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LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSMATERIALE

’Hvem var Sven Dalsgaard?’
2014 er 100-året for Sven Dalsgaards fødsel. Det markerer Fuglsang Kunstmuseum og Randers
Kunstmuseum med et stort forsknings-, udstillings- og formidlingsprojekt, der skal belyse og
aktualisere Sven Dalsgaards omfattende produktion. Som et led i formidlingsarbejdet med
udstillingen ’SVEN DALSGAARD 100 ÅR’ er der blevet udviklet et digitalt undervisningsmateriale. Målet med materialet er at give folkeskolernes ældste klassetrin og ungdomsuddannelser
mulighed for at interagere med Dalsgaards kunst på en anderledes måde.

WWW.SVENDALSGAARD.DK
På hjemmesiden www.svendalsgaard.dk kan I finde undervisningsmaterialet ’HVEM VAR SVEN
DALSGAARD?’ Undervisningsmaterialet er tilgængeligt i PDF format, således at materialet kan
indgå i en traditionel undervisningssituation, men materialet er også tilgængeligt i digital form.
Det digitale materiale er udarbejdet til at kunne benyttes på skolernes SMARTBoards og i
digitale undervisningssituationer. Denne lærervejledning henvender sig til lærere der ønsker at
benytte det digitale materiale.

HVEM VAR SVEN DALSGAARD?
Undervisningsmaterialet består af fire opgaveark. Da Dalsgaard arbejdede og udtrykte sig på
mange forskellige måder og i mange forskellige medier, har vi med undervisningsmaterialet
forsøgt at synliggøre dette ved at tage afsæt i både hans kunstværker, sagprosa, digte og billeddigte. De fire opgaveark har alle samme mål; Hovedopgaven er at lave et kunstnerportræt,
der kan fortælle, hvem Dalsgaard var som kunstner og som menneske.

SÅDAN GØR I
I arbejdet med undervisningsmaterialet kan I benytte tre programmer, som er web-baserede,
og dermed kan åbnes på elevernes smartphones, iPads, pc’ere og Mac’s.

WWW.PADLET.COM
Brug padlet.com og få en virtuel multimodal opslagstavle, hvor man ikke behøver logge ind.
Vær opmærksom på, at hvis man ikke logger ind eller bruger sign in, så kan man ikke redigere i
væggens opslag efter 24 timer.
Man dobbelt-klikker på ”væggen” for at begynde et opslag. Man kan desuden ”drag and drop” en
fil fra computeren. Når man opretter et opslag på væggen skal man skrive sit navn så det synliggøres, hvem der har lavet opslaget. Man kan også opfordre eleverne til at oprette opslaget med
et billede af dem selv, så man kan se, hvem der er medlemmer af gruppen. På www.padlet.com
kan man lægge link/filmklip fra YouTube, lydfiler, word-dokumenter etc. op på væggen. Siden er
multimodal og kan derfor indeholde og referere til alle mulige medier og filtyper.
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Som lærer skal man oprette en ”væg” på www.padlet.com og invitere eleverne til at blive medskribenter ved at sende URL-adressen.

WWW.TITAN.PAD.COM
www.titanpad.com er et fælles skriveprogram, som tillader, at flere brugere skriver på det
samme dokument på samme tid. Programmet er enkelt og nemt at bruge. Man skal ikke logge
ind eller oprette en bruger for at bruge programmet, og man kan derfor meget hurtigt komme
i gang med at skrive. Der er en begrænsning på, hvor mange, der kan skrive i dokumentet på
samme tid, - regn med ca. 15-20 elever ad gangen, ellers lav to titanpad-dokumenter.
Følg denne opskrift på at komme i gang:
1) Gå til adressen www.titanpad.com
2) Klik ”create public pad”
3) Kopier web-adressen til eleverne
Som lærer skal man oprette en ”væg” på www.titanpad.dk og invitere eleverne til at blive medskribenter ved at sende URL-adressen.

SMARTBOARD
SMARTBoard har en online-viewer, som muliggør, at alle SMARTBoardets notebook-filer kan
åbnes på iPads, iPhones, alle pc’ere, Mac etc., idet man kan åbne notebookfilerne uden at have
en prøveversion af programmet eller det fulde program. Gem notebookfilen på din computer
og åbn så din browser på flg. adresse: http://express.smarttech.com/#
Følg nu instrukserne på skærmen og åbn den gemte fil. I kan nu læse og redigere i notebook-filen, og gemme filen med noter og overstregninger og åbne den på et andet digitalt medie i
browseren, hvis man vil det.

DEL JERES ARBEJDE
Når I har svaret på undervisningsmaterialets spørgsmål og arbejdsopgaver og produceret et
indhold, opfordrer vi til, at I deler jeres arbejde ved at maile link til jeres arbejde til museerne:
kunst@randerskunstmuseum.dk, post@fuglsangkunstmuseum.dk
Derefter vil materialet være tilgængeligt på www.svendalsgaard.dk så andre klasser kan søge
inspiration til arbejdet. Vi opfordrer ligeledes til at bidrage til formidlingen af Dalsgaard og
hans kunst på facebooksiden ‘Sven Dalsgaard 100 år’.

INSPIRATION OG MERE VIDEN
På www.svendalsgaard.dk og facebooksiden ’Sven Dalsgaard 100 år’ kan I finde mere viden
om Dalsgaard, hans liv og værker. I kan give jeres mening tilkende om Dalsgaard og hans kunst,
fortælle anekdoter, udveksle holdninger og synspunkter om ham og hans kunst på facebooksiden ‘Sven Dalsgaard 100 år’. Fuglsang Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum vil løbende
lægge billeder op af hans værker samt kunsthistorisk viden. Derudover vil siden fungere som
opslagstavle for de mange arrangementer og aktiviteter, der finder sted i forbindelse med
kunstnerens 100-års jubilæum.

