
 

Maskiner for lys og 
skygge 

 

Tilhørende  blueprint 
 

Maskiner for lys og skygge 

Beskrivelse 
 

"Maskiner til lys og skygge" er et 

undervisningsforløb, der gør 

eleverne nysgerrige på matematik, 

konstruktion, kunst og arkitektur 

gennem en eksperimentel 

arbejdsmetode. 

Læringsmål - Eleverne lærer definitionen af et   

  kvadrat 

- Eleverne lærer at lave en Stehle  

  baseret på en kvadratisk   

  grundplan 

- Eleverne lærer at lave en skitse og   

   forsøge at omsætte en skitse til  

   et produkt 

- Eleverne øver sig i eksperimentelt  

  arbejde 

- Eleverne lærer om lys og skygge 

Relateret(e) fag i læreplanen Matematik: geometri, mønstre, 

vinkler 

Visuel kunst: skygger 

Teknologi: konstruktion 



 
Naturvidenskab: lys/skygge 

Forudsætninger/forbere
dende foranstaltninger 
for lærere  

- Få mere at vide om kunstneren 

Per Kirkeby (se faktablad nedenfor)  

 

Hvis det er svært at skaffe nok 

LEGO klodser, kan det være en god 

idé at spørge eleverne, om de kan 

medbringe deres egne LEGO 

klodser, eller om de kan låne 

nogle. 

 

Forudsætninger/forbere
dende foranstaltninger 
for studerende  

For at forberede eleverne kan det 

være en god idé at bede eleverne 

om at finde forskellige mønstre i 

bygninger og dokumentere dem 

ved hjælp af foto-

/mobiltelefonkameraer. 

Elevernes alder Mellem 10 og 15 år 

Varighed 1-2 timer 



 

Sværhedsgrad 
 

Forløbet kan differentieres efter 
alder eller niveau. Det er tænkt 
som en introduktion til at arbejde 
med geometri/kvadratet, 
terningen eller en søjle baseret på 
et kvadrat. Det kan gøres 
betydeligt sværere på baggrund af 
elevernes skitser. Derfor kan den 
også bruges af ældre elever. 

Trin for trin beskrivelse : 
1: Introduktion til Per Kirkeby (Se 
faktablad herunder) 

 

 



 

 

Fakta om Per Kirkeby 
1939-2018 

Dansk geolog, maler, 
filmskaber, grafiker, digter og 
billedhugger 

Han hentede inspiration fra 
Grønlands vildmark, maya-
kulturen, det gamle 
Grækenland og naturen 
generelt.

 

 

Han var meget glad for 
håndstrøgne røde mursten 

 

 

Ff PER KIRKEBY OG hans 
“Makiner for lys og 
skygge” 

Per Kirkeby voksede op i 
skyggen af  bygningen af 
Grundtvigs Kirke i 
København, og allerede fra 
barnsben var han 
interesseret i at bygge 
konstruktioner, hytter og 
huler af mursten. 

Som voksen kombinerede 
han dette med inspiration 
fra naturen, mayakulturen 
og mønstre fra oldtiden, 
f.eks. det "á la grecque 
mønster". 

Han er dog bedst kendt for 
sine oliemalerier og 
bygningsskulpturer, som 
han beskrev som 
"maskiner til lys og 
skygge". 

En tidlig begyndelse 



 
 

 

Opgaven kan også gøres meget konkret på denne måde: 

I den lille by Aars i Vesthimmerland er der 4 Stehler, som er placeret 

som "porte" til byen. Stehlerne står i rundkørslerne ved indfaldsvejene 

til byen.  I mellemtiden har byen fået en ny omfartsvej med 2 

rundkørsler. 

Derfor vil vi gerne have elevernes ideer til, hvordan de skal se ud? 

Specifikationer: 

1: Stehlen skal have en kvadratisk grundform 

2: Stehlen skal kunne stå på egen hånd 

3: Introduktion til firkanten: Hvad er en  

     kvadrat? 

4: Beslut om lektionen skal være pararbejde eller individuelt arbejde   

     Følg det tilhørende blueprint: 

5: 1. skitse er tegnet ud fra elevernes  

     forberedelse/foto 

6: Bygningskontruktion af den 1.konstruktion 

7: Solens bane og vinkel (lampen er placeret    

     i forhold til konstruktionen)  



 
     Foto/videodokumentation af solens bane på bygningen 

8: Evaluering af konstruktionen: 

9: Udarbejdelse af 2. skitse 

10: 2. konstruktion bygges 

11: 2. lys sættes på konstruktionen 

12: Evaluering af konstruktionen 

13: Eventuelt konstruere en 3. version, hvor eleverne kan bruge alle 

slags klodser? 

Evalueringsaktiviteter - Er konstruktionen baseret på et 
kvadrat? 

- Kan konstruktionen stå alene? 

- Mønster i konstruktionen?  

- Elevernes evne til at vitalisere   

  processen. 

 

2. Konstruktion 

- Progression i konstruktionen? 

- Lysindfald i konstruktionen? 
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