er billedkunstneren Kristoffer Ørum. 
Han er interesseret i, hvordan tekno-
logien viser sig i vores hverdag, og 
hvad den gør ved den måde, vi be-
væger os på og lever vores liv på. 
Med udgangspunkt i et kort over alle 
de trådløse punkter, der er over Kø-
benhavn, taler han om det potentia-
le, der ligger i det usynlige rum oven 
over det fysiske byrum. Et digitalt of-
fentligt rum, der består af en masse 
sendere, og hvor »store poser af in-
formationer og usynlig kommunika-
tion« flyder relativt ureguleret rundt. 
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Det inspirerer ham videre over i at 
lave et digitalt værk, der registrerer 
og viser alle studerende på en ud-

dannelsesinstitution som bevægeli-
ge små avatar-»celler«. Der er såle-
des tale om visualisering og visuel 

tænkning både om og med teknologi 
– og i teknologifaglig forstand om Di-
gital myndiggørelse ift. de samfunds-
mæssige konsekvenser af brugen af 
digital teknologi. 

Ved at anlægge et æstetisk og kritisk 
andet blik på Teknologiforståelse, 
mener jeg, der er masser potentiale 
i Billedkunst. Digital teknologi kan 
være en visuel driver og en kataly-
sator for nytænking og fagfornyelse 
i faget. Billedkunst er også et reflek-
sivt fag, som kan identificere proble-
matikker og byde ind med perspekti-
ver og forståelse af teknologiens be-
tydning i vores hverdag og visuali-
sere dem i forskellige billedformer.  
I titlen på artiklen stiller jeg spørgs-
målet »Skal billedkunst også tekno-
logiforstå?«. Ud over alle de billed-
faglige ja-begrundelser kan det lidt 
polemiske modspørgsmål være »Kan 
teknologiforståelse undvære billed-
kunst?«
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Tilføjelserne til kompetenceområderne i Billedkunst i Tekforsøget 
(BUVM 2019)
•  Programmering og konstruktion: Eleven kan udtrykke sig æstetisk via 

programmerbare teknologier og har viden om enkle programmerbare 
teknologier til billedfremstilling.

•  Teknologianalyse/Formålsanalyse: Eleven kan benævne funktiona-
liteter og beskrive sammenhængen mellem funktioner og grænsefla-
der i digitale artefakter fra kunsten og visuelle kulturer. Eleven har vi-
den om funktion, grænseflader og interfaces og deres samspil i æste-
tiske sammenhænge – samt anvendelsesmuligheder i konkrete sam-
menhænge.

•  Brugsstudier: Eleven kan undersøge brugen af digitale artefakter og 
teknologier udstillings-sammenhænge. Eleven har viden om enkle tek-
nikker til at undersøge brug af digitale artefakter og teknologier i ud-
stillingssammenhænge.

Værk af Kristoffer Ørum. 
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