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LÆRERVEJLEDNING

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i den danske kunstfotograf Joakim Eskildsens billeder, 
hans fotobøger og hans arbejdsproces. Ud fra Eskildsens værker lægger materialet op til at diskutere, hvordan 
fotografens synsvinkel og holdninger, hans stilmæssige virkemidler og kunstneriske arbejdsproces spiller ind på 
det endelige budskab og billede. Derudover lægges der op til refleksion over, hvordan billeder former vores 
opfattelse af verden og de mennesker, vi sjældent møder - fordi de lever andre steder og under andre vilkår, 
end vi gør. 

Målgruppe: STX+HF, ungdomsuddannelser, tekniske skoler og fotografiske uddannelser

Fag: Billedkunst, design, dansk og mediefag eller til en tværfaglig opgave



Materialets brug

Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning og et inspirationsmateriale til eleverne. Inspirationsmaterialet indeholder en række øvelser og 
arbejdsspørgsmål til udstillingen, og det kan printes ud og bruges ved besøg på egen hånd. 

Besøget kan tilrettelægges, som det passer dig og din klasse. I kan for eksempel begynde med at gå lidt rundt og danne jer et indtryk af udstillingen. Brug 
øvelse # 1 som inspiration, og lad eleverne notere på skalaerne, hvilke virkemidler, billederne benytter. Hvordan virker de på jer?  Derefter kan I dele jer op i 
grupper eller to og to. Hver gruppe får en opgave fra inspirationsmaterialet og bruger 20-25 minutter til at gå i dybden med den del af udstillingen, opga-
ven handler om. Dernæst mødes I atter et sted i udstillingen og præsenterer hinanden for, hvad I har diskuteret. 

Det er også muligt at arbejde med en historisk perspektivering under eller efter besøget. Brug de to historiske fotografier, der er gengivet i materialet ved 
siden af Joakim Eskildsens. Billederne er over 100 år gamle. Det ene er arkiveret på biblioteket under ”Folkeliv og folketyper: Sigøjnere”.  Det andet er af 
den kendte fotograf Jacob Riis, der i 1890’erne skildrede fattige i USA. Ved at sammenligne disse med Eskildsens kan I diskutere de forskellige billeders 
særtræk og stil, og hvilken betydning disse elementer har for den samlede repræsentation af fattige og romaer. 

Materialets mål 

- eleverne får kendskab til fotografiet som medie 
- eleverne skal forholde sig mundtligt og praktisk til mediets karakteristika
- elevernes mediekompetencer styrkes i forhold til at læse, afkode og tolke billeder
- de beskrivende og analytiske formuleringer kommer i brug
- elevernes stillingtagen til brug af billeder understøttes af diskussion af etiske spørgsmål



• Hvordan påvirker det opfattelsen af fotografiet, at de er sort-hvide?
• Hvordan påvirker titlen og kategoriseringen i arkivet, hvordan I opfatter fotografiets hensigt og betydning?
• Hvordan adskiller de gamle fotografier sig fra Eskildsens?  Stemning, motivverden, teknik?
• Udtrykker Joakim Eskildsens billeder en tidstypisk opfattelse ligesom de ældre billeder afspejler tiden   
 omkring 1900?
• Sammenlign Eskildsens og de ældre fotografier med avisernes pressebilleder af romaer fattige i dag.  
 Er der nogen af dem, der kan siges at vise ”virkeligheden”?

Endelig indeholder inspirationsmaterialet en øvelse, der kan laves efter besøget. Fotografer, tegn eller skriv om et af udstillingens emner: Mennesker 
og deres forhold til naturen, hjemmet, ulighed eller fattigdom. Ved en fotografisk opgave, så lav gerne to versioner af hvert tema: En, der skildrer 
emnet pessimistisk og en, der skildrer det optimistisk. Brug motivudvælgelse, iscenesættelse, billedbeskæring samt billedbehandlingsprogram eller 
behandling i mørkekammeret til at påvirke udtrykket og farven og lyset. Fremlæg herefter i klassen og forklar, hvorfor du har udvalgt netop de bille-
der, og hvorfor de er behandlet således.



Hvordan forholder materialet sig til vidensmål og kompetencemål?

Fotografi, billedkunst og design

Materialet er oplagt til billedkunst, da det understøtter forskellen mellem en personlig kunstoplevelse og en analytisk tilgang til værkerne. Eleverne kan 
med udgangspunkt i en form-, betydnings- eller  socialanalyse diskutere og kommunikere ved brug af kunstvidenskabelig terminologi om billedernes 
visuelle udtryk. Da udstillingen giver indblik i Eskildsens proces, får eleverne et konkret eksempel på forskellige metoder og strategier til at løse visualise-
ringsopgaver. Eleverne skal via deres analytiske resultater præsentere en sammenhængende tolkende og perspektiverende konklusion. 

Dansk 

Materialet lægger op til, at eleverne skal bruge argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse med udgangspunkt i fotografi. 
Materialet giver mulighed for gennem fotografi at udvide elevernes dannelseshorisont, styrke deres kritisk-analytiske sans og anvende centrale 
mundtlige fremstillingsformer med særligt henblik på formidlingsbevidsthed, sprogiagttagelse og det mediemæssige stofområde som visuel udtryks-
form. De skal blandt andet forholde sig til, hvordan billedets samspil med tekster påvirker opfattelsen af fotografiet og omvendt.  

AT

Materialet kan bruges til AT og studieretningsprojekt, da det lægger op til en tværfaglig kombination i for eksempel samfundsfag og billedkunst.
Materialet og udstillingen behandler betydningsfulde almenmenneskelige spørgsmål som ulighed, hjem, samfundsproblemer, internationale relationer, 
fattigdom og fordomme; alle vigtige problemstillinger og centrale forestillinger, der rækker ud over det enkelte fag og faglige hovedområde.



Udstillingen ”En verden jeg kan tro på”

Joakim Eskildsen er en af de få danske fotografer, der for alvor har slået sit navn fast internationalt. Eskildsen arbejder i et felt, der blander kunstfotografi 
og fotodokumentarisme, og han afslutter alle sine fotografiske projekter med at udgive en bog. Udstillingen præsenterer syv af Joakim Eskildsens 
fotografiske projekter lavet mellem 1995 og 2015, nemlig Nordtegn, Bluetide, iChickenMoon, The Roma Journeys, American Realities, Cuba og Home Works. 
Der vises både enkeltværker og materiale, der kan give indblik i fotografens arbejdsprocesser - kontaktark, skitsebøger, arbejdsprints m.m. 

Processen bag Eskildsens fotografier handler især om at udvælge og tilrettelægge motivet og fotograferingen, men også fremkaldelsesprocessen og 
udvælgelsen af negativer er vigtig. Han eksperimenterer med lys og kemi under optagelser og fremkaldelser, og bearbejder derefter billederne digitalt. 
Han opstiller til dels sine fotografier og arbejder meget grundigt med sine billeders rækkefølge og samspil med tekster i de fotografiske bøger. 
Der er således både i processen, tilrettelæggelsen og i bøgerne en stor personlig styring af billeder og fortælling.

Eskildsen arbejder på mange måder som en klassisk dokumentarfotograf. Han rejser ud for at fotografere mennesker, der hvor de lever, og han skildrer 
forskellige miljøer indfølt og med respekt. Han er optaget af mennesker og deres forhold til naturen. Det tema har han blandt andet afdækket hos 
fiskere og landmænd i Nordeuropa, i en fiskerlandsby i Portugal og hos landbefolkningen i Sydafrika. Det monumentale projekt The Roma Journeys, hvori 
Eskildsen igennem syv år dokumenterede romaernes liv, situation og historie i syv lande, blev hans store internationale gennembrud, og markerede ham 
som en fotograf med stor social bevidsthed. De seneste år har han fotograferet blandt fattige amerikanere og på Cuba. Sideløbende har han i serien Home 
Works dokumenteret sine egne børns opvækst i familiens hjem.

For Joakim Eskildsen er det væsentligt, at han ikke manipulerer billedernes motiv, efter fotografiet er taget. Han kan sagtens finde på at bede de personer, 
han fotograferer, om at stille sig på et bestemt sted. Men han ændrer ikke på, hvad der kom med på billedet. Han fotograferer analogt, og han kan godt 
lide det analoge fotografis langsomme fremkaldelsesproces. Til ”TIME Magazine” udtalte han: “Jeg foretrækker at fokusere på, hvad der er foran mig. 
Jeg er ikke en stor fan af at kigge på et kameradisplay, når jeg er midt i en fotografisk proces, som det ofte er tilfældet med digitale kameraer.” 
Efterfølgende scanner han negativerne og bearbejder dem digitalt. I den proces arbejder han med at fremhæve lysets kvaliteter og kontrasterne mellem lys 
og skygge. Stilistisk trækker Eskildsen blandt andet på visuelle udtryk fra malerkunsten, hvor lyset er med til at skabe en særlig stemning i billedet. 



Joakim Eskildsen er ikke en neutral observatør, der blot registrerer, hvad han ser. De stemningsfulde fotografier skildrer snarere de udvalgte miljøer og 
personer, som Eskildsen gerne vil se dem. Fattigdommen og håbløsheden i American Realities er ganske vist konkret, men den vises med et tydeligt 
element af håb. Der er fokus på de enkelte individer, og man fornemmer en interesse for deres historie og deres drømme.  Selvom Eskildsen, som det ofte 
ses inden for den socialkritiske reportagetradition, peger på store problemer i samfundet, er han mere præget af en humanistisk tradition, der har individet 
i centrum. Billederne formidler en tiltro til, at mennesket har en fremtid trods hårde vilkår. I modsætning til en mere direkte samfundskritik har Eskildsen et 
optimistisk projekt, hvor skønhed ikke nødvendigvis er forstyrrelse af budskabet. 

”For mig er det afgørende at tro; på en bedre verden, på menneskeheden, og på at der er en mening med det hele. Der er så mange problemer i verden nu til dags – fat-
tigdom, sygdom, forurening, miljøkatastrofer, krig – at det kræver disciplin at være optimist. Jeg forsøger at samle fotografier af en verden som jeg kan tro på, hvilket 
giver mig håb og øjeblikke af magi. ” - Joakim Eskildsen

Læs mere på www.joakimeskildsen.com


