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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje Indledning 

• Tak for invitationen! 

• Pointer fra sidst 

• Brug elevforudsætningerne i 

undervisningen 

• Brug udstillingen til faktisk ‘at lære af 

kunsten’  

• Brug opgaver & tekniske hjælpemidler 

til sansning og refleksion 

• Meget er ændret i det vi har set ifm GYS 

• Data fra 5.-11. maj, Vejlebroskolen 

• Tema: Samarbejde med lærer jf. 

samtale på Vejlebroskolen 

 

 



Dato Sted Indhold Kommentarer mellem Jane og Mette 
Ons. 3/5  

Kl. 8.00-9.30 

Vejlebro Intro 

 Navne plus landing - sidde som en skulptur i ét minut 

 Intro med ARKEN-billedet - har eleverne været der før? Hvad kan de huske? 

 Hvad kunne man tro Arken var? 

  

Intro til forløbet 

 Vi skal bruge ARKEN som en inspirationskasse til at fortælle historier. (Hvad mener eleverne inspiration betyder?) 

 Den første dag på Arken skal vi blive inspireret af en super spændende udstilling GYS! Er den levende? 

 Lidt af Arken er kommet med som en forsmag. 

  

Øvelse 

 Grupperne præsenteres for GYS-værker et ad gangen i mini-museer. Skriv stikord på sedler med HVILKEN FØLELSE FÅR I VED AT KIGGE 

PÅ VÆRKET og HVAD KOMMER I TIL AT TÆNKE PÅ. 

 Læg sedlerne i parkeringskassen. 

 Gentag 5-6 gange med nyt værk (rotation) 

  

Opsamlingsrunde 

(Efterfølgende note: Her talte eleverne bl.a. om: klam, nøgenhed, hvorfor klamt, ikke for børn, hvordan ville voksne have det, skulpturerne er voksne 

kroppe, vores kroppe er ikke udviklede som voksnes endnu, husk at tjekke om der er børn, har de en alder) 

  

  

  

  

Fre. 5/5 

Kl. 10.15-13.15 
Vi starter en halv time før: 9:45 

  

Arken I Kreativ 

 Landing med lukkede øjne. 

 Sorteringsøvelse stående ved bordene i Kreativ Sætte kunstværker sammen på kryds og tværs Hver gruppe får et sæt - lav tre serier på 

fire kunstværker, som kunne passe sammen. Skriv overskrift. 

 Grupperne mødes med en anden gruppe og præsenterer serierne for hinanden. Vi lytter med og samler ord op. 

 Dette punkt udgik! Fælles opsamling på 3.b's ord, der kan være gode at kende på et kunstmuseum (ord for værktyper, udtryksformer, 

former, ord som 3D, skala, detalje). Vi skriver på langt papir. Mette bliver bestyrer af listen. 

 Dette punkt udgik! Evt. runde 2 med præfabrikerede narrative titler (tre forskellige i spil) 

  

Udstillingen 

 Tur med fokusord (ét af følgende pr. makkerpar: mest levende, mest skræmmende, mest underlige) 

 Opsamling på turen ved Ron Muecks A girl 

 (Backup hvis der ikke er ledigt ved bayen: Vi ser også sidste rum med fokusord) 

 Øvelse: Slo-mo-freeze. Snak om 3D og skala som noget særligt ved skulptur. Vi skal gå mere i dybden med at opleve det her: Hvordan 

ser skulpturen ud fra forskellige vinkler? Hvilke detaljer kan vi se? 

  

Frokost 

  

Udstillingen 

 Eksemplarisk intro til kropsparafrase ved Ron Muecks Dead dad.  

Roller: Én elev er skulptur – vi andre er kunstnere, der skal efterligne Muecks skulptur så meget som muligt ved at placere den levende 

krop i samme stilling. Imens sætter vi ord på detaljer, enkelte fingres stilling mv. 

 Vi snakker om ligheder og forskelle ved de to ”skulpturer”. 

 Kropsparafraser i grupper. Eleverne tildeles værker i "gaden", som de skal lave kropsparafraser af. Når skulpturen er helt perfekt, bliver 

den stående. Kunstnerne går ud. Nu bliver de til museumsgæster, der går tur i den ”nye” udstilling. 

 Genstandsøvelse i det røde rum: Makkerparrene tildeles en skulptur (i alt tre forskellige i spil). Vælger mellem genstandene på gulvet: 

Hvilken genstand kunne passe til vores skulptur? Præsentation af valgte ting med begrundelser. 

 Kort intro til skriveopgave: Skriv en berettende tekst med en hovedperson fra udstillingen. 

 Vi går igennem igen. Eleverne går sammen i deres makkerpar og overvejer mulige hovedpersoner. 

 Dette punkt udgik! Hvert makkerpar udvælger ca. tre skulpturer. Først næste gang vælger vi endeligt. De udpeger hovedpersonerne på 

kopier - vi mærker af, hvad der er valgt. 

 Næste gang på skolen skal vi arbejde videre med hovedpersonerne. 

  

Tak for i dag! 

  

Materialer: 

  

 Til hvert af seks borde: Billedsæt plus 3 x A4-kardus 

og en tusch. 

 Rekvisitter til udstilling: fokusord, gongong, genstande  

 Udgik! Kopier til at udpege hovedpersoner 

  

Råskitse til K-LAB med 3.b fra Vejlebroskolen 

”GYS! Er den levende?” / ARKEN som INSPIRATIONSKASSE 
Forløb med fokus på museet som inspirationsrum for fortællinger. Forløbet har hovedvægt i udstillingen GYS! Er den levende?, men integrerer i 

nogle øvelser hele museet. 
(Document in progress) 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

• Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling 

• Observationer, samtale og tegninger fra Vejlebroskolen og Arken 

• Grundantagelser i feedbacken: 

• Undervisningen på Arken er en del af en kontekst: Arkens generelle praksis, skolernes 

forventninger og åben skole som politisk ramme 

• Alle observationer hviler på de grundlæggende didaktiske forhold mellem underviser – 

elev – stof 

• Successer og udfordringer er nok konkrete men også almen didaktiske fænomener: 

Intentioner og praksis 

 

GRUNDANTAGELSER 
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For at få punktopstilling  

på teksten  
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brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

Åben skole virker som en god 
ide: Enkelt og effektivt 

Men hvordan begribe åben 
skole som fænomen; 
pædagogisk og didaktisk? 
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på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

PÆDAGOGISK PARADOKS I EN  
DIDAKTISK KIASME: 

Skolemester 

For meget af 
det samme 

Mesterlære 

For lidt af det 
samme 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular DIDAKTISKE POSITIONER & KONTRASTER 

At styre efter (med uret rundt): 

• Formål og/eller Mål 

• Personlig udvikling / Fagligt indhold 

• Mål og/eller Problem 

• Forudbestemt / I proces 

• Problem og /eller Aktivitet  

• Analyse / Indtryk & udtryk 

• Aktivitet og/eller Formål 

• Kreativitet / Medborger 

• Mål og/eller Aktivitet 

• Intentioner / Gribe sansning 

• Problem og/eller Formål  

• Handling / Udvikling  
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

1. Et helt årgangsteam har forløb på én gang og har afsat fx en flexuge. De byder tilbage på 

lærerworkshoppen med blot nogle overordnede retningsgivende ord. 

 2. En enkelt årgang. Lærerne føler stor usikkerhed over for hvordan samarbejdet skal forløbe. 

Vi foreslår muligheder med afsæt i erfaringer (hentet fra type 1-forløbene). 

 3. En enkelt årgang. Læreren ser masser af muligheder og byder tilbage. Vi udvikler 

forløbsbeskrivelse i fællesskab, og vi tuner os ind på hinanden hen ad vejen. Der er 

fokuspunkter og overskrifter, men slutresultatet kan flytte sig. 

TRE TYPER K-LABS (JF. JANE) 



SAMARBEJDSFORMER – KAN VEKSLE 

Cooporation: Arbejde mod det samme mål – en ‘dikotomisk’ relation 

- Klar arbejdsfordeling, opdelt faglighed og tydelig forventningsafklaring 

- Målrettede arbejdsprocesser (bredde og dybde): Vil man for meget? 

- Symfoniorkester: partitur, rollefordeling, ansvar, dirigent 

- Kan være ikke-tilpasningsdygtig, sårbar overfor praktiske forhindringer 

 

Collaboration: arbejde sammen mod det samme mål – en ‘dialektisk’ relation 

- Dynamisk arbejdsfordeling og udviklende forventningsafklaring 

- Fordybelse, selvstændigt arbejde: Ved man hvad man vil? 

- ‘Jazzorkester’: intuition, improvisation, skifter plads 

- Kan være uoverskuelig, sårbar overfor faglige mål 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular KUNST OG DANSK: BIDRAG OG FORSKEL 

• Arken: Som inspirationskasse 

• Arbejder med figurer, karakterer, steder, sanser (fx digte med værkerne) 

• Kategoriseringsøvelse: at kategorisere fx postkort 

• At gå på opdagelse på museet i et værk (fx yndlingssteder) og digte til værket 

• Vejlebroskolen: Historieskrivning i dansk 

• Genrekendetegn; at kategorisere i bred forstand  

• Personkarakteristik: skal lave ydre/indre træk 

• At gå på opdagelse i personen (fx den varme stol) 















Samarbejde 

Cooporation 

Forskelle fra 
det samme 

Collaboration 

Bidrager til 
det samme 
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Eksempel på et citat 

 

Du kan se alle 

tilgængelige  

layouts ved at vælge 

’Layout’ i  

højreklik-menuen 

Case 1: Observation, Arken, 11.5.2017 

Nu skal elevernes hovedperson møde en person, der skaber et problem for 

dem. Janes figur møder fx skulpturen ”Tatoo” (fra andetsteds på museet) og 

hun holder en udklippet fotokopi af ham op mod maleriet, hvor Ilse bor (Janes 

hovedperson, som hun også holder en kopi af). ”Hvilke problemer skaber han?” 

spørger hun. ”Han skader udsigten” foreslår en elev. Jane griber den og snakker 

om ”først i historien… og senere i historien” og tegner dermed en udvikling i 

handlingen. ”Måske vil han bor der?” spørger en elev. ”Eller sejle over til øen”. 

”Ja, og der ligger hendes hemmelige ting jo” siger Jane. Andre elever foreslår 

at han måske vil dræbe hende, ødelægge søen, ”Han kunne måske hælde olie 

i vandet?”, springe huset på billedet i luften, brænde båden, smide ting i 

vandet, bruge søen som toilet eller låne en båd og sejle væk. Jane og eleverne 

digter sammen. De er alle på og deltager aktivt. Alle vil gerne påvirke historien. 

Der kommer hurtigt handling og udvikling i historien, selvom intet bliver lagt 

fast. Det er ren brainstorm. Jane roser dem og siger ”Vi beslutter ikke endnu 

hvad det er for et problem. Men super godt at I tænkte med” og drejer det hen 

mod elevernes hovedpersoners kommende problem.  

Nu skal elevernes hovedperson møde en person, der 

skaber et problem for dem. Janes figur møder fx 

skulpturen ”Tatoo” (fra andetsteds på museet) og hun 

holder en udklippet fotokopi af ham op mod maleriet, 

hvor Ilse bor (Janes hovedperson, som hun også holder 

en kopi af). ”Hvilke problemer skaber han?” spørger 

hun. ”Han skader udsigten” foreslår en elev. Jane griber 

den og snakker om ”først i historien… og senere i 

historien” og tegner dermed en udvikling i handlingen. 

”Måske vil han bor der?” spørger en elev. ”Eller sejle 

over til øen”. ”Ja, og der ligger hendes hemmelige ting 

jo” siger Jane. Andre elever foreslår at han måske vil 

dræbe hende, ødelægge søen, ”Han kunne måske 

hælde olie i vandet?”, springe huset på billedet i luften, 

brænde båden, smide ting i vandet, bruge søen som 

toilet eller låne en båd og sejle væk. Jane og eleverne 

digter sammen. De er alle på og deltager aktivt. Alle vil 

gerne påvirke historien. Der kommer hurtigt handling og 

udvikling i historien, selvom intet bliver lagt fast. Det er 

ren brainstorm. Jane roser dem og siger ”Vi beslutter 

ikke endnu hvad det er for et problem. Men super godt 

at I tænkte med” og drejer det hen mod elevernes 

hovedpersoners kommende problem.  
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje Case 1: Samarbejde som  

• Bidrager til det samme  

• Elevernes fortællinger 

• Forskelle fra hinanden 

• At bruge Arkens kunst og figurer 

• Cooporation 

• Delt ansvar: Jane på og Mette er ikke. 

• Collaboration 

• Hjælp og vejledning fra alle 

Samarbejde 

Cooporation 

Forskelle fra 
det samme 

Collaboration 

Bidrager til det 
samme 



22. MAJ 2017 

KRITISK VEN 

 
 ASSISTANT PROFESSOR, PH.D 

LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN AARHUS  
UNIVERSITET AU 

For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje At skabe en fortælling 

Arken som inspirationskasse 

Elevernes processer og 

dialoger 

At komme med i fortællingen 

At komme fra billede til tale og 

til tekst 

Hvordan komme fra indre 
proces til ydre fortælling? 

 



22. MAJ 2017 

KRITISK VEN 

 
 ASSISTANT PROFESSOR, PH.D 

LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN AARHUS  
UNIVERSITET AU 

Eksempel på et citat 

 

Du kan se alle 

tilgængelige  

layouts ved at vælge 

’Layout’ i  

højreklik-menuen 

Case 2: Observation, Arken, 11.5.2017 

Nu siger Jane at deres hovedpersoner skal ud og rejse (og møde denne 

problemperson) og derfor skal passet stemples. Jane har taget tre små 

stempler med. Vi stempler med en sur smiley (fordi der kommer et problem) 

og et par fødder (symboliserer vandring) – eleverne spørger ind til hvorfor. 

Tænker, det er en måde at bygge karakterernes historik op på, der måske 

skulle have været forklaret. Vi går ned mod Gys. Allan siger til Mette ”Jeg 

forstår ikke hvad det er vi er i gang med”. Eleverne skal gå udstillingen 

igennem og finde en problemperson. Jane viser nu alle hvordan man tager et 

skarpt billede med iPad´en mens hun fotograferer Tatoo, der står ude foran 

indgangen til Gys.  

Eleverne får lov til selv at gå rundt i udstillingen, og selvom der er andre hold, 

er der egentlig meget roligt. En af pigerne bliver grebet af at tage billeder af 

alle skulpturerne. Andre spørger mig hvordan skulpturerne egentlig er lavet. 

Da jeg siger, de er malede, tror de ikke på mig. Kommer til at tænke på, at det 

er noget, der slet ikke er blevet snakket om.  
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje Case 2: Samarbejde som  

• Bidrager til det samme  

• At forme karaktererne 

• Forskelle fra hinanden 

• At være på egen hånd på museet 

• Cooporation 

• Åben men formuleret opgave 

• Collaboration 

• Hjælp og vejledning fra alle også til 

elever med særlige behov. 

Samarbejde 

Cooporation 

Forskelle fra 
det samme 

Collaboration 

Bidrager til det 
samme 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje At lave pas 

Skolen og Arken  

Undervisning & arbejdsproces 

Tegner et pas, finder karakter 

og spejler sig selv 

Skrift, karakterer og elever 

At bygge en karakter op og 

lade fortællingen tage form 

Hvad skal vokse ud af 
elevernes pas? 
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Du kan se alle 

tilgængelige  

layouts ved at vælge 

’Layout’ i  

højreklik-menuen 

Case 3: Observation, Arken, 11.5.2017 

Efter pausen sætter hele klassen sig foran et stort maleri i samlingen. Jane 

spørger Mette undervejs ”Er der noget, der skal uddybes? Eller fortælles? Var 

det klart nok?”. Det mener Mette det var og Jane fortsætter. Vi går ned i 

Lys/mørke- udstillingen. Jane ser gerne at denne måde at bruge samlingen 

på kan blive mere permanent og er spændt på om det giver eleverne noget i 

forhold til historierne. ”Forhåbentlig” siger Mette og lyder lidt usikker. 

Jeg [Anne] snakker med Mette om noget af det dansk-faglige, der er på spil. 

Eleverne får fx ikke lov til at tænke historien til ende inden de begynder på 

den. Det er stik modsat af hvordan hun/de normalt arbejder. De skal i stedet 

lade historien styre af en påvirkning udefra. Et æstetisk stillads, som Jane 

udtrykker det men stiller spørgsmålet om det overhoved giver mening med 

sådan et æstetisk stillads – og hvordan i så fald? Eller forsvinder det igen? 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje Case 3: Samarbejde som  

• Bidrager til det samme  

• Rammesætte elevernes fortællinger 

• Forskelle fra hinanden 

• At begynde med figurerne 

• Cooporation 

• ? 

• Collaboration 

• At give plads til hinanden og lade sig 

inspirere 

Samarbejde 

Cooporation 

Forskelle fra 
det samme 

Collaboration 

Bidrager til det 
samme 



22. MAJ 2017 

KRITISK VEN 

 
 ASSISTANT PROFESSOR, PH.D 

LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN AARHUS  
UNIVERSITET AU 

For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje Hvad skal der låses op for? 

Kroppenes fortællinger 

Gys, tabu, natur 

Fordomme 

”Ingen nøgne børn” 

Hvad skal de nøgne 
skulpturer åbne op for? 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

Tre typer K-labs (jf. Jane) 

1. Et helt årgangsteam har forløb på én gang og har afsat fx en flexuge. De byder tilbage på 

lærerworkshoppen med blot nogle overordnede retningsgivende ord. 

 2. En enkelt årgang. Lærerne føler stor usikkerhed over for hvordan samarbejdet skal forløbe. 

Vi foreslår muligheder med afsæt i erfaringer (hentet fra type 1-forløbene). 

 3. En enkelt årgang. Læreren ser masser af muligheder og byder tilbage. Vi udvikler 

forløbsbeskrivelse i fællesskab, og vi tuner os ind på hinanden hen ad vejen. Der er 

fokuspunkter og overskrifter, men slutresultatet kan flytte sig. 

RAMME 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje Samarbejde som - diskussion 

1. Et helt årgangsteam har forløb på én gang 

og har afsat fx en flexuge. De byder tilbage 

på lærerworkshoppen med blot nogle 

overordnede retningsgivende ord. 

Hvordan karakterisere samarbejdet? 

Hvilke udfordringer? 

Hvilke muligheder? 

Samarbejde 

Cooporation 

Forskelle fra 
det samme 

Collaboration 

Bidrager til det 
samme 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Overskrift  

MAKS. én linje Samarbejde som - diskussion 

2. En enkelt årgang. Lærerne føler stor 

usikkerhed over for hvordan samarbejdet 

skal forløbe. Vi foreslår muligheder med 

afsæt i erfaringer (hentet fra type 1-

forløbene). 

Hvordan karakterisere samarbejdet? 

Hvilke udfordringer? 

Hvilke muligheder? 

Samarbejde 

Cooporation 

Forskelle fra 
det samme 

Collaboration 

Bidrager til det 
samme 
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