
KICKSTARTFORLØB FOR UNGDOMSUDDANNELSER 
I SAMARBEJDE MED ARKEN UNDERVISNING 
 
Hvad er KICKSTART? 
Kickstart er navnet på ARKENs længerevarende undervisningsforløb (ofte ugeforløb), som 
planlægges, udføres og evalueres i et samarbejde mellem uddannelsesinstitution og museum. 
Forløbene omfatter både tid med en af ARKENs undervisere, men også tid, hvor lærer/lærerteam 
arbejder videre på egen hånd. Forløbene bygger på den erfaring, at 1 + 1 giver mere end 2, når 
museumsunderviseres og læreres forskellige kompetencer og ekspertise arbejder sammen, og når 
eleverne får mulighed for gentagne besøg i det anderledes læringsrum, som museet udgør. 
Kickstartforløb tilbydes til alle ungdomsuddannelser. 
 
Hvilke fag retter forløbene sig imod? 
Forløbene er altid relevante for billedkunst og dansk – og ofte inviterer den enkelte udstilling til 
andre tværfaglige koblinger. Eksempelvis lægger ARKENs efterårsudstillinger 2016 med hhv. 
Gerda Wegener og Martin Bigum op til at samarbejde om tematiske forløb om køn og identitet og 
billeder og erindring, der også kan være relevante for fagene samfundsfag og 
historie. 
 
Det er også oplagt at have tværfaglige dimensioner som fx projektarbejde, kreativitet eller 
innovation som omdrejningspunkt for forløbene. Endelig er det karakteristisk for forløbene, at de 
vægter elevernes rolle som reflekterende medproducenter af viden, og derfor er de relevante for 
elevernes alsidige udvikling. 
 
Hvordan er Kickstart-samarbejdet struktureret? 
Planlægning 
Kickstartforløbets datoer aftales med ARKENs Undervisning, gerne i god tid. Der aftales også et 
møde for planlægning af forløbet. På mødet, som typisk foregår på ARKEN, 
har lærerne mulighed for at se de relevante udstillinger, og vi fastlægger i fællesskab forløbets 
indhold i grove træk. Der er altid mulighed for tværfaglige vinklinger. Med udgangspunkt heri 
udarbejder ARKENs underviser en forløbsplan, som sendes til lærerne. Lærerne planlægger, 
hvordan de på egen hånd kan arbejde videre. 
 
Gennemførelse 
Et ”standard” kickstartforløb med en klasse består af 7½ undervisningstimer sammen med 
ARKENs underviser, fx fordelt med 1½ times opstart ude på uddannelsesstedet og to workshops à 
3 timer på ARKEN. På ARKEN arbejder eleverne både i udstillingerne og i museets værksted. 
Herudover arbejder lærer/lærerteam undervejs/efterfølgende selvstændigt med forløbet i et valgfrit 
omfang.  
 
Forløbet kan efter ønske afsluttes med et forældrearrangement på ARKEN, hvor eleverne viser 
produkter fra forløbet frem i museets værksted. De får også mulighed for at vise ARKEN til deres 
familier, som har gratis adgang til hele museet i forbindelse med arrangementet. 
 
Evaluering 
Forløbet evalueres kort. Evalueringsformen aftales på det indledende møde. 
 
 
 


