
”Værk”tøj 
- til at forstå mennesker

Stine Godsk Skyum og Marie Koch-Rasmussen

Undervisningsmateriale til kunstfaglige samtaler 
på Randers Social- og Sundhedsskole

Til Social- og sundhedshjælpere og
Social- og sundhedsassistenter



Indhold
4  Vejledning til undervisere 

6  Hvordan bruges værkerne i undervisningen? 

8  Penche-toi! Penche-Toi! 

10  Affekt meterologi 

12  Memento

14  Bænk

16  Circle of Life

18 ”Dagdrømme”

20 ”Kroppe”

22  Colleagues

24 ”Kvinder”

26  Giv blod og Rummelighed

28  No Human is an Island

30  Humanus

32  Untitled (Nostalgia 2)



Vejledning til undervisere

Undervisningsmaterialet ”Værk”tøj - til at forstå men-
nesker skaber nye og utraditionelle rammer for, hvor-
dan elever på Randers Social- og Sundhedsskole kan 
forstå og diskutere deres faglighed. Centralt i under-
visningsmaterialet er en forståelse af, at arbejdet med 
kunst kan tilbyde målgruppen et andet refleksionsrum 
- et værktøj -, der kan give dem en større bevidsthed 
om egen rolle som fremtidige omsorgsarbejder. Mate-
rialet ligger ikke op til, at der er rigtige/forkerte svar. 
I stedet er det vigtigt, at eleverne tør tale om kunsten. 
De skal opleve kunsten som tilgængelig og relevant 
i forhold til deres forståelseshorisont. Derfor er un-
dervisningsmaterialet udviklet med afsæt i elevernes 
eksisterende forståelseshorisont, erhvervsskolens prak-
sisnærhed og -fagbegreber.

Generelle mål for undervisningsmaterialet

 » Eleverne skal bruge værkerne til at blive klogere på spørgsmå-
lene: Hvorfor og hvordan vil jeg gerne arbejde med menne-
sker?

 » Eleverne skal tilegne sig en større grad af refleksion over de 
mere abstrakte, eksistentielle perspektiver, der ligger til grund 
for deres profession som velfærdsarbejdere.

Med kunsten som udgangspunkt skal eleverne erhverve sig kom-
petencer, der udvider deres dannelsesmæssige horisont. 

De skal arbejde med: 

 » Narrativer, nuancer, ambivalens, forholdet ml. del og helhed.

 » At sætte ord på eksistentielle temaer såsom sorg, død og  remi-
niscens.  

 » At danne en metabevidsthed om egen praksis og identitet.

 » At styrke deres empati igennem narrativt arbejde med værker-
ne.

 » Højnet opmærksomhed på det kropslige. Den anatomiske 
såvel som kommunikative krop.

Kompetencer



Undervisningsmaterialet tager afsæt i de enkelte værker, men 
er rettet mod elevernes aktive involvering. Undervisningsma-
terialet er desuden struktureret i niveauer, der gør, at materi-
alet kan anvendes i kortere og længere forløb. 

Niveauerne er karakteriseret følgende:

1) Samtale: Samtalen styres af en række spørgsmål, der både 
tager sit afsæt i det enkelte værks kunstfaglige indhold og 
elevens egen faglighed. Herved introduceres eleven for et re-
fleksionsrum, hvor kunsten aktualiseres igennem hverdags-
sproget og elevens eksisterende forståelseshorisont.

2) Øvelser: I mindre grupper præsenteres praksisøvelser, 
der aktiverer og uddyber deres netop erhvervede opmærk-
somhed på værket i relation til deres faglighed og aktuelle 
praksiserfaring. Hensigten er at gøre det lettere for eleven at 
diskutere og reflektere over konkrete problemstillinger fra 
uddannelsens teori og praksis.

3) Kreativ praksis: Med afsæt i de foregående to trin 
igangsættes en kreativ praksis, der giver eleven en dybere 
forståelse af værket i relation til egen faglighed. Centralt på 
dette niveau er, at eleven får lejlighed til at eksternalisere det 
foregående gennem kreativitet og leg. Den kreative praksis er 
desuden tilrettelagt med henblik på at styrke elevens empati-
ske og narrative kompetencer.

Hvordan bruges værkerne 
i undervisningen?

NB! Det er ikke nødvendigt at arbejde sig igennem samtlige niveauer. 
Afhængig af tid, relevans og differentieret undervisning kan niveauerne 
anvendes efter behov.



Billedserien viser en nøgen kvindekrop, der ligger foroverbøjet. 
Hvert billede dokumenterer en ny kropsstilling, som skaber et 
nyt indtryk af kvinden. Selvom bevægelserne er små og simple, 
sker der alligevel noget nyt i hvert billede, hvis man kigger godt 
efter.

1) Samtale – Mød værket

a) Hvad er i fokus på billederne? Beskriv kvindens krop og rummet, hun 
befinder sig i.

b) Hvordan er billederne forskellige?

c) Hvilke ord tænker I på, når I ser på billederne? Styrke, sårbarhed, svag-
hed eller noget andet? Begrund jeres svar.

d) Er der noget fra billederne, du kan genkende fra din praksis? En følelse, 
et rum, noget kropsligt?

2) Øvelser – I borgerens sted

a) Gå sammen i par og giv hvert billede en følelse eller en stemning. Disku-
ter om I har mødt disse følelser eller scenarier i jeres praksis.

b) Har I oplevet situationer, hvor en borger udtrykte sig tydeligt gennem 
kropssprog? Hvilke situationer var dette? Hvilken betydning havde den 
nonverbale kommunikation i denne sammenhæng?

3) Kreativ praksis – I borgerens krop

Arbejd forsat i par og udvælg enten en situation eller en følelse fra spørgs-
mål a eller b under øvelser og genskab denne med tanke for kunstværkets 
udtryk. Den ene skal være borgeren og være klædt i neutralt tøj. Fx enten 
i sort eller hudfarvet fra top til tå. Forsøg ikke at vise den fotograferedes 
ansigt og tænk over, at rummet skal ligne rummet i kunstværket.

Tag et billede og vis dette frem på klassen. Klassen gætter følelsen/situatio-
nen en på billedet.

Penche-toi! Penche-Toi!  

Emner: 

Kropssprog, empati, kommunikation, privat 
og professionel omsorg, øget bevidsthed om 
egen rolle ssom omsorgsmedarbejder.

Titel Penche-toi! Penche-toi!

Kunstner Sophia Kalkau

Årstal 2009

Placering Randers, a-fløjen, stueetagen



Vi er omgivet af skilte overalt i vores hverdag. Vi kan nemt 
forstå skiltene og har ingen problemer med at følge disse. Men 
hvad gør du, når du møder et skilt, der ved første øjekast ikke 
giver mening. Forsøger du at da at finde en mening med skiltet?

1) Samtale – Mød værket  
 
a) Hvad står der?

b) Er der sammenhæng mellem ordene? Begrund svaret.

c) Hvordan skal skiltene forstås? Positivt eller negativt? Som følelse eller 
fakta? Objektivt eller subjektivt?

2) Øvelse – Kommunikation i praksis

a) Hvordan arbejder I med fakta overfor følelse i jeres kommunikation i 
praksis eller i jeres uddannelse generelt?

b) Hvilken funktion har skilte i jeres praksis? Kom med eksempler.

c) Har I oplevet, at det har været udfordrende at kommunikere med en 
borger i praksis? Hvad betyder dette for den indbyrdes relation?

3) Kreativ praksis – Lav en SOSU-ordbog
 
Klassen laver en fælles ”ordbog” ved at lave sammensætte ord med afsæt i 
den pågældende uddannelse og fagord/begreber. Hver elev i klassen bidra-
ger med ét ord til ”ordbogen”. Ordene skal bestå af et ”objektivt” ord og et 
”subjektivt” ord. Det kunne fx være medicinske udtryk (diagnose, sygdom, 
medicin) vs. følelse.

Når ”ordbogen” er færdig tages en snak om udvalgte ord på klassen. Hvilke 
billeder og associationer skaber de nye ord?

Affekt meterologi

   

Titel ”Himmelhåb”, ”Sorgregn”, 
”Soltrøst” og ”Jubelsne”

Kunstner Søren Jensen

Årstal 2018

Placering Randers, c-fløjen, 1. etage

Emner: 

Kommunikation, sprog, diagnosticering, 
kulturmøder, fakta vs. følelse.



Da kunstnerens far skulle på plejehjem, tog hun en række foto-
grafier af genstande fra sit gamle barndomshjem. Hun udvalgte 
ting fra farens have og satte dem sammen med forskellige ting 
fra huset. Disse genstande repræsenterer særlige minder og har 
derfor en bestemt betydning for kunstneren. Dog giver de ikke 
umiddelbart mening for os, der ser på billedet. Eller gør de?

1. Samtale - Mød værket

a) Hvilke genstande ser I på billederne? Har billederne noget tilfælles? 
Hvordan ser naturen ud – er den levende eller død? Er det forår eller efter-
år? Er tingene maskuline eller feminine? Begrund svarene.

b) Hvad fortæller kunstneren, som pårørende, om sin far? Har de et godt 
forhold?

c) Hvorfor tror I, at kunstneren har valgt at tage disse fotografier af hendes 
fars ting? 

2. Øvelse – Iscenesættelse af identitet

a) Har I i jeres praksis oplevet, at der har været en uoverensstemmelse mel-
lem, hvad en borger fortæller om sig selv og hvad den pårørende fortæller 
om borgeren? Diskutér hvordan man skal håndtere denne situation.

b) Hvis du skulle lave tilsvarende billeder med genstande fra dit barndoms-
hjem, der har en helt særlig betydning for dig, hvordan ville billedet så se 
ud?

3. Kreativ praksis – Overgange i livet

Forestil dig at en borger, du kender godt, laver et opslag på Instagram. Op-
slaget handler om en vigtig overgang i dennes liv - f.eks. bryllup, første dag 
i børnehave/skole, flytning på plejehjem, tabet af en ægtefælle osv. Men i 
stedet for at vise denne situation, viser opslaget 3-4 ting, der repræsenterer 
denne overgang. 

Tag et billedet til opslaget og sigt efter at give billedet det samme udtryk 
som billederne i ”Memento”. Knyt evt. hashtags til opslaget.

Memento

Emner: 
Reminiscens, relationer, pårørende, etik, livshistorier, 
forståelse af hjemligheder, identitet, sorg, iscenesættelse, 
død, samarbejde, sygeplejehistorie, demens, halluciation, 
dataindsamling.

Titel Memento (6 værker)

Kunstner Jeanette Land Schou

Årstal 2011

Placering Randers, a-fløjen, stueetage

Ozelot med gul lærk og birkebrænde Troldhassel, snor og æble med orm Storkenæb og mink

Ginkgo, knappenåle og mos Vedben og hyben med skruer Berberis og tændstikker, aske



I værket ”Bænk” er et orange menneske blevet til et møbel, vi 
kan sidde på. Når vi sætter os på bænken, kan vi slappe af og 
måske glemme, at det er et menneske, vi har under os. Menne-
sket er ikke længere et menneske, men bliver i stedet et redskab. 
Hvordan føles det at bruge et andet menneske som et redskab?

1. Samtale – Mød værket

a) Hvordan vil du beskrive menneskets krop og position? Hvilket køn har 
mennesket? Er det sårbart, stærkt, udsat, trist? Tænk på i hvilke situationer 
mennesket ligger ned.

b) Sæt dig på bænken. Er mennesket stærkt eller svagt nu?

c) Hvorfor tror I, at mennesket har en anden farve end bænken?

2. Øvelse – Kunsten at drage omsorg

a) Hvis du mødte personen på bænken i din praksis, hvordan ville du så 
drage omsorg for vedkommende?

b) Har du oplevet, at en borger har bedt dig om noget, der ikke var i over-
ensstemmelse med dit etiske standpunkt? Hvordan håndterede du dette?

3. Kreativ praksis – Etik og omsorg

Gå sammen i grupper på fire og lav et rollespil. En er personen på bænken 
(vælg selv alder og køn på personen), en anden er pårørende og den tredje 
er fagperson. Den sidste observerer rollespillet. Udvælg et etisk dilemma 
fra den forrige øvelse og lav et rollespil over dilemmaet. Når rollespillet er 
færdigt, fortæller observatøren hvilke problemstillinger, han/hun iagttog. 

Gruppen snakker dernæst om fagpersonens mulige løsninger eller handle-
perspektiver i forhold til dilemmaet.

Bænk

Emner: 

Indre og ydre sårbarhed, tingsliggørelse, 
kropssprog, omsorg, magt i omsorgsarbejdet, 
etik, kommunikation.

Titel Bænk

Kunstner Ole Broager 

Årstal 2019

Placering Randers, udenfor foran kan-
tinen



I værket ”Circle of Life” er en fødende kvinde skåret ud af et 
asketræ. Skulpturen fremstår meget realistisk og derfor har vi 
umiddelbart let ved at forstå den. Eller har vi?

1. Samtale – Mød værket

a) Hvordan vil du beskrive kvindens tilstand?

b) Hvilke af følgende ord knytter sig bedst til værket? Romantik, styrke, 
sundhed, liv, power, lidenskab, omsorg eller andet? Begrund svaret.

c) Hvorfor har kunstneren valgt at lave kvinden i træ?

d) Hvordan er ”Circle of Life” et symbol på Randers Social og Sundheds-
skole?

2. Øvelse – Omsorgens ansigt

a) Omsorgsarbejdere skal give omsorg på både på den private og på den 
professionelle front. Diskutér forskellen på den omsorg, du giver til dine 
nærmeste i privaten og den omsorg, du giver som professionel omsorgsar-
bejder.

b) Har du oplevet, at du har brugt din faglige viden om omsorg i dine pri-
vate relationer?

c) Har du oplevet, at du, i din praksis, har haft svært ved at adskille person-
lige følelser fra din professionelle omsorg? Hvordan håndterede du dette?

3. Kreativ praksis – Hvem er du som omsorgsarbej-
der?

Med udgangspunkt i samtalen og arbejdet med ”Circle of Life” skal du lave 
dit eget visitkort. Kortet skal repræsentere den omsorgsmedarbejder, du er 
ved at uddanne dig til at blive. På kortet skal være en illustration, et symbol 
eller et slogan, der viser noget om dig som omsorgsarbejder.

Circle of Life

Emner: 

Omsorg, moderrollen, symboler, private 
og professionelle relationer, refleksion over 
egen  rolle som omsorgsmedarbejder.

Titel Circle of Life

Kunstner Ditte Gantriis

Årstal 2018

Placering Randers, a-fløjen, stueetagen



De tre malerier af Coline Marotta virker umiddelbart puls-
nedsættende og de røde figurer, der findes i billederne, har 
alle gang i en eller anden form for aktivitet. Har de mon andet 
tilfælles?

1. Samtale – Mød værket

a) Hvordan vil du beskrive figurernes aktiviteter, kropssprog, kroppe og 
ansigtsudtryk?

b) Hvordan vil du karakterisere rummet, som figurerne befinder sig i?

c) På baggrund af dine beskrivelser, hvordan ville du så beskrive figurernes 
mentale tilstand?

2. Øvelse – Nærvær og fordybelse i praksis

a) Hvad kan modarbejde eller forstyrre nærværet med borgeren?

b) Har du oplevet at en borger, der, pga. af enten svære fysiske eller psy-
kiske problemstillinger, ikke var i stand til at registrere din tilstedeværelse 
eller behandling? Hvordan oplevede du denne situation?

c) Hvordan hjælper du en borger til at bevare fokus?

d) Når du har tid og mulighed, hvad fordyber du dig så i i din praksis?

3. Kreativ praksis – Vær tilstede i nuet

Stil uret til 2 minutter og find en plads i nærheden, hvor du kan sidde. Start 
urets nedtælling. Luk dine øjne, og træk vejret langsomt ind og ud. Fokusér 
på stigningen og faldet i dit bryst, og prøv kun at tænke på din vejrtræk-
ning. Hvis der er andre tanker, der forstyrrer, skal du anerkende og glemme 
dem for derefter at fokusere på vejrtrækningen igen.

Når de to minutter er gået, skal du reflektere over i hvor høj grad du var i 
stand til at abstrahere fra forstyrrende tanker samt sanseindtryk fra rum-
met. Vend derefter tilbage til værkerne. Ser du anderledes på disse nu?
 

”Dagdrømme”

Emner: 

Kropssprog, privat og professionel om-
sorg, magt og etik i omsorgsarbejdet, 
mentale tilstande, nærvær.

Titel Vertical Dreaming (ongoing Child-
hood), I want to take Richard Brauti-
gan poem collection and read it for 
weeks, then when I’m done I’ll read it 
again og On Becoming a wave

Kunstner Coline Marotta

Årstal 2020

Placering Grenå, uden for teamkontoret

I want to take Richard Brautigan poem collection and read it for 
weeks, then when I’m done I’ll read it again

Vertical Dreaming (ongoing Childhood)

On becoming a wave



Med disse tre værker arbejder Saskia Te Nicklin med, hvad der 
sker, når mennesket dør. Naturvidenskaben fortæller os, at vores 
kroppe nedbrydes og forsvinder. Men gør vi det? Hvilke slags 
aftryk sætter et menneskeliv egentlig?

1) Samtale – Mød værket

a) Hvordan vil du beskrive menneskekroppen i værkerne? Beskriv deres 
kropsdele, hud og ansigtstræk.

b) Virker de døde eller levende? Begrund svaret.

c) Er vi mennesker mere end blot vores kroppe? Begrund svaret.

2) Øvelse – Menneskets spor

a) Hvilke spor efterlader et menneske sig, når det dør?

b) Har du været konfronteret med sorg i din praksis? Hvordan hjælper du 
en borger i sorg?

c) Forestil dig, at du i fremtiden kunne kommunikere med afdøde via en 
digital platform. Ville dette mon afhjælpe sorg?

3) Kreativ praksis – Sorg og eftermæle

Gå sammen i små grupper og diskutér hvilke muligheder der er for at 
fortælle, om dødsfald i dag og hvad der er af forskelle på dødsannoncer, 
mindesider, nekrologer og opslag på sociale medier. Er der nogle særlige 
ordvalg eller beskrivelser, der går igen? Indsaml gerne eksempler fra inter-
nettet på de forskellige genrer, så I kan forklare jeres pointer. 

Derefter skal I udvælge en fiktiv person fra fx en film eller en bog, som 
pludselig er død. I har fået ansvaret for at fortælle om personens død og I 
skal enten skrive en dødsannonce eller en lille nekrolog.
 
Teksterne præsenteres på klassen. Er der ligheder mellem jeres tekster?  
Hvad er vigtigt for en god nekrolog? Og hvilken betydning har disse tekster 
for sorgprocessen og den afdødes eftermæle?

”Kroppe”

Emner: 

Reminiscens, sorg, død, erindring, livshistorier, 
krop og bevidsthed, spor og aftryk, generatio-
ner, kærlighed, demens, psykiske sygdomme.

Titel Pumpkin, Lovers spawning og 
Uden titel

Kunstner Saskia Te Nicklin

Årstal 2017

Placering Grenå, Biblioteket



På fotografierne af Viktoria Wendel Skousen ser vi Nicky, Ri-
kard, Markus og Holger. De er alle kunstnere og er dermed kol-
legaer til Viktoria. Derudover har de det tilfælles, at de har valgt 
at stille op til denne fotoserier, hvor vi ser dem letpåklædte i 
deres senge. Hvordan føles det at kigge på de intime billeder?

1) Samtale – Mød værket

a) Hvordan vil du beskrive de fysiske rum i billederne?

b) Hvilke ligheder og forskelle er der mellem kropssprog og ansigtsudtryk på 
de fire mænd? 

c) Hvordan vil du beskrive stemningen i de fire billeder? Afslappet, fraværen-
de, anspændt, drømmende, fremmed, fortroligt, nærværende eller andet?

d) Føles det grænseoverskridende at kigge på de fotograferede mænd? Be-
grund dit svar.

2) Øvelse - Et kig ind i privaten

a) Hvordan er det at komme ind i en borgers hjem som professionel omsorgs-
arbejder?

b) Har du i din praksis mødt en måde at leve på, der var så fremmed fra din 
egen, at det besværliggjorde din professionelle relation til borgeren? Kom ger-
ne med et eksempel på dette.

c) Hvor går grænsen imellem det professionelle og det private for dig i din 
praksis? Kom gerne med et eksempel.

3) Kreativ praksis – Portræt af en studiekammerat

Gå sammen i par og udvælg en stemning/følelse fra ét af de fire billeder. Den 
ene skal være ”fotograf ” imens den anden skal være den ”fotograferede”. Den 
fotograferede skal portrættere den valgte følelse/stemning. Dernæst vises 
billederne på klassen. 

Klassen gætter hvilken følelse/stemning, der gives udtryk for på billedet.

Colleagues

Emner: 

Kropssprog, privat og professionel omsorg, køns-
roller, identitet, forholdet ml. privat og offent-
lighed, intimitet, magt, seksualitet, stereotyper, 
kollegiale forhold, patientinddragelse.

Titel Nicky, Rikard, Markus og 
Holger

Kunstner Viktoria Wendel Skousen

Årstal 2013-2018

Placering Randers



I de tre malerier af Ida Sønder Thorhauge ser vi en række far-
verige personer i et mørkt landskab. Selvom vi let kan se dem, 
så har vi måske sværere ved at beskrives deres tilstande og ind-
byrdes relationer?

1) Mød værket - Samtale

a) Hvor mange personer er der på billederne og hvordan vil du beskrive 
dem?

b) Ligner maleriet virkeligheden eller er der elementer, der fremstår over-
naturlige? Begrund svaret.

c) To af værkerne har ordet ”død” i titlen. Hvordan optræder ”døden” i 
billederne?

d) Er der omsorg tilstede i billederne? Begrund dit svar.

2) Øvelse – Omsorgens udtryk

a) Hvordan udviser du professionel omsorg med dit kropssprog?

b) Vælg ét billede, der bedst repræsenterer en situation, du har stået i med 
en borger. Hvad var gået forud for situationen?

c) Nævn tre personlige kompetencer, der har betydning for relationen mel-
lem dig og borgeren.

3) Kreativ praksis – Omsorgseventyr

Vælg et af billederne og giv personerne i maleriet karakterer, som I kender 
fra jeres praksis (fx borger, pårørende, sundhedspersonale). Skriv så et kort 
eventyr om en situation, der enten ligger lige før eller lige efter den situati-
on, I ser i maleriet.

Omsorgseventyrerne læses op i mindre grupper.

”Kvinder”

Emner: 

Kropssprog, sorg, død, psykiatri, angst, 
livsformmer, patientinddragelse, relationer, 
tavshedspligt, psykiatri. 

Titel Gurli in despair, Death is always with 
us og Young woman and death

Kunstner Ida Sønder Thorhauge

Årstal 2019

Placering Randers, a-fløjen, 1. etage



De to plakater "Giv blod" og "Rummelighed" er begge lavet med 
henblik på at reklamere for velgørende organisationer. Plakater-
ne har derfor et tydeligt budskab, de ønsker at formidle. De to 
kunstnere bruger forskellige virkemidler til at skabe opmærk-
somhed omkring deres velgørenhed. Spørgsmålet er så - virker 
det?

1) Samtale – Mød værket

a) Hvad er sammenhængen imellem budskabet ”Giv blod” og motivet?

b) Hvordan forstår du fingerens funktion på plakaten fra Dansk Flygtninge 
Hjælp? Er den pegende, løftet, er det en håndsoprækning eller noget andet?

c) Hvad betyder rummelighed for dig?

d) Adskiller plakaterne sig fra andre plakater på skolen? Begrund svaret.

2) Øvelse – Hverdagens helte

a) Mange mennesker har svært ved at komme i kontakt med blod. Forholder 
du dig til blod i din praksis? Kom med et eksempel på dette.

b) Hvornår er det mest nødvendigt for dig at udvise rummelighed i din prak-
sis?

c) Hvis du skulle vælge en velgørende sag at sætte fokus indenfor sundheds-og 
omsorgsområdet på, hvilken vil du så vælge og hvorfor?

3) Kreativ praksis – Tydelig kommunikation

Tydelige budskaber kræver tydelig kommunikation. I er blevet hyret af et re-
klamebureau og I skal lave en plakat, der sætter fokus på en vigtig sag indenfor 
sundheds- og omsorgsområdet. Det er vigtigt, at plakatens budskab kommuni-
keres klart og har skarpe, visuelle virkemidler. Plakaterne udstilles i klasserne. 

Den bedste plakat, med det tydeligste budskab, kåres ved afstemning på klas-
sen.

Giv blod og Rummelighed

Emner: 

Kommunikation, rummelighed, omsorg, 
bevidsthed om egen profession, magt og etik 
i omsorgsarbejdet.

Titel Giv blod og Rummelighed

Kunstner Mormor og Rasmus Koch

Årstal 2011

Placering Grenå, Biblioteket



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 fælles-
skab og nærvær i din praksis? Kom med et eksempel på dette.

b) 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 borgere under pandemi-
en?

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 rollespillet 
er det vigtigt, at I påtager jer en rolle, der forstærker indbyrdes forskellig-
heder (barn/gammel, fattig/rig, patient/SOSU, dansker/afrikaner, land-
mand/ københavner 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, privat og pro-
fessionel omsorg, øget bevidsthed om egen rolle som 
omsorgsmedarbejder, personlige grænser, lighed, 
fællesskab, nærhed og intimitet. 

Titel No Human Is an Island

Kunstner Lea Guldditte Hestelund

Årstal 2016

Placering Randers, udenfor



Kunstværket "Humanus" består af tre store vægge fyldt med 
mange forskeklige ting. Der er både malerier, skulpturer, anato-
miske figurer og andre undervisningsmaterialer. Derfor kan det 
være svært at finde en tydelig mening med alle tingene. Hvad 
lægger du fx først mærke til og hvorfor?

1) Samtale – Mød værket

a) Hvilke ting kan du genkende fra undervisningen? Beskriv disse. 

b) Beskriv hvilke ting på væggen, der handler om menneskets psykologi og 
hvilke ting der handler om menneskets fysiologi? Begrund dine svar. 

c) Er der ting eller kunst på væggen, der får dig til at tænke på en borger, 
du har mødt i praksis? Hvis ja, forklar hvordan. 

2) Øvelse – Omsorg som støtte og ansvar

a) Hvilke hjælpemidler bruger du i det daglige? Fx briller, telefon, medicin 
mm. Og hvordan hjælper du andre mennesker i dit private liv? 

b) Hvordan vil du beskrive det ansvar, du har overfor et andet menneske - 
fx en svag ældre? Brug gerne eksempler fra praksis. 

c) Har du oplevet, at der har været en opgave i forbindelse med din uddan-
nelse, hvor du har været bange for, at dit ansvar overfor et andet menneske 
var for stort? Hvordan håndterede du det? 

3) Kreativ praksis – En fiktiv borger

Udvælg tre ting fra væggen og lav med udgangspunkt i disse en beskrivel-
se af en fiktiv borger. Beskriv borgerens alder, køn og livssituation. Hvilke 
problemstillinger har denne person? Og hvrdan vil du håndtere dette som 
fagperson?

Præsentér jeres resultat i grupper på 4-5 stykker og diskutér ligheder og 
forskelle i, hvordan I har brugt de forskellige ting på væggen. 

Humanus

Emner: 
Kropssprog, overblik, empati, kommunikation, øget 
bevidsthed om egen rolle som omsorgsmedarbejder, 
individ og samfund, ansvar og sårbarhed. 

Titel Humanus

Kunstner Lasse Krog Møller

Årstal 2020

Placering Randers og Grenå



 
På Jonas Frederiksens foto kigger vi nedefra og op på en hver-
dagssituation, som umiddelbart virker enkel at forstå – en bil 
som er i gang med at blive tanket med en tankpistol. Med andre 
ord handler billedet om bilkørsel og om det at tanke og være 
på landevejen. Men er det den eneste måde, vi kan forstå dette 
værk? Og hvordan relaterer det sig til dig og din praksis? 

1) Samtale – Mød værket

a) Hvad var din første tanke, da du så fotografiet og hvilke ord falder dig ind?

b) Hvad tror du kunstneren har villet fortælle med værket?

c) Ordet ”Nostalgia”, som fremgår af værkets titel, er det engelske ord for no-
stalgi. Hvilke tanker giver det dig, når du kigger på billedet? Hvordan kan det 
sættes i relation til din praksis?

d) Hvorfor tror du at billedet er udvalgt til at hænge på Randers- Social og 
Sundhedsskole?

2) Øvelse – Omsorg som støtte og ansvar

a) Randers Social- og Sundhedsskole er udpeget som verdensmålsskole. Men 
hvordan taler billedet i din optik ind i en bæredygtig fremtid? Udvælg det af de 
17 verdensmål, som du mener bedst passer til din forståelse af billedet.  

b) Gå sammen i grupper af tre og diskuter, hvordan vi som mennesker er af-
hængige af hinanden. Tag gerne udgangspunkt i ovenstående overvejelser i 
forhold til bæredygtighedsbegrebet. 

c) Som omsorgsperson er andre mennesker afhængige af dig og din faglighed og 
støtte. Hvad betyder det for dig, og hvorfor?
 

3) Kreativ praksis – En fiktiv borger

Tag et billede med din telefon, som viser en hverdagssituation, hvor noget er 
gensidigt afhængige af hinanden. Tænk gerne ind i din egen praksis som kom-
mende SOSU-assistent eller - hjælper.
Beskriv herefter med få ord, hvordan dit valgte motiv er afhængig af hinanden, 
og hvad der ville ske, hvis de ikke havde hinanden. Se det gerne fra begge sider. 

Untitled (Nostalgia 2)

Emner: 
Nostalgi, frihed, udlængsel, rejser, innovation, ud-
vikling, bæredygtighed, ressourcer, fremtid, tank-
passerpædagogik, læring, håb, længsel, drømme, 
højt til himlen, den åbne landevej, eventyr, omsorg, 
gensidig afhængighed, menneskelige behov, relatio-
ner, kredsløb 

Titel Untitled (Nostalgia 2)

Kunstner Jonas Frederiksen

Årstal 2019

Placering Grenaa, trappeopgang, højre 
fløj




