
LUDO-didaktik

En model for Åben Skole forløb (20 min.)
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Hvorfor fra model til LUDO-didaktik?

Didaktik: Begrundet planlægning, udførelse 
og evaluering af undervisning. Materialitet er 
en del af den didaktiske tænkning! 

Homo ludens: Det legende menneske 

Bogskaverne står for følgende:

 L: Legende tilgange til læring via kropslighed

 U: Undervisning med undring 

 D: Dialogisk, demokratisk og differentieret  

 O: Organisering af organisk undervisning 

Se kasserne i lokalet
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LUDO-modellen: fire dimensioner/værksteder

 Modellen og didaktikken er inspireret af 
faget billedkunst  - samme emne, men 
forskellige materialer og teknikker 

 Følgende ‘værksteder kan kræve mere eller 
mindre materialer, værktøj og grej – analogt 
som digitalt.

 Mellemrummene er det interessante!

 Hvad er et værksted?

- I klassen/på skolen?

- I erhvervslivet/på muserne/i foreningerne?
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Flere veje til Rom - og til Playful Learning

 Hvad er målet? Hvor skal vi hen?

 Didaktiske principper for Playful Learning:

1. Fælles billeder gennem forskellige medier og 
materialer 

2. Planlæg åbent og udnyt det uforudsigelige

3. Det skal give mening i professionen/livet/LLL 
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Erfaringer med Åben skole og LUDO-modellen

LUDO-didaktik som en brobygger der kan  ‘strække’ 
et besøg ‘udefra’ på skolen  - eller en tur ud af skolen 
til naturen/kulturinstitutioner, foreninger eller 
erhvervsliv.

 7. klasse i dansk – H.C. A. og eventyr på 
plejehjemmet!

 Billedkunst, kunstmuseum og EUA-vejledning: Ud 
af haven med Adam og Eva! 

 9.kl. samfundsfag/dansk/drama: Rundt om 
medierne - i samarbejde med Mediehus. 
Lokalsamfund og foreninger   
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Det tredimensionelle kan hentes ind… vha. ÅS 

 Forskning om artefakter, der giver 
deltagelsesformer: eng. 4. kl. samfundsfag i 9. kl. 

 ‘Wunderkammer’  og LAB’s mm.

 Skolen som et eksperimenterende værksted 
med besøg udefra og på besøg i det omgivende… 

 Teknologiske muligheder for elever som  
verdensborger, der kan ‘besøge’ hele verden 

 Spørg til elevernes bagage og netværk… 
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Åben Skole som brobygger for dialoger om verden

Internationale studerende har arbejdet med 
emnet Home Sweet Home! – om at invitere 
andre til dialog, om det man har arbejdet med.

Når man vækker andres nysgerrighed med 
afsluttende frembringelser – så får ens arbejde 
betydning – i et bredere perspektiv! 
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Hvor finder jeg mere om LUDO-didaktik?

• 1D: Artikler – send mig en mail: amha@pha.dk

• 2D: Kopiark med modellen 

• 3D: Udstilling - eksempel på ‘værksteder’

• 4D: Videoer på vej …                  PD modul Åben skole

• Artiklerne: 

• Hansen, Anette Møller  (2018) Æstetiske erfaringer - på vej mod en 
innovativ didaktik I Begribe og gøre

• Hansen, Anette Møller (2018) Få eleverne i spil med LUDO-modellen I Liv i 
skolen nr. 3 2018

• Hansen, Anette Møller (2020) Entreprenante didaktiske designs mellem 
verdensmål og vendeklodser I UP nr. 2 2020 Tema Innovation og 
entreprenørskab 
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https://phabsalon.dk/modul/aaben-skole-samarbejde-paa-tvaers-1/

