
INDLEDENDE OPGAVER
CASE: ARKEN

Fokusområder: 
• Du kan fortolke et kunstværk.
• Du har viden om kunstneriske virkemidler.  
• Du kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.

 
ARKEN Museum for Moderne Kunst er et af Danmarks yngste kunstmuseer og har 
en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst. Samlingen indeholder flere end 
400 værker, men der er ikke plads til at udstille dem alle hele tiden. Derfor skifter det, 
hvilke kunstværker der kan opleves på museet, og hvordan de bliver udstillet. 

På ARKEN har medarbejderne i et stykke tid drømt om et lille udstillingsprojekt, som 
involverer museumsgæsternes tanker på en særlig måde. Arbejdstitlen på projektet 
er SOFASTYKKER.

Sofastykker
Hvad ville der ske, hvis et kunstværk rykkede hjem til en museumsgæst? Hvordan ville 
rummets indretning spille sammen med kunstværket og påvirke dets udtryk og histo-
rie? Hvilke tanker ville det sætte i gang hos museumsgæsten og andre, der besøgte 
rummet? Kunne de tanker give inspiration til fremtidige udstillinger på ARKEN?

ARKEN vil gerne invitere dig til at medvirke i projektet. I de følgende opgaver skal du 
arbejde med et af tre værker fra museets samling – du vælger selv hvilket. Værkerne 
finder du i bilaget ”Tre værker – ARKEN”.



KUNSTBLOG 
Du skal skrive et blogindlæg til deling på ARKENs hjemmeside, så andre museumsgæster kan 
få indblik i projektet.

OPGAVE 1:
Skriv titlen på det værk, der skal flytte ind i dit hjem. Det er overskriften på dit blogindlæg.

OPGAVE 2:
Skriv teksten til blogindlægget. Du skal komme ind på følgende ting:

• Hvor du vil placere værket i dit hjem og hvorfor. Forklar placeringens betydning for oplevel-
sen af værket.

• Eksempel: Du hænger et portræt op i dine forældres drivhus. Samspillet mellem planterne 
og portrættet giver en oplevelse af, at personen på billedet er i pagt med naturen.

• Tanker som det valgte værk sætter i gang hos dig.
• Beskriv, hvordan andre i hjemmet vil reagere på værket og hvorfor.
• Du skal inddrage mindst tre kunstfaglige begreber fra nedenstående boks i din besvarelse. 

Du får ikke ekstra point for at inddrage flere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit blogindlæg vil blive vurderet på, om du:
• inddrager de omtalte punkter i din besvarelse, dvs. værkets placering, dine egne tanker og 

andres reaktioner
• inddrager tre kunstfaglige begreber fra boksen, hvor det er relevant
• skriver i et klart og varieret sprog, der passer til genre og situation
• skriver sprogligt og grammatisk korrekt.

KUNSTFAGLIGE BEGREBER
SYMBOLIK FARVEVALG KOMPOSITION

FØLELSER BUDSKAB PERSPEKTIVERING

HANDLING MATERIALER GENRE


