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Det didaktiske projekt 
BILLEDER SOM SALGSTEKNIK 

 
 
Jeg har her udarbejdet et undervisningsforløb, der henvender sig til en 5. Klasse i 
Billedkunst. I dette forløb har 5. klasse to samlede lektioner om ugen. 

Emnet er billeder som salgsteknik 
Temaet indenfor emnet er Hvordan fødevareproducenter anvender billeder til salg af 
produkter 
 
 
Mål med forløbet: 

Mål med forløbet er at eleverne får viden om layout og billeders kommunikative funktion 
indenfor reklame og marked. De får igennem forløbet viden om produkters billedlige 
fremstilling og dermed billedets funktion i denne sammenhæng. 

Eleverne lærer, igennem forløbet, selv at producere et grafisk layout, fremstillet som en 
digital collage i flere lag. I opgaven indgår at eleverne lærer at illustrere en billedfortælling 
gennem digitale billedteknikker. (formålene er hentet fra Færdigheds- og vidensmål i 
Billedkunst efter 5. Klassetrin. De oprindelige læringsmål står på side 6). 

 

Målene formuleret i børnehøjde, der forklares på klassen: 

Gennem forløbet lærer i at afkode og gennemskue hvordan producenter anvender billeder 
til at sælge deres produkter.  

I skal i forløbet udvælge et fødevareprodukt (f.eks. Cornflakes, mælk, slik, småkager eller 
andet) der har en grafisk indpakning. Efter at have undersøgt hvilke elementer der 
formidles, skal i lave en ny grafisk udgave af produktet.  

I lærer her at arbejde grafisk digitalt i flere lag, samt at analyserer virkningen af de 
forskellige grafiske virkemidler. 

I skal vælge  en ny måde at fremstille produktet på - det kunne f.eks. være ud fra hvordan i 
synes det smager, hvad det reelt set indeholder eller en modsætning til producentens 
egentlige hensigt med grafikken. (se de udvalgte færdigheds- og vidensmål på side 6) 
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Selve undervisningsforløbet 
	
Elever er forud for forløbet blevet bedt om at indsamle inspirationsmateriale i form af 
emballage fra fødevareprodukter, fotos af fødevareprodukter og eventuelle fotos af 
fødevarereklamer set i det offentlige rum. 

Lektion 1 og 2 (uddybet og specificeret) 

Forløbet indledes med to øvelser styret og guidet af læreren: 

1. Tal ét minut med personen til din ene side om hvad grafisk layout er. 
Efter minuttet er gået peger læreren en ud, som kan fortælle hvad de har talt 
sammen om. 
Dette gentages indtil der er kommet nogle gode bud på bordet. 
 

2. Alle lukker øjnene. 
Alle genkalder sig visuelt hvad deres øje har set fra de stod op i morges, til de 
trådte ind på skolens område. 
Derefter bedes alle skrive ned hvilke grafisk-lavede billeder de har set. 
Man vender sig derefter mod modsatte sidemand og skiftes til, på 30 sekunder, at 
fortælle om alle de billeder man har set. 

Nu tages idématerialet frem, som eleverne har indsamlet siden sidste uge. Læreren har 
lavet en mappe på elevintra under Billedkunst, hvor eventuelle fotos ligges ind (og 
eventuelt senere printes og hænges op som en idébank til forløbet). Emballage fra 
fødevarer stilles på et lille ”udstillingsbord”, så man kan gå hen og kigge i løbet af 
undervisningen. 

 

Læreren laver nu et oplæg; viser tre forskellige måder, forskellige producenter grafisk har 
fremstillet samme type produkt. Dette gøres ved at læreren har emballagen fra 
produkterne med og snakker med klassen om, hvad der er forskelle og ligheder mellem 
produkterne, både i forhold til motiver, farver, skriftvalg, opsætning og tekst. Her tales også 
om hvad de forskellige symboler giver associationer til (eksempelvis nøglehuls-mærket, 



Anna Hofgaard Møller – Billedkunst modul 3, 2016 

	 3	

øko-mærket og vælg-fuldkorn-først-mærket). 

 
Klassen deles op i tomandsgrupper og opgaven stilles: 

• Udvælg et fødevareprodukt i vil undersøge hvordan der grafisk bliver fremstillet. 
• Forbered et 5. Minutters oplæg om produktets grafik overfor klassen næste gang: 

o Hvilke motiver anvendes – og passer motiverne sammen med hvad 
produktet er og er lavet af? 
Hvis ikke: hvorfor tror i disse motiver bruges? 

o hvilke farver er anvendes – og hvilken oplevelse giver netop de farver i 
forhold til f.eks. at bruge de modsatte farver? 

o Hvilken teksttype er anvendt – og er den smart, romantisk, gammeldages, 
stilren, andet – og hvorfor er denne teksttype anvendt? 

o Er der mærker der gør produktet mere attraktivt – og hvorfor? 
o Hvordan vil i gerne fremstille produktet, når i skal det om 2 uger? 

Lektion 3 og 4 
Tomandsgrupperne fremlægger om deres valgte fødevareprodukt. (ca. 50 min.) 
Tomandsgrupperne bruger de resterende 40 min. af dobbeltlektionen på at planlægge 
hvordan de vil fremstille produktet gennem mindmap og skitser med udgangspunkt i 
spørgsmålene de besvarede under fremlæggelsen af produktet. 
 

Lektion 5 og 6 
Der arbejdes i disse lektioner ved computerne med at fremstille en ny grafik til deres 
produkt. Og de hjælpes til at arbejde i lag i grafik-programmet af læreren. 
 

Lektion 7 og 8 
De der ikke er færdige fortsætter arbejdet ved computerne. 

De der bliver færdige forbereder fremlæggelse af deres produkt: 

- Hvad har i ønsket at formidle med jeres nye version af produktet? 
Hvordan er det lykkes jer i forhold til: 

o Farver 
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o Skrifttype 
o Motiver 
o Dynamik eller det modsatte i på produktet 
o Evt. tekst 

Lektion 9 og 10 
Fremlæggelser af de nye versioner af produktet – denne gang kan klassen stille 
spørgsmål til. 
Der lægges efter fremlæggelserne en plan over hvordan udstillingen på lærergangen skal 
udformes og hvad udstillingen skal hedde. 
 

Lektion 11 og 12 
I den sidste dobbeltlektion opstilles udstillingen og vi samles derefter i Billedkunst-lokalet til 
en fælles evaluering af hvad eleverne syntes de har lært i forhold til  

- grafisk digital fremstilling 
- at bruge billeder som kommunikation 
- at formidle viden med billeder 

 

Refleksioner over forløbets gang 

De indledende øvelser 
Øvelsen, hvor man laver speed-talk over grafisk layout, har jeg valgt, for at eleverne ikke 
skal føle sig dumme, hvis de ikke ved så meget om det. Samtidig kan de efter snakken 
sige ”vi har snakket om at...”, således at de ikke står alene med hvad de tror grafisk layout 
er. 
For at gøre forholdet til opgaven personligt, fungerer øvelse 2 som en ”øjenåbner” for hvor 
meget grafisk layout man egentlig møder på kort tid. Samtidig bliver emnet trukket ind i 
ens personlige rum, og derved gjort mere konkret og vedrørende for den enkelte elev. 

Inspirationsmateriale indsamling 
Forhåbentlig får eleverne gennem denne proces igen øjnene op for, hvor meget grafisk 
layout vi udsættes for i løbet af dagen – det findes jo over alt. Samtidig håber jeg at 
eleverne her igennem forstår, hvor meget de påvirkes (fristes / pirres / begynder at 
overveje at købe...) via den grafik de møder. 
Efterfølgende, når billedbanken er etableret, kan eleverne eventuelt bruge de medbragte 
fødevareprodukter, når de skal analysere et produkt. 

Analysen af et produkts grafiske fremstilling 
Før elever begynder deres egen produktion af et grafisk fødevareprodukt, skal de lave et 
oplæg om et allerede eksisterende produkt. Dette har jeg valgt at gøre, for at de får indblik 
i hvordan de grafiske elementer anvendes. Disse erfaringer kan de derefter bruge, til at 
lave et selvvalgt grafisk udtryk. 
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Det nye grafisk fremstillede produkt 
Her øver eleverne sig i selv at anvende de grafiske elementer til at formidle et budskab. 
Ved at vælge hvad de vil fokuserer på i formidlingen (f.eks. modsatte grafik af 
producentens hensigt eller en mere afslørende grafik i forhold til måden produktet er 
produceret på), bliver de motiveret til, i fremtiden, at reflektere over hvad produktet 
formidler, og om denne formidling er i overensstemmelse med baggrunden for produktet. 
Samtidig får de kendskab til, hvor meget grafisk fremstilling betyder for markedet. 

Den tidsmæssige horisont 
Jeg kan være i tvivl om der er nok tid til forløbet, idet arbejdet med det grafiske arbejde 
kan tage meget længere tid. Derfor tænker jeg at læreren undervejs i forløbet må overveje 
hvor meget tid eleverne skal have til det grafiske arbejde. 

Forløbet i forhold til de 5 virksomhedsformer 

 

Eleverne arbejder ud fra et emne, der 
forholder sig til dem selv; produkter de 
bruger i det daglige og konfronteres med i 
det rum der bevæger sig i. 
Samtidig er det også et emne der er en del 
af kulturen / det omgivende samfund; 
produkter, markedet. 
 
De opfordres til at iagttage det de møder, 
lærer at analysere billedet / det grafiske 
layout og skal herefter igennem et praktisk 
billedarbejde kommunikere deres eget 
valgte budskab ud, via deres egen version 
af produktet - som enten plane eller 
rumlige billeder (alt efter om de vælger at 
lave en plakat eller en emballage). 
Igennem forløbet arbejder de med skitser 
og digitale programmer til billedfremstilling. 
 

Mit eget produkt i forhold til undervisningsforløbet 
	
Jeg har valgt at arbejde med mælkekartonens layout, da der er en meget stor kløft mellem 
måden produktet bliver produceret på og det visuelle udtryk den fremstilles, når man finder 
kartonen i butikken. 

- ville folk købe produktet, hvis der stod, hvordan det var produceret? 
- Hvor meget sandhed bliver formidlet på en almindelig mælkekarton? – Hvor 

meget bliver ikke formidlet / hvor meget forties? 
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- ville folk købe mælk, hvis der på kartonen var fotos af køernes forskellige 
livsfaser (når tyren bedækker koen, når kalven fjernes, når koen malkes, når 
koen skydes)? 

- Hvilke billedlige elementer gør en mælk indbydende? 
 
 

Liste med de anvendte læringsmål fra Billedkunsts videns- og færdighedsmål 
efter 5. Klasse. 
 

! Eleven kan fremstille en digital billedfortælling 
! Eleven kan fremstille en digital collage i flere lag 
! Eleven har viden om digitale billedteknikker 

 
! Eleven har viden om billeders kommunikative funktion 
! Eleven kan formidle viden med billeder 
! Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion indenfor andre 

fagområder 


