
Skulpturen ”No human is an Island” er inspireret af yoga-tera-
pi-puder og fordybningerne i marmoren inviterer til, at du kan 
hvile dit hoved i dem. Derfor er værket aldrig det samme, men 
vil forandre sig afhængig af, hvem der interagerer med det. Har 
du mon mod på at lægge dig ned?

1) Samtale – Mød værket

a) Hvordan tror du, at det føles at ligge på skulpturen?

b) Forestil dig, at du lægger dig ned på skulpturen. Forestil dig så, at to 
klassekammerater, to familiemedlemmer og to borgere skiftevis lægger 
sig ned ved siden af dig. Bliver din oplevelse af at ligge på skulpturen mon 
ændret afhængig af, hvem der ligger ved siden af dig? Begrund svaret.

c) Tror du, at din opfattelse af værket er forskellig afhængig af, om der er 
nogle der kigger på dig mens du ligger der eller ej? Begrund svaret.

2) Øvelse – Kunsten at skabe fællesskab

a) Hvordan skaber du trygge rum/situationer, der giver en følelse af fæl-
lesskab og nærvær i din praksis? Kom med et eksempel på dette.

b) Hvad betyder fysisk nærhed i dit pædagogiske arbejde?

c) Hver skulptur er lavet til at tre personer kan ligge der. På grund af 
tidens afstandskrav kan dette dog ikke lade sig gøre i øjeblikket. Hvordan 
kan du være med til at højne følelsen af fællesskab blandt børnene/de 
unge under pandemien?

3) Kreativ praksis – Intet menneske er en ø

Rollespil: Du befinder dig på en øde ø. Tror du. For pludselig møder du 
to andre på øen. I beslutter jer for at lægge jer ned på skulpturen. I rol-
lespillet er det vigtigt, at I påtager jer en rolle, der forstærker indbyrdes 
forskelligheder - fx barn/gammel, fattig/rig, barn/pædagogisk assistent, 
landsbybo/bybo osv.

I rollespillet skal I tale jer hen til et fællesskab på øen på trods af jeres ind-
byrdes forskelligheder.

No Human is an Island

Emner: 
Kropssprog, empati, kommunikation, individ og 
samfund, øget bevidsthed om egen rolle som om-
sorgsmedarbejder, personlige grænser, lighed, fælles-
skab, nærhed og intimitet. 
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