
 

 

 

Undervisningsforløb Fortællinger i Næstved Kunstby 
 

Beskrivelse På en guidet tur i Næstved Kunstby ser vi tre forskellige værker som alle har en 
historie at fortælle. Som forberedelse udfører læreren en øvelse med eleverne 
hvor de i grupper vælger et af graffitikunstværkerne som vi skal se på turen i 
Næstved Kunstby og finder på en overskrift til det.  
Med udgangspunkt i elevernes egne overskrifter til værkerne, taler vi om kom-
position, symbolik, farver og stemninger. Guiden kommer med info om graffiti-
kunst og kunstnerne, og sammen når vi frem til vores egen fortolkninger, 
 
Hver en tur er forskellig – i dette læringsrum er fantasi og oplevelse vigtigere 
end korrekte svar og faste manuskripter.   
 
Som opsamling kan I lave en collage-opgave hvor de skal sætte figurer fra ét 
værk over i et andet, og omvendt. Undervejs skal der tages stilling til perspektiv 
og komposition. Og som ekstraopgave kan eleverne skabe deres egen gavl til 
Næstved Kunstby og tegne den ind i tegneark med gavle på. Alle opgaver og 
materialer downloades på forløbssiden på www.skoletjenesten.dk/naestved-
ungdomsskole.  

Målgruppe Mellemtrinnet 

Læringsmål for forløbet  Opnå viden om graffitikunst. 

 Lære at identificere vigtige elementer i billeder ud fra opnået viden om 
komposition, og inddrage denne viden i fortolkningen af billedet. 

 Træne fantasien og træne at beskrive det man tænker og ser for andre. 

 Lære at reflektere over oplevelsen af billeder – i byrummet og generelt. 
Hvordan oplever vi dem, og hvad sker der når vi sætter ord på? 

Undervisningen understøtter flg. områder inden for Fælles Mål: 
 

Billedkunst Kompetenceområder: Billedanalyse, Billedfremstilling 
Færdigheds- og vidensmål:  

 Billedkomposition  

 Billedfunktion 

 Analyse 

 Maleri og collage 

Dansk Kompetenceområder: Fremstilling, Kommunikation 
Færdigheds- og vidensmål: 

 Fremstilling 

 Respons 

 Præsentation og evaluering 

 Dialog 

 Krop og drama 

 Sproglig bevidsthed 

Elevens alsidige udvik-
ling 

Elevens mulighed for at lære på forskellige måder. 
Elevens mulighed for at lære sammen med andre. 

Innovation og entre-
prenørskab 

Kreativitet 
Omverdensforståelse 
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