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Kunst og ordløse historier

At fortælle med materialer

5. klasse

Hvor ARKEN  Museum for Moderne Kunst. Skovvej 100, 2635 Ishøj

Varighed 3 timer

Forberedelse Evt. forberedelse aftales på lærerworkshoppen

Billedkunst, dansk

Billedkunst: kompetenceområderne billedanalyse, billedfremstilling og 
billedkommunikation  
Dansk: kompetenceområderne fortolkning og fremstilling
Det tværgående tema innovation og entreprenørskab

Forud for forløbet skal minimum én deltagende lærer deltage i en 2 timers 
obligatorisk forberedende workshop. Her vil elevforløbet blive 
gennemgået. Formålet er at give læreren redskaber til både at forberede 
eleverne på forløbet, men også at gøre læreren opmærksom på de 
elementer af forløbet, som de kan arbejde videre med efterfølgende og i 
andre sammenhænge.

Arrangør ARKEN  Museum for Moderne Kunst

Kan et kunstværk uden ord fortælle en slags historie? Eller kan det få dig til at fortælle ordløse 
historier, som du ikke troede,
du kunne finde på? I workshoppen bruger vi kunstværker på ARKEN som inspiration til at skabe 
fortællinger på nye måder.
Vi undersøger udvalgte, aktuelle kunstværker på kreative og sanselige måder og bruger dem som 
inspiration til at fortælle
nye sære, skæve eller poetiske historier – med materialer i stedet for med ord.

Formål - Eleverne arbejder undersøgende og medskabende med æstetiske udtryk i 
et eksternt læringsrum
 - Eleverne gør sig erfaringer med at kommunikere gennem materialer og 
æstetiske valg
 - Eleverne gør sig erfaringer med varierede deltagelsesformer i et kulturelt 
fortolkningsfællesskab
 - Eleverne møder samtidskunstens eller den moderne kunsts 
udtryksformer som et supplement til deres billed horisont

Fælles mål

Lærerkursus

Klassetrin

Fag

Type Billedkunst

Samarb. partner
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Telefon 4354 0222 E-mail undervisning@arken.dk

Kontaktperson

Booking 4354 0222 undervisning@arken.dk

Præsentation ARKEN ligger på Kunstens Ø midt i Ishøj Strandpark.
Museets arkitektur minder om et enormt, strandet skib, som det ligger der 
tæt ved stranden og havet.
ARKEN viser moderne kunst og samtidskunst i sin permanente samling og i 
skiftende særudstillinger. Museet er optaget af at tilbyde et involverende 
museumsrum og ønsker gennem sine udstillinger og aktiviteter at engagere 
den besøgende både følelsesmæssigt og intellektuelt.

Børn og unge ARKEN Undervisning tilbyder undervisningsforløb for børn og unge i 
børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse.
Forløbene tager udgangspunkt i det konkrete møde mellem børnene/de 
unge, udvalgte kunstværker og ARKENs underviser. Gennem dialog og 
kreative tilgange skabes et aktivt og involverende rum for læring og 
oplevelse. Der lægges således vægt på at lære af og med kunsten, snarere 
end at lære om den.
Til børnehavebørn tilbyder ARKEN forløb af 1½ times varighed med afsæt i 
museets samling eller arkitektur. I forløbene møder børnene kunsten eller 
arkitekturen gennem sansebaserede og kropslige tilgange. Forløbene 
indeholder også billedskabende aktiviteter i udstillingen eller i ARKENs 
værksted.
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