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Kunst og følelser
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Forord

Udviklet af
Anne Line Bugge
Jeppe Bentsen
Rasmus Holbroe
Mathilde Hoeg Boisen
Theresa Skov
I samarbejde med Aarhus Universitet og Museum Ovartaci

Hæftets formål er at gennemgå kunstværkerne for at fremme elev-
ernes refleksioner og associationer i mødet med værkerne. 
Dette hæfte er udviklet af en gruppe studerende fra Aarhus Univer-
sitet i forbindelse med et kulturformidlingsprojekt. Formålet med 
dette projekt har været at skabe nogle rammer for en dialog omkring 
de svære problemstillinger, der er forbundet med psykisk sygdom. 
Gennem mødet med forskellige værker åbnes der en mulighed for en 
billedsamtale i børnehøjde. Med kunsten som redskab gives der mu-
lighed for at sætte ord på følelser. Vi håber, at hæftet kan blive til glæde 
for både børn og voksne.



RO
Nogle gange kan det give følelsen af ro at male. Man får lov at slappe 
af og tænke over hvad man maler.
Naturen kan også give en følelse af ro. Derfor kan der i landskabs-
maleriet være en særlig ro.

Kender du følelsen af ro? 
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Hvornår mærker du ro?
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Er der noget i dette billede, der giver dig en følelse af ro? En bestemt farve? 
En figur? Forklar hvorfor lige præcis dette giver dig ro eller uro.

Find dette billede
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Er der noget i dette billede, der giver dig en følelse af ro? En bestemt farve? 
En figur? Forklar hvorfor lige præcis dette giver dig ro eller uro.

Find dette billede

RO
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Hvor i kroppen mærker du din ro?

Hvad gør du for at få en følelse af ro?



BLÅ
Farver har forskellige betydninger. Derfor får farverne i malerierne be-
tydning for, hvilke følelser vi oplever, når vi kigger på malerierne.
Kunstnerne har valgt at bruge meget blå i disse to billeder. Derfor kan 
det være godt at tænke over den blå farve, når man kigger på dem.

Hvad minder den blå farve dig om?

Find dette billede

Hvilken betydning har den blå farve i billedet?
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Hvilken betydning har den blå farve i billedet?
Prøv at skifte den blå farve ud med orange. Hvad sker der med billedet?

Hvilke følelser rører sig i dig, når du ser billederne?

Find dette billede
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DRØMME
Både børn og voksne drømmer. Malerier kan være en måde for
kunstneren at vise sine drømme på. Ud fra de ting der er på billederne,
kan man forestille sig, hvad kunstneren drømmer. 

Find et at de to billeder.

Hvad tror du, kunstneren har drømt?
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Tegn en drøm du har haft

DRØMME
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FANTASI
Når man er psykisk syg, kan man nogle gange se personer og ting, der 
ikke er virkelige. Man kan have svært ved at kende forskel på fantasi og 
virkelighed.
Kunstnere kan bruge billeder til at vise, hvordan de ser verden. 

Hvilke ting fra virkeligheden kan du finde?

Find dette billede
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Hvilke fantasiting kan du finde?

Hvilke følelser kommer du i tanke om, når du ser billedet?
Hvorfor kommer du i tanke om disse følelser?
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FANTASI

Hvad er det første, du får øje på?

Hvorfor var det netop det, du først fik øje på?

Hvor mange fantasifigurer kan du finde på billedet?

Find dette billede
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Tegn dit eget fantasidyr. Hvis du synes, det er svært, kan det være en hjælp 
at vælge 3 ting, du har set på billederne og bruge dem. Du kan overveje 
hvor stort det er. Om det har vinger, pels eller fjer. Eller noget helt andet.
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Skriv et digt om at være anderledes.
Hvis det er svært, kan du skrive en liste med ord over ting på de billed-
er du har set og bruge dem i et lille digt om at være anderledes.

ANDERLEDES
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