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KONCEPT: Kunst og kreative færdigheder 
i STE (A) M 
 
 

1- KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
Kunstundervisning er vigtigt for elever, da det udvikles kreative færdigheder og 

fantasi, ofte i visuel form. Kunst kan formes og forfines i specifikke retninger 

som maleri, skulptur og mere.  

 

Under en af aktiviteterne vil eleverne bruge naturlige farver til at lave deres 

”lille kunstværk” for at udvikle deres kreativitet, udvide perspektiver, men også 

for at berolige og opbygge følsomhed. 

 

Kunst refererer til permakultur. Oprettelse af en permakulturhave kræver 

fantasi og kreativitet samt forudgående planlægning af projektet. 

 

Permakultur handler om selvforsyning. I en af kunstaktiviteterne fremstille børn 

naturlige farver, bruger økologiske materialer fra genbrug, så de lærer  

selvforsyning i praksis. Gamification - aktiviteter, der kan bruges til at lave 

videoen: 'Verden af naturfarver'; 'Design af en Mandala 

have'; ' Permakulturkunst : At lave kunst med naturen.' 

 

2- Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 

relateret til dette koncept 

Dette koncept er meget godt forbundet med flere aktiviteter i Gamification 
Systemet (Udfordringer), såsom at male T-shirts med naturlige farver eller 
skabe kunst gennem naturen, men også skabe Mandola haven, hvor 
kreativitet og planlægning også er nødvendig. Nedenfor er listet nævnt 
Aktivitet i es:	
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• Verden af naturlige farver              	
• Design af en Mandala-have              	
• Permakultur Kunst : Lav kunst med naturen              	
 	
Konceptet kan også knyttes til aktiviteten Ideal Kitchen Garden Game- Det 
ideale køkkenhave spil , hvor eleverne lærer om naturlige farver fra forskellige 
planter og grøntsager under udendørs spil i permakulturhaven. Eleverne kan 
vælge flere planter, for eksempel dem, de har plantet i permakulturhaven, og 
fortælle, hvordan de skal skabe naturlige farver, da de allerede har viden om 
at skabe naturlige farver.	
 	
En anden mulighed kunne være at præsentere de naturlige farver på bomuld 
T-shirts foran kameraet og give en kort beskrivelse af, hvordan de blev 
lavetmed fokus på de naturlige farver og konceptet, hvad billedet 
repræsenterer, hvad det refererer til, hvorfor det male. Der er ingen grænser 
for elevernes kreativitet og fantasi.	
 	
 	

3- Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet 	
Efter aktiviteter med at skabe naturlige farver og / eller efter aktiviteter med at 
skabe kunst gennem naturen kan eleverne vælge et af deres værker, som de 
vil tale om i en video.	
 	
Hvis gruppen kun vælger et "kunstværk" at tale om foran kameraet, kan de 
lave en kort brainstorming for at tale om deres følelser relateret til det, de ser 
på billedet / t-shirten (for eksempel om de kan lide farverne, visionen, hvad de 
ser på billedet, om billedet udspringer af gode / dårlige følelser osv.). 	
 	
Denne øvelse udvikler konstruktiv samtale og meningsudveksling om et givet 
emne.	
 	
Efter brainstorming kan eleverne skrive en historieidee om videoen og 
manuskriptet og derefter oprette en produktionsplan.	
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Derudover kan eleverne i filmen fortælle om kunstværker, de kan lide, om om 
kunstnere, de beundrer. Filmen kan blandes med fotos fra Internettet, der 
viser kunst, som eleverne taler om.	
 	
 	

4- Børn involveret i aktiviteten	
Eleverne arbejder i en stor gruppe eller i små grupper, afhængigt af hvor 
mange af dem er i klassen. Gennem brainstorming får de mulighed for at 
udtrykke sig og også lytte til andre elevers ideer.	
En vigtig del af forberedelsen til filmen vil være elevernes kreativitet og 
følsomhed over for kunst. Derudover vil alle være i stand til at tale om deres 
følelser og beslutte om de kan lide kunsten eller ej. 	
 	
Børn lærer mere om hinanden ved at tale om deres yndlings kunstnere og 
typen af kunst.	
 	
 	

5- Forbindelser mellem dette koncept og 
videnskab (STEAM) og permakultur: 
Konceptet ' Kunst og kreative færdigheder i STE (A) M '  relaterer til 
naturvidenskabelige fag og permakultur. Eleverne lærer gennem kunst ( 
praktiske aktiviteter i at skabe farver, male T-shirts, tegne tegninger)  design 
(praktiske aktiviteter i at skabe farver), kemi (kombination og fremstilling af 
naturlige farver) og teknologi (filmproduktion) .	
 	
Eleverne vil udvikle deres humanistiske og kunstfærdigheder (kreativitet, 
evaluering, kunstkritik, følsomhed), videnskabelige færdigheder gennem 
observation og forskning samt kompetencer i planlægning, organisering, 
manuskriptering, interpersonel kommunikation, teambuilding. Derudover 
udvikles teknologiske/IT færdigheder i medieproduktion og brug af kamera / 
programmer til at oprette videoer igennem denne aktivitet.	
 


