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Half of what I say is meaning less but I say just it to reach you Julia, Julia, Julia …
Lennon-McCartney

FOR ELEVERNE ER VERDEN ALTID NY. 

Det er derfor, undervisning drejer sig om at gøre det ukendte kendt. Eleverne er pi-
onerer i endnu ukendte områder. Hvordan kan man åbne et emne for eleverne, og 
hvordan kan man støtte dem i at forankre det nye, de er ved at ”smage på”, således at 
ukendte områder bliver mere tilgængelige og kendte? 

Denne artikel skitserer, hvordan man med den didaktiske firfeltsmodel med virksom-
hedsformer kan komme et stykke af vejen. Modellens grundlæggende idé er at lade 
sansebetonede, æstetiske og praktiske aktiviteter være input til et emne i undervisnin-
gen i samspil med analytiske og begrebslige aktiviteter. 

Med en ligeværdig vægtning – modellen taler til både ”sans og samling”. Dermed by-
der den sig til som et redskab til at planlægge undervisning med. Man kan også anven-
de den som ramme for evaluering. Det gælder alle fag og i tværgående forløb. 

Artiklen starter i praksis, hvor en 9. klasse arbejder med noveller, og hvor en lille æste-
tisk aktivitet kan gøre en stor forskel. Dernæst præsenterer vi modellen med virksom-
hedsformer, og her knytter vi an til casen og folder centrale teoretiske begreber i mo-
dellen ud (2). Endelig for det tredje summerer vi til sidst firfeltsmodellens idégrundlag 
op.

Nu først ind i klasselokalet.
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Den æstetiske dom udspringer af 
sansning, følelse og intuition

Opgaven ligger i forlængelse af klassens øvrige arbejde med tekstanalyse. Reaktionen 
er en blanding af overraskelse og smil. 

Eleverne har med to formsprog at gøre, novellens og nu også farvernes formsprog. Ud 
af novellens mange betydninger skal de på side 117 fornemme, hvad der passer bedst 
til stemning eller person. Den dom, de skal foretage, er ikke kun analytisk argumente-
rende – den er også æstetisk. Dommen er baseret på en smagende fornemmelse for, 
hvad der passer bedst. 

Det afgørende er ikke selve farven, eleverne vælger, men det er fornemmelsen for, 
hvad der passer bedst til eksempelvis en persons humør på side 117, stemningen i 
selskabet eller nuancer i byens eller naturens omgivelser.
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Muligvis er der særlige passager i teksten, der med dette farvevalg rejser sig og tilby-
der en et andet perspektiv, end den første læsning efterlod. Måske bliver eleverne 
pirret, måske lidt fremmede over for opgaven eller måske finder de, at det at søge en 
udvalgt farve giver læseoplevelsen en særlig skønhed? 

Det centrale omdrejningspunkt i æstetik i undervisningen er den æstetiske dom. Her 
er det personens sansning, følelse og intuition, der bedømmer nydelsen eller afsma-
gen ved en genstands form. Æstetiske genstande er dermed alt, hvad vi fokuserer på 
med en æstetisk indstilling. Det kan være genstande fra etablerede kunstområder, der 
har karakter af at være ”et værk”, som eksempelvis Beatles’ sang Julia. Det kan også 
være genstande, der ikke har værkkarakter, som for eksempel nydelsen ved en ele-
gant fodboldaflevering over tredive meter; den intense oplevelse af bølgernes rytmi-
ske slag på en badebro en sommermorgen; elevernes nydelse ved at vælge den ”rigti-
ge farve” til stemningen i en novelle.

Modsat analytiske domme, videnskabelige eller moralske, der skal underbygges med 
præcise begreber og logiske argumenter, kan vi i æstetiske domme ikke nøjes med 
analyse. Vi må forholde os sansende, intuitivt fornemmende og smagende for at be-
dømme noget for dets skønhed eller grimhed, eller dets måde at være færdigt eller 
ufærdigt på (Brodersen et al. 2020: 31ff, 95ff). ”Half of what I say is meaning less but 
I say just it to reach you Julia, Julia, Julia…”, synger John Lennon og prøver at nå Julia 
gennem musik og poesi.

Nu til firfeltsmodellen om virksomhedsformer. Den er en strukturel og dynamisk ram-
me for, hvordan undervisningen kan åbne og forankre indholdet i elevernes hoved og 
krop. Og det kan ske gennem æstetiske, analytiske, håndværksmæssige og kommuni-
kative virksomhedsformer. Hvad vil det sige? Hvordan kan det gøres?
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Den æstetiske dom udspringer af 
sansning, følelse og intuition

AL UNDERVISNING ER CENTRERET OMKRING ET INDHOLD med dertilhørende virksom-
hed og aktivitet. 

Vi har, som det fremgår af modellen nedenfor, sat fire typer af virksomheder hos 
eleven i spil med hinanden. Igen, set ud fra et elevperspektiv, kan eleven enten være 
receptivt modtagende eller produktivt handlende, og det giver otte forskellige måder 
at være virksom på. 

Eksempelvis er forståelse det receptive element i analytisk virksomhed, hvor eleven i 
madkundskab lytter på et læreroplæg om de fem grundsmage. Demonstration er det 
produktive element i analytisk virksomhed, hvor eleven over for andre i en gruppe 
demonstrerer, fremlægger, sin forståelse af grundsmage – og så fremdeles.

Figur 1. Den didaktiske firfeltsmodel med virksomhedsformer (Hansen 2020: 93ff).

Vi skal nu uddybe karakteristika og forskelle på de fire virksomhedsformer ved først at 
se på den horisontale akse, æstetik og analyse, og dernæst den vertikale akse, hånd-
værk og kommunikation (Hansen 2020: 95ff).
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Æstetisk virksomhed og 
analytisk virksomhed

At forholde sig æstetisk til noget indebærer som oven for nævnt, at man gennem 
konkret sansning, fornemmelse og følelse bedømmer noget ud fra det umiddelbare 
behag eller nydelse ved dets form og beskaffenhed. Omvendt kan det også være en 
følelse af noget ufærdigt, en irritation eller sågar et ubehag. 

I begge tilfælde erkender man noget om den genstand, man fælder smagsdomme om. 
En veldrejet film, en veludført offside-fælde i en fodboldkamp eller en solnedgang på 
en badebro. Genstanden kan være linjer, lyde, bevægelser, særlige gestaltede former 
eller metaforer. 

Den analytiske forholdemåde går en anden vej. Analyse betyder at opløse, og hensig-
ten er at bestemme, beskrive og forklare egenskaber ved fænomener – kategorisere 
dem. 

Begreber ordner verden ved at skelne og udrede enkeltdele og sammenhænge 
imellem dem: Denne filminstruktør trækker for første gang på en tradition fra film 
noir-genren, offside-fælden var et varemærke for fodboldlandsholdet i firserne eller 
skovkanten forhindrer solnedgangen i at ramme badebroen efter halv ni. 
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Håndværksmæssig virksomhed og 
kommunikativ virksomhed 

I håndværksmæssig virksomhed er formålet at tilegne sig et håndværk og øve sig i at 
bruge et redskab. Øvelse med henblik på at opnå en vis fortrolighed med et redskab 
eller en metode er kodeord her. Redskab – det kan være både et praktisk og et teore-
tisk redskab. Man kan tråde en symaskine og sy kanter i en lige linje, og man kan ar-
bejde med en model til billedanalyse. 

Michael Polanyis begreb ”indwelling” betyder at leve sig ind i eller ”at flytte ind i det”, 
som man skal lære noget om, således at man tilegner sig en beherskelse, der gradvist 
bliver mere intuitiv – og en del af et naturligt repertoire: Kantning med symaskinen, 
billedanalyse når man ser filmtraileren eller fornemmelse af luftighed i bolledej, når 
den føles færdig (Brodersen 2016; Brodersen 2020: 74ff; Polanyi 2012).

I den kommunikative virksomhedsform anskues undervisning som en social og kultu-
rel proces, der foregår i en minioffentlighed, hvor viden, færdigheder, holdninger og 
kompetencer bliver til.  

Denne virksomhed er funderet i en oplysningstradition, hvor eleverne i et fællesskab 
skal gøre erfaringer med at fremstille, dele og forholde sig til viden, til normer og til 
æstetiske udtryk. Den kommunikative virksomhed kan både være dialogisk undersø-
gende (undersøge hvad noget er for noget), og den kan være dialogisk holdningsorien-
teret (argumentere og begrunde holdninger til og værdier om noget). 

Det, der adskiller denne virksomhedsform fra at være analytisk, æstetisk og hånd-
værksmæssig er, at den vil fremme deling af og formidling af erfaringer i en offentlig-
hed. Eleverne er enten receptivt medvidende eller de er produktivt fremstillende.
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Hvordan kan undervisningen 
komponeres?

En kreativ måde at arbejde med undervisningsforløb på kan i bogstavelig forstand 
være at lægge kortene på bordet og komponere mulige kombinationer af virksomhed. 

Som det fremgår af figur 2 kan man planlægge et forløb ved at lægge kortene frem i 
én didaktisk komposition, i en anden eller helt tredje. Fordelen herved er, at man kan 
udvikle scenarieorienterede forestillinger om de centrale og perifere aktiviteter inden 
for en enkelt lektion, et par timer eller gennem længere programmer.

Figur 2. Didaktisk komposition fire virksomhedsformer og de otte aktivitetsformer.

Denne formation er blot brikker på tegnebrættet. Hvordan skal kompositionen være, 
hvis læseren skal stå for et bestemt forløb? Det spørgsmål lader vi stå åbent til over-
vejelse. Nu nogle eksempler fra forskellige fag på de otte forskellige aktivitetsformer. 
Læseren kan prøve at sætte sit eget fagområde i spil med de otte virksomhedsformer.
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Æstetisk oplevelse
•  Elever præsenteres for tre billeder af skåle, fade og duge med forskellige farver,  
 og de skal individuelt og i grupper fælde smagsdomme og begrunde, hvordan  
 en ret tager sig bedst ud, når den anrettes.

Æstetisk udtryk
•  Elever eksperimenterer med lydredigering til en podcast om stemningen ved en  
 lystbådehavn en sommeraften. Redigeringen drejer sig om at finde en balance  
 mellem naturlyde, menneskelyde, og at natten falder på.

Analytisk forståelse
•  Eleverne tilegner sig, under lærerens præsentation, grundprincipper i kildekritik  
 ved at følge hans identificering, oplistning og analysere kildekritiske elementer  
 over for et givet materiale.

Analytisk demonstration
•  Elever arbejder med en fotomontage og fotografering som håndværk. De frem- 
 lægger begrundelser for fokus, perspektiv, eksponeringstid og anvendelse af   
 lysfølsomt papir i fremkaldelsen.

Håndværksmæssig iagttagelse
•  Elever iagttager kyndig instruktion i upcycling af gamle cowboybukser, der kan  
 blive til puder: kridtning af sømkant, klipning af trekanter, vurdering af bukser- 
 nes struktur og sammensætning af trekanter til et muligt mønster til puden.

Håndværksmæssig træning
•  Eleverne afprøver og øver dramatiske virkemidler i korte situationsspil, hvor   
 især mimik og tonefald skal medvirke til at illustrere personers høje eller lave  
 status på scenen. 

Kommunikativ deltagelse
•  Elever er aktive tilskuere/tilhørere til præsentationer og diskussioner af ”de gode  
 venskaber”. Deres opgave er at lytte opmærksomt og stille opfølgende spørgs- 
 mål til oplæggerne.

Kommunikativ fremstilling
•  Eleverne er formidlere, fremlæggere, ordstyrere af emnet statistik i nærområ- 
 det, der drejer sig om rygning og alkohol: Præsentation af undersøgelsernes  
 metode og diskussion af dens resultater og dens perspektiver med hensyn til  
 forebyggelse.
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Firfeltmodellens idegrundlag

DIDAKTISKE MODELLER ER FORESTILLINGER om undervisningens idé og kurs – an-
skuet fra et helikopterblik. På den måde er modeller både udtryk for værdier (der kan 
være nogle andre), og de er praktiske landkort, der angiver en retning. Man kan se 
tingene fra oven, man kan øjne en struktur, man kan se eleverne arbejde med tekster, 
man kan høre deres forsøg på at anvende fagbegreber, og man kan planlægge og na-
vigere i praksis ud fra disse pejlemærker (Brodersen 2017).

Firfeltsmodellen er holistisk, dynamisk og ikke hierarkisk. 

På tegnebrættet og i gennemførsel kan undervisningen foregribes og komponeres 
med forskellige variationer af virksomhed. Firfeltsmodellen om virksomhedsformer 
tager udgangspunkt i, at aktiviteter og indhold er de mest centrale kategorier i under-
visning (Brodersen et al. 2020). Modellen har elevens dannelse i sigte: Forud for en-
hver undervisning er der fra lærerens side en interesse i at sætte et bestemt indhold 
på dagsordenen. 

Når vi opsummerer har modellen tre bærende antagelser:

a. Indholdet bliver tilgængeligt for eleven som vekselvirkning mellem sansende 
 og æstetiske aktiviteter på den ene side og begrebslige aktiviteter på den an-  
 den side. Disse aktiviteter er sidestillede og ligeværdige, som det fremgår 
 af den horisontale akse i modellen figur 1. Når den æstetiske og analytiske 
 virksomhedsform er sidestillede betyder det, at undervisningens emne gensi-
 digt og komplementært kan blive udfordret og bearbejdet af begge tilgange: 
 Eleverne skal have mulighed for både at rette opmærksomheden mod sansende  
 bestemmelser og æstetiske bedømmelser på den ene side og i begrebsmæssige  
 bestemmelser og analyser på den anden side. Sådan som casen i 9. klasse om  
 noveller også lægger op til.
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b. Indholdet skal også opstå og forankres som personlige erfaringer og som 
 erfaringer i et lærende fællesskab. Forankring sker gennem opøvelse og træning  
 af håndværk i bred forstand og som erfaringer med videndeling i et kommuni-
 kativt fællesskab. Det illustrerer den vertikale akse. Det betyder, at eleverne   
 fordyber sig i brug af håndværksmæssige redskaber og metoder (både teoreti-
 ske og praktiske) og kommunikative aktiviteter (både undersøgende og værdiori-
 enterede). 

c. Modellen er som nævnt holistisk, dynamisk og ikke hierarkisk. Man indleder et  
 forløb hvor som helst, fx kan man starte med at indkredse elevers forforståelse  
 ved at trække på den analytiske og kommunikative virksomhedsform, man kan  
 indlede et forløb ved at lægge vægt på håndværkmæssige procedurer, eller man  
 kan give inspiration gennem æstetiske oplevelser etc. 
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At åbne verden for hvem 
den stadig er ny 

Med den didaktiske firfeltsmodel kan man tage pejling på struktur og vekselvirkning 
i elevens måde at være virksom på. I casen om noveller i 9. klasse ligger tyngden pri-
mært på den æstetiske virksomhedsform. Her er eleverne i gang med at fornemme 
den farve, der passer til udvalgte linjer – og efterfølgende folder de en argumentation 
ud over for sidekammeraten, hvor farvevalget begrundes både med både æstetiske 
og analytiske udsagn. Den kommunikative virksomhedsform er også med, idet lære-
ren i klassesamtalen iværksætter et videndelende fællesskab om elevernes begrundel-
ser for farvevalg.  

Håndværk er ikke aktiveret i denne case, hverken som praktisk håndværk eller teore-
tiske redskaber. Det kan imidlertid sagtens være tilfældet i det efterfølgende arbejde 
med noveller, hvor analysemodeller kan være det teoretiske håndværk og billedar-
bejde med grafiske tryk af stemninger i noveller kan være det æstetiske og praktiske 
indslag. 

At flette flere æstetiske og praktiske aktiviteter ind i undervisningen kan man forbere-
de ved at lægge brikker på bordet. Faktisk får man i bogstavelig forstand flere brikker 
at flytte med – otte forskellige måder at være virksom på. Og endnu flere kombinati-
onsmuligheder at åbne verden for hvem den stadig er ny.
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Indledning

Samlede pointer fra artiklen

- En udefrakommende kunstner, der kommer med eget fag, kan bidrage med et  
 anderledes blik på undervisningens indhold

- Æstetisk undervisning tager udgangspunkt i elevernes sansemæssige oplevelser,  
 der kan bane vejen for kreative og eksperimenterende processer i undervisnin- 
 gen

- Æstetisk undervisning berører fantasi, kreativitet og æstetisk produktion gen-  
 nem et fag, og forstærker muligheden for fordybelse og erfaringsdannelse

- Æstetisk undervisning bidrager til elevernes motivation for deltagelse i undervis- 
 ningen

Resume

I denne artikel finder du en casebeskrivelse sammen med en udfoldning af et tværfag-
ligt undervisningsforløb om æblet i madkundskab og musik afprøvet i 4.a på Sletten 
Skole afdeling Otterup. 

Forløbet foregår i samarbejde med Luise Midtgaard, scenograf og installationskunst-
ner, der gennem sine fag, bidrager med sit tag på æstetik. 

I mødet med Luise oplever vi, hvordan der bliver tilføjet ekstra elementer til forløbet 
gennem hendes erfaring med teaterverdenen. Undervejs kører fagene musik og mad-
kundskab sideløbende med hinanden, hvor musik behandler lydcollager i program-
met Audacity, mens madkundskab arbejder med kategorier som sanser, grundsmage, 
dimensioner i smagen samt æstetik. Denne undervisning har til opgave at forberede 
eleverne til en emneuge, hvor de arbejder intensivt med æblet i tre dage for at skabe 
en oplevelse, hvor de gennemarbejdede kategorier i madkundskab munder ud i en 
servering, der i sammenhæng med en lydcollage, danner ramme for en sanseoplevel-
se.
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Elevernes første møde med æblet 
En casebeskrivelse

4.a står på en række ude foran multirummet. 

Kunstneren, Luise, byder eleverne velkommen. De får at vide, at de skal forsøge at være helt 
stille inde i rummet, og at hun vil guide dem igennem, det de skal opleve. 

De sendes enkeltvis ind med et æble og beskeden: “Følg stien og sæt dig ned ved en taller-
ken”. Rummet er mørklagt, og kun små lamper, lyser rummet op. Lyden af regn, torden og 
fuglefløjt fylder rummet. 

Der er lavet æblestier, der går forskellige veje. For enden af stierne er der dannet en he-
stesko af gamle porcelænstallerkener. Luise træder som den sidste ind i rummet, og tager 
plads ved køkkenredskaberne, der ligger foran hesteskoen. Hun lægger dem nænsomt frem, 
beder om et æble fra en elev og vasker og tørrer det omhyggeligt. Hun skærer det i fine små 
tern og serverer det for alle med pincet. Hun beder om et nyt. Hun vasker og tørrer det, 
men denne gang skæres det ud i store stykker og serveres kun for få elever. 

Små grupper af elever hvisker til hinanden. Et æble kastes rundt. Pludselig tager en af de 
voksne en bid. Luise beder alle rejse sig. Hun peger på dem, hun gerne vil have til at tage en 
bid. I løbet af få sekunder dirigeres et æblekor.
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Et forløb om at sanse og samle 

Forløbet er et tværfagligt forløb om æblet i madkundskab og musik. 

Formålet er, at eleverne kan kommunikere deres oplevelser gennem konkret form-
sprog. Dette skal bidrage til en udvikling af deres æstetiske kompetencer, som bety-
der, at eleverne kan udtrykke sig ud fra impuls, fantasi og kreativitet. Dette forsøges 
gjort gennem faget madkundskab, der tager udgangspunkt i sanser, smagens dimen-
sioner og æstetik, og musik, der forholder sig til lydcollager gennem lydprogrammet 
Audacity.

Emnet bliver første dag introduceret gennem en æstetisk oplevelse ledet af Luise, hvor 
eleverne i 4.a oplever æblet gennem sansning; eksempelvis gennem lyd, betragtning 
og smag. Denne skal fungere som omdrejningspunkt i resten af forløbet.

Som start på forløbet om lydcollager i musikundervisningen præsenterer læreren ele-
verne for endnu en æstetisk oplevelse. 

Eleverne placeres liggende på tæpper, hvorefter de skal lytte til en lydcollage. De skal 
danne sig indtryk af lydcollagen, og derefter forklare, hvad de opfatter gennem sans-
ning, stemning og følelse.

I de efterfølgende lektioner bliver eleverne præsenteret for optageudstyr og Audacity. 

Eleverne bliver guidet igennem, og tilegner sig færdigheder inden for de relevante 
værktøjer, således de bliver klædt tilstrækkeligt på til at udtrykke sig æstetisk. 

Arbejdet med lydproduktion fortsætter, når eleverne på egen hånd skal optage for-
skellige lyde på skolen og bruge disse til at producere lydcollager, de forbinder med 
æblet. 

Der afsluttes med en dialog, hvor eleverne benytter nye tilegnede begreber om ek-
sempelvis optagelsesudstyr, mikrofonafstand eller lydredigering.
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I madkundskabsundervisningen bliver eleverne præsenteret for en æstetisk oplevelse, 
hvor de, med deres sanser, skal forsøge at gætte sig frem til grundsmage i æblegrød.

De bliver introduceret for begrebet æstetik, herunder indtryk og udtryk, hvor de ser på 
billeder af madretter, og tager stilling til, hvad de finder æstetisk smukt og rodet. 

De laver selv rugbrødsmadder og beskriver deres valg ud fra grundsmage og person-
lige præferencer på baggrund af smagens dimensioner. På den måde får eleverne 
nedfældet smagsdomme. 

Sansearbejdet fortsætter, når eleverne med bind for øjnene skal undersøge et æble 
og efterfølgende trykke, kaste og træde på det. Undervejs bliver eleverne bedt om at 
beskrive deres oplevelser gennem digtskrivning. 

Musik og madkundskab bruges også kombineret, eksempelvis når eleverne skal opta-
ge lyde ved arbejde med æblegrød. 

Sidst i forløbet afholder skolen emneuge, hvor klassen arbejder intensivt i tre dage 
med at skabe egne æstetiske udtryk. Her skal de demonstrere deres kendskab til lyd-
collager, sanser og grundsmage med udgangspunkt i æblet. 

Eleverne samarbejder i mindre grupper om at skabe udtrykket. Slutteligt bliver ele-
verne æstetiske udtryk udstillet i et fælles rum, hvor formålet er at få udstillingen til at 
fungere som et form for eksperimentarium.
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 “Jeg tror ikke, at jeg kommer til at sove i nat, 
fordi jeg er så spændt!”

Dagen før emneugens start udbrød en dreng:  “Jeg tror ikke, at jeg kommer til at sove i 
nat, fordi jeg er så spændt på at lave min æbletærte!” 

En kvalitet ved æstetisk undervisning er, at aktiviteterne bidrager til nysgerrighed og 
engagement hos eleverne. Det ser vi når elever udbryder: “Jeg elsker at lave lyd på den 
her måde, det har vi aldrig prøvet før!”, eller når en elev har været hjemme for at optage 
lyde selv. 

Vi ser tegn på, at æstetiske aktiviteter udvikler et æstetisk formsprog: lydmæssigt, 
billedligt og skulpturelt, som hjælper eleverne til at sætte ord på deres valg af form og 
indhold.

Generelt er motivation et nøgleord gennem hele processen, hvilket aktiviteten Det lyd-
løse køkken også fint afspejler gennem ovenstående citater fra eleverne.
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Dilemmaer i forløbet

Et dilemma i forløbet er at finde balancen mellem undersøgende og æstetisk arbejde 
med lyd og træning af færdigheder i brug af Audacity, når det er ønsket at opretholde 
elevernes motivation. 

Vi fandt det nødvendigt, at eleverne fik træning i Audacity, således at de havde mulig-
hed for at skabe egne udtryk. 

Derfor var vi meget opmærksomme på ikke at slippe eleverne, før alle havde et fælles 
udgangspunkt. På den måde kunne de bedre navigere i programmet og undgå at mi-
ste motivationen undervejs, men derimod få en succesoplevelse gennem deres nyer-
hvervede kompetencer i udarbejdelsen af deres produkt.

Et andet dilemma er, at det kan være vanskeligt at argumentere for det faglige udbytte 
af disse processer, da elevernes erfaringer ikke er målbare. 

Vi forsøger at tydeliggøre udbyttet gennem indføring af byggeklodser bestående af et 
A4-papir, hvor vi i samarbejde med eleverne forsøger at beskrive, hvad de har arbej-
det med, prøvet for første gang og/eller har lært i den konkrete aktivitet.
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 En kunstners greb ind i undervisningen 

At samarbejde med en kunstner har været en særdeles positiv oplevelse for os. Luise 
kommer med andre fag, har en anden erfaring, og angriber derfor tingene anderledes 
end vi, som lærere, gør. 

Eleverne har mødt begrebet æstetik i kategorierne mad og lyd, men vi har erfaret, at 
flere fag giver adgang til en dybere forståelse af alt, hvad æstetik indebærer. 

Luise siger, når hun forklarer eleverne omkring det at skabe en oplevelse: 

 “Når jeg arbejder med teater, så bruger jeg tid på at finde den helt rigtige lysestage  
 eller tallerken. Jeg bruger tid på at flytte rundt på rekvisitter for at finde den helt rig- 
 tige stemning, som jeg ønsker publikum skal opleve.” 

Med en forståelse af æstetikkens rolle i mad, lyd og scenekunst har eleverne mulighed 
for at angribe æstetiske oplevelser fra flere vinkler; i dette forløb, når de skal skabe et 
rum, få publikum til at føle en stemning og gå derfra med en sanseoplevelse rigere.
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Indledning

Resume over forløbet

Eleverne, på billedkunst valghold (7,8 & 9 årgang), skal gennem dette forløb arbejde 
med trash-art og samtidskunst. 

Det betyder, at de skal arbejde med skrald som materiale, hvoraf eleverne skal frem-
stille kunst, der udtrykker en samtidsrelevant problemstilling. 

Forløbet munder ud i, at eleverne dekorerer et gangareal. På den ene side bliver væg-
gen malet i grønne nuancer, der graduere fra lyst til mørkt, i 11 nuancer, ned gennem 
gangen.

På den anden side af gangen skal et stort væg-assemblage lavet af affald pryde væg-
gen.

Motivet, ”Et skov-myldrebillede”, hedder skitsen, som alt arbejdet i forløbet tager ud-
gangspunkt i, er designet af billedkunstneres Lisbeth Eugenie Christensen. 

Eleverne skal skalere end del af motivet op på store MDF-plader i størrelse 73x73cm. 

Eleverne skal benytte affald som materiale, som de skal forme og farve til forskellige 
motiver på væggen. Eleverne maler MDF-pladerne, så gradueringen på den malede 
væg går igen som baggrund på assemblage-værket.

Forud for arbejdet med pladerne, præsenteres eleverne for kunstneren Bordalo Se-
gundo. 

Eleverne analyserer et af hans værker og fremstiller efterfølgende deres egen mi-
ni-skulptur af et dyr for at afprøve proceselementerne inden det store værk.

Når eleverne er færdige med at dekorere deres plade med affald, må de vælge at male 
skraldet, så motivet står tydeligere frem. Denne proces kræver, at eleverne reflekterer 
over de farver, som skraldet kommer med, samt hvilke farver der skal påføres for at 
skabe et naturtro billede. 
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Refleksion over forløbet 
En casebeskrivelse

Astrid går flere gange over for at kigge på det store skitsebillede med det motiv, der hænger 
på væggen midt i klassen, og som skal udgøre slutresultatet.

Hun skal blandt andet lave et gevir. Astrid har blandt andet en samtale med en sidekamme-
rat om hendes motiv, og hvordan motivet kan udformes.

Hun går flere gange hen og leder efter materialer i skraldebunken, som kan formes til et 
gevir. Hun finder noget plastik/skum, som ofte bruges til at pakke skrøbelige ting ind, hvis 
det skal transporteres. 

Hun snor materialet, og opdager, at det bliver hårdt, når det bliver snoet, og at det samtidig 
kan formes. 

På den baggrund bliver Astrid opmærksom på, at tekstur kan bruges til at forme et gevir. 

Efterfølgende finder Astrid en klassekammerat, som har motivet under hendes. De sætter 
billederne sammen, så stregerne rammer hinanden perfekt. Astrid tager styringen, idet hun 
vælger de materialer, som både hun selv, sidekammeraten og de andre elever kan fortsætte 
med at bruge til deres motiver.
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Elevernes æstetiske læringsudbytte 

Målet med forløbet er at eleverne får erfaringer og kompetencer til at indgå i større 
samarbejdsprojekter på tværs af årgangene og i samarbejde med en lokal kunstner.

De oplever at afstemme eget produkt med andres, og skal acceptere, at der er plads til 
forskelligheder i farve- og materialevalg.

I forløbet bliver eleverne i stand til at foretage kvalificerede og begrundede materiale-
valg. 

Eleverne opnår en forståelse for det håndværksmæssige, der går forud for arbejdet 
med et vægmaleri som eksempelvis opskalering, markering med malertape, afdæk-
ning af gulve. 

Arbejdet med trash-art skal ligeledes understøtte elevernes fantasi og kreativitet samt 
deres evner til at se kunst og affald på en ny måde.
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Elevernes æstetiske læringsudbytte

Elevens ejerskabsfølelse for projektet, som opstår ved, at de får lov til at udsmykke en 
del af deres egen skolen og ved at de selv er med i indsamling og valg af materialer 
virker motiverende.

Arbejdet med materialeforståelsen og den æstetiske undersøgelse heraf er en af 
forløbets vigtigste elementer. Astrid fortæller, at hun har prøvet en masse forskellige 
materialer af:

 ”Materialet er ret svært at arbejde med (…) der skal formes efter det, vi har tegnet på 
 pladen. Det er ret kompliceret. Vi skal finde materiale, som både passer til det vi la-
 ver, og som sådan kan bruges på pladen, så det ikke ser underligt ud.” 
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Til eftertanke

Praktisk

Forløbet kræver mange forskellige redskaber. 

Det blev en udfordring, at have overblik over de 11 nuancer, da der er mange proces-
ser undervejs i projektet, som eleverne skal forholde sig til og mange ting læreren skal 
holde styr på. Ved at gå ned fra 11 til eksempelvis fem farver ville man stadig kunne 
opnå gradueringseffekten og det ville være mere overskueligt for både lærer og ele-
ver.

Fordybelse

Nogle elever havde svært ved at fastholde koncentrationen og selv finde på måder at 
anvende skraldet. Opgavens omfang gjorde det svært at nå ud til alle elever og have 
billedsamtaler. De er nødvendige, for at eleverne kan støttes i at træffe reflekterede 
valg i processen.

Flere af eleverne går i stå forskellige steder og det sænker processen. Dels har vi un-
dervejs sprunget flere elementer af forløbet over fordi, som billedkunstlærer Susanne 
påpeger: “Der er rigtig mange elementer, der skal tænkes igennem, og det er der ikke altid 
tid til at føre ud i livet, eller også skal man acceptere, at det bliver som det bliver.” Susanne 
fortæller også fra erfaring, at når et forløb er stort, så er det ikke alle elever, der kan 
overskue det. 

De mange opbrud i forløbet virker hæmmende for elevernes fordybelsesproces. Su-
sanne fortæller at forløbet vil egne sig godt til en fagdag eller temauge. 

Tiden som faktor

Tidspresset har for nogle af eleverne fyldt rigtig meget. 

Vi oplevede særligt den sidste gang, at elever gav op og lagde arbejdet fra sig, fordi de 
ikke mente de kunne nå at blive færdige inden for rammen. 
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 Kunstnerens betydning for eleven

Samarbejdet med kunstneren har været en stor motivationsfaktor for eleverne. 

Lisbeth er en professionel kunstner udefra, som stiller krav om arbejdsindsats og ni-
veau. Eleverne motiveres af hendes rolle i projektet til at gøre sig umage. 

Kunstneren folder indholdet ud for eleverne, og hun er optaget af at følge bestemte 
steps for at nå et produkt. 

Lisbeth kommer med en professionsfaglighed, som hun kan dele med eleverne gen-
nem fagrelevante samtaler.
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Indledning

Pointer

-  Forløbet henvender sig til undervisning i natur/teknologi undervisning og har fokus 
   på emnet bæredygtighed og nedbrydelighed. 

-  Forløbet gør brug af mesterlæreprincippet og undervisning i eksterne 
   læringsmiljøer.

Resume

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tidens fokus på jordens miljø, og binder 
dette sammen med en moderne tendens, hvor genbrugsprodukter får nyt liv. Derfor 
vil eleverne opleve en vis genkendelighed, og vil få større og bredere forståelse for 
emnet gennem undervisning i eksempelvis eksterne læringsmiljøer.

Eleverne får rig mulighed for at anvende deres faglige viden i praksis. Eksempelvis skal 
de bruge deres matematiske færdigheder omkring brøker og cirkler for at kunne be-
regne, hvor meget stof de skal bruge, samt anvendt deres viden omkring natur/teknik 
ved arbejdet med nedbrydning af genstande samt bæredygtighed mm.
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Nedbrydelighed
Her ser man på om en genstand nedbrydes naturligt eller om den skal ned-
brydes ved hjælp af kemi. 

Eksterne læringsmiljøer
Et ord for mange forskellige typer af besøgssteder. Det kan være museer, 
kunsthaller, samlinger, slotte, borge og naturen. Her vil eleverne blive un-
dervist af fagfolk, der er eksperter inden for et bestemt emne. 

Bæredygtighed
Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed: 

     ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers 
     behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers 
     muligheder for at opfylde deres behov.” 

Bæredygtighed betyder altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går 
ud over dine børn og børnebørn.

Mesterlæreprincippet
Erfaringernes formidling foregår fra fagpersonen ude i det eksterne lærings-
miljø til eleverne. Eleverne lærer direkte ved at se og lytte til, hvad fagperso-
nen underviser i, for derefter selv at øve sig i at udføre det underviste.

Begrebsafklaring

Side 3



Side 4

Mesterlære med fokus 
på det håndværksmæssige  

Undervisningen skal ses i lyset af natur/teknologi og emnerne natur, bæredygtighed og ned-
brydelighed. 

Eleverne skal blandt andet kunne beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning 
af naturen lokalt og globalt for derigennem at opnå ny viden om forskellige natursyn.

Forløbet starter med at eleverne skal møde en aktivitet, der er lavet som en æstetisk ople-
velse. Her skal de med deres sanser få et lille indblik i, hvad det er for et emne de skal arbej-
de med i de næste seks uger. 

Eleverne bliver præsenteret for seks forskellige følekasser. Her skal de stikke hånden ind i 
en kasse, der indeholder materialer, der indeholder genbrugelige, naturlige og nedbrydelige 
materialer, såsom tøj, blade og plastikposer.

I den første uge skal eleverne besøge Røde Kors i Odense, her får de en rundvisning og bli-
ver informeret om sortering af tøj samt menneskers overforbrug. Røde Kors i Odense mod-
tager hver dag 1 tons tøj, eleverne ser tøjet, og skal efterfølgende sortere og udvælge det tøj, 
der sendes i butikkerne, til u-landene eller til Horsens.
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Side 5

I anden uge, skal eleverne ind på Kulturmaskinen. De arbejder med noget af det genbrugs-
tøj, som de samler ind i Røde Kors, eller har med hjemmefra. I dette projekt arbejder elever-
ne med at skabe rokokopuder af brugte cowboybukser. Meningen med rokokopuderne er, 
at eleverne bruger dem, når de læser i en bog.

I uge tre indsamler eleverne naturmaterialer såsom blade, muslingeskaller, grene, nødde-
skaller, som de i uge fire skal skabe deres egen drømmefanger ud af.

I projektets femte og sjette uge hænger eleverne drømmefangerne op på skolens udendør-
sarealer, så fuglene og andre dyr kan være med til at nedbryde dem. På den måde kan ele-
verne følge med i nedbrydeligheden. Derudover samles en fordybelseshule, som skal være 
samlingspunkt for elevernes arbejde med rokokopuder; her kan man efterfølgende fordybe 
sig sammen eller hver for sig.

Udvælgelse af cowboybukser ved Røde Kors

Udbytte af forløbet: fordybelseshule og rokokopuder
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Fokus på følesansen 
kræver flere hænder

Særlige kvaliteter er, at følesansen er yderst skærpet i vores projekt. 

Det er særligt aktuelt, når de vælger cowboy stof ud fra forskellige elementer, der er 
på et par bukser. Eleverne har entusiasme og de begynder på de forskellige opgaver. 
Det stråler ud af dem, at de vil i gang og når vi har holdt pauser, så kan de ikke vente 
med at måtte komme igang igen. 

Alle elever deltager med valg af bukser og produktionen af trekanterne. Forløbet læg-
ger op til, at der er tid til, at eleverne kan fordybe sig ved at arbejde koncentreret, så 
det frembringer fantasien og oplevelsen. Sammenhængen i forløbet er afhængigt af at 
læreren kan gøre brug af undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Eleverne har entusiasmen med sig, og de begynder på de forskellige opgaver.

Alle elever deltager med valg af bukser og produktionen af trekanterne. Forløbet læg-
ger op til, at der er tid til, at eleverne kan fordybe sig ved at arbejde koncentreret, så 
det frembringer fantasien og oplevelsen. Sammenhængen i forløbet er afhængigt af, 
at læreren kan gøre brug af undervisning i eksterne læringsmiljøer. 
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Ligeledes det, at der er fire voksne tilknyttet forløbet (en kunstner, to lærerstuderen-
de og en lærer), øger elevernes motivation og engagement i undervisningen. Eleverne 
kan nemlig få den hjælp, som de har brug for, selvom forløbet foregår i det eksterne 
læringsmiljø.

Kunstneren Eva udtaler sig således om forløbet: “Det er fedt at se eleverne være så be-
gejstrede og arbejde så energiske”.

Eleverne har også ytret sig positivt omkring forløbet:

Nikolai er usikker på at skulle tegne sømrum med kridt på cowboybukser. Han skal 
tegne 1 cm mere end den oprindelige skabelon. Nikolai tegner sømrum på bukserne. 
Han udbryder: “Det kan jeg jo godt”.

Bo skal inddele modellen i 8 lige store stykker. Bo er lidt usikker. Den studerende 
guider, og samtalen ændres, så den handler om brøker i matematik. Pludselige siger 
Bo: “Nå, det er ligesom, når vi i matematik skal finde ud af, hvor stor brøken er”.

En anden kvalitet er, at forløbets emne er noget eleverne kan forholde sig aktivt til, og 
noget der kan vække tanker/følelser hos eleverne. “Emnet var noget jeg kendte til i forve-
jen, men nu har jeg fået en større og bredere forståelse af emnet.“ fortæller Anna.
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Særlige udfordringer

e
Der er tre besøg ud af huset og en hel fagdag på skolen. Det kan være svært at få 
plads til forløbet i klassens årshjul. Dette grundet projektet størrelse kombineret med 
hvad eleverne ellers skal nå at lære i løbet af et skoleår. Det kan derfor være en fordel 
for læreren at koordinere det tværfaglige, således der både er plads til dette og den 
almene undervisning.

En anden udfordring vi ser, er, at forløbet er blevet planlagt som en undersøgende 
undervisning. Udfordringen ligger i, at læreren skal give plads til, at forløbet ikke er så 
strukturet, så eleverne har mulighed for at fordybe sig. Læreren skal være indstillet på 
at redidaktisere undervejs. 
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Forløbets betydning 
for undervisning og skole

Herunder giver vi et indblik i, hvilken betydning forløbet har haft for både fagperso-
nerne, lærerne og eleverne, gennem deres egne fortællinger.

 “En æstetisk oplevelse kan være med til at fremme engagementet hos de elever, som  
 ikke er aktivt deltagende i timerne.” Fortæller elevernes klasselærer. 

Vi vælger dette citat, fordi det giver en god indsigt i, hvilke værdier der er i at arbejde 
med æstetik; såsom at fremme mindre aktive elevers deltagelse i klasseundervisnin-
gen.

 “Sammenholdet øges, gode dialoger, der er øget motivation, fordybelse og koncentra- 
 tionsniveauet stiger og det er en gevinst.” Siger kunstneren Eva.

Ovenstående citat afspejler, hvorfor det er vigtigt at gøre brug af tanken bag ved den 
åbne skole; det er både en gevinst for lærere, elever og fagpersoner, idet der arbejdes 
om at nå et fælles mål.

I dette forløb har der været brug for flere hænder, end lærerne har til rådighed i dag-
ligdagen. Det er derfor nødvendigt at samarbejde med en fagperson om at koordinere 
og gennemføre sådanne tværfaglige forløb. Vi mener derfor også, at det er en ressour-
ce, at der er hænder nok, så eleverne får den hjælp, som de skal have undervejs.

På den måde oplever eleverne også at få hurtigere hjælp i processen, fordi der er 
mere tid til at nå rundt for at hjælpe alle elever op til flere gange. Dette gør, at elever-
ne får meget mere ud af undervisningen.
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 Tanker omkring forløbet 

Vi oplever med forløbet, at der er nogle elever, der kommer mere frem, når undervis-
ningen har en kreativ tilgang. 

Vi er blevet opmærksomme på, at undervisning i eksterne læringsmiljøer kan være 
med til at fremme den sociale sammenhæng i klassen. Det så vi blandt andet ved, at 
eleverne snakkede med hinanden på kryds og tværs, hjalp hinanden gennem forløbet 
og ingen blev valgt fra i gruppearbejdet. Vi kan dermed se, at forløbet har fremmet 
elevernes relationer til hinanden.

Eleverne lærte, hvordan man skal opføre sig, når man agerer blandt andre mennesker. 
Det er især blevet tydeligt for os, idet klasselæreren efter forløbet roser klassen for 
deres gode opførsel, samt fortæller eleverne, hvor vigtigt det er, at alle har det godt i 
klassen.

Det er ligeledes en øjenåbner for os at opleve, at en fagperson med viden og begej-
string inden for sit eget fag, i dette tilfælde tekstil, har en motiverende effekt på ele-
verne. Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at elever, der er udfordret ved faget, 
var opmærksomme, lyttede og gik i gang med opgaven med det samme. På den måde 
kom eleverne altså i mesterlære hos kunstneren.

Det er imponerende at se, hvor god og effektiv en undervisningsmetode det er, når 
eleverne får opgaven mellem hænderne. Vi så også tydeligt, hvordan eleverne lærte 
ved at følge kunstnerens introduktioner.

I en tid hvor der er meget stor bevidsthed om klima, kan eleverne se, hvor lidt der skal 
til for at passe på vores jord, og at man kan være bevidst om miljøet på mange forskel-
lige måder - også på en sjov og fordybende måde.
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Kulturens Laboratorium
_________________________________

Byg dit eget kamera  
og tag billeder

Projektet er udarbejdet i samarbejde med 

Brandts Museum, Odense  

samt 5. klasses elever fra Skt. Klemens Skole

Forfatter 

Kristine Ahrendt Holk



Forløbet
_________________________________

Vores forløb om foto er opdelt i tre trin

1. De to 5. klasser besøger Brandts i uge 43 og ser den aktuelle fotoudstilling fra  
 Antoijn Cobaijn. Eleverne introduceres til perspektivets betydning for et foto  
	 grafi	og	lærer	om	fokus.

2. Ugen efter bygger vi vores eget hulkamera på skolen i H&D. Vi bruger paprør,  
	 tavlelak	og	gaffatape.
 Den ene 5. klasse introduceres i danskundervisningen, hjemme på skolen, til   
	 nogle	af	de	mest	kendte	fotografier	fra	verdenshistorien.	

3. De to 5. klasser genbesøger Brandts med deres kamera og tager billeder. De  
											fremkalder	dem	selv	i	mørkekammeret	og	lærer	om	fremkaldervæske	og	foto	
 papir.

Resume

Dette	undervisningsforløb	bibringer	eleverne	læring	for	livet,	idet	de	stifter	bekendt-
skab	med	nye	håndværksmæssige	færdigheder	inden	for	fotografering	samt	faget	
Håndværk	og	Design.	

Forløbet	kunne	meget	vel	tænkes	at	inspirere	flere	elever	til	at	interesserer	sig	for	
fotografiet.
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Fremkald dit eget foto 
i mørkekammeret 

Mille og Sofie står klar i mørkekammeret på Brandts Museum i Odense. 

Mille holder godt fast om deres hjemmelavede kamera. Hun kigger op på mig, og spørger, 
om de må åbne kameraet nu? Jeg spørger, hvad der skal til for at de må åbne kameraet, og 
Mille svarer, at det skal være mørkt. Hun åbner låget og tager fotopapiret ud.

De to piger kigger på papiret, og Mille spørger igen: ”Hvilken side var det nu der skulle ven-
de nedad?” Sofie svarer, at det er den glatte side. Jeg spørger så, hvordan de ved, at siden 
er glat? Mille svarer, at det er den side som skinner. Hun lægger papiret ned i fremkalder-
væsken, og Sofie begynder at lave bølger, imens de venter på at deres motiv træder frem i 
halvmørket.

Fremkald dit eget foto i mørkekammeret
Aldrig	har	fotografier	været	en	så	stor	del	af	vores	hverdag,	men	ved	du	egentlig	hvad	

et fotografi	er?	I	dette	komplet	analoge	3	timers	undervisningsforløb	kommer	vi	helt	
ind	under	huden	på	fotografiet	og	får	en	grundlæggende	forståelse	for	hvad	der	sker,	
når vi tager et billede.

Sådan lyder teksten til det undervisningsforløb som Brandts tilbyder.
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Identitet 

Forløbet	har	været	velvalgt	til	mellemtrinnet;	her	to	5.	klasser.	

Eleverne	fik	meget	konkret	viden	om	foto-teknikken	med	lysfølsomt	papir;	at	fotogra-
fierne	var	spejlvendt	og	negative,	når	de	træder	frem	i	mørkekammeret	var	blandt	
andet en erkendelse.

Når	eleverne	skulle	vælge	lokation	skulle	lysintensiteten	måles.	Til	dette	formål	an-
vendte de en iPad, hvor en app fortalte, hvor lang eksponeringstid der var brug for. 
Eksponeringstiden blev således meget tydelig for eleverne. 

Hvis ikke eleverne var i stand til at stå stille under eksponeringstiden, skete der også 
noget anderledes. “Vi skulle stå helt stille, ellers blev vi til spøgelser”. Fortæller	Leo	fra	5.B.

Der	blev	eksperimenteret	med	at	placere	en	person	i	fotografiet,	midtvejs	under	eks-
poneringen,	for	netop	at	få	spøgelsesagtige	figurer	frem	i	billedet.

Eleverne	har	været	meget	interesserede	i,	og	oprigtigt	optaget	af,	teknikken	med	at	
fotografere.	Den	æstetiske	process	foldede	sig	for	alvor	ud,	da	eleverne	så	deres	foto-
grafier	i	mørkekammeret	træde	frem	i	fremkalder	badet.	“Det er næsten helt magisk at 
se det blive fremkaldt”. Fortalte Alberte fra 5.A.

De	lærere	og	studerende	som	deltog	i	forløbet,	fik	også	meget	ud	af	forløbet	på	både	
det	professionelle	og	det	personlige	plan.	En	lærer	fra	Skt.	Klemens	Skole	siger:	“Jeg får 
helt lyst til at deltage i de workshops som køres forskellige steder i landet.”

Samarbejdet	med	Brandts	har	fungeret	godt	og	har	været	lærerigt.	Det	har	givet	mig	
en	lyst	til	at	samarbejde	mere	med	kulturinstitutioner	i	mit	fremtidige	virke	som	lærer.

Det	var	spændende	og	fængende	at	være	deltager	i	de	æstetiske	processer,	som	ud-
foldede sig i forløbet. 

Og	fotografierne	fik,	for	eleverne,	deres	helt	eget	selvstændige	liv.	Eleverne	forsøgte	
ligeledes	at	styre	processen,	og	at	lære	af	de	valg,	som	de	tog,	når	det	næste	fotografi	
skulle tages.
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Side 4

Eleverne	var	meget	motiverede	og	fordybede	sig	i	processen.	Deres	egen	forfængelig-
hed havde ingen rolle i dette forløb. 

Eleverne fra 5. klasserne er endnu ikke storforbrugere af de sociale medier. Og de var 
på ingen måde optaget af, hvordan de fremstod på billederne, der blev taget.

Det er et forløb som med stor succes kan bruges i mellemtrinnet i natur-teknik under-
visningen. 
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 Særlige udfordringer

Koblingen	til	H&D	var	ikke	passende.	Der	var	simpelthen	for	lidt	håndværk	i	at	bygge	
et kamera. Det blev for meget klippe og klistre.

Forløbet ville dog egne sig fremragende sig til udskolingen. Her kunne en kobling til 
image, kontrol og tab af kontrol, give et godt forløb til de unges forbrug og manipule-
ring af digitale billeder.

Fokus kan gå på at indfange livets skønne/u-skønne billeder som kontrast til de mani-
pulerede	billeder	vi	dagligt	bombarderes	med.	Det	kunne	hjælpe	de	unge	med	at	lære	
at	navigere	i	de	store	forventninger	mange	sætter	til	sig	selv	og	deres	mestring.
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Udstilling 
Brandts Museum, Odense 
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