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INTRODUKTION
I mange år har folkeskolen som institution specialiseret sig i lærerfaget som profession. Det er
en seriøs opgave, hvor det forventes, at læreren som specialist inden for sit område skal levere
professionelle produkter med læringsmål og læringsplaner, der giver børn og unge en kvalificeret
skolegang, der bygger på trivsel, dannelse og læring.
Folkeskolelærere har længe haft et åbent udsyn til verden ved at anvende både kulturinstitutioner
og lokalsamfund i deres undervisning. Med den nye skolereform stilles der imidlertid krav om
et udvidet og mere formaliseret samarbejde mellem skole og lokalt kultur- og erhvervsliv under
konceptet Åben Skole. Dette samarbejde åbner for et fantastisk potentiale, der gribes af mange
aktører, hvorved konceptet bliver realiseret på forskellige måder og i forskellige sammenhænge. I
den forbindelse er der blevet igangsat et større arbejde, der skal undersøge hvad dette potentiale
er og hvad ordningen egentlig kan.
Den statsstøttede Huskunstnerordning kan betragtes som en del af de organiserede aktører, der
kan anvendes i Den Åbne skole. Ordningen har til hensigt at give skoleelever mulighed for at møde
professionelle kunstnere, der kan give dem indsigt i kunstnernes faglighed og processer. Dette
samarbejde mellem skole og kunstner har fungeret på mange måder alt efter hvem initiativtageren
i projektet har været. Det er derfor interessant at undersøge, hvad der sker i elevens og lærerens
møde med kunstneren, og hvordan dette møde kan implementere kunstnerisk kvalitet i skolen.
Med pilotprojektet “Kunstner i Klassen”(KIK) har Dansk Kunstnerråd tilrettelagt et forløb med
udgangspunkt i Huskunstnerordningen. I pilotprojektet undersøges dels det kunstneriske potentiale
i undervisningen, dels samspillet mellem kunstner og faglærer inden for rammerne af Åben Skole.
Med Dansk Kunstnerråd ved roret muliggøres herved et koncept af særlig karakter, idet flere
kunstfag repræsenteret ved Dansk Kunstnerråd, sættes i spil i samme periode og på samme sted.
Hensigten med pilotprojektet er at skabe grundlag for helhed, virkning og retning på ordningen.
Det skal undersøges, hvordan kunstnere og faglærerers samarbejde kan udvikles, og på baggrund
deraf skal der formuleres konkrete anbefalinger, der kan fremme implementeringen af kunstneriske
processer i lærernes undervisning.
Denne rapport indeholder således de væsentlige resultater af udviklings- og pilotprojektet
“Kunstner i Klassen”, som fandt sted over to uger på Hurup skole og Tingstrup skole i september
og oktober 2017. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk kunstnerråd, Thisted
kommune, skolernes ledelse, de involverede kunstnere og lærere samt en lærings- og
evalueringskonsulent.
Formålet med pilotprojektet er, med udgangspunkt i Huskunstnerordningen og Den Åbne skole,
samt med inddragelse af eksisterende viden på området og erfaringer fra lærere og kunstnere i
projektet, at udvikle viden om:
1. Hvordan professionel kunstnerisk viden kan bidrage til udvikling og implementering af
kunstfaglig kvalitet og værdi i tværfaglige undervisningsforløb i folkeskolen.
2. Hvordan implementeringen af et sådan forløb erfares af kunstnere og lærere, set i forhold til
udvikling af strategier, der kan anvendes i forbindelse med et undervisningssamarbejde.
Rapporten er delt op i to dele:
Del 1 “Forudsætninger” omhandler de lovgivningsmæssige, udviklingsmæssige og praktiske
overvejelser, der ligger til grund for projektet.
Del 2 “Resultater” indeholder beskrivelser og resultater angående projektets gennemførelse.
I det indledende afsnit introduceres projektets overordnede formål, design og metode.
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RESUME
Med Den Åbne Skole lægges der op til et samspil mellem skole og kulturliv, der giver en række nye
muligheder for at integrere kunst i undervisningen og som undervisningsform. Der er i folkeskolen
kommet større fokus på de kunstneriske fag, og det potentiale som kunstfagene tilbyder, særligt i
relation til en tværfaglig kontekst og som instrumentel funktion for pædagogisk arbejde.
Med denne rapport peger Dansk Kunstnerråd og samarbejdspartnere på, at der findes muligheder
for udvikling og inspiration i samspillet mellem kunstner og faglærer, der kan kvalificere begge
parter til udvikling og implementering af undervisning med høj kunstnerisk kvalitet. Udfordringerne
er imidlertid store i forhold til fælles forståelser og struktur omkring undervisningen og dette
vanskeliggør realiseringen af det fulde potentiale som ordningen muliggør.
I denne rapport vurderes det, at der i samspillet mellem kunstner og faglærer er behov for at skabe
et fælles sprog og at dette bør gøres ud fra visheden om, at forskelligheden mellem kunstner og
faglærers kompetencer og tilgange indeholder værdier, der skal dyrkes frem for at ensrettes.
Kunstneres særlige kompetencer og kendskab til kunstens vidensproduktion bør italesættes
mere nuanceret både som en værdi i sig selv og i relation til fælles mål for at få udbyttet ind i
undervisningen.
Anbefalinger
Dansk Kunstnerråds anbefalinger tager et empirisk udgangspunkt i pilotprojektets 12
kunstformidlende projekter.
Anbefalingerne er tænkt som et refleksionsmateriale og som konkrete forslag, der kan tages i brug
og arbejdes videre med i andre lignende samarbejdsprojekter.
I det følgende udfoldes de anbefalinger, som Dansk Kunsterråd betragter som væsentlige punkter
at være opmærksom på i samspillet mellem kunstner og lærer, hvis implementering af kunstnerisk
kvalitet i folkeskolen skal realiseres. De konkrete forslag er desuden bekrevet i rapportens sidste
sider.
1. Skab fælles sprog, men dyrk forskelligheden
Særligt i den specifikke undervisningspraksis er det vigtigt at kunstner og lærer får skabt dialog og
planlægger et undervisningsforløb i fællesskab, så undervisningen målrettes klassens niveau samt
eventuelle igangværende temaer i undervisningen. Samtidig er det vigtigt, at samarbejdet bærer
præg af en bevidsthed omkring vigtigheden i kunstnerens forskellige tilgange til faget, idet netop
det er en af de største kvaliteter ved ordningen. Samarbejdet skal derfor forsøge at anerkende
hinandens måder at gribe undervisningen an på. For at dette lader sig gøre må kunstner og lærer
være bevidste om deres egne kompetencer og tilgange og italesætte disse for hinanden. Dette er i
særdeleshed en italesættelse som kunstner skal lære at tydeliggøre.
Forslag til et fælles udgangspunkt for en italesættelse af kompetencer og tilgange er blevet fundet
i følgende nøgleord, som anses for særligt vigtige: “Undervisning”, “Læring” og “Kreativitet”.
Hvordan italesættes disse ord af kunstner såvel som faglærer? Ved at fremhæve forskelligheden
opnår teamet en undervisningsform som begge forstår, og de kan navigere i den i praksis.
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2. Kunstner kend dit fags innovative undervisningspotentiale
Det anbefales, at kunstnere får mulighed for at kvalificere sig inden for deres fags undervisningspotentiale. Med det menes, at kunstnere har brug for at reflektere over deres fags potentiale
i folkeskolen. Der bør ikke blot tænkes over, hvordan det kunstneriske fag formidles, men også
hvordan det kan bruges som undervisningstænkning. Kunstnerne i KIK-projektet havde stor undervisningserfaring, som gennem projektet gav anledning til at tænke over nye former for undervisning. Skal folkeskolen imidlertid have den fulde gavn af kunstneres tilgange, bør der være mulighed
for faglig vejledning. Dette kan ske i forbindelse med fremtidige KIK-projekter eller som seminarer
for kunstnere, der har interesse i at arbejde inden for dette felt. Det vil give kunstnere mulighed for
at forstå og anvende deres fags metoder innovativt inden for undervisning og dermed stå stærkere
i samarbejdet med skolen, så mulighederne for at bidrage til andre måder at lære med kunst,
formidles videre. Herved kan kunstfeltet udvikles fra at være et middel til trivsel til også at udgøre
værdifuld faglig viden i sig selv, der fører yderligere vidensproduktion med sig.
3. Skab variation og varighed i forankringen af kunstneriske fag på klassetrin
Der skal være mulighed for at alle klassetrin stifter bekendtskab med alle kunstfag. Alle kunstfag
repræsenteret ved Dansk Kunstnerråd kan udføres på forskellige niveauer, der er målrettet de
enkelte klassetrin.
Det anbefales derfor, at der skabes større variation for at give eleverne oplevelser med de forskellige kunstfag på alle klassetrin. Det vil bidrage til et højere kulturelt dannelsesniveau, når elever
får kontinuerlig erfaring med de forskellige kunstfag på alle klassetrin. Eleverne kan derigennem få
mulighed for at udvikle deres kunstneriske erfaringer og bygge videre derfra. Det vil ligeledes være
til gavn i andre fag, hvis elever har fået adgang til at forstå den kunstneriske arbejdsproces på så
højt et niveau, at det kan anvendes i tværgående projekter uden at de kunstneriske tilgange bliver
til ‘fri leg’.

4. Gør plads til skaberrummet og gentagelsesprocesser
Uvisheden i den kunstneriske proces er en særlig kvalitet som elever og lærere kan drage nytte
og erfaring af. Det handler om at give slip og bevæge sig ud i processens mange veje, hvor man
ikke altid forstår hvor eller hvordan det ender. Dette skaberrum har svære vilkår i den struktur, der
opereres med i skolen, ligesom det er en udfordring for elever at dvæle ved. Får elever og lærere
større erfaringer med disse diffuse og langstrakte processer i skolen, vil det skabe større overskud
og udholdenhed til at håndtere forskellige situationer, der ikke behøver at være æstetiske. Det anbefales at kunstner og lærer arbejder meget bevidst med at gøre plads til skaberrummet og tager
dette rum alvorligt, netop fordi det er centralt i kunstnerisk vidensproduktion, og fordi eleverne er
udfordrede i denne arbejdsproces.
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KAPITEL 1
Indledning

Uddybning af formål
Dansk Kunstnerråd ønsker i samråd med de faglige lærerforeninger for folkeskolens kreative fag
og Hurup og Tingstrup skole at skabe en brugbar model for konceptet “kunstnere i klassen” (KIK),
som i fremtiden kan sikre værdifulde kunstfaglige samarbejder, der kan anvendes af folkeskoler.
Med projektet skal folkeskoleelever og lærere opnå øget forståelse af, hvad kunst er, og hvad det
kan bruges til i undervisningen. Modellens formål er at integrere børn og unges møde med kunst i
folkeskolens undervisning for derigennem at skabe grobund for kunstpædagogiske aktiviteter, der
udfordrer og bidrager til et aktuelt møde med kunsten som den udspiller sig i det danske samfund.
Dansk kunstnerråd ønsker på denne måde at bidrage til udfoldelsesmuligheder, der supplerer
de fagfaglige kompetencemål. Formålet er desuden at inspirere og dygtiggøre de deltagende
faglærere til at indgå i lignende samarbejder fremover ved at åbne skolen for lokale kunstnere og
kulturinstitutioner i overensstemmelse med den nye skolereform.
Nogle af de centrale spørgsmål som evalueringen kommer omkring, lyder således:
Hvordan bliver de involverede kunstneres viden overført til lærerne? Øger projektet lærernes fagfaglighed indenfor kunstneriske fag? Hvilken viden får kunstnerne ud af forløbet og er der vidensdeling mellem de deltagende kunstnere? Hvilke organisatoriske og praktiske rammer skal man være
opmærksom på i etableringen af et samarbejde mellem kunstner og lærer?
KIK-projektet bygger på centrale punkter, der bl.a kommer fra konklusioner og anbefalinger fra
rapporten “Den kulturelle skolesekken” over en treårig forskningsindsats i Norge samt den danske
version “Den kulturelle rygsæk”, som er et udviklingsprojekt udarbejdet i årene 2004-2007 i Herlev
Kommune.
Design af udviklingsprojektet
Pilotprojektet forløber i 3 faser:
En indledende fase, hvor forudsætningerne for projektet beskrives. Her undersøges projektets
praktiske forudsætninger, beskrevne erfaringer med lignende projekter samt eksisterende forskning på området. Disse undersøgelser danner grundlag for designet af konceptet Kunstner i Klassen.
En implementeringsfase, hvor konceptet gennemføres på de to skoler og der indsamles empiri.
En evalueringsfase, hvor undervisningsforløbene gøres til genstand for analyse med udgangspunkt i den indsamlede empiri.
Metode til indhentning af empiri
Det empiriske materiale, der danner grundlag for evalueringsfasen, er indsamlet og bearbejdet ud
fra kvalitative undersøgelser i forbindelse med feltarbejde under selve pilotprojektets udførelse og
indeholder følgende:
Individuelle logbøger skrevet af kunstnerne
Konsulentens feltnotater
Fotografisk registrering af undervisningenslokaler, indledende fase, fordybelsesaktivitet og færdige
produkter
Video- og lydoptagelser af undervisningens performative aktiviteter
Evalueringsskemaer besvaret af lærerne
I det følgende beskrives de anvendte metoder til indsamling af empiri.
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Breivik, J.k. & Christoffersen, C. Den kulturelle skolesekken, Kulturrådet i kommisjon hos Fagbookforlaget, 2013
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Individuelle logbøger
Kunstnerne der deltog i pilotprojektet fik til opgave at føre logbog ud fra målrettede fokuspunkter
som blev udarbejdet i overensstemmelse med projektets formål og på baggrund af tidligere undersøgelser fra bl.a den norske rapport “Den kulturelle skolesekken” og den danske rapport “Den
kulturelle rygsæk”
Fokuspunkterne for logbogen var a) refleksion over egen praksis og den særlige viden deres respektive fag indeholder, som kunne tilføre noget nyt i forhold til formidlingssituationer i folkeskoleklasser. b) refleksion over undervisningspraksis med fokus på roller, rum, fordybelse og dialog
samt modstand og overraskelser.
Kunstnernes kvalificerede observationer og oplevelser af deres egen undervisning og deltagelse i
projektet, udgør en særdeles vigtig kilde til indbringelsen af viden omkring kunstneriske undervisningstilgange og kunstnernes tilgang til den rollefordeling der foregik i projektetsi samarbejde.
Fotografisk registrering - metode og præsentation
Den fotografiske registrering af udvalgte fokuspunkter anvendes som refleksivt medie og analyseværktøj i evalueringsfasen. Fotografiets evne til at præsentere genstandsfeltet ligger i dets fastholdelse af indtryk, der gør genstanden for undersøgelsen mere nærværende både i den refleksive
og analytiske proces og i formidlingen af analysens resultater.
Der er i den fotografiske registrering lagt vægt på at vise undervisningenslokaler, den indledende
fase, fordybelsesaktivitet og færdige produkter.
Video og lydoptagelser
Det empiriske materiale hentet med video og lydoptagelser har til hensigt at fremme tilstedeværelsen af liv, bevægelser, lyde og dialog. Dette er særlig væsentligt for observationen af undervisning
i drama og musik, hvor lyd og bevægelse er i fokus. Optagelserne præsenterer udsnit af det som
foregik og er dermed kilde til evalueringsfasens refleksion og analyse.
Evaluerings spørgeskema
Indbringelsen af lærernes oplevelser er foregået gennem spørgsmål omkring forløbet og har til
hensigt at kortlægge den udvikling, som faglærer giver udtryk for at kunne bruge og har fundet
vigtig. Lærernes teoretiske og praktiske viden inden for undervisningsområdet kan i kombination
med deres erfaringer med kunstnernes deltagelse give vigtige informationer til udarbejdelsen af en
projektmodel, der kan anvendes af andre skoler.
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Del 1
KAPITEL 2
Lovgivningsmæssige forudsætninger
2.1 Tilegnelse af praksis/musiske fag i Den Åbne Skole
De lovgivningsmæssige forudsætninger for KIK projektet består i nye politisk bestemte mål og
rammer for skolernes samarbejder med forskellige partnerskaber inden for kunst og kultur. I det
følgende redegøres kort for kernen i Den Åbne Skole i relation til de nye mål og rammer om tilegnelsen af de praksis/musiske fag.
Med folkeskoleloven og Den Åbne skole er der sat fokus på at folkeskolen orienterer sig mod omverdenen og de lokale kulturelle tilbud. Dette skal skabe rammer for nye måder at opnå viden og
dermed udvide folkeskoleelevers erfaringer og demokratiske dannelse.
Folkeskoleloven om Åben skole:
”§ 3, Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets
kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og
klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan
bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.
Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen
fastsætter principper for samarbejdet. Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens
leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang
kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende
undervisning.
Der er ligeledes sat fokus på at udvikle arbejdsmetoder inden for folkeskolen, så eleverne får de
bedst mulige betingelser for kritisk tilegnelse.
Folkeskoleloven om kritisk tilegnelse:
§1 Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og
virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund
for at tage stilling og handle.
Kunst og kultur har et stort potentiale indenfor netop tilegnelse af kritisk tænkning ved at relatere
sig til verden gennem sensitiv erkendelse og selvindsigt. Det er derfor oplagt at implementere kunstens potentiale i folkeskolen gennem Den Åbne Skole.
Kulturministeriet om Åben Skole:
“ÅBEN SKOLE SOM DANNELSE: FORMÅL ”Meningen er at gøre kunst og kultur til en del af
børnenes hverdag, fra de er helt små. For kunst og kultur er en sensitiv vej til erkendelse og indsigt
og giver som sådan en anden erfaring end den boglige læring … Kunsten og kulturen spiller derfor
en central rolle for at forme vores fællesskab og er derfor også meget relevant i folkeskolen, der
ifølge formålsparagraffen ´skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i
et samfund med frihed og folkestyre”
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Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Kulturministeriet)
Det ligger imidlertid flere strategier for Åben Skole som har forskellige udgangspunkter og interesser alt efter hvilken agenda der opereres fra. Dette giver indsigt i de lærings- og dannelsesperspektiver der er at finde i Den Åbne Skole.
4 Strategier for Åben Skole:
1. Åben skole som dannelse og formål
2. Åben skole som læring og fagopdelte mål
3. Åben skole som kompetence
4. Åben skole som kreativitet
I KIK projektet fokuseres fortrinsvist på Åben Skole som kreativitet og læring. Det vil sige en kobling der i udgangspunktet opererer med Kulturinstitutioners, kunstneres og Undervisningsministeriets interesser. I det følgende redegøres kort for dette forhold og dets problematikker og muligheder
i praksis.
2.2 Mødet mellem kunsten og skolen som forskellige institutioner
De nye samarbejder i Den Åbne Skole er ikke uden udfordringer og de kulturelle tilbud kan have
tendens til at blive underholdende indslag i en travl skolehverdag. Et paradoks i Åben Skole består
i samarbejds- og partnerskabsaftaler og de forskellige dele som skal forenes. Skole og ikke-skole,
lærer og ikke-lærer, undervisningsmål og produktionsmateriale. Når “Kunstner i Klassen” har til
hensigt at udvikle med henblik på at danne eksemplificerende erfaringer med implementeringen af
de kunstrettede læringsprocesser i folkeskolens hverdag bliver Den Åbne Skoles paradoks preserende.
For at give KIK projektet et fokus på et fremadrettet potentiale frem for en problematik, hentes anbefalinger og referencer fra Konferencen “Nye Veje i Den Åbne Skole” afholdt på Nationalmuseet
20/4 2017.
Der beskrives en nødvendighed i at finde et fællessprog mellem de to institutioner til at se og bruge
relationerne mellem skole og eksterne aktører. Her kommer forslag til et fællessprog som tager
udgangspunkt i de fire beskrevede strategier for Åben Skole.
Det anbefales at italesætte Åben Skoles problematik i arbejdet med moduler, forløb, undervisning
og vejledning. Et fælles sprog giver Transparens mellem de forskellige institutioners forventninger
til Åben Skole forløb og synliggører hvorfor og hvordan dele og helhed varierer og relaterer sig til
hinanden.
Gennem forståelsen for hinandens forskellige opfattelser opstår en alsidighed som kan vendes til
en fordel i undervisningen. Derfor anbefales det at bruge de oplagte forskelle aktivt, gerne med
variationer.
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2.3 Andre erfaringer og anbefalinger omkring Åben Skole
Den kulturelle Skolesekken - Norge
Det treårige forskningsprojekt har undersøgt nye kunst og kulturmøder i norske skoler.
Kriterier fundet i anbefalinger fra forsknings indsatsen:
1. Varig ordning for alle
2. Skal bidrage til at realisere målene i læreplanerne(Både generelt og i enkeltfag)
3. Høj kvalitet
4. Kulturel mangfoldighed
5. Bredte og variation
6. Regelmæssighed på alle klassetrin
7. Samarbejds tiltag mellem skole og kultur på alle niveauer (Lokalt, regional, nationalt)
8. Rollefordeling mellem skole og kultur
9. Lokal forankring og ejerskab
Der opfordres til kritisk og grundig debat omkring ordningen, for at den skal blive levedygtig. Dette
indbefatter beskrivelser og analyser af varierede praktiseringer af ordningen, samarbejdsmodeller
og konkrete kunstmøder.
Den kulturelle rygsæk - Herlev
Formålet med det treårige udviklingsprojekt var at integrere børns møde med kunst og kultur i
folkeskolens undervisning samt at støtte samarbejdet mellem kulturinstitutioner og skolerne i Herlev
Kommune.
Evalueringen viser anbefalinger vedrørende:
1. Forankring. Faste rammer skaber grundlag for udvikling og integration. feks. fagets niveau afstemmes i forhold til klassetrin og faglærer er udvalgt som følgelærer, så erfaringer kan føres ind i
den daglige undervisning
2. Introduktionsmøder mellem kunstner og lærer skaber yderligere mulighed for at de forstår og
støtter hinandens roller i undervisningen.
Med de to forsknings- og udviklingsprojekter som erfaringskilde, søger Dansk Kunstnerråd med KIK
projektet at skabe en platform for inspiration og vidensdeling hvad angår potentialet i kunstnerens
faglige viden og hvordan denne viden videreformidles og modtages i samarbejdet med faglærer i
et Åben Skole koncept. Det har derfor været intentionen at hente data, der kan fortælle om det der
skete i praksis, når kunstneren blev formidler og inspirationskilde til tværfaglig og kunstneriskundervisning i skolen. Projektet kan betragtes som et bidrag til mange andre undersøgelser af samarbejdsmodeller inden for konkrete møder mellem skole- og kunstinstitutioner.
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KAPITEL 3
Udviklingsmæssige forudsætninger

De lovgivningsmæssige forudsætninger for projektet kan ses som det politiske bagtæppe, der
danner ramme om projektets overordnede problematikker og udfordringer. De udviklingsmæssige
forudsætninger giver KIK-projektets specifikke situation og hovedfokus et teoretisk
læringsgrundlag. For at specificere dette yderligere foretages i det følgende en afklaring af, hvad
der lægges til grund for de udviklingsmæssige begreber.
På baggrund af udfordringen mellem kunstnere og læreres forskellige indgange til kunst
og læring (Chemi) og i relation til de processer, som er blevet observeret i KIK-projektets
undervisningspraksis, er det væsentligt at beskrive to perspektiver på Æstetisk Læreproces.
3.1 Æstetisk læreproces som didaktik
Kernepunkterne i det didaktiske niveau omhandler kunstnerisk virksomhed som æstetisk
læreproces og opdeles i læringsformerne sansning, praksis og refleksion i en progressiv relation
til hinanden. Sansning som erfaring i det direkte sansede møde, praksis som produktion og
refleksion som analytiske undersøgelser, der retter sig mod en diskursiv tilgang til kunsten.
Denne form for læreproces kan relateres til den undervisningsform, der udøves af KIK-projektets
kunstnere og er derfor væsentlig at anvende som forståelsesramme herfor.
3.2 Æstetisk læreproces som performativitet
Et performativt niveau underbygges af kulturteoretiske og socialkonstruktivistiske begreber
som subjektivering, iscenesættelse og positionering. Gennem iscenesættelse sættes
relationsmuligheder i gang, hvor positioner kan afprøves og subjektiveringen kan udfordres.
Denne model medtænker kunstners, elevers og lærers strategiske valg af relationsformer som
aktiv del af læreprocessen i undervisningen og kan dermed anvendes som udviklingsmæssig
forståelsesramme i forhold til roller og interaktionen i undervisningen.
Model: illustration over de to perspektiver og deres forskellighed.

sansning

→

kontakt med indre og
ydre virkelighed

Didaktisk niveau
praksis

→

reception og produktion
af billeder

refleksion
billedanalytiske
undersøgelser
Hohr & Pedersen

1
Performativt
niveau
2

subjektivering
att finde sig selv

←

iscensættelse

→

att skabe relationsmuligheder

positionering
at afprøve strategier
Illeris
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KAPITEL 4
Design af pilotprojektet Kunstner i Klassen
4.1 Rammer for undervisningsforløbene
Pilotprojektet “Kunstner i Klassen” er designet som et sammenhængende og afsluttet projekt, hvor
følgende kunstneriske fag er repræsenteret: musik, litteratur, drama, film, design og billedkunst.
Projektet er støttet af FærchFonden, Region Sjælland, Huskunstnerordningen samt SparNord
Banken. 12 Kunstnere er blevet udvalgt ud af 100 indkomne ansøgninger ved open call og er
blevet honoreret gennem Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond. Dansk Kunstnerråd og
en styregruppe bestående af repræsentanter fra pædagogiske og kunstnerisk faglige foreninger
samt Statens kunstfond har været fælles om udvælgelsen. Efter udvælgelsen af fire kunstnere fra
hvert kunstfelt, blev kunstnerne indkaldt til samtale med Dansk Kunstnerråd og repræsentanter fra
styregruppen.
Det var en forudsætning, at kunstnerne havde relevant kunstnerisk uddannelse og flere års
erfaring med formidling af kunst til børn og unge. Med dette kriterium har man fra Dansk
Kunstnerråds side forsøgt at etablere et pædagogisk udgangspunkt, der kunne matche skolens
form. Den kunstneriske og kunstpædagogiske frihed er blevet vægtet højt, hvorfor man ikke har
lagt kriterier eller rammer for indhold og for, hvordan undervisningen skulle udføres. Det har dog
været et kriterium, at kunstner laver undervisningsplan i samarbejde med faglærer ligesom den
lokale forankring har vægtet positivt.
Kunstnerne er blevet tilknyttet et klassetrin fra 3-8. klasse, hvorefter deres udkast til
undervisningsprogrammer er blevet udarbejdet fortrinsvist i samarbejde med de tilknyttede
faglærere.
Det særlige ved ordningen findes bl.a. i den organiserede del, hvor den enkelte kunstner fik
mulighed for sparring ikke kun hos faglærer, men også blandt fagfæller gennem de andre
kunstnere tilknyttet forløbet. I ugen hvor projektet blev udført boede kunstnerne sammen i lokaler
nær skolen, hvor muligheden for inspiration og sparring kunne udfoldes.
Valget af projektets rammer for undervisningen er begrundet i flere forhold:
1. Elevernes hverdag forblev i vante rammer, men blev specifikt målrettet kunstprojektet i
tilknytning til ét eller flere fag
2. Kunstnernes og lærernes mulighed for sparring med hinanden på tværs
3. Den overskuelige tidsramme gjorde det muligt for undervisere og læringskonsulent at indhente
en håndterbar mængde empiri
4. Den økonomiske ramme for materialeforbrug lå på 4-6.000 kr. til hvert undervisningsforløb
De kunstneriske fags fordeling på klassetrin er valgt med udgangspunkt i anbefalinger fra
udviklingsprojektet “Den kulturelle rygsæk”, hvor fagene blev fordelt med udgangspunkt i elevernes
kompetencer i de kunstneriske fags forskellige arbejdsprocesser. Derfor er fagene blevet fordelt
således:
3. klasse: Billedkunst
4. klasse: Musik
5. klasse: Scenekunst
6. klasse: Kunsthåndværk og design
7. klasse: Litteratur
8. klasse: Film
13

Forløbets struktur:
Søndag: Kunstnere tjekker ind på deres lokalitet og introduceres for hinanden.
Mandag-torsdag: Undervisningen udføres individuelt. Hver kunstner mødes med faglærer og tager
ud i deres respektive klasser. Sparring med faglærer foregår løbende i dagtimerne på skolen.
Sparring mellem kunstnerne foregår i aftentimerne efter endt skoledag.
Fredag: Afslutning. Fælles udstilling og præsentation af produkter og evaluering.
4.2 Refleksionsstrategier med henblik på professionalisering og udvikling af konceptet KIK
I denne sammenhæng arbejdes der i KIK-projektet med udvikling af en kunstnerisk læringskultur
som refleksionsstrategi, der skal udfordre både kunstneres og læreres sædvanlige forestillinger
om, hvad kunstformidling i folkeskolen er. I forløbet arbejder kunstnere og lærere løbende både
individuelt og sammen omkring refleksion over undervisningsstrategi samt udvikling af strategier til
interaktionen mellem kunst og skolefag.

14

Del 2
KAPITEL 5
Gennemgang og nedslag
I det følgende vil KIK-projekterne blive beskrevet og behandlet. Hvert forløb er inddelt i seks
kategorier, som udgør en kronologisk rækkefølge af de vigtige begivenheder, der var fælles for alle
forløb. I beskrivelserne er empirisk materiale fra både konsulentens observationer, kunstnernes
logbøger og lærernes evaluering anvendt. Slutteligt vil de generelle punkter, som er blevet fundet i
undervisningsforløbende, blive perspektiveret og anvendt til konkrete anbefalinger.
5.1 Katalog over undervisningsforløb
Gennemgangen er udarbejdet som et systematisk dokument indeholdende alle
undervisningsforløb, der danner overblik over den viden, som hvert forløb indeholder. Samtidig
fungerer dokumentet som et opslagskatalog, der har til formål at inspirere til kunstforløb i skolen,
der inkorporerer kunstners og faglærers samarbejde om at skabe kunstnerisk indhold på et højt
fagligt niveau.
De seks kategorier er systematiseret og illustreret i kasser med hver deres farve, som gentager sig
ved hvert undervisningsforløb.
Kategorier:
1. Praktisk information
Her beskrives de ydre rammer (sted, fag, varighed, personer, klassetrin, materialer)
2. Vision
Her beskrives de visioner der har været i forbindelse med undervisningen
3. Forløb
Her beskrives selve forløbet i korte træk
4. Bidrag
Her beskrives kunstnerens udtalelser om det særlige ved det specifikke kunstfag og hvad det
bidrager med.
5. Tegn på udvikling
Her beskrives de punkter hvor tegn på udvikling viste sig
6. Potentiale
Her beskrives hvilket potentiale der er fundet i det specifikke forløb
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Uge 39
HURUP
SKOLE

AT BEVÆGE SIG OG AT BLIVE BEVÆGET
Bevægelsesfortolkninger over Brødrene Løvehjerte
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Praktisk information
Skole
Hurup skole
Kunstner
Jane Rohde Oesen
Elever
6. klasse
Fag
Dansk, Fysisk teater

Vision

Forløb

- At give eleverne ny
kropslig erfaring med
sig selv, fællesskabet og
historiefortælling gennem
det fysiske teaters æstetiske
læreprocesser.

Der arbejdes med kropslige
bevægelsesbilleder over
temaerne “liv og død”, “fanatsi
og virkelighed”, “det gode og
det onde”, “Modig eller bare
en lille lort”.

- at udfordre elevernes
forforståelse af hvad teater er.

Eleverne introduceres til
”Kroppens
bevægelsessprog og en
bevægelsesguide for
skuespillerens rollearbejde”
Farvede bevægleseskort er
med til at vejlede og italesætte
elevernes individuelle
æstetiske udtryk, som de
lærer at tage i brug gennem
deres samarbejde og
konstruktiv kritik.

Varighed
4 dage

- At sætte fokus på et ophævet
rollebegreb, på enkelheden
som princip og på kroppen
som fortæller.

Materialer
Chifontørklæder, stokke, stole

- At sætte fokus på bevægelse
og at lade sig bevæge.

Rum
Dramasal, stort og højloftet

- At frigøre elevernes
kreativitet kropsligt - intet er
forkert.

Før hver session er der
opvarmning i form af leg,
der styrker dagens tema og
arbejdsproces.
Eleverne arbejder i grupper og
udarbejder til hver session et
bevæglesebillede over tema
som de fremfører for de andre
grupper ved hver sessions
afslutning.
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Fagets bidrag

Tegn på udvikling

Potentiale

Fysisk Teater kan
med dets forkus og
bevidstlighedsgøresle
på krop og bevægelse
anvendes som led i den nye
folkeskolereforms tiltag om 45
min. daglig bevægelse med
pædagogisk sigte.

Eleverne viser engagement og
indlevelse.

Kunstner og lærer er i god
dialog og definerer hver deres
ansvarsområde.

Fysisk teater kan være
tværfagligt som feks i
danskfaget, hvor drama kan
bidrage med sproglig og
kropslig fortælling og dermed
give eleverne kropsligt erfaring
med et danskfagligt materiale
som feks børnelitteratur.
Dramapædagogiske metoder
kan anvendes som indgang
til temaer, der handler om
elevernes hverdag og give
dem erfrainger med sig selv
og deres kamerater på nye
måder.

Eleverne anvender
sproglige vendinger i deres
kritik af hinanden, som
tager udgangspunkt i de
bevægelsesbegreber de har
lært i forløbet.
Lærer og kunstner former
undervisningspraksis sammen
ved en åben dialog, hvor også
uenighed er til debat.

Kunstner udarbejder et
forberende materiale til lærer
og elever, der skal give dem
indblik i den kunstneriske
udtryksform indenfor fysisk
teater.
Lærer danner velfungerende
elevgrupper med
udgangspunkt i lige fordeling
af køn og personlighed.
Grupperne forbliver de samme
i alle 4 sessions.
Kunstner tilgår projektet med
en ledende underviserrolle
som professionel
scenekunstner, der guider
både elever og lærer.
Undervejs tager lærer
mere ansvar i de æstetiske
processer og bliver derved en
medspiller, hvilket har positiv
effekt på elevernes medvirken.
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Samling og
Stemmetræning
Med samlingen etableres et
fokus på det skaber rum, hvor
eleverne kan få kontakt med sig
selv

Farvekort
Kropsudtryk og
Italesættelse
Italesættelse af nye ord på
kropsudtryk, sætter eleverne i
stand til at koble ord, udtryk og
krop

Konstruktiv kritik
af fremførelser
Elevernes kritik af hinanden,
gør dem i stand til at reflektere
over deres kropslige udtryk og
hvad det gør for deres æstetiske
oplevelse.
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Praktisk information
Skole
Hurup skole
Kunstner & Arkitekt
Johan Sonne Amhild
Elever
5. klasse
Fag
Kunsthåndværk & Design
Varighed
5 dage
Materialer
Gamle papkasser, kartoner,
plastikflasker mm
Limpistol, hobbykniv, maling
Rum
Sløjd- og billedkunstlokaler

Vision

Forløb

- At give eleverne erfaringer
med æstetisk forståelse og
gentagelsesproces.

Indsamling af
genbrugsmaterialer er
foregået i tiden op til forløbet.

- At give eleverne mulighed for
at idéudvikle ved at gå intuitivt
til formgivning af genkendelige
hverdagsmaterialer og
udfordre dem til at se tingene
på en ny måde.

Materialerne bliver genstand
for inspiration til det der
bygges.

- At øve sig i at arbejde med
abstrakt form frem for konkret
funktion

Arbejdsproces er umiddelbar
med inspiration og vejledning
fra kunstner.

Ens matrikler udskæres for at
definere et fælles skalaforhold.

Dialog omkring et videre
formgivningsarbejde af det
allerede byggede giver
eleverne redskaber til at tilføre
elementer der gør modellerne
mere interessante.
De færdige modeller males
og udstilles som 2 bybilleder
i skolebygningens fordelings
hall kaldet “Skoletorvet”.
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Fagets bidrag

Tegn på udvikling

Potentiale

Arkitektur- og
designformgivning bidrager
med håndgribelige metoder til
at forstå omgivelser i elevens
hverdag.

Elevernes selvstændighed og
engagement.

Kunstner og lærer er i god
dialog og definerer hver deres
ansvarsområde.

Formgivning handler om
æstetisk forståelse for
materialitet, proportioner
og skala. Om at afprøve og
reflektere. Processen bidrager
med anden tankegang der
fokuserer på idéudvikling og
innovation.
Bidrager til kropslig erkendelse
og erfaring med håndens
arbejde.

Modellernes udvikling fra det
konkrete og funktionelle til
abstrakt form.

Kunstner er igangsætter
og vejledende i
formgivningsprocessen.
Lærer indgår i projektet
med pædagogisk sigte og
assisterer kunstner med
de praktiske rammer i
byggeprocessen.
Elevernes selvstændighed og
initiativer krydrer samarbejdet,
så forløbet tager form som
et fælles projekt mellem
kunstner, lærer og elever.
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Fra velkendte
materialer
I udvælgelsen af materialer
bliver elevrne opmærksomme
på form og tekstur som får
intuitiv betydning for valget af
byggemateriale.

Til abstrakt form

I processen med forvandlingen
af det velkendte materiale,
gennemgår eleverne æstetiske
beslutninger, der udvikler sig
i takt med den rumlige figur
får form. Her veksler eleverne
mellem at arbejde ud fra erfaring
med velkendte former og
inspiration til nye former.
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Praktisk information
Skole
Hurup skole
Kunstner
Mai Siedentopp
Elever
3. klasse
Fag
Musik
Varighed
5 dage
Materialer
Sugerør, perler, sølvpapir,
køkkenelastik, plastikflasker
og krus, pap, tape.
Rum
Klasselokale og musiklokale

Vision

Forløb

- At give eleverne erfaringer
med lydundersøgelser ved
at opdage lyd i relation til
billeder, historier og ting

-Introduktion til musik som
lydfortællinger.
Hvordan ville din morgen
lyde?

- At give eleverne mulighed
for at idéudvikle ved at gå
intuitivt og eksperimenterende
til formgivning af egne
musikinstrumenter

-Et arbejde med konkrete og
abstrakte oversættelser af lyd.
Hvad er den lyd du har taget
med?

- At udvikle elevernes
kendskab til komposition og
lydes kvaliteter. Hvordan et
musikstykke er sammensat af
forskellige
dele som rytme, melodi og
dynamik.
- At udvide elevernes intuitive
erfaring med lydkunst gennem
et arbejde med musik på
computer

-Symboler, billeder og farver
introduceres. Kan billeder lyde
af noget?
Symboler kobles med lyde.
-Øvelse i at komponere med
de lyde eleverne har fundet.
-Øvelse i sammenspil med
introduktion til call-responds,
kontrast, unison, gentagelse,
solo.
-Gruppearbejde omkring en
lydfortælling. Eleverne laver
et partitur af visuelle symboler
der er tegn på de lyde deres
historie indeholder og fortæller
med.
-Afsluttende præsentation af
elevenes kompostitioner.

26

Fagets bidrag

Tegn på udvikling

- Bidrager med spørgsmål
omkring hvad musik kan være,
og hvilke forudsætninger det
kræver at skabe lyd. Ved at
fokusere på
lydenes kvaliteter og hvilke
associationer de skaber for
lytterne bidrager projektet
ligeledes til en anden
undevisningstilgang i musik,
hvor der fokuseres på at
udforske lyd.

Der skabes et fællesskab og
fællessprog mellem lærer,
kunstner og elever.

- Projektet ønsker dermed
at bidrage med et fokus
på et fysisk element ved
at skabe instrumenter og
med nye ører og øjne se på
velkendte materialer i andre
sammenhænge. Tale til
elevernes nysgerrighed og
lyst til at skabe ders unikke
musikstykke.
Denne tilgang til musikken kan
åbne for nye måder at lytte på
og få elever i spil, der
ikke normalt ser sig selv
som musikalske eller som
en del af den normale
musikundervisning

Kunstner og lærer bliver
inspireret af hinanden, da de
begynder at samarbejde.

Fællessproget skaber
fællesforståelse for musikken
og processen.
Fællessproget giver eleverne
ordforråd når de kommenterer
på andre elevers afsluttende
præsentation af lydfortælling.

Potentiale
Samarbejdet har udfordringer
i forhold til struktur på
undervisningen, idet klasserne
har særlige rutiner, som der
ikke må pilles ved. (Dette vil
skabe uro mellem eleverne,
der har brug for særlige
rammer)
Samarbejdet udfordres
ved forskellige vaner
og forventninger til
musikundevisning. Lærer
ønsker ro og struktur.
Kunstner ønsker en løsere
struktur med plads til den
kreative undersøgelse med
lyd.
Samarbejdet udvikles over
tid og lærer og kunstner
finder frem til fælles
fremgangsmåde, idet kunstner
inddrager lærer i udvikling af
undervisngsplanen, så den
imødekommer de betingelser
der er omkring klassen samt
tager emner i brug som er
velkendte for eleverne.
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Instrumentproduktion
Ved at arbejde i en kreativ
proces med skabelsen af
egne musikinstrumenter, bliver
eleverne opmærksomme på lyd
fra materialer omkring dem.

Instrumenternes lyd
afprøves
Som led i en større proces
udforsker eleverne i fællesskab
deres selvgjorte instrumenters
forskellige lyde og virkningen af
disse lyde som historiefortælling.
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Praktisk information
Skole
Hurup skole
Kunstner & Arkitekt
Heidi Hove
Elever
4. klasse
Fag
Billedkunst, stopmotion
Varighed
5 dage
Materialer
blyant, papir, akvarel, pinde,
mobiltelefon, spejl
Rum
Klasselokaler og udendørsarealer

Vision

Forløb

At give eleverne erfaring med
sammenhængen mellem
hverdag, samfund og kunst
gennem elevernes personlige
interesser og ståsted.

Mandag
Introduktion til Stopmotion
genre og visning af
inspirationskilder.
Blindkontur-tegning
(selvportræt) ved hjælp af
paptallerkner på blyant, spejl
og papir.
Portrætmaleri i fuld figur.
Hukommelsestegning af egen
heltefigur

At give eleverne kunstneriske
værktøjer og teknikker til
at fokusere, nørde med og
udvikle deres personlige
interesser og kunskaber til
kreativ tænkning
At udvide elevernes
kunstforståelse og kritiske
tilegnelse

Tirsdag
Landskabsakvarel. Stopmotion
baggrund.
Onsdag
Storyboard og filmstudie
Figuren af dem selv, uhyr og
helt klippes ud og laves om til
puppets med små pinde.
Produktion af stop-motion
sekvenser.
Torsdag
filmstudie: eleverne fortsætter
med at filme.
Fredag
Videofremvisning og
fernisering
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Fagets bidrag

Tegn på udvikling

Billedkunst er et vigtigt værktøj
til udvikling af kritisk tænkning.

Til slut i forløbet, da det
færdige fælles stopmotion
værk vises, bliver eleverne
begejstrede og overraskede
over deres eget endelige
resultat. De mange tekninkker
og forskellige adspredete
lag, der ligger i den færdige
stopmotion, og som eleverne
har arbejdet med, bliver synlig
og mere håndgribelig for
eleverne.

Billedkunst kan man være
med
til at bryde nogle af de
faste rammer, bringe mere
tværfaglighed og kreativ
tænkning ind i undervisningen.

Potentiale
Kunstner og lærer
samarbejder omkring
planlægning.
Lærer er aktiv omkring
skemaændringer, så projektet
får mere plads i elevernes
skema.
Kunstner er hovedansvarlig
i undervisnings praksis. Den
igangsættende og vejledende.
Lærer er assisterende
og til tider passiv i
undervisningspraksis.
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Introduktion og
demonstration
Gennem kunstnerens
demonstration, vises eleverne
hvilke teknikker de skal arbejde
med og hvordan de skal udføres.

Teknikker afprøves
Ved at afprøve teknikkerne
med egne hænder, får eleverne
erfaring med materialet, som kan
overføres til det endelige produkt

Egenproduktion
Eleverne producerer deres
akvarellandskaber. En vekselvirkning mellem elevernes
vante tegneteknikker og den
nyerfarede viden kommer i spil.
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JAGTTEGN

33

Praktisk information

Vision

Skole
Hurup skole og Tingstrup
skole

At give eleverne erfaring med
forskellige måder at tilegne sig
et litterært materiale.

Kunstner
Line Leonhardt

At give eleverne sproglige
værktøjer og teknikker til
at udvikle deres personlige
skrivestil.

Elever
7. klasse
Fag
Dansk
Varighed
5 dage
Materialer
Ungdomsromanen “jagttegn”
Rum
Klasselokaler og bibliotek

At udvide elevernes litteraturforståelse og kritiske tilegnelse.

Forløb
Nærlæsning
Med udgangspunkt i bl.a.
Robert McKees teori om
“The Story” tales om bogens
opbygning, visuelle design,
research, karakterer, dialog,
tematik og fortællerstemmen.
At læse mellem linjerne
HVAD står der? Hvad STÅR
der? Hvad står DER?
Fokus på dialog og karakterer,
at nærlæse teksten, at læse
mellem linjerne og at læse
underteksterne.
Plot
Hvordan fordeles stoffet?
Hvordan virker den fordeling
af stoffet, som forfatteren har
truffet i værket?
Hvorfor er bogen skrevet på
den måde, den er?
Oplæsning
Oplæsning af elevernes tekster med fokus på den gode
fortælling. Hvordan formidler
man sin historie bedst?
Herunder: dramatikøvelser
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Fagets bidrag
Forfatterens bidrag kan
synes usynlig, da også den
dygtige dansklærer i skoleregi ved meget om formidling
af litteratur. Forfatteren
kommer med flere nuancer og
muligheder i sproget og har
derudover en særlig viden, der
handler om at skabe litteratur.
Danskfaget og
litteraturundervisningen
er en af kerneområderne i
dannelsesprocessen hos
skoleelever.
Det er så at sige via
litteraturen, via identifikationen
med hovedkaraktereren at
man kommer
til at kunne sætte sig i andre
menneskers sted og herved
blive klogere på sig selv og
sine
medmennesker. Altså
et af kernepunkterne i
formålsparagraffen.

Tegn på udvikling

Potentiale

Forsøg på forbedring af
struktur
Kunstner justerer
undervisningsstrukturen efter
erfaringer fra første hold.

Der er god dialog mellem
kunstner og lærer, der på
skift tager lederskabsrollen i
undervisningen og supplerer
hinanden.

Inspiration
Lærerne overraskes af
elevernes engagement og
lyst til at gå ind i processens
mange nye og personligt
udfordrende tilgange til
danskfaget.

Kunstner er igangsætter
og vejledende i
undervisningespraksis og
imødekommende overfor
lærer.

Sjov med karakterskabelse
Eleverne digter videre
på karaterernes dialog i
pauserne. Karaktererne er
kommet ind under huden.

Kunstner færdes bevidst
i alle rum, hvor elever og
lærer færdes og adopterer de
normale rutiner og måder ting
gøres på her.
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SMS tekster
I arbejdet med SMS tekster
vælger eleverne selv nedslag
i bogen “Jagttegn” og udvikler
videre på dialog mellem
karakterer i bogen.
Dette giver dem ejerskab til
handlingen og egenerfaring med
virkningen af tekstens genre.

Dramatisering
Ved at arbejde med
dramatisering af forskellige
scenarier fra bogen, lærer
eleverne at oversætte den læste
tekst til kropsligt udtryk, hvilket
fremmer indlevelsen i tekstens
følelsesmæssige karakter.
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DER ER ET YNDIGT LAND “den korte fortælling”
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Praktisk information
Skole
Hurup skole
Kunstner
Martin Strange
Elever
8. klasse
Fag
Dansk og samfundsfag
Varighed
5 dage
Materialer
Elevernes egne mobiltelefoner
og computere
filmklippeprogram
Rum
Klasselokaler samt optagelokations i området

Vision

Forløb

At give eleverne erfaring med
forskellige måder at tilegne sig
et emne gennem film-genrens
metoder.

Forløbet introduceres af lærer
med visning og analyse af
kunstners egen kortfilm “Der
er en yndig mand”.

At give eleverne visuelle
og praktiske værktøjer og
teknikker til at udvikle erfaret
viden med filmens praktiske
og tekniske opbyggende
elementer. Ikke fortælling og
handling, men byggesten.

Med udgangspunkt i
kortfilmens genre stilles
eleverne en praktisk øvelse,
hvor de skal omforme et
allerede kendt materiale “Der
er et yndigt land” fra tekst til
film.

At udvide elevernes forståelse
for filmindustrien.

Kunstner underviser nu
primært i en praktisk tilgang til
filmen og præsentere eleverne
for filmens særkende og
proces.
Eleverne præsenterer deres
kortfilm efter deres første
klippefase og får konstruktiv
kritik, som de kan gå videre
med.
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Fagets bidrag
Filmens særkende er, at den
er en kollektiv kunstform, som
kræver klart definerede og
specialiserede roller for
at lykkes. Det er derfor
en kunstform, som er god
til klasseprojekter, hvor
hele klassen involveres
i enkelte produktioner.
Da den, med sit fokus på
dramaturgi, struktur og visuel
kommunikation, trækker på
de analyseapparater eleverne
allerede stifter bekendtskab
med i danskundervisningen,
hænger den godt sammen
med netop dette fags
læringsmål.

Tegn på udvikling
Der opstår en særlig
dynamik i fællesskabet, som
tager udgangspunkt i en
nysgerrighed på kunstneren
som person og som
professionel.

Potentiale
Kommunikationen har været
udfordrende i tiden op til
forløbet.
Dialog om undervisningens
struktur foregik undervejs i
forløbet, hvor kunstner og
lærer finder frem til endeligt
indhold og udgangspunkt,
der også stemmer overens
med emner eleverne har
beskæftiget sig med i forvejen.
Kunstners rolle er primært den
professionelle og vejledende,
som eleverne er nysgerige på.
Lærer indgår som
tryghedsskabende rolle, som
eleverne henvender sig til med
en mere fortrolig kontakt.
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Kunstnerrolle
I elevernes arbejde med
tilskæring af deres film, bliver
kunstneren til den professionelle
vejleder, der hjælper hver gruppe
med æstetiske og tekniske valg.

Lærerrolle
I samme proces får læreren en
pædagogisk rolle, der holder
eleverne på sporet ved at tale
opmuntrende med eleverne om
deres proces og tema.
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Uge 40
TINGSTRUP
SKOLE

HVAD ER MUSIK? TRE VÆRKSTEDER OMKRING LYD
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Samling
Med rundkredsen skabes et
fællesrum, hvor eleverne viser
deres selvlavede instrumenter
frem og de afprøves på
forskelloge måder.

Lydeksperimenter
og samspil
Gennem leg med lyde udvides
opmærksomheden på forskellige
lyde. Både elever, lærer og
kunstner deltager på lige fod i
legen.

Følg dirigenten
Ved øvelsen i samspil, lærer
eleverne at lytte til hinanden.
Eleverne skiftes til at tage
styringen som dirigent.
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Praktisk information
Skole
Tingstrup skole
Kunstner
Johanne Andersson
Elever
3. årgang - 45 elever
Fag
Musik
Varighed
5 dage
Materialer
Rum
Klasselokaler samt musiklokale

Vision
At åbne elevernes ører op for
hvordan lyd bliver til musik.
Hvad er musik? Hvornår er
noget musik? Hvordan laver
man musik?
Det er et overordnet mål, at
skabe en bevidsthed og opmærksomhed omkring krop og
stemme og det at turde kaste
sig ud på lidt ukendt grund og
turde “fejle”.
At styrke bevidstheden om det
at spille
sammen og styrke elevernes
oplevelse af den kraft der er i
at skabe noget sammen.

Forløb
1. Musikeksperimentarium hos
Johanne.
Eleverne skal lave alverdens
lyde ved hjælp af kroppen,
stemmen og instrumenter.
Ved hjælp af loops optages og
bygges fælles lydlandskaber.
Der komponeres lydeventyr
og skabes skøre, smukke,
triste og glade musikhistorier.
Eleverne prøver at spille sammen, og dirigerer hinanden og
spiller på alt der kan lave lyd.
2. Instrumentopfinderværksted
(ledet af klasselærer Mai-Britt).
Her bygger eleverne instrumenter. Alle elever producerer
instrumenter af dagligdags
ting.
3. Sanseværksted. (ledet af
klasselærer Anette).
Et sted hvor man lytter til
musik i alle afskygninger og
taler om hvordan man kan
formidle historier uden ord
og hvordan man kan skabe
billeder, kun med lyd.
Der males de billeder ud fra
det hver især hører i musikken
og de sevbyggede instrumenter dekoreres.
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Fagets bidrag

Tegn på udvikling

Potentiale

Den professionelle musiker
kan bidrage med at skabe et
rum til at skabe. Musikeren
kan, sammen med eleverne,
skabe noget der ikke var der
før og skabe følelsen af at
have skabt noget rigtigt og
vigtigt, uden at det nødvendigvis kan
måles og vejes og uden at
der er et forventet og endeligt
facit.

Lærere og kunstner mødes i
planlægningen og går begge
på kompromis for at få et
program alle kan være ansvarlige i. Begge parter udtrykker
begejstring for et vellykket
projekt.

Opmærksomheden på
opdagelsesprocesser med lyd.
Tværfagligt udgangspunkt der
indrager flere faglærere til et
samarbejde med kunstner.

Elever rykker sig ved at turde,
afprøve og lytte.
Nye fællesskaber opstår mellem elever.
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MIN HVERDAGSTING HVORFOR ER DET KUNST?
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Praktisk information
Skole/institution
Tingstrup skole og Museum
Thy
Kunstner
Pia Skogberg
Elever
4. klasse
Fag
Dansk og billedkunst
Varighed
5 dage
Materialer
Rum
Klasselokaler samt billedkunstlokale, udstillingslokaler
tilhørende kunstforeningen
“Det Ny Kastet”.

Vision
At arbejde i forskellige
udtryksformer i danskfaget.
At give eleverne forståelse
for samtidskunsten og den
kuratoriske praksis.
At give eleverne erfaringer
med tingenes forskellige
historier og sprog i en
kunstnerisk kontekst.

Forløb
Powerpoint intro “hvorfor
er det kunst?” til at fange
elevernes interesse, lyst og
forståelse for emnet.
Eleverne stilles opgaven at
medbringe en hverdagsting,
som de skal arbejde med
resten af ugen.
Tingene registreres i løbet
af ugen gennem tekst, tale,
tegning, stencil og film.
Elevernes registringsarbejde
bliver publiceret og arkiveret
på Museum Thy.
Tingene kategoriseres og
opstilles til udstilling både på
skolen og på Museum Thy.
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Fagets bidrag
Det konkrete
kunstformidlingsprojekt
anvender processer fra
samtidens kunstpraksis
og arbejder således med
kunstnerisk metode til at
tilegne sig viden. I denne sag
registreres og italesættes
personlige ting gennem
verbale, skriftlig som mundtlig,
gennem performative og
visuelle greb. Eleverne erfarer
den kunstneriske procesuelle
og sanselige vinkel på
danskfaget.

Tegn på udvikling

Potentiale

Lærere og kunstner mødes
i planlægningen og går
begge på kompromis for at
få et program alle kan være
ansvarlige i. Begge parter
udtrykker begejstring for et
vellykket projekt.

Et langt forberedende
samarbejde inden forløbet
starter.

Elever rykker sig ved at turde,
afprøve og lytte.

Lærers rolle er
understøttende, organisatorisk
og pædagogisk.

Nye fællesskaber opstår
mellem elever.

God dialog mellem kunstner
og lærer som intuitivt definerer
deres ansvarsområder.

Kunstner er den
professionelle, spontan og
kreativ.
I fællesskab laves nye
tiltag eller ændringer under
fordybelse efter endt skoledag.
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Mundtlig fremstilling
af personlig
genstand
Eleverne fortæller om deres
personlige relation til deres
medbragte genstand. Dette
giver dem indblik i de mange
fortællinger der gemmer sig bag
hvedagsting.

Visuel registrering af
personlig genstand
Ved at lade eleverne registrere
deres genstand visuelt, får de
øje på genstandens særlige
karaktertræk efter brug og giver
dem en dybere sanselig erfaring
med tingen.

Kuratering af
personlige
genstande
Eleverne skaber mening ud af
sammenhængen ved at kuratere
deres forskellige genstande i en
udstilling. Derved får de erfaring
med tingenes forskellige måde at
hænge sammen på.
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FORDREVET
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Praktisk information
Skole
Tingstrup skole
Kunstner
Charlotte Prip
Elever
5. årgang - 55 elever
Fag
Scenekunst
Varighed
4 dage
Materialer
Ingen, kun krop
Rum
Gymnastiksal

Vision

Forløb

At give eleven mulighed for
at se nye sider af os selv og
andre.

Forløbet bidrager til et
tværfagligt materiale fra Røde
Kors.

At give eleven redskaber til at
turde udtrykke sig performativt og mærke at kroppen kan
have en stemme.

1. dag: Der arbejdes i hold
med kropslige gestaltings
tableuer over ordet “flugt”.
Hvad vil det sige? hvordan
vises det med kroppen?
Introduktion og udførelse af
dramaøvelser: “flugt-leg” og
“bombe-leg”.
Afslutning med fremvisning
og kritik af hinandens
performances.
2. dag: Dramaøvelser
over temaet “Utryg/tryg” oplevelser fra elevernes eget
liv.
Produktion af lydfilm over
trygge og utrygge oplevelser.
Afslutning med fremvisning og
kritik af lydfilm.
3. dag: Øver i locations og
fastlægger performances.
4. dag: Generalprøve
Afslutning med fremførelse for
skole og forældre.

At give eleverne mulighed for
kropslig indlevelse og erfaring
med stærke følelser omkring
temaet krig og ødelæggelse
vs deres eget liv.

At give eleverne glæden over
at kunne give publikum en
oplevelse.
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Fagets bidrag
Faget kan bidrage med
kropslige erkendelser og
dermed gøre et tema fra
øvrig undervisning mere
nærværende. Faget udfordre
eleverne i kropslig bevidsthed
og udtryk, der kan bidrage til
empatisk erfaring og måske
endda nye syn på tilværelsen.

Tegn på udvikling
Elevernes følelsesmæssige
engagement og indlevelse i
emnet der arbejdes med.
Nye fortrolige fællesskaber
udvikles mellem elever, lærer
og kunstner

Potentiale
Et samarbejde på tværs af
klasser, faglærere og kunstner.
Inddragelse af flere fag
gennem emnet, får kunstners
bidrag implementeret i et
undervisningsforløb, der
også er styret af andre
faglærere tilknyttet eleverne.
Dette giver forløbet stærk
fællesskabfølelse mellem de
deltagende.
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Samling og
opvarmning
Med samlingen etableres et
fokus på det skaber rum, hvor
eleverne kan få kontakt med sig
selv og hinanden på et andet
plan. Fokus på emnet etableres.

Dramaøvelser over
emnet tryg/utryg
Gennem øvelser øver eleverne
sig i at udtrykke sig kropsligt.
Kun udbrud er tilladt - ikke tale.

Arbejdsproces med

kropslige gestaltings
tableuer

I processen med at gestalte
emnet, får eleverne fysisk
kontakt med følelsesmæssige
erfaringer, der gør emnet
mere nærværende. Det
æstetiske udtryk finjusteres ved
gentagelsen.
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KROPPEN I MØDET MED RUMMET

54

Udstillingen

Praktisk information
Skole
Tingstrup skole
Kunstner
Biba Fibiger
Elever
6. årgang - drenge
Fag
Kunst
Varighed
4 dage
Materialer
Papir, karton, saks, lim, tape
Rum
Klasselokale

Vision
At give elever bevidsthed om
kropslig og æstetisk erfaring
med rum og forløb. At blive
bevidst om relationen mellem
krop og rum.
At introducere eleverne for
redskaber til at bevæge sig frit
og komfortabelt i en æstetisk
proces man ikke ved hvor
ender. Navigere kaos over til
noget meningsfyldt.
At give eleven erfaringer med
at håndtere at processen er
det egentlige mål og resultatet
blot er et nyt spørgsmål.

Forløb
1. dag: Registrering af trygge
og utrygge rum på skolen
gennem skitsetegning og foto.
Egenproduktion med
nye perspektiver på
den rumlige funktion fra
skitsen. Der arbejdes med
billedkomposition, volumen,
form og spejling og balance.
2. dag: Via meditation
arbejder eleverne med at finde
et trygt rum indeni sig selv.
Billedkompositionen fra i
går bliver et partitur som
analyseres med lyde. Hver
farve og form har sin egen lyd,
tone og tidslighed.
3. dag: Eleverne indtager
og understreger velkendte
skolerum med deres kroppe
og fotodokumenterer.
Dernæst 3Dmoduleres
rumkompositionerne
bevægelser.
4. dag: Udførsel af levende
skulturelle kompositioner. Til
udstilling forvandles gangareal
til nye rumforløb med fokus på
Et trygt rum, Et klaustrofobisk
rum, et behageligt rum, et
utrygt rum, et rytmisk rum.
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Fagets bidrag

Tegn på udvikling

Det særlige ved billedkunst
er at kunne udtrykke sig på et
andet sprog end det normative
logiske ord.; At åbne og udvide
verden. At holde døren åben
til sansernes verden for hele
tiden at pege på og åbne op
til forståelses muligheder og
flerdimensionelle perspektiver.

Eleverne udvikler deres
formsprog og deres
arbejdsproces med materialet.

Kunst åbner for at kunne SE,
tolke og percipere kritisk samt
insistere på æstetisk handling.
Man kan bruge kunst til at,
opsamle og indhente empirisk
information og viden der på
andre måder kan være med til
at åbne for spørgsmål.

Kunstner former
undervisningen løbende for at
finde frem til nye løsninger der
kan åbne for det skaberrum
der skal sætte eleverne ind i
den æstetiske læreproces.

Potentiale
Et godt samarbejde mellem
kunstner og faglærer afggør
her at det svære stof bliver
oversat, så eleverne forstår
undervisningens abstrakte
indhold.
Fastholdelse af skaberrum
gennem en seriøsitet
overfor den æstetetiske
gentagelsesproces.
Kunstneriske ideer overtager
strukturen i undervisningen på
trods af modstand.

Billedkunst kan bidrage til at
opleve verden indefra sit eget
centrum. Det vil gælde at alle
kan være med på deres egen
facon og se og
forstå kvaliteter i de små
detaljer og marginale emner
fordi processen fylder mere
end et konkret resultat.
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Interaktion med rum

Eleverne interagerer
utraditionelt med forskellige
rum på skolen og dokumenterer
udfra billedkompositoriske
retningslinjer. I denne proces
oplever eleverne sig selv og
rummene både fysisk og visuelt.

Rumlige
kompositioner
I arbejdet med rumlige
kompositioner muliggøres
reflektioner over formers rumlige
og fysiske påvirkning af kroppen.

Rumskabelse

Som led i den endelige udstilling
skaber eleverne kompositoriske
forløb på skolen, der giver nye
oplevelser af skolens rum
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14 ÅR I THISTED DOKUMENTARFILM
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Praktisk information
Skole
Tingstrup skole
Kunstner
Lise Birk Pedersen
Elever
8. klasse
Fag
Dansk
Varighed
5 dage
Materialer
Elevernes egne mobiltelefoner
og computere
filmklippeprogram
Rum
Klasselokaler

Vision
At give eleverne troen på at
deres motivkreds og at deres
blik er unikt.
At give eleverne
erfaringer med processer i
dokumentarfilmens reseach
og udtryk.
At give eleverne visuelle
og praktiske værktøjer og
teknikker til at udvikle en
historie om dem selv.

Forløb
- Fælles Intro og filmvisning
- Research og lytte opgave:
Hvem er du? Hvad er du
optaget af? Hvad går du og
tænker over?
-Skrive øvelser
-ide udveksling, snak og
konkretisering i gruppen
- Filmvisning: The Girl of 672K
- Research og videreudvikling
af ide.
- Optagelser sideløbende med
individuelle lærersamtaler med
grupperne om ideen.
- Gennemsyn af materiale
-Klip sideløbende
med individuelle
klippekonsultationer med
grupperne.
- Første gennemklip
færdiggøres
- Andet gennemklip
- Filmen afleveres og vises
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Fagets bidrag
Motivkreds og personligt
filmsprog er to grundbegreber,
der handler om ’hvilke motiver
du søger som
menneske og dokumentarist,
Hvad er du drevet af og imod?’
Hvordan er dit blik/ dit
filmsprog når du undersøger
disse karakterer og miljøer
gennem film?
Vigtigst er at turde at give sig
selv ’lov’ til at kigge på lige
præcis det der optager én.
Det er at give sig selv lov til at
tage ud på en opdagelsesrejse
som man ikke ved hvordan
ender.

Tegn på udvikling
Elevernes engagement og
mod på at løse opgaven.
Elevernes engagement
i hinanden gennem nye
research teknikker.
Eleverne oplever nye
erfaringer med sig selv og
hinanden i arbejdet med deres
film.

Potentiale
Der er god dialog mellem
kunstner og lærer, der på
skift tager lederskabsrollen i
undervisningen og supplerer
hinanden.
Kunstner er igangsætter
og vejledende i
undervisningespraksis og
imødekommende overfor
lærer.
Gode dialoger og udviklende
justering af undervisningsplan
under evaluerende møder
efter endt undervisningsdag.
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Introduktion
Kunstner viser to eksempler på
dokumentar kortfilm.

Gruppearbejde
Elever arbejder i grupper udfra
selvvalgt emne, som tager
udgangspunkt i deres eget liv.
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5.2 Det samlede overblik og nedslag som generelle punkter fra undervisningsforløbene.
Med udgangspunkt i de observerede forløb synliggøres punkter, som beskriver de specifikke
kunstfags særlige fokus i undervisningen samt de generelle udfordringer og tematikker. I det
følgende vil disse punkter blive beskrevet med henblik på at finde fremtidige anbefalinger for
projektet Kunstner i Klassen. Beskrivelserne er delt op i to overskrifter:
1. “Rammer og struktur omkring samarbejdet” omhandler generelle udfordringer og tematikker i
KIK-projektet
2. “Samarbejdets samspil - hvordan?” omhandler emner angående de specifikke kunstfags særlige
fokus
Rammer og struktur omkring samarbejdet
KIK-projektet møder udfordringer i den nye sammensætning af undervisere. Skolens gængse
institutionelle strukturer dominerer og kunstnerne er udfordret i forhold til at få fodfæste inden
for disse. Kommunikation og introduktion opleves svækket på trods af projektets definerede
rammer. Dette er ikke overraskende i et nystartet og midlertidigt samarbejde mellem to parter, der
i udgangspunktet repræsenterer to forskellige institutioner og arbejdsmetoder. Ovenstående er
væsentligt at pointere for at kunne finde svar på, hvordan den nye sammensætning af undervisere
kan udvikles.
Både faglærere og kunstnere giver udtryk for, at et samarbejde som det, der udspiller sig i
projektet, bør starte tidligere. Der er brug for mere tid til at forme undervisningsplanen i fællesskab.
Til trods for, at der er etableret kontakt og dialog mellem lærer og kunstner i perioden før projektets
udførelse, viser undersøgelsen, at udviklingen af samarbejdet først igangsættes gennem det
personlige møde og selve handlingen at samarbejde.
Det har været et udgangspunkt for undervisningsforløbene, at den udefrakommende kunstner
leverer et udkast til et undervisningsprogram, der tager udgangspunkt i kunstnerens egne
kompetencer. Faglærer og kunstner har herefter haft til opgave at implementere dette udkast i
fælles mål samt forme materialet i forhold til faglærers kendskab til eleverne og samtidig bevare
essensen i kunstnerens originale materiale. Her kan der opstå en kløft, hvor samarbejdet
og materialet først formes, når problemerne opstår i undervisningspraksis. Den erfaring som
både lærer og kunstner efterfølgende står med, vil formentlig gentage sig i andre, fremtidige
samarbejder. Således vil hvert nyt samarbejde være unikt og bør derfor have de rette
forudsætninger for at blomstre rettidigt.
Problematikken lægger sig i tråd med de beskrivelser og anbefalinger vedrørende Åben Skole,
der er beskrevet i rapportens del 1. I anbefalingerne konkretiseres et organisatorisk punkt
omhandlende forskelligheder i tilgange til struktur og forankring. I den forbindelse vægtes det at
skabe en fælles vision og et fælles sprog mellem institutioner, der kan italesætte forskelligheder.
Skal et fælles sprog etableres med henblik på at forbedre fremtidige samarbejder, må
Transparensen og Alsidigheden dyrkes. Det betyder at fællessproget skal afklare, hvorfor og
hvordan projekt og praksis varierer i forhold til kunstner og faglærers forventninger. Ligeledes er
det væsentligt at bruge de oplagte forskelle aktivt og lave variationer, så inspiration og nytænkning
kan blomstre inden for anvendelsen af kunstens potentiale i folkeskolen.
For KIK projektets observerede undervisningstilgange og -former, som optrådte både internt
mellem kunstnerne og mellem faglærerne, anbefales et fælles sprog for Undervisning, Læring
og Kreativitet for at danne en referenceramme, der etablerer bro mellem de forskellige tilgange.
Det betyder ikke, at en dialog alene kan løse udfordringerne i praksis. Gennem erfaringer med
samarbejdet og hinandens professionelle kompetencer, udvikles referencerammen yderligere, og
den egentlige implementering starter der.
Derfor er der brug for flere samarbejdsprojekter mellem kunstner og faglærer for at skabe en
praksis, der bygger på erfaringer, og hvor samarbejdet kan vedblive at udvikle sig. Således kan det
muliggøres at bygge videre på ny viden i praksis. Det kan betyde at kunstner og lærer oplever, at
de får noget værdifuldt ud af deres samarbejde, og at de ser bedre resultater i forhold til det faglige
niveau og børnenes læring og udvikling.
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Samarbejdets samspil - hvordan?
En øget opmærksomhed på at arbejde med aktørernes forskelligheder i forbindelse med
udviklingen af samspillet mellem kunstner og lærer, fører os videre i selve den fælles vision som
skolelærer og kunstner ser for projektets virke. Her har undersøgelsen kastet lys over særlige
emner, der påkalder sig opmærksomhed i forhold til at forbedre vilkår for kunsten i skolen.
1. Den kunstneriske ambition vs den pædagogiske hensigt
I forlængelse af etableringen af et godt samarbejde er det væsentligt at klarlægge kunstnernes
ambitionsniveau og lærers pædagogiske hensigter. Kunstnerne gik ind i deres undervisningsproces
med æstetiske ambitioner og forventninger som ikke blev imødekommet af lærerne. Der var ikke
tale om uenighed, men derimod at lærerne havde et andet fokus i undervisningen.
Flere lærere gav i evalueringsskemaerne udtryk for begejstring over faktorer, som handlede
om elevernes deltagelse og om at opleve elever, som ellers plejer at forholde sig i baggrunden,
blomstre og få selvtillid i faget. På grund af lærernes pædagogiske opmærksomhed og kendskab til
eleverne, opfattede de kunstprojektets æstetiske proces som et middel til at opnå læring og trivsel
på det fagfaglige og pædagogiske plan. At lærerne inspireres af kunstens tilgange som middel,
er positivt for en udvikling, som lærerne allerede har kendskab til og selv kan tage i brug i deres
undervisning. Dette fremgår også af deres evaluerende svar.
Kunstnerne var også bevidste om at deres fags effekt som middel til trivsel, men deres fokus i
undervisningen var umiddelbart også rettet mod at lære eleverne om kunstnerisk kvalitet og indføre
en alvorlig arbejdsproces i et skabelsesrum, hvor fordybelsen i den æstetiske proces er med til at
lære eleven at perfektionere og forstå, hvordan det æstetiske kan forfines, så formidlingen af det
eleven vil fortælle med sit værk bliver tydeliggjort.
Der ligger i det kunstneriske skaberrum en refleksionsproces, som er kernen i den
vidensproduktion, der opstår for kunstneren. Det er i den fysiske handling at gentage, reflektere
og perfektionere, at den æstetiske erkendelse opstår. Kunstens potentiale for kritisk tænkning
og vidensproduktion findes således i denne proces, og kan bidrage til at højne det faglige og
erkendelsesmæssige niveau i folkeskolen.
Desværre mødte flertallet af de deltagende kunstnere udfordringer med manglende tid og
forståelse for vigtigheden af den gentagelsesproces, som er påkrævet i det kunstneriske arbejde
for at nå til erkendelse og perfektion. Enkelte kunstnerne, som skulle formidle mere abstrakte
tilgange til kunsten, havde succes med at bevare og insistere på skaberrummet ved at bruge tid på
at rette fokus på elevernes følelsesliv og derigennem etablere en seriøs stemning, der tilvejebragte
elevernes lyst til at fordybe sig i æstetiske gentagelsesprocesser. Ved at skabe en anerkendende
stemning, hvor eleverne fik redskaber til fysisk at mærke et rum for sig selv blandt alle andre, turde
eleverne give sig hen. Dette resulterede i en højere koncentration hos eleverne, som flyttede sig fra
at handle ud fra vane til at eksperimentere og perfektionere.
Kunstnerne, der havde succes med at etablere dette rum, havde interesse i at give eleverne
en mere bevidst og koncentreret oplevelse i deres kunstneriske proces, og de justerede deres
undervisningsprogram undervejs for at få tid til denne proces.
Andre kunstnere så sig nødsaget til at springe gentagelsesprocessen over og i stedet formidle den
gennem dialog. Hermed fik eleverne ikke samme fysiske oplevelse og erkendelse, som når de
have egne hænder og egen tankevirksomhed i den æstetiske gentagelsesproces.
Kunstnernes kvaliteter som eksterne formidlere ses i deres ambitionsniveau og forventning
til at bidrage til elevernes erfaring med det kunstneriske arbejdes forfinende gentagelses- og
refleksionsproces. Kunstnerne var optagede af vise eleverne, hvordan man lærer at formidle
sit budskab gennem æstetik og dermed skaber vidensproduktion inden for både den æstetiske
dimension og det emne man formidler gennem kunsten. Ligeledes har kunstnerne viden om en
aktualitet inden for deres fag, som bidrager til at folkeskolen har forbindelse til kunsten i samtiden.
Dette er et vigtigt bidrag i børn og unges møde med kunsten, hvorigennem det belyses, hvad kunst
i undervisningen kan fokusere på. Det er netop heri, der opstår et potentiale, når professionelle
kunstnere inddrages i folkeskolensundervisningen, idet de tilbyder kunstnerisk aktualitet samt et
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andet fokus på æstetiske læreprocesser (der bør italesættes).

2. Kunstnernes undervisningsformer
I et Åben Skole projekt som KIK, hvor eksterne fagpersoner anvendes i undervisningen, kan
der ud over det beskrevne skolelærer/ikke skolelærer paradoks, også ligge udfordringer i de
skoleerfaringer, som eksterne fagpersoner kommer med. I kraft af de mange år vi går i skole, har
alle erfaringer med skole og forskellige former for undervisning. Vi lærer så at sige at gå i skole, og
vi lærer hvilken form det at gå i skole har.
Det kunne observeres, at den personlige erfaring med skolegang påvirkede nogle kunstneres
tilgang til undervisning på forskellig vis. Flere kunstnere udtaler, at skolens rumlige rammer
var med til at forstærke denne påvirkning. Dette er et væsentligt punkt i forhold til projektets
undersøgelse, idet personlige skoleerfaringer kan påvirke det potentiale et kunstnerisk projekt kan
bidrage med i skolen.
Under observationerne af undervisningen blev det tydeliggjort, at kunstnerne anvendte forskellige
former for undervisningskompetencer:
1. Et Kunstpædagogisk udgangspunkt: Nogle af kunstnerne havde kunstpædagogisk- eller
læreruddannelse bag sig og kunne overfører pædagogiske principper i deres formidling af
kunstpraksis.
2. Mesterlærerprincip: Flere kunstnere underviste med udgangspunkt i deres kunstneriske
faglighed og indførte eleverne i kunstformens proces og teknikker med fokus på et endeligt
produkt, der tog udgangspunkt i et af deres egne værker.
3. Undervisning som kunstpraksis: Enkelte kunstnere nærmede sig en undervisningsform, der
gjorde selve undervisningen til et performativt kunstværk i sig selv. Denne form mødte mange
udfordringer, idet forløb, æstetisk udtryk og sprog var fremmed for både elever og lærere.
De specifikke fags særlige værdi og fokus i undervisningen viste sig på forskellig vis, dog var
alle undervisningsforløb fokuseret på kvaliteterne ‘at sanse’ og ‘at skabe’, der finder sted i den
kunstneriske skabelsesproces.
I billedkunst behandlede kunstnerne et genstandsfelt fra flere forskellige æstetiske tilgange og
teknikker inden for samtidskunst. Det var herved intentionen at vise hvordan man kan undersøge
og belyse et genstandsfelt gennem æstetiske processer. Eleverne fik således adgang til
genstandsfeltets mange udtryk, ligesom de stiftede bekendtskab med æstetiske processer fra
flere medier. Grundlaget for denne proces viser billedkunstfagets dybdegående undersøgelser og
processer omkring et genstandsfelt, der kan betegnes som registreringer, analyser og formidling
gennem æstetiske medier.
I musik var der et stort fokus på opdagelsen af lyd. Også her anvendte kunstneren forskellige
æstetiske tilgange og koblede lyd med hverdagsting, ord og billeder for at lade eleverne få
adgang til lyd fra flere perspektiver. Det var således ikke erfaringen med musikinstrumentet, der
var kunstnerens intention med undervisningen, men derimod erfaringen med lydregistrering og
lydkomposition.
Scenekunstens fokus rettede sig mod kropsbevidsthed og udtryk.
Gennem forskellige dramaøvelser gennemgik eleverne processer, der gav dem kropslig og
følelsesmæssig indlevelse i bestemte temaer, der blev arbejdet med i de pågældende klasser. Her
var fokus på elevernes selvstændige gruppearbejde i den æstetiske udfoldelse. Det var således
ikke erfaringen med teaterforestillingen i klassisk forstand, der var kunstnernes intention, men
erfaringen med følelsesmæssige situationer og udtryk, der tager udgangspunkt i både et fagligt
tema og elevernes eget liv.
I litteratur blev der fokuseret på forskellige indgreb i et litterært materiale skrevet af kunstneren selv.
Ved at investere sig selv i materialet gennem dramatisering og videredigtning af sms-passager
får eleverne personlig og grundig indsigt i både roller, handling og dét at producere egen tekst.
Ligeledes fik de en visuel og auditiv forståelse for ord og bogstaver.
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Dette er udtryk for et fokus, hvor det i højere grad handlede om at indføre eleven i den kunstneriske
tilblivelsesproces, hvor forskellige tilgange til ordets mange udtryk fremhæves, frem for den
klassiske analyse af det færdige litterære værk.
I filmundervisningen introducerede kunstnerne eleverne for instruktørens researchproces før og
under filmproduktion, og fokuserede på at indføre eleverne i processen ved at investere sig selv
gennem et personligt emne til den film de skulle lave. Det blev vægtet højt at producere et færdigt
filmprodukt, for at vise eleverne hvordan det æstetiske udtryk har betydning for hvordan vi tager
filmen til os.
De specifikke fags særlige fokus i undervisningen viste sig således at handle om kvaliteterne ‘at
sanse’ og ‘at skabe’, i den kunstneriske skabelsesproces.
Når kunstnerne ønskede at fremhæve dette fokus i deres undervisningsmateriale kan det betragtes
som et væsentligt punkt for det særlige potentiale kunstnerne kan tilbyde. Det er en interessant
vinkel som bør fremhæves.
Det handler således ikke om at eleverne skal prøve at stifte bekendtskab med eller skabe
forståelse for kunsten gennem selve værket eller det at producere værker. Det handler om at
formidle og lade elever få erfaring med æstetisk registrering eller research ved lære at åbne
sanserne for verden og være nysgerrig gennem, fortælling, bevægelse, lyd, billede, krop, rum og
materialitet.
Kunstnernes undervisningsformer har betydning i forhold til udviklingen af det samarbejde, der skal
finde sted mellem kunstner og faglærer. Derfor er det væsentligt at italesætte den måde kunstnerne
fokusere på at formidle den æstetiske registrering som essensen i kunstnerisk proces.

65

5.3 Anbefalinger - et blik på fremtidige KIK-projekter
KIK-projektet skriver sig ind i en diskurs for udviklingen af Den Åbne Skole. Det er et projekt, der
forsøger at skærpe nogle væsentlige og interessante punkter, som har vist sig i den paradoksale
og organsatorisk interessante samarbejdspakke, som Åben Skole er.
På trods af de beskrevede udfordringer ses en særlig kvalitet ved KIK-projektet, som har vist sig at
bestå i den kompakte og organiserede samarbejds pakke, hvor flere kunstnere fra forskellige fag
mødes og udveksler erfaringer internt samt med de involverede faglærere. Dette udgangspunkt
har virket stærkt for implementeringen af projektet. Selve projektets omfang gør at skolen bliver
involveret på en langt mere intensiv måde. Effekten heraf handler om et “boost”, hvor noget andet
får lov at præge skolehverdagen. Dette giver skole og elever fællesskabsfølelser på tværs af
årgange og det giver mulighed for at projektets formål sætter spor og udvikles yderligere.
Nærværende rapports evaluering har fundet relevante nedslag i forhold til kunstens og kunstnerens
potentiale i skolen, som anses for at være afgørende for inspiration og samspil mellem kunstner og
faglærer, hvis implementeringen af kunstnerisk kvalitet i skolen skal forbedres. De to perspektiver
på æstetiske læreprocesser der beskrives i kapitel 3, ses her som anvendelige teoretiske metoder
for videreudvikling af samspillets forståelsesrammer og for en forbedret implementering.
Anbefalingerne beskrives nedenfor som inspiration og retningslinjer til fremtidige KIK-projekter
i Åben Skole, og tager udgangspunkt i de empirinære studier samt udtalelser fra kunstnere og
faglærere.
Inden for punktet “Samarbejdets rammer og struktur” anbefaler Dansk Kunstnerråd:
1 En varig ordning, så lærere og kunstnere hver især får erfaringer de kan bygge videre på
Effekten af KIK-projektets størrelse er et potentiale, der kan arbejdes videre med i forhold til at
opnå et stærkere udviklingsgrundlag mellem kunstnere internt, mellem kunstner og faglærere, og
mellem koncept og skolestruktur
2 En tidsramme, der gør det muligt at starte samarbejdet længe før udførelse
I samarbejdets tidlige fase skal kunstner og faglærer udarbejde et fælles sprog omkring
forventninger til Undervisning, Læring og Kreativitet
3 Ligeledes skal der arbejdes på at italesætte rollernes betydning og samspil i relation til
iscenesættelse af den æstetiske læreproces.
Indenfor punktet “Samarbejdets samspil - hvordan?” anbefales:
4 Kunstnere skal kende deres fags innovative potentiale som undervisning og udarbejde egne
mål og visioner for, hvordan den kunstneriske proces kan formidles i skolen. Dette skal skabe
grundlag for større præcision i forhold til at formidle det potentiale og den ressource kunstnerne
mener de bidrager med til i skolen.
5 Lærere skal sikre klare rammer og understøtte klasserumsledelsen, så det fremmer
formidlingen af og seriøsiteten omkring det æstetiske arbejdes skaberrum.
6 Lærere skal sikre klassen variation mellem forskellige kunstneriske fag og i fællesskab med
kunstner målrette undervisningen til det enkelte klassetrin.
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BILAG
I forbindelse med rapportens indsamlede empiriske dokumenter har alle 12 deltagende kunstnere
besvaret de fokusspørgsmål, der blev formuleret i forbindelse med deres logbog.
Samtlige lærere, der var hovedansvarlig i KIK samarbejdet har i samråd med øvrige deltagende
lærere besvaret evalueringsskemaets fokusspørgsmål.
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KUNSTNERLOGBOGEN
Generelle informationer vedrørende din logbog
Du er blevet bedt om at føre logbog undervejs i dit projekt. For at gøre
dette mere overskueligt, har jeg nedenfor beskrevet nogle punkter som
du skal være opmærksom på i projektet. Du skal ikke nødvendigvis svare
på underspørgsmålene til punkterne, men bruge dem som ledetråde i
dine observationer. Hvis du får mulighed for det er du velkommen til at
dokumentere med foto, hvis du ser en begivenhed, der nemmere beskrives
visuelt. Blot du husker et notat til fotografiet.
Vigtige overvejelser som formuleres skriftligt før eller under projektet
- Hvilken særlig viden har du som kunstner?
- Hvad er særligt for dit fag og din genre?
- Hvad mener du at din fagfaglighed kan bidrage med indenfor skolens
rammer?
- Hvad indenfor dit fag mener du er vigtigt at formidle videre til henholdsvis
lærere og elever?
Genrelle punkter for observationer til logbog
1. Roller.
Hvordan oplever du udviklingen af din egen, lærernes og elevernes roller?
2. Rum
Hvordan oplever du rummets muligheder og begrænsninger?
Hvad gør rummet ved fællesskabet og projektets udvikling?
3. Fordybelse og dialog
Hvad sker der i fællesskabet under fordybelsen?
Hvad sker der i fællesskabet under dialog?
4. Modstand
Hvor møder du modstand?
5. Overraskelser/undren
Hvornår opstår dette hos dig selv og hvornår oplever du det hos lærere og
elever?
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FOKUSSPØRGSMÅL
Generel information vedrørende spørgsmålenes bidrag
Hensigten er at få nuanceret indsigt i KIK projektets potentiale. Med
fokusspørgsmålene gives dine kvalificerede svar på de specifikke
undersøgelsesområder, som er udstukket fra Dansk Kunstnerråd.
Besvar gerne både de overordnede spørgsmål og underspørgsmålene til
fokuspunkterne beskrevet nedenfor.
Overordnede spørgsmål
1. Hvilken særlig viden forventer du at kunstprojektet kan bidrage med
indenfor dit fag?
2. Oplever du at din fagfaglighed og kunstprojektet supplerer hinanden? Hvis
ja, hvordan? Hvis nej, forklar dette.
3. Hvilke erfaringer med projektet tager du med videre i dit fag?
Punkter du gerne må være opmærksom på under projektets udførelse
1. Samarbejde og roller
Hvordan oplever du samarbejdet mellem dig selv og kunstner?
Hvilken rolle tager/har du? Hvad sker der med din rolle som lærer?
2. Fordybelse og dialog
Hvad sker der i fællesskabet under fordybelsen?
Hvad sker der i fællesskabet under dialog?
3. Udfordringer
Hvor oplever du udfordringer?
4. Overraskelser og undren
Hvornår opstår dette hos dig selv?
Hvornår oplever du det hos eleverne?
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