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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 

• Tak for invitationen! 

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

• 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 

 

INDLEDNING 
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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 

• Hvad er åben skole? – også et spørgsmål om, hvad der er god undervisning! 

• Didaktiske begreber for åben skole: hvordan forstå åben skole og bruge det klart og 

alsidigt? 

• Hvad, hvordan og hvorfor åben skole? 

• Finansiering, organisering og pædagogik: Samarbejde, udbytteformer og udvikling 

• Observationer i Næstved og København 

• Ungdomsskoler, idrætsforeninger, museer, naturskoler 

• Observationer på Arken i maj, juni, november, december 2016 

 

ÅBEN SKOLE PROJEKTET 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular FIRE FORTOLKNINGER AF ÅBEN SKOLE 

 

Dannelse 

og formål: 

Medborgerskab 

Personlig 
udvikling 

Kulturministeriet 

Læring og 

fagopdelte mål: 

Synlighed 

Evaluering 

Undervisnings-
ministeriet 

Kompetence 
og 

Problem-
orientering: 

Arbejdsliv 

Samhørighed 

Kommunernes 
Landsforening 

 

Kreativitet og  

aktivitet: 

Sanselighed 

Håndværk 

Kunstmuseum & 
Kunstnere 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular DIDAKTISKE POSITIONER & KONTRASTER 

At styre efter: 

• 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 

• Arken Undervisning er et eksempel på, at åben skole kan lade sig gøre, fordi man tager 

didaktikken alvorligt. 

• Eksplicit i planlægningen omkring udbytteformer og variationer i undervisningen. 

• Undervisningen er i praksis varieret, spændende og udfordrende for både elever og 

lærere. 

• Partnerskaberne bliver indgået med en fin fornemmelse for de mange variationer af 

skolernes behov 

• Forløbene er gode men kan fortsat gennemtænkes og praktiseres endnu bedre. 

GENERELLE INDTRYK 
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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) Brug elevforudsætningerne i undervisningen 

2) Brug udstillingen til faktisk ‘at lære af kunsten’  

3) Brug opgaver & tekniske hjælpemidler til sansning og refleksion 

 

FEEDBACK TIL ARKEN – TRE POINTER 
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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 
Observation 1: 

”Omviser og lærere mener, at pigerne er rigtig gode til at stille 
spørgsmål til udstillingen. Jeg fortæller en af lærerne, at dette nok 
hænger sammen med, at de modtager en anden undervisning, 
end den som drengene gjorde. Dette forstår læreren slet ikke. Jeg 
fortæller, at drengene blev modtaget med formaninger om, 
hvordan man opfører sig på et museum, mens pigerne blev 
inkluderet fra begyndelsen med en hilsen ‘ hej piger’. Drengenes  
svar på omviserens spørgsmål og egne faglige spørgsmål blev ikke 
værdsat, som i undervisningen af pigerne. Fx blev en dreng 
nærmest skældt ud, da han spurgte, om Nikis kunst var kubisme, 
fordi det skulle de have om næste gang. Pigerne skulle ifølge 
læreren lære at være selvstændige, og drengene skulle ifølge 
omviseren lære at styre deres trang til at røre ved tingene på 
museet, og hun bad dem om at gå ud og røre ved søjlen i 
indgangen, hvis de fik behov for det. Derved ville de jo ikke være 
en del af undervisningen mere, og hun antog tilsyneladende, at de 

på et tidspunkt ville have behov for at trække sig ud.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular BRUG ELEVFORUDSÆTNINGERNE I UNDERVISNINGEN 

 Når eleverne reagerer forskelligt på undervisningen, så er det undervisernes ansvar at 

indrette undervisningen, så eleverne får det samme (ikke det selvsamme) høje udbytte: 

› Ide: Brug elevernes biografi: Hvad får udstillingen jer til at tænke på?  

› Pas på med at konstatere, at nogle elever er bedre til at stille spørgsmål mens andre 

skal instrueres i at gå på museum.  

› Giv plads ved at  bruge tid som didaktisk redskab og ikke som forhindring: Tid er 

kontrol men også deltagelse, variation, prioritering (‘den døde mus princip’) 

 Pas på med at reproducere elevroller fra skolens lærere. Arken har netop mulighed for at 

være et andet sted (er dette en risiko ved partnerskabet?) 
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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 Observation 2: 

”Undervisningen i Niki de Saint Phalle er 
bygget op, så den følger udstillingens 
biografiske form. Vi begynder, hvor Niki selv 
begyndte i opgøret med kirken og hendes 
far. Der er skydebilleder, og eleverne laver 
udsagn eller digte om eller med det, som de 
skal performe. Derefter går vi næste gang til 
afdelingen om Nikis kvinderoller, og eleverne 
skal lave film og billeder. Til slut er vi ved 
Nanaerne og eleverne diskuterer verdens 
problemer, som de efterfølgende skal lave 
kropsskulpturer og film af udenfor.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular BRUG UDSTILLINGEN TIL FAKTISK ‘AT LÆRE AF KUNSTEN’  

 Kunstnernes biografi (Niki og Bigum) placeret tidligt i forløbet som en ramme eller masterfortælling, der 

udfordrer reel dialog med værkerne: 

› Hvilke temaer, problematikker og udfordringer ser eleverne i udstillingen? 

› Sæt den biografiske information ind senere som perspektiver på elevernes udsagn om kunsten 

 Brug udstillingerne på tværs: Niki og Wegener handlede begge om køn, men kun den ene blev brugt 

› Ide: Brug hele museet: Gå ud på hele museet med en opgave. Inddrag alt, fokus på oplevelsen, at 

være på museet, at gå ud med et benspænd/opgave 

 På Arken kan eleverne undre sig:  

› Ved Niki udstilling blev mestendels pigerne udfordret, mens det i Bigum udstillingen gjaldt alle 

eleverne (Art som stiller spørgsmål, Elevernes egne engle som fortolkning) 

› I lærernes øjne er Arken didaktiske vejledere: Lav konkrete øvelser, som lærerne kan tage med 

hjem. 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular OBSERVATION 3: 

Drengenes film om Niki de Saint Phalle: 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular AT BRUGE OPGAVER & TEKNISKE HJÆLPEMIDLER 

 Det blev uklart om eleverne skulle være Niki (imitere hende), være som Niki (bruge 

hendes følelser) eller bruge vrede og indignation (som Niki gav eksempler på) til at 

forholde sig til eget liv.  

 Drengene bliver ironiske: Fjerner sig fra temaet. Bruger ikke kunsten til at reflektere med og 

lære af. Billeder (bricollage) og film (råbefilm) blev kun sparsomt diskuteret og opgaven 

blev ikke stillet, så eleverne skulle tage udgangspunkt i egen hverdag/kendt problematik. 

 Det blev ikke forklaret, hvorfor eleverne skulle klippe sig selv ind. Der blev ikke brugt tid på 

at tematisere, hvilken vrede eleverne har, som de kunne bruge i deres råbefilm 

 Eleverne synes opgaverne med Ipads var kedelige, fordi de havde prøvet noget lignende 

mange gange før og opgaven tilføjede ikke noget afgørende nyt. 



 Øvelser med Nanaernes blev mystiske for eleverne og til indforståede selvfølgeligheder i 

undervisningen.  

› Nanaernes konkrete former kunne fx være at sende sig selv og hinanden ud med 

ideer, budskaber og være deltagende i livet i klasse, skolen, kvarteret, lokalsamfundet 

og byen.  

› Opgaverne omkring verdens problemer var meget brede og langt fra elevernes 

konkrete hverdag. Denne hverdag blev ikke brugt, og det kunne have været et afsæt, 

fx: ’Hvad er det største problem på/ for jeres skole/hverdag?’ 

 I undervisningen blev vanskelighederne i at formidle Nikis metode til elevernes ansvar at 

stille de relevante spørgsmål:  

› Eleverne blev bedt om og ‘bedømt’ på, hvor gode de var til at formulere spørgsmål. 

Elevernes spørgsmål var relativt almene og ukonkrete. Men disse spørgsmål afspejler 

ikke kun eleverne men også kvaliteten af den ramme, som opgaven blev stillet i. 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

 Ide: Brug vreden som kreativ kraft: 

› Nikis kreativitet kommer af en specifik vrede og ikke bare vrede som sådan. 

Undervisningens problem er, at opgaven var uklar, og det bliver derfor en uspecifik 

vrede. 

 Niki de Saint Phalles grundlæggende tematik er frigørelse, men dette blev ikke omsat til 

elevernes oplevelser af behov for frigørelse f.eks. fra roller i klassen, fordomme om Ishøj, 

køn, etnicitet og ungdom etc. 

› Derved er den ikke så kreativ, som den kunne have været fx ved at være indrammet 

af elevernes oplevelser. 

› Den sanselige formidling og undringer i udstillingen forudsætter, at disse gribes, samles 

op og reflekteres, og at der afsættes tid til det. 
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