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PRAKSIS

& ETNOÆSTETIK

- Hvad er “normalt” og hvad er “anderledes” 

Praksisopgave til teoretisk artikel om “Postkolonialisme” 
og/eller “Ætnoæstetik” fra Andersen & Porse: Teori til analyse 
og praksis i billedkunst, Praxis, 2021. Teorien læses før, under 
eller efter praksisopgaven - fx som lektie.

Opgaven printes eller downloades og udleveres til eleverne, der 
udfører opgaven. ELEVEN skal dokumentere og reflektere over 
processen i deres individuelle portfolio. Som hjælp hertil kan 
“Portfolioark til praksis.pdf” udleveres til eleven.

postkolonialisme



PROBLEMSTILLING: Hvordan kan vi vender op og ned på, 
hvad vi opfatter som “normalt” i forhold til “anderledes” / 
“fremmed” / “eksotisk” / “etnisk”?
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& ETNOÆSTETIK 

postkolonialisme
OPGAVEBESKRIVELSE:

Materialer: 
Elevernes genstande - LEKTIE: hver elev bedes tage 1 ting 
med hjemmefra, som de synes er “normal”

Varighed: 1-2 lektioner

Grupper: Eleverne deles op i grupper på 3-5 - eleverne 
bytter genstande med en anden gruppe - man arbejder 
altså ikke med sin egen genstand.

INTRO: Postkolonialisme og Etnoæstetik handler om 
forskelle - eller ideen om forskelle. Om, at der er forskel 
på, hvad en gruppe opfatter som normalt og hvad den 
samme gruppe opfatter som anderledes, fremmed, 
eksotisk. Man opfatter sig selv og det man kender som 
“normalt” og andre, man ikke kender, som “anderledes” - 
det er helt fundamentalt for mennesker. Men i 
virkeligheden findes der ikke noget, der er normalt eller 
anderledes - alt afhænger af øjnene, der ser. 

I skal nu lege, at I kommer fra en fjern fremtid eller det 
ydre rum. I har fundet 3-5 genstande fra jorden anno 
2022, men aner INTET om, hvad de er eller hvad de har 
været brugt til eller har  betydet. Det skal I selv finde på! 

Lav en udstilling med jeres genstande og forklaringer på, 
hvad de er, betyder, deres værdi mm. 


