
KUNST OG KULTURFORMIDLING FOR BØRN OG UNGE MODUL 3 JUNI 2010 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et barn er lavet af hundrede … 

“Barnet har hundrede sprog,  

hundrede hænder, hundrede tanker, 

hundrede måder at tænke,  

at lege og at tale på. 

Hundrede,- altid hundrede måder at lytte,  

at forundres og at synes om. 

Hundrede glæder ved at synge og forstå. 

Hundrede verdener at opdage.  

Hundrede verdener at opfinde. 

Hundrede verdener at drømme om. 

Barnet har hundrede sprog  

og dertil hundrede hundrede hundrede….. 

men berøves de nioghalvfems.” 
 

Loris Malaguzzi, Reggio Emilia 

 

 

 
  
 
 

 

 



Nedslag i mit fascinations univers  

Den kreativ fase gennem KROP 

Abstraktionitonesættelse. 

 

                                                         

 

 

 

 

Velkommen….Lad os starte her : http://www.youtube.com/watch?v=PFtnpQUsmic 

Det er ikke os selv men i denne sammenhæng      
bestemt også vær at se og høre : Ildmænd , lyd og 
masser af abstraktion .Så er scenen sat…………. .        

Modul 3 har haft et gennemgående tema  : 
ITONESÆTTELSE.                                       
Skolens smukke have og senere de hovedløses 
kirkegård / kapel dannede de skønneste rammerne 
for et helt KMP forløb, igangsat og med Mogens 
Christensen som inspirations apparat. 

1. Gruppedannelser gennem typer: idemanden, udvikleren, afslutteren                                 
2. Kreativt grundstof / ide :  Ord ( ting vi kan lide ) I vore gruppes  tilfælde ”ILD I PEJSEN”                 
3. Lægge den i en abstrakt fase : begrebet omsættes til lyd ledsaget af en kropslig bevægelse                                                                                                                 
4. Denne lille ide fragmenteres og beskrives nøgternt i alle dens delelementer. ( endelig ikke 
fortolke ). Karakteren, måden, typen, styrken, dynamikken, bevægelsen                             
5. Kvalificere ideen, ”blive i materialet” .                                                                          
6. Åbne for begivenheden : udviklingsfase hvor der laves katalog af ideer og muligheder 
forfines i detaljerne, ikke sætte det i sammenhænge eller historier endnu. Gentagelser, 
konstans-variantforholdet, proportionerne, karakteren, gøre det modsatte, 
tendenser/modtendenser, rygrad bærebølge, tekstur, enstemmighed el unisone, forgrund 
baggrund                                                                                                                    
7. Det lille berette modul…..en start, et sted hen, en afslutning. Starten kan være en væren 
eller en tilblivelse. Afslutningen enten en afvikling eller et cut                                           
8. Strukturfase , tekstur ”Det er hvad det bliver …” dynamisering, kvalificere elementerne, 
timing, hvor meget, hvornår, hvordan brugen af differsering / attraktioner, nøglepunkter / 
forbrug.. overgange. trække spor , forgrund / baggrund                                                                                 
9. Formning Beslutningsfase afprøvning Tilføjelse af merværdi. Rammesætte hele stykket. 
Rækkefølge, overgange, brug af rummet, lyset,  hele sceneriet, Harmonere Villen, Kunne, 
Skullen                                                                                                                      
10.  Performance. 

Udover denne proces er det interessant og yderst vigtigt for kvaliteten af processen med 
skærpet opmærksomhed på : 

Motivation/ igangsættelsen 



Tidsrammerne der kan bruges til at åbne op for mulighedsoverskud og lukke ned for 
samme. De kan vær med til at styre uden om diskussions fælden. stimulering for at alle føler 
sig set og ligeværdige ,- dette kan event gøres via :                                                
Gentagne gange vise fasernes udvikling til de andre grupper.                                           
Få mundtlig nøgtern respons, hvad ses, hvad fungere, hvad fungerer ikke, og fordøjelse af 
dette.                                                                                                                   
Lade de andre grupper vise det netop fremviste eller få alle med på at skygge, altså være 
sammen om stykket alle sammen eller feks lave kanon.                                             
Stjæle attraktions elementer fra de andres og implementere det i egen stykke.                 
Lade grupper supplere hinanden som henholdsvis forgrund baggrund for hinanden                                    

Hele denne proces kulminerede i et stort fælles stykke hvor mindre udvalgte elementer fra 
hver gruppes stykke blev kædet sammen til at stort stykke. Dette fremført gentagne gange. 
Delelementer blev der de efterfølgende internater arbejdet videre med….  

Kitt Johnson  

Har desværre ikke foto 
materiale af vores egen 
endelige fantastiske 
præformance men har fundet 
frem til Kitt Johnson som 
arbejder på lignende måder 
med kroppen.  

Disse billeder illustrer fint 
vores udtryk af abstrakte 
statuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedslag i mit fascinations univers 

Den kreativ fase gennem HOVED 

teori Kommunikations emner  

Niklas Luhmann : Kerne elementer i Luhmanns teori er kommunikation.                 
Sociale systemer er systemer der består af kommunikation, og samfundet                        
er det mest omfattende sociale system. Det sociale system består af alle former              
for kommunikation, men det består af intet andet. Et system er defineret af grænsen 
mellem systemet og omverdenen, og det grænser op til et uendelig komplekst og kaotisk 
ydre. Det indre af systemet karakteriseres derfor som et sted med reduceret kompleksitet: 
Kommunikation indenfor et system fungerer ved at udvælge en begrænset mængde af al 
information til rådighed udenfor systemet. Denne proces kaldes reduktion af kompleksitet. Al 
information er udvalgt og behandlet ud fra kriteriet mening. Sociale systemer, psykiske 
systemer og personlige systemer (se uddybning nedenfor) fungerer alle ved at behandle 
mening. 

Luhmann bruger betegnelsen system om næsten alt, mest forstået som områder i 
samfundet, såkaldte funktionssystemer – fx markedssystemer, sundhedssystemer, politiske 
systemer etc. som alle har sit sprog. I fx markedssystemer handler det om rentabelt / 
urentabelt, pædagogisk-system: hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssigt. For sociale grupper og 
enkeltindivider handler det om: system/omverden 

For mit vedkomne er det interessant specielt at hæfte sig ved han blik for de psykiske & 
sociale systemer dette vil jeg vende tilbage til i casebeskrivelsen. Ifølge Luhmann opererer 
psykiske systemer ved bevidsthed, de tænker, og deres grænse kan derfor forstås som en 
slags tærskel for selvbevidstheden, som angiver personens opfattelse af, hvem han eller hun 
selv er, og hvem andre er. 

Selve læringen bliver skabt i det psykiske system og undervisningen er en social aktivitet i et 
socialt system. De enkelte deltagere i undervisningen er psykiske systemer, der modtager 
undervisning, men de psykiske systemer er jo ikke kommunikative og dermed ikke 
tilgængelige for andre (fordi man ikke kan høre, hvad andre tænker). Det eneste som kan 
iagttages i det sociale system, er kommunikation. De psykiske og de sociale systemer er 
lukkede for hinanden i den forstand, at de ikke forstår hinanden, dog på en sådan måde, at 
de alligevel kan benytte hinandens ressourcer. 

Min fascination ved Luhmann går herefter på at have blik for kompleksiteten og 
udfordringen ved brobygning, mellem teoretiske, videnskabelige funderede personer og 
med kreative skabende kunstners ( som mit eget ) systemer, Bevidstheden om de enkle 
systemers valuta  ….. Og min egen evne til at finde den magiske sprække. Den fæl les 
platform hvor der vækkes undren for begge parter.  

Scharmer : Teori U, Sagen i centrum/ Ikke egoet. Downloade vanetænkning frem til et 



stadie af samværene tænkning ….Ifølge Scharmer er det en metode, der vil gøre os i stand 
til at møde nutiden, som den viser sig for os, på en bedre måde. Kernen i den sociale 
teknologi er ”et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje”. Disse egenskaber skal dyrkes 
på det individuelle og kollektive plan. Kommer de ordentligt i spil, bliver forandring mulig. 
Og ikke bare almindelig forandring, der bygger på gamle, indgroede problemløsnings 
metoder, men derimod forandring, der vil bringe os i stand til at møde de udfordringer, 
fremtiden bringer; altså transformativ forandring. Lykkedes forandringen, bliver 
revolutionerende innovationer mulige. Men først skal vi have styr på den blinde plet. 
 
Grundideen bag den transformative forandring er, at der bag al god dialog/beslutning findes 
en dybere mental proces, der er svær, for ikke at sige umulig at finde og beskrive. Scharmer 
kalder derfor denne proces for den blinde plet. Den blinde plet er kerneelementet i Teori-
U. Den blinde plet er det sted inde i os, eller omkring os, hvor vores bevidsthed og 
intentioner opstår. Grunden til, at pletten er blind, er, at den repræsenterer en usynlig 
dimension i vores sociale felt, i vores daglige erfaringer og i den sociale omgang mellem 
mennesker. Det centrale spørgsmål for Scharmer er derfor: Hvorfra udgår egentlig ens 
tanker og handlinger, hvor er kilden til tanken? Og svaret er: fra den blinde plet. Ikke 
umiddelbart et brugbart svar, med mindre man køber præmissen om, at vi alle sammen har 
en intuition og en fornemmelse af, hvad der er rigtigt at gøre. Således er det vigtigste i 
sociale processer og organisationsforandringer spørgsmålet om, hvorvidt den indre tilstand 
hos den, der foretager interventionen, er rigtig. Har han/hun et åbent sind, et åbent hjerte 
og en åben vilje?  Det er grundtanken i Teori-U. Og hvad står U-et så for?  
 
Navnet Teori-U har ikke noget med bogstavet U at gøre. Derimod har det noget med 
tegnet U at gøre. U som en halvcirkel, der illustrerer en proces, der går oppefra, ned og 
derefter op igen. På forskellige måder og med forskellige temaer bruger Scharmer dette 
tegn som billede og metafor for, hvad der skal ske med mennesker og organisationer, før 
de gode resultater opnås. Den transformative forandring, der skal finde sted, er ikke lineær. 
Der er ikke en god, direkte vej fra A til B. Der er kun omvejen ned i dalen i U-et.  
 
Der er således overordnet fem bevægelser i U-et. Scharmer udvider langsomt modellen, så 
der til sidst er 24 underpunkter på de fem bevægelser. Det vil dog være for kompliceret at 
komme ind på her. Så vi tager den korte version:  
 
 Kooperativ initiering. Når en gruppe mennesker sætter sig ned for at løse et problem 

eller skabe ny innovation, er det vigtigst, at de starter med at lytte til andre og til 
det, livet kalder dem til at gøre. 

 Kooperativ sansning. Det handler om at søge hen til de steder, der har de største 
muligheder, og der skal man lytte med sit sind og hjerte vidt åbent.  

 Kooperativ presencing. Det handler om at træde et skridt tilbage og reflektere; man skal 
lade den indre forståelse og viden spire frem.  

 Kooperativ skabelse. Det handler om at skabe en prototype af det nye mikrokosmos og 
udforske fremtiden gennem handling. 

 Kooperativ udvikling. Det handler om at frembringe innovative økosystemer ved at se og 
handle ud fra den helhed, der er ved at opstå. 

  
Det centrale fokus befinder sig ved det tredje punkt. Det, Scharmer kalder kooperativ 



presencing. Ordet presencing er Scharmes egen konstruktion og betyder: ”at se ud fra 
vores dybeste kerne”. Begrebet er konstrueret ud fra ordene sensing (sansning) og 
presence (nærvær i nuet). Det beskriver det at ”knytte forbindelse til kilden for den 
optimale fremtidige mulighed og bringe den ind i det nuværende øjeblik”, som Scharmer 
forklarer : Styrken ved denne teori er ifølge Scharmer, at man via processen igennem U’et 
frigør sig fra erfaringens vaner. Han skriver: ”Der er således tale om en tilstand, hvor vi får 
adgang til vores virkelige væsen”.                                                                            
 
Scharmer for mit v irke : Ganske inspirerende da jeg ofte operere med at nedbryde 
forudtaget meninger og fordomme for at kunne se med helt nye briller af åbentsind 
nysgerrighed.  
Et aspekt ved denne essentialistiske tankegang er nemlig, at der sker en subjektivering af 
sandheden. Det er ideen om, at man skal finde ud af, hvad der er sandt for en selv ved at 
lytte til sine følelser og intuition frem for at stole på autoriteter. Det er den proces, 
Scharmer kalder presencing. Men tvivlsom et værktøj der kan stå alene…. 
  
Serendipitet / Emergens : At optræde overvågent,- det at gådefulde i at finde uden at 
søge, men derefter også at erkende værdien i det, man har fundet, sådan at det ses i et helt 
nyt lys..Jeg har netop færdig læst det amerikanske kultur-ikon Malcolm Gladwells bog ”Blink 
”om styrken ved at tænke uden at tænke..at stole på sin overvågenhed og første intuition 
og have en skærpet opmærksomhed for de guldkorn der kommer fra vores bevidsthed 
som ”grøftekants blomster” der ikke bare skal suses forbi da de netop kan indeholde de  

Maieutik : Begrebet maieutik er græsk og betyder jordemoderkunst eller fødselshjælp. 
Kunsten at bistå som en forankret ledsager.  

Maieutikken har rødder i det antikke Grækenland, hvor specielt Sokrates bør nævnes, som 
det bedste eksempel på en maieutisk praktiker. Ligesom jordemoderen ikke selv er den, 
som føder barnet, ligeledes er det heller ikke Sokrates, der føder tankerne hos 
samtalepartneren, han er blot den forløsende hjælper. Han hjælper den viden på vej, som 
allerede er til stede. Målet med jordemodermetoden eller den såkaldte maieutiske metode 
er derfor ikke at finde det rigtige svar, men at stille det mest præcise spørgsmål, så 
horisonten udvides mod ny erkendelse. Alle bedst er det hvis dette er tilfældet for begge 
parter 

Som et vigtigt element er det at stille spørgsmål på en sådan måde, at der bliver appelleret 
til refleksion og eftertanke. At få samtalepartneren til bedre at kunne forholde sig til sig selv 
og sin situation. Bedst kendt er dialektikken, hvor Sokrates stiller sig ydmyg og spørgende 
overfor det andet menneske. Med sine spørgsmål indtager han en uvidende position for 
derigennem at åbne for de tanker, som ligger gemt i den andens bevidsthed. Det er netop 
kunsten at hjælpe til erkendelse af ny forståelse, som er den kunst, der med fordel kan 
opdyrkes i formidler praksis. 

På den baggrund er det vigtigt at opsummere dialogens indhold, så der fortløbende skabes 
en rød tråd i dialogen, hvilket samtidig giver eleven mulighed for at se sin situation udefra. 
Målet er selverkendelse. Ikke blot at eleven kender sin situation, men at kvinden samtidig 
erkender sin situation og placering i samme. Ideen er ikke, at formidleren gør sig klog på 
elevens følelser og tanker, men at formidleren skaber betingelserne for, at eleven selv bliver 



klogere på egne forhold. Med en sokratisk maieutik er det derfor ikke tanken blot at 
informere eleven, men at tænke sammen med eleven om et fælles mål. Samtidig er man 
ikke resultatorienteret, men personorienteret, hvor det afgørende er at finde og se eleven der 
hvor hun er, dvs. i en bestemt situation. 

Fødselshjælpen bliver ad den vej en bestemt livsindstilling, der præger ens arbejdsindstilling. 
Ydmygheden er ikke en forhandlet opgave eller et flueben på en tjekliste, men derimod en 
karakteregenskab, der kommer til syne, som en konkret duelighed. Ydmygheden fortæller 
med andre ord ikke noget om det, jeg gør, men om det, jeg er. Pointen er, at ydmyghed 
ikke er noget, vi kan evidensbasere for nu at bruge et postmoderne udtryk. Tværtimod 
beviser eller begrunder ydmygheden ingenting, men viser sig som en menneskelig 
uvidenhed. Ikke uvidenhed om hvem man er, eller hvad man står for, men snarere 
erkendelsen og accepten af alt, det man ikke er. Med ydmygheden flytter jordemoderen 
fokus væk fra sin egen person over på den hun gerne vil hjælpe. Ydmygheden hjælper 
jordemoderen til ikke blot at lade sig føre af fornuftens vilje, men derimod lade det hun ikke 
ved komme før det hun ved. Hun ved IKKE hvordan kvinden (eller manden) har det! – men 
vil gerne vide det. Dog er ydmygheden en indsigt før den bliver en dyd ellers bliver den 
blot en munter uvidenhed, hvor al ting er ligegyldigt. Indsigten består i, at komme 
fejltagelserne i forkøbet og lade kvinden komme til orde først. Med ydmygheden er 
jordemoderen medmenneske før hun er menneske. 

Maieutikken og dens relevant for mit virke vil jeg vende tilbage til i kapitlet om mit 
pædagogiske ståsted. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



Nedslag i mit fascinations univers 

TRANSART 
FRA DUFT TIL KROP . Kroppen; et uendeligt forråd af erindring og inspiration. Vores sanser 

er konstant aktive og modtager impulser fra omgivelserne. På trods af at vi ikke har 

registreret alle sanseindtryk og bevidstgjort dem, så bevares de i kroppen, i vores celler, i 

vores erindring. På den måde er vi alle et omvandrende uudnyttet bibliotek af information 

og viden, som ved lidt hjælp kan hentes frem. 

Med Gabriels indledende øvelser fik vi gennemstrømning i cellevæggene og åbnet op til alle 
vores sanser - vi fik etableret koblinger til andre sanser i vores sanseapparat end dem vi 
normalt anvender - andre systemer, for at bruge et Luhmanns begreb - og derved få 
adgang til vores uanede indre verden og viden. 

Han begrænsede vores sanseapparat til kun at koncentrere sig om DUFTESANSEN.  

Opgaven var i par at undersøge, hvad en duftsensation kan frembringe af billeder og 
sanseninger. 

En fortæller; med bind for øjnene og en skriver som præsenterede duftene og nedskrev, 
hvad fortælleren havde af sansninger og billeder. 

Duften blev præsenteret 3 gange; hver gang med sit fokus, i målet at få udfoldet hvilke 
indtryk og associationer duften kunne sætte i gang. Duften blev en billet til en indre 
opdagelsesrejse.  

 Første umiddelbare sensation / billede / sansning 
 Beskriv dens tekstur, form, farve, lyd, tempo 
 Sætter den en historie i gang ? 
 
Man kan betragte DUFTEN som værende GRUNDSTOFFET i en KMP, PIGTRÅDEN i 
Vibekes Fortællermodel; “Grantræet” og STOFFET - det umiddelbare som Steen Haakon 
og Hans Laurens taler om er kilden, hvorfra man improvisere og skaber fortællinger fra.  

Hvis jeg ser på duftsensationen gennem KMP modellen vil Duften være Grundstoffet. I 
grundstoffet hentes et katalog af billeder, lyd, følelser, farver, former, stemninger. 

Af dette katalog kan udtrækkes et tema og af dette skabe et værk, om det så er et maleri, 
et stykke musik, en improvisation, en karakter, en dramatisk fortælling eller en kombination 
af flere. Hvert udtryk vil have en sandhedsværdi, et troværdigt udtryk, da det er hentet fra 
et sandt sanset indtryk. Sande sansede udtryk hviler på en dybere klangbund, og resonansen 



i en sand klangbund sender viberationer til beskuerens sanser, både de bevidste som 
ubevidste registrerede sansninger. Et sandt universelt sprog/udtryk til kommunikation på 
tværs af systemer, sprog, grænser m.m. 

Dest i l lat ionen 

Efter sensationerne, altså det umiddelbart associerede og absolut subjektive, skal man 
indstille sig på det deskriptive, at komme med bud på duftobjektets form, farve, tekstur, 
rytme, lyd, tempo. 

I vores øvelse var dette en sproglig aktivitet. I destillationen kan man forholde sig sanseligt til 
denne deskription sådan, at det valgte parameter udtrykkes i sin sproglige genre, og denne 
koges ind, destilleres, ned til allermindste morfematiske udtryk. 

Eksempel på formidlerrollen:  

Hvordan vil du/I udtrykke duftens form med kroppen?  

Hvilken lyd har duftobjektet?  

Arbejd med lyden og find ind til den korteste og mest præcise form, hvorfra duftobjektet 
stadig kan sanses (destillationen) 

Har duftobjektet en rytme? Indarbejd rytmen sammen med eks. lyd og form  og arbejd jer 
henimod det morfematiske udtryk (bouillonterningen) 

Transart …. henimod det egentligt performative…. 

En formning der udspringer af stoffets egenart og muligheder. Hvor der tænkes i struktur-, 
balance-, gentagelses-, variations og udviklingsmønstre. Den store sammenhæng….og det 
performative nedslag. Det er hvad det bliver…….. 

1.To og to skabes der individuelle kropslige statuer, med inspirations afsæt fra de afprøvede 
duftoplevelser der fascinerende indtil videre kun er fanget, fordøjet sanseligt og udtrykt i 
ord. Duften får nu sit helt eget liv et nyt ordløst ”sprog”. Bliver gennem en kropslig abstrakt 
transformation gjort til en egen kunstform. Det væsentlige er at tænker abstrakt ! tænke 
med kroppens sanse apparat og endelig ikke lave historier. Der skabes distance til det 
narrative stof. En distance der kan give tilskueren mulighed for at lægge noget af sig selv , 
deres egen livserfaring og associationer ind i det sete. Et nyt udtryk ,- og dermed et nyt 
indtryk. 

2.Dette unikke abstrakte kropsmateriale kan der herefter bearbejdes videre med,-  dette 
kunne gøres på alle mulige tænkelig måder. Det oprindelige grundstof som indtil videre var 
spændt for, træder nu i baggrunden og de kunstneriske processer tager over. Nu er statue , 
statue og ikke længere noget der dækker over noget andet. I dette tilfælde blev næste skridt 
at sammensætte til 2 mand statue hvori der fortsat er levn og genkendelighed fra de første 
individuelle. Med øje for kroppenes form og dynamik.3.De mange vidt forskellige statuere 
fremvises herefter for de andre grupper og der vælges nu en anden gruppe at sætte sig 
sammen med. Der opstår nu 4 mand sammenhængende store statuer.  



4.Alle disse selvstændige krops skulpturperler skal nu, for at kunne fremstå som et 
performativ harmonisk sammenvævet forløb have en tilrettelagt struktur, en 
sammenhængende form. En kvalificeret udvidet og forfinet ramme. En modpol til 
dekomponering : aggrering. Der tages hensyn til givne rammer og selvvalgte rammer af tid, 
rum, puls, lyd, rygrad/ kontraster, attraktioner m m m. 

 

 

 

 

 

Julia Peirone – billedserie “Violet Vertigo”  

Nu er der brug for en dirigent. En myndighed der ser tingene udefra . Ser og har det store 
overblik og derfor går processen fra at være demokratisk styret til at blive mere eller 
mindre lærerstyret. 

Der skabes dog et spillerum hvor det er muligt at gribe aktivt ind for alle.   

I dette tilfælde bliver den endelig forms skelet lænet op af et linært/serielt forløb… og en 
slags berette model.  

1.En start: En tilblivelse …alle personer står på scenen i en lang krum bue række i rummets 
bredde. De individuelle statuer tager form, en efter en med start i begge ender af rækken.  

2.Et sted at gå hen: De enkelte statuer glider over / smelter sammen og bliver større og 
større  

3.Afslutning som har et helt andet udtryk….Hentet fra det første internat og har ikke 
direkte korrespondance med starten.   

Efter at have eksperimenteret med forskellige udtryksformer blev det bestemte endelige 
forløb gennem øvet flere gange. Disse faser blev husket af kroppen. Der lå ingen skrevne 
manuskripter da det er væsentlig at bevidstheden lå i kroppen sansende errindring og ikke 
den forstands mæssige del af bevidstheden. En fælles ejerskabs fornemmelse kom der ud af 
disse gennem øvninger.  

En mulighed bød sig på en fremvisning. Dette tilføjede en merværdi af indsatsen. At blive 
ses, hørt og anerkendt er en undervurderet størrelse men utrolig væsentlig. Hvilket selv for 
os voksne gør sig gældende. 

( Skrevet i sammenarbejde med Jeanette og Lina ) 

 

 



 

 

 

Fæl les mål for undervisning i  arkitektur og design 

Formålet med undervisningen i design ifølge Fælles Mål 2009: ”Ved at forholde sig til 
betydningen af begreber som form, funktion, struktur og mønster i hverdagens genstande 
kan eleverne blive mere bevidste om de ting, de omgives af, og lære at forholde sig 
opmærksomt, kritisk og selvstændigt til ting i deres hverdag.” 

Formålet med undervisningen i arkitektur ifølge Fælles Mål 2009: ”Vi er brugere af 
arkitektur, bygninger og deres rum, byer, haver, pladser, torve og landskabelige omgivelser. 
Det er derfor betydningsfuldt, at eleverne lærer at sanse, registrere og vurdere de nære 
fysiske omgivelser. Det er i høj grad en træning i at kunne opleve med hele sanseapparatet. 
”Vi opfatter arkitekturen både som kommunikation og funktion. Rummenes udformning 
udsender signaler eller kommunikerer afhængig af strukturen.”  

Fælles Mål 2009 Billedkunst, Faghæfte 8, Undervisningsministeriet 
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Arkitektur DIDAKTIK 
Hvordan undervises der i  arkitektur? 
Didaktik er underviserens overvejelser over undervisningens indhold, tilrettelæggelse og 
gennemførelse. Didaktik har både en praktisk og en teoretisk side. Den praktiske side har at 
gøre med beslutninger om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og gennemføres i 
forhold til den teoretiske side, der er den viden, man har om elevernes forudsætninger og 
det faglige indhold, som der skal undervises i, under hensyntagen til de gældende læseplaner 
for det fag, man underviser i.  
Når der undervises i arkitektur i folkeskolen er det, fordi det i læseplanen for billedkunst for 
1.-2. klasse og i 2.-5. klasse er begrundet i et formål med faget, som bl.a. indeholder 
følgende : Som deltagere i og medskabende af kultur og som del af deres kreative udvikling og 
æstetiske dannelse udvikler eleverne deres kundskaber om kunstens og mediekulturens bil-
ledformer, som de fremstår i lokale og globale sammenhænge (stk. 3 i formål for faget 
billedkunst).  
Her kan temaer som flygtningelejre, slum og ferieparadiser også komme på tale, men oftest 
vil udgangspunktet være det omgivende miljø, som eleverne færdes i og som præger deres 
forestillinger om, hvordan bygninger ser ud, og hvordan de bruges. Der er dog flere 
aspekter, der spiller ind på eleverne forestillinger om rum, heriblandt de medieuniverser 
eleverne ’færdes i’ i deres fritid – de spiluniverser, virtuelle mødesteder og filmuniverser, 
som også påvirker deres forestillinger om, hvad et miljø er og hvordan det skal være. Disse 
rum kan der ikke ses bort fra i en arkitekturundervisning i dag. 
Desuden er pervasive computing – computernes omfattende brug ude i miljøet – blevet en 
del af undervisningen i it i dag og med placeringen af computere og diverse tags (trykt 
symbol i alle størrelser) i forskellige rumlige designs bliver det særdeles relevant at have 
erfaringer med og viden om sine omgivelser. 
Udvælgelsen af og begrundelsen for at inddrage noget og ikke noget andet er en del af 
lærerens professionalitet. Arkitekternes professionalitet er rettet mod andre forhold. 
 
Hvordan kan vi arkitekter uden didakt isk uddannelse bag os deltage i  
undervisningen? 
Designere og arkitekter er faglige eksperter eller professionelle i design og arkitektur. Vores 
store viden om dette fagområde er normalt beregnet på bl.a. at kunne bygge nye steder for 
mennesker og indeholder væsentlige værdier, som en opvoksende generation bør forholde 
sig til. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan arkitekterne kan inddrages i skolen, uden at 
Vores viden og disse væsentlige værdier går tabt bare på grund af en dårlig planlægning, 
ingen viden om elevgruppers adfærd og manglende didaktisk kompetence – altså hvordan 
kan arkitekterne befrugte arbejdet, og hvori består faldgruberne? 
 
Samarbejde og anerkendelse af hinandens kompetencer 
Der har været mange eksempler på samarbejde mellem lærere og arkitekter. Designere og 
arkitekter ved mange gange ikke tilstrækkeligt om de aktuelle børns udvikling, deres sociale 



situation, deres tidligere erfaringer med emnet eller deres måde at lære på, men det skal de 
jo heller ikke absolut. Her kommer læreren ind i billedet – og læseplanen. Lærerne ved ikke 
tilstrækkeligt om arkitektur, de bor selvfølgelig i huse, ligesom arkitekten også har gået i 
skole – men den grundlæggende viden om dette fagområde kan arkitekten tilføre 
undervisningen. ( her er Niklas Luhmanns teorier virkelig aktuelle ) 
Hvis de to professioner har respekt for hinanden, kan det gode samarbejde komme i stand, 
og herigennem kan det begrundes, hvorfor man underviser i det, man nu har valgt, opstiller 
mål for det man kan lære og strukturerer en undervisning, hvor eleverne kan være med 
hele vejen og forstår hvorfor, lærer hvordan, og indser, hvad der er væsentligt i forhold til et 
så samfundsrelevant område som arkitektur og design.  
 
Arkitektur som kommunikat ion 
Internationalt har bl.a. den franske sociolog Pierre Bourdieu i gennem en lang række empi-
riske studier vist, at der kan findes nøje sammenhænge mellem menneskers præferencer og 
erfaringer inden for kulturelle og æstetiske områder som kunst, boligindretning, sport, 
madlavning m.v. og deres samfundsmæssige placeringer. Bourdieu viser med denne tilgang, 
at ’social arv’ ikke blot er af økonomisk karakter, men lige så vel handler om hvilke valg og 
muligheder for sanselig orientering og sanselig erfaring, der tilbydes og vælges i forskellige 
samfundsmæssige og kulturelle konstellationer. Spørgsmål til menneskers dagligdag som: 
Hvad ser vi på? Hvilke genstande rører vi ved? Hvilke rum befinder vi os i? Hvilke 
smagsindtryk giver maden os? Hvilket tøj tager vi på? osv. handler således både om 
personlige valg, og om markeringer af sociale og kulturelle tilhørsforhold.  
Belysning af sanselig erfaring og sanselig orientering som led i menneskers selvdannelse og 
subjektivering såvel som i socialt og samfundsmæssigt perspektiv er derfor væsentligt for at 
forstå og muligvis gribe ændrende ind i forhold, som gør det svært for mennesker og 
institutioner at bryde med faktorer som social arv, manglende integration og usund livsstil. 
 
Arkitekturdidakt ik må beskæft ige s ig med: 
• At dosere et relevant stof  
• At inddrage elevernes niveau og erfaringer 
• At inddrage elevernes behov for subjektivering eller identifikation i forhold til miljøet 
• At give plads for forskellige undervisningsmetoder 
• At give plads for situeret læring, at man lærer af andre og på forskellige steder 
• At opfatte arkitekturen som den sociale konstruktion af rum, som mere end blot den 
geometriske konstruktion 
 
Ideal ist isk ønske :  Medborgerskab som dannelsesideal  
De forløb, som sættes i værk, må være med udgangspunkt i de nære erfaringer, i børnenes 
udvikling og bevægelsesmuligheder, samt i kontakt med materialernes sansekvaliteter. De 
må desuden medtænke kollektive udtryksprocesser, hvor erfaringerne kan diskuteres, få en 
ydre form og derved kommunikeres. 
En stedsrelateret pædagogik ville nå videre end ’som-om processerne’ og give muligheder 
for faktisk indflydelse på et lokalområde. Der er masser af steder, der kan laves om for små 
midler, der er jord der kan dyrkes, træer der kan plejes, folk der kan deltage i begivenheder, 
og sociale tiltag, der kunne gøre livet bedre for en gruppe medmennesker. Den æstetiske 
erfaring må optimalt set gerne følges af en etisk handling. 
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F in l i l le animationsf i lm: http://v imeo.com/8224953 

Arkitektur som skolefag                                                                 
Min første rumlige oplevelse havde jeg i min mors mave, bilder jeg mig ind – mens jeg 
strakte arme og ben og gradvis fik en erfaring af egen krop. Efter dette har jeg andre mere 
konkrete minder fra stærke oplevelser af forskellige rum/bygninger, som mormors lejlighed, 
hængekøjen under fyrretræerne ved sommerhuset, ligge på ryggen i en kornmark og opleve 
himlens skyer sejle over en, klasseværelset aller første skoledag, kirkerummet den dag jeg 
første gang sang i kor osv. Bedst af alt husker jeg min første hule i haven, jordens varme 
duft og lyden af vinden i træerne. Alle disse oplevelser har det tilfælles at de er yderst 
sanse- og stemnings fulde. 

Som Knud Illeris siger om læring : “enhver proces der hos levende organismer fører til en varig 
kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring”(Illeris. 
2006a.s 15) 

Arkitektur som fænomen opstår i det øjeblik, mennesket begynder at organisere sin egen 
situation. Det følger os som rammen omkring alt det, vi foretager os: Lige fra daglige 
gøremål, politik, religion og ikke mindst som et grundlag for at lære om og forstå vor egen 
plads i den store sammenhæng. 

Hvi lken plads har arkitektur faget i  skolen?                                            
Arkitektur som fag vil kunne have mange roller i skolen. Selv om arkitekturdiskussionen ofte 
kan virke vanskelig at deltage i, har de fleste en klar mening om, hvad der er pænt og grimt, 
godt og dårligt. Arkitektur fagets plads i skolen er alligevel en helt anden end den æstetik 
debat som ellers føres i diverse tidsskrifter og lignende. Den arkitektoniske diskussion i 
skolen bør ikke reduceres til en gennemgang af forskellige stilarter, og hvad der er pænt 
eller grimt, rigtigt eller forkert.  

Det er også vigtigt at give børn en bevidsthed om, at de selv har kraften til at påvirke, 
hvordan deres omgivelser ser ud: Vi har jo ikke arvet vores byer fra nogle guder eller 
marsboere – vi har selv bygget dem. Byen er ikke en konstant, men en proces, som 
mennesket selv skaber. Passer noget i byen ikke længere til vores måde at leve på, må vi 
lave det om. Det er en del af at vokse op i et demokratisk samfund, at du kan være med til 
at påvirke og forme dine fysiske omgivelser.  

 

Det kan efter min overbevisning hjælpe børn til at forstå, at arkitektur og bygninger er 
udtænkt af mennesker, og at de er med til at påvirke alles liv: Du går i skole i en bygning, du 
går til sport i en bygning, du bor i en bygning, du tager toget fra en bygning til en anden – 
alle de rum, du lever i, er arkitektur, og det skaber både nogle  muligheder og giver nogle 
begrænsninger. Derfor er det vigtigt at vide, hvorfor vores huse ser ud, som de gør – 



hvorfor gamle huse ser ud på en måde, nyere på en anden måde og spritnye på en tredje 
måde. Det kunne være interessant på den måde at styrke børns – og voksnes – generelle 
forståelse for huse og arkitektur, så de ikke kun tænker på, om noget er pænt eller grimt, 
eller om det er god stil eller dårlig stil.  

Arkitektur handler om meget mere – nemlig om en langt mere umiddelbar måde at skabe 
rammerne om det liv, vi gerne vil leve: Vi er ikke tvunget til at finde os i rammer, vi arver fra 
fortiden! Vi har rent faktisk både evnen og mulighederne for at lave om på tingene, så de 
passer til den måde, vi ønsker at leve på i dag. Derfor er det vigtigste at lære børn, at de 
ikke skal tage noget for givet, men sætte spørgsmålstegn og være kritiske ved, hvorfor vi 
egentlig gør tingene, som vi gør. - Der er en tendens til at opfatte tingene som banale, hvis 
de er forståelige og letopfattelige – nogle arkitekter bruger ordet ”letopfatteligt” som et 
skældsord: ”Hvis alle kan forstå det, er det ikke interessant,” mener de.  

En af mine venner kalder det kryptofascisme, dvs. undertrykkelse gennem uforståelighed, 
hvor du holder på magten ved at gøre det, du kan, til noget hemmeligt. Eller måske synes 
man, at det er svært at formidle på en letforståelig måde, hvis man  ikke kan give folk en 
facitliste – som Nietzsche siger, foretrækker mange en kendt løgn frem for en ukendt 
sandhed. 

Tager man fat i begrebet æstetik, som så ofte bliver udgangspunkt for formidling af 
arkitektur i skolen og fjerner ordets første stavelse, sidder man tilbage med den mest 
interessante diskussion af faget – (æst)etik. Denne tilnærmelse til arkitektur i skolen har først 
og fremmest et enormt potentiale som pædagogisk værktøj. Det vil sige i formidlingen og 
forståelsen af samtlige fagdiscipliner i dagens skole. 

Hvis vi bruger udtrykket pædagogisk værktøj som et billede på arkitektur fagets potentiale i 
skolen. Hvad er så nytteværdien af et sådant værktøj? 

Som jeg ser det, vil dette værktøj kunne tages i brug i formidlingen af samtlige fag i 
grundskolen, hvad enten det drejer sig om samfundsfag, realfag, formningsfag osv. Lad mig 
give nogle eksempler: 

”Matematik uden bog” er et begreb i tiden. Her vil brug af det fysiske rum, skala, form, 
konstruktion osv. give nye muligheder for at konkretisere noget så abstrakt som plus, minus, 
multiplicering, arealregning, brøker osv. 

Samfundsfag vil kunne have stor nytte af arkitektoniske eksempler i formidling af 
samfundsstruktur, miljø og energispørgsmål, politik og etik. Gennem planlægning og fysisk 
udformning bliver man hele tiden stillet over for grundlæggende etiske spørgsmål som for 
eksempel ”Hvem skal deltage i samfundet og på hvilke præmisser?” 

Religion vil uden tvivl kunne drage nytte af arkitekturen i sin formidling af forskellige livssyn. 
Kirker, moskeer, buddhistiske templer osv. taler alle et direkte sprog i forhold til religiøs 
praksis, normer og forskellige billeder af verden.  

Desuden er det vel unødvendigt at understrege, at arkitekturen har et stort potentiale som 
historiefortæller, for ikke at tale om formningsfagene.  

Selv gymnastik vil kunne bruge arkitekturen i undervisningen, alt fra akrobatik til noget så di-
rekte som forståelse af egen krop og dens ”konstruktive princip” 



 Jeg kan fortsætte med lignende eksempler i samtlige fag, hvad enten det drejer sig om 
musik (lyd i rum), naturfag (klima, fysik osv.), sprogfag (skildring af rum osv.). Fælles stikord 
kunne være fysisk deltagelse, identitet og diskussion 

I virkeligheden handler arkitektur i skolen først og fremmest om bevidstgørelse af egen 
situation og holdning til det samfund, man er med til at forme. Blandt dagens skole elever 
findes morgendagens politikere, entreprenører, formgivere og samfundsborgere. Arki-
tektfagets opgave i skolen bliver ikke at undervise i ”god smag” ! men snarere at sparke 
sanserne op, åbne øjnene for vore egne omgivelser, hvad der præger dem, og hvilken rolle 
vi har i diskussionen/udformningen af morgendagens samfund. 

Vi formes helt klart af vore egne omgivelser, samtidig med at disse ofte danner 
udgangspunkt for en diskussion eller reference i en læringsproces. 

I kølvandet på nye læreplaner og reformer udvikles det stadig nye arkitektoniske koncept. 
Skolebyggeriet har også ændret sig meget gennem de sidste tiår. Fra det traditionelle 
kateter til det mere fleksible og projektorienterede. Samtidig med der stadig sker meget 
med selve skolebygningen, er potentialet i skolens udeareal som læringsarena og 
kulturforum ofte ringe udviklet. 

Uderummet kan også betragtes som mellemrummet, bindeleddet mellem forskellige fag, 
SFO osv. På mange måder definerer det præmisserne for en vigtig socialiserings proces. I 
overgangen mellem klasseværelser, fælles zoner – uderum og inderum, dukker der straks 
vigtige sociale og etiske spørgsmål op som muligheden for at se og blive set. Men også 
muligheden for at kunne gemme sig. Det er vigtigt at huske, at arkitekturens stille måske 
ubevidste sprog ofte skaber vindere og tabere. 

Planlægning af skolen som en fysisk ramme for en læringsproces handler altså ikke kun om 
matematik, fysik og rumprogram. Det er snarere en løbende værdidebat. Vigtige stikord vil 
være social dannelse, etik, deltagelse, individuelt udgangspunkt, livssyn osv. Kort sagt vil 
skolen og dens uderum have som vigtigste opgave at forberede eleverne på den samfunds 
diskussion, de er og bliver en del af. 

Hvilket samfund former vi i morgen? 

Hvordan takler vi klimaændringerne? 

Hvad bygger vi, hvorfor, hvordan og for hvem? 

Denne diskussion er det dagens skoleelever, der skal videreføre.  

Fremtiden er deres drømme, løsninger og værdier. 
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Laszlo Moholy-Nagy:                                                                                               
I det følgende vil jeg præsentere de tanker om en kreativ uddannelse som Laszlo Moholy-
Nagy, ( 1895-1946) udviklede i første halvdel af det 20.århundrede. Laszlo Moholy-Nagy 
var en ungarsk jøde, var som maler, fotograf og arkitekt en af bannerførerne i den 
modernistiske bevægelse som århundredereds første årtier udviklede et nyt formsprog. Han 
var en af drivkræfterne bag designskole Bauhaus der i årerne 1919-1933 etablerede den 
første moderne kunsthåndværkerskole med en helt speciel pædagogisk tilgang til læring og 
kreativitet.  

Jeg stødte selv på fragmenterede spor af hans pædagogik på Danmarks Designskole tilbage i 
slut 80érne. Mødet med disse gjorde dybt indtryk på min kreative udvikling og stolen på 
egen evne og potentiale. Gennem dette modul 3 syns flere af hans pædagogiske facetter at 
dukke op - hvilket gav mig lejlighed, nysgerrighed og lyst til at gå i dybden med Moholy-
Nagys vision og derigennem forstå hvad det var jeg selv reagerede så positivt udviklende på. 
Jeg har et ønske om at kunne viderebringe dele af disse tanker i egen praksis 

Hans opgør var båret af et opgør med specialiseringen i uddannelses verden og arbejdslivet. 
Det gik på at specialisering rigtig nok øger menneskets effektivitet på kort sigt men på 
længere sigt forkrøbler arbejdsdeling menneskets anlæg og dræner for opfindsomhed og 
kreativitet til skade for den enkle og helheden. Mennesket var med en anden stor tysk 
sociolog Max Webers ord i fare for at blive et fagmenneske uden ånd, et nydelses 
menneske uden hjerte: En marionet i et upersonligt og i sidste ende menneskefjendsk 
system. 

Målet for den sociale utopi blev derfor at fremme vilkårene for det ”hele menneske”, et 
menneske der kunne udfolde sig frit og efter egne anlæg. Utopien skulle fremmes ved en 
uddannelse som tog udgangspunkt ikke i industriens øjeblikkelige fornødenheder men i 
menneskets biologiske grundlag : i sansningen, i glæden ved overraskelsen, i nysgerrigheden 
og legen, i fraværet af frygten for at dumme sig og i begejstringen over at lære og skabe 
noget nyt. Moderniseringen havde fremmet menneskets intellektuelle alfabetisering men 
den ensidige specialisering af enkeltanlæg havde samtidig øget den emotionelle 
analfabetisme. Mennesket var derfor blevet fremmed overfor sit eget naturgrundlag.  

Selv om Moholy-Nagys tanker var møntet på voksenelever er de også aktuelle for 
grundskolen fordi han så opdragelsen til kreativitet som et ideelt set integreret forløb. 
Denne opdragelse var for at bruge et nutidigt begreb ”livslang læring” der bedst startede så 
tidligt i skolen som muligt. 

Moholy-Nagys metode er ydermere interessant fordi den forgriber tankesættet i nutidens 
moderne social psykologisk funderede kreativitets teorier. f.esk Amabile, Csikszentmihalyi, 
Sternberg og Lubart. Disse er alle enige om at flere forhold skal være til stede for at en 
handling eller løsning betegnes som kreativ. 



Som Lubart sammenfatter :                                                                                         
1. Tilstrækkelig viden om et område som man vil være kreativ inden for.                                
2. En tankestil som er orienteret mod at identificere problemer og finde frem til personlige 
funderede generelle løsninger og almene regler for dette; modsat tankestile som fortrækker 
enten at implementere regler eller at evaluere regler                                                      
3. En personlighed kendetegnet ved selvtillid , ukonventionel tankegang og adfærd, en 
villighed til at tage moderate risici en vilje til at overvinde modstand og en evne til at kunne 
udholde tvetydighed og usikkerhed.                                                                              
4. En høj grad af indre motivation og engagement i forhold til opgaven                              
5. Støttende omgivelser 

Den æstet iske opdragelse                                                               
Moholy-Nagys tese var at det ikke er en særlig evne at rumme kreativitet. Alle har som 
udgangspunkt anlæg for at handle kreativt. Alle normalt fungerende mennesker var fra 
naturens hånd talentfulde, de rummer kimen til at kunne mestre det hele. Men disse anlæg 
skal ”drages op”. Det skal trækkes op og opdyrkes hos den enkle. Pædagogikkens mål var at 
hvert menneske fandt sin egen tilgang til konkrete problemstillinger og kunne udfolde 
denne på en balanceret og original måde.: Dvs. ”original” betød at tilgangen skulle være 
selvstændig og rodfæstet i det enkle menneskes grundige undersøgelse og afprøvning af 
problemstillingen. 

Moholy-Nagy talte om en ” education of the senses”  en tidssvarende version af den 
æstetiske læringsstil. En læringsstil der skulle forlige menneskets emotionelle anlæg , 
sansningen, med dets intellektuelle evner, begrebsligheden og derved finde frem til det hele 
menneske. Balancen i den menneskelige tilværelse skulle genoprettes ved især at øge 
menneskets evne til at artikulere sine følelser. 

Den erfar ingsbaserede uddannelse                                                   
Det opdragelses ideal som Bauhaus forsøgte at praktisere var bestemt ikke hjemmestrikket 
eller uden forbindelse med tidligere reform bevægelser. Moholy-Nagy henviser selv til både 
europæiske , (Montesorri, Jacoby ) og amerikanske ( Parker, Dewey)  reform pædagogikker 
som væsentlige inspirationskilder. Disse havde alle taget udgangspunkt i sanselig erfaring og 
erfaringsbaseret virksomhed som væsentlige læringsgrundlag. Det var børnenes egen 
nysgerrighed og naturlige videbegær der virkede læringsfremmende og ikke indlæring af fast 
pensum. Disse var dog ifølge Moholy-Nagy ikke uden problemer da Montessoriskolen, som 
han oplevede det, var for sentimentale. Børnenes sanselige erfaring blev ikke omsat i 
kreative løsninger,- det var i grunden tilstrækkeligt at børn sansede og udfoldede sig frit , og 
i den amerikanske reform Progressive education var der for stor vægt på det talte og skrevne 
sprog. Den vægtede i for høj grad selv udfoldelse og frihed uden tilstrækkelig fornemmelse 
for struktur og orden for læring.  

Den undervisningsmæssige teknik der skulle fremme denne interaktion var forudsætningsløs 
tilgang til materialet og redskaberne uden skelen til etablerede konventioner , overleveret 
visdom eller indgroede fordomme. Dette ville lege erfaringen ind i kroppen og hen ad vejen 
skabe forudsætning for kreativ tænkning 



Kreativitet, opfindsomhed og dømmekraft ville blive kropsliggjorte praksisformer.. Teknikken 
lignede uforpligtende leg men adskilte sig fra denne ved at være netop forpligtet på 
konkrete konstruktive løsninger. det var formålsrettet leg.  

Den fagl ige komponent                                                                  
For det tredje var det Moholy-Nagys antagelse at udviklingen af den enkle elevs kreativitet 
også ville fremelske lysten og nysgerrigheden til at lære faktuelle forhold og tilegne sig et 
videnskabeligt – dvs. et analytisk og udforskende tankesæt. Disse fagligheder var hver især 
uundværlige for det hele menneske og burde derfor stimuleres ligeligt hos den studerende. 
Dette skulle ske ved at undervise i disse fagligheder i direkte tilknytning til konkrete 
problemstillinger. Den gode lærers opgave var derfor at kanalisere den studerendes 
nysgerrighed så den blev videnskabelig , metodisk og teoretisk funderet  

Vigtigst er dog at denne metode har ”det hele menneske” som mål : nemlig udviklingen af 
både menneskets intellektuelle og emotionelle færdigheder. Opdragelse til kreativitet er 
således ikke møntet på at uddanne enere, nørderne eller asociale genier.  

Essensen er at kreativitet ikke kun forudsætter at tænke skævt. Kreativitet er evnen til at 
gøre noget nyt på et videns mæssigt set fagligt og faktuelt funderet grundlag. 

Det maieutiske princip i  mesterlæreforklædning                            
Læreprocessen blev således befordret ved at den studerendes gradvise opdagelse af sine 
egne unikke potentialer, hjulpet at en ”master” der udfordrede og motiverede ”lærlingen” 
til at præstere det ypperste. Lærerens rolle var i den henseende at forebygge mod den 
åndelige dovenskab der er indbygget som en fare i den progressive ensidige vægtning af 
elevens frihed . Læreren skulle ydermere konfrontere den studerende med stoffets tvang. 
Stof – ikke forstået som den traditionelle skoles faste pensum men helt konkret som det 
sanselige materiale. Stoffets særegenhed, muligheder og begrænsninger der skulle nøje 
udforskes for at den studerende kunne frembringe nyt.  

Bauhaus var således tænkt som et miljø hvor både lærerne og de studerende ” mesteren” 
og lærlingen” deltog i læreprocessen. Det har givetvis virket frygtdæmpende at heller ikke 
mesteren sad inde med facit. Og det har utvivlsomt været motiverende at mesteren var lige 
så interesseret i nyskabende løsninger som lærlingen. Moholy-Nagy omtaler da også 
Bauhaus som en ” community of work ” Man lærte for livets skyld ikke for skolens. Det var 
ej heller for egen vindings skyld alene , man gjorde det for at tjene fællesskabet.  

Teknikken lignede Sokrates maieutiske ( dvs. jordemoder ) pædagogik hvor den erfarne 
gennem målrettet tiltag gelejder eller stilladserer ( Bruner ) den uerfarne frem mod 
indsigter og erkendelser. Forskellen er blot at den erfarne i Moholy-Nagy forestilling om det 
optimale kreative læringsmiljø selv skulle beriges med nye erfaringer i læreprocessen Han 
eller hun var selv en lærende deltager i processen og altså mere end en fødselshjælper eller 
stilladsarbejder. 

Hvad kan vi lære af Moholy-Nagy ?                                               
Moholy-Nagys erfaringer som lærer er netop relevant for nutidens debat om skole 
systemets indretning fordi han giver markant bud på flere af de udfordringer som skolen , 
eleverne og lærerne står overfor når kreativitet er sat på dagsorden.   



Metoden går for det første ud på at skabe et læringsmiljø der kan fungere både støttende, 
anerkendende og motiverende for elevens kreativitet.  

For det andet arbejder metoden eksplicit med at nedbryde elevens frygt for ikke at slå til. 
Via genfundet selvtillid øger det elevens evne til at slå igennem og finde modet og lysten til 
at tage chancer. 

For det tredje betoner metoden den indre sammenhæng mellem kreativ udfoldelse, 
udvikling af faglig viden og tilegnelse af en undersøgende og problemorienteret tilgang til 
opgaver. Kreativitet og faglighed er ikke hinandens modsætninger.  

##Nøglen i dette program var at understøtte den vedvarende interaktiv mellem 3 hjørner i 
en læringstrekant: nemlig mennesket indre motivation for at udforske sine talenter, for det 
andet stoffets beskaffenhed og for de tredje videnskabelige metoder og teorier.. Ikke at det 
handler om fri leg som løsning men en struktureret udfoldelse af talent i forhold til konkret 
stof. Denne udfoldelse forudsætter en betydelig faktuel viden og teknisk kunnen inden for 
det pågældende domæne. Den kræver tillige selvtillid, selvkritisk dømmekraft samt seriøsitet 
og anstrengelse.##  

Den første komponent, selvværdet, fremmes i et støttende og anerkendende læringsmiljø 
hvor eleven opmuntres til selv at prøve og vedvarende afprøve sig selv. Den anden 
komponent, alvorligheden, kræver en respekt for stoffet om det er boglig eller materiel 
karakter. Det kreative potentiale ligger lige i så høj grad i stoffet som det beror på elevens 
talent. Eleven skal derfor opfordres og udfordres til at gå nysgerrigt til værks, opdage og 
udforske dette pågældende potentiale tilbundsgående. Ved at pege på den indre motivation 
betydning for både læring og kreativ adfærd og ved at slå på konkrete erfaringers betydning 
for denne motivation gjorde Moholy-Nagy sig til talsmand for andre lære processer end 
dem skolen traditionelt tilbyder. Han pegede i særdeleshed på vigtigheden af at etablere 
læringsfællesskaber ikke blot blandt eleverne men også mellem lærlingen og mesteren.  

Denne vision om intensive værksteder og moderne mesterlæreforløb kan givetvis næppe 
indfries fuldt ud inden for det nuværende skolesystem. Mindre kan dog også gøre det. For 
som moholy nagy påpegede så lærer eleverne ved eksemplets magt. Lærere med en 
kognitiv stil og en arbejdsstil der inspirerer eleverne til at udvikle en andet stoffets 
beskaffenhed og for det tredje videnskabelige metoder og teorier. 

Moholy-Nagys metode kan måske umiddelbart virke fjern fra en almindelig dansk 
skolehverdag anno 2010. Det er den efter min bedste overbevisning ikke. Den giver forslag 
og svar på en række af de spørgsmål som rejses i den aktuelle skoledebat om innovation.. 
For at skolen kan udvikle sig til et sted hvor begejstring trives kan der med fordel tages 
bestik af Moholy-Nagys målsætning om det hele menneske. Det er nemlig ikke pladder 
humanisme. Denne målsætning er kernen i den æstetisk opdragelse. Æstetisk opdragelse er 
i Moholy-Nagys udlægning meget mere end kunst og kulturformidling. Den er en refleksion 
over menneskets erfaringer med naturen som erkender sansningens vilkår . Æstetisk 
dannelse fremmer menneskets muligheder for at forholde sig åbent og modtageligt men 
samtidigt udviklende og formende til naturen deriblandt til menneskets egen natur som 
emotionelt og intellekt væsen. Æstetik bør derfor være krumtappen ikke blot i kunsten 
verden men i et hvert skolesystem 



 
 

Danmark har en arkitekturpolitik. Den hedder ’Arkitekturnation Danmark’ og har 
undertitlen ’Rammer for liv – rammer for vækst’. Den blev præsenteret i 2007 af 
daværende kulturminister Brian Mikkelsen og daværende erhvervs- og økonomiminister 
Bendt Bendtsen. Og hvorfor skulle vi så have sådan en politik? Jo, det besvarede undertitlen 
’Rammer for liv – rammer for vækst’. Det var nemlig selve væksten og sikringen af 
velfærden, der var målet med politikken. Den danske arkitekturpolitik er tænkt som støtte 
til arkitekturen som erhverv og som en væsentlig værdiforøger – fordi god arkitektur giver 
samfundsvækst. !!»Arkitektur giver dermed værdi for den enkelte og samfundet. Derfor er 
det vigtigt, at samfundets fysiske rammer har høj kvalitet«, stod der i begrundelsen for 
politikken.!!Med andre ord, når man støtter arkitekturen, skæpper det i samfundskassen. 
Findes der ikke højere mål for Danmark ?!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDERVISNINGS CASE 

PLAYTIME JACQUES TATI       

http://www.youtube.com/watch?v=DHEOIVKdSPY&feature=related 

Jeg har siden jeg var barn haft en stor forkærlighed                                                        
og fascination for Tatis filmunivers.                                                                            
Han formår at lege med flere af vores sanser på                                                        
forunderlig vis. Hans film rammer både barnet og                                                        
den voksne i os alle på grund af dens legende                                                               
naive hovedfigur Mr. Hulot. Han formår at blande                                                        
falden på halen humor med dyb samfundskritik,                                                          
Min erfaring med at bruge Tati overfor børn er som 
regl en succes. Jeg har haft virkelig gode erfaringer 
med helt små børn på 5-6 års  alderen , de større 
børn og voksne da der for hver gruppe ligge masser 
af forståelses lag 

Og jeg har selv stor glæde af at se filmene gentagne gang da der hver gang er nye vinkler at 
betragte filmene fra.  

ARKITEKTUREN og LYDE er gennemgående yderst væsentlig elementer i hans film.  
Jeg har i denne undervisningscase brugt hans film Playtime som igangsættende inspirations 
materiale til et undervisnings materiale hvor nærmiljøets arkitekturens lyde, former, mønstre 
og farver er omdrejningspunktet.  

PLAYTIME : 1967. France/Italy. Jacques Tati. 126 min. 
Jacques Tati havde en drøm: drømmen om den perfekte film. En demokratisk film, hvor 
ingen figurer var vigtigere end andre, en film uden stjerner og uden manipulerende 
redigering fra instruktørens side, en uhierarkisk film bestående af en serie visuelle 
situationer, som publikum selv skulle gå på opdagelse i. Efter de to succesfilm, komedierne 
Les Vacances de M. Hulot (1953) og Mon Oncle (1958), satte han alt ind på at realisere 
denne vision i sin tredje spillefilm. Resultatet blev en usædvanlig og for datiden meget 
moderne film; en film bestående udelukkende af lange indstillinger med stor 
dybdeskarphed, med mindst ti personer og næsten lige så mange handlinger i billedet på 
samme tid; en film stort set uden dialog, hvor billede, lydside, décor og mise-en-scene 
spiller den absolutte hovedrolle. 
 
I den globale landsby er amerikanske, europæiske og asiatiske lufthavne formet som kolde 
konstruktioner af steril stål og glatpoleret glas. Det gælder også pariserlufthavnen i Jacques 
Tatis Playtime, hvor storbyens upersonlige ansigt bliver en altafgørende medspiller i denne 
ambitiøse og finurlige filmkomedie.  
Efter billeder af himlen og en superfunktionel bygning dumper vi lige ned i en lufthavn, der 
mest af alt ligner et hospital med spadserende nonner og klinisk tomhed. Inden for dette 



rum ses blanke stålflader og stilrene designermøbler. I baggrunden af billedet står to 
stewardesser så stillestående, at man skulle tro, de var voksmannequiner bag glasset i en 
modetøjsbutik. Der går op til flere minutter, men kameraet rører sig stadigvæk ikke ud af 
flækken i denne lange, uklippede totalindstilling. 
 
Teknologisk Tativ i l le 
I stil med Roy Anderssons Sange fra anden sal (2000) som vi gennemgik i modul 1bruger 
Tati disse udsædvanlige kameraindstillinger til at udfordre og lege kispus med tilskueren. 
Men i modsætning til Anderssons dystre og til tider morbide univers er der i Tatis stramt 
komponerede billedtableauer altid plads til klassisk slapstick og gakket humor. Det er nemlig 
inden for den enkelte billedkomposition, at man skal holde øje med det sjove. Man fristes til 
at sige, at Tati ikke er særlig filmisk i sit udtryk og sine virkemidler. For hvor er den helt 
traditionelle kontinuitetsklipning, de forløsende nærbilleder og de nøje udvalgte reaktions 
billeder, som er så vigtige for at få komediegenren til at fungere? Med Tati både for og bag 
kameraet er dette ikke nødvendigt. Han stopper ikke vittighederne ned i halsen på os, det 
er op til seeren selv at opfange de mere eller mindre sjove optrin og gags. Det kræver en 
aktiv og observerende tilskuer med en god portion tålmodighed, som åbnings scenen fra 
lufthavnen er et glimrende eksempel på. 
"Tativille", som medierne i sin tid døbte byen, er ikke en virkelig by. Den er en konstruktion, 
en kæmpe futuristisk studiekulisse. I filmen følger vi gennem 24 timer en gruppe 
amerikanske turister, der kun ser det postmoderne Paris. De klassiske seværdigheder er 
gemt væk i en labyrint af symmetrisk designede kontorbygninger. Den gamle verden, 
kærlighedens og romantikkens by Paris, er således kun synlig på ligegyldige turistplakater og i 
genspejlinger — for eksempel ses Eiffeltårnet ikke som andet end et spejlbillede i en 
glasdør.  
  

Der er intet reelt plot og ingen 
dybdepsykologi i karaktererne. Det eneste, 
der går som en rød tråd gennem filmen, er de 
amerikanske turister, som Tatis berømte figur 
og alter ego, den noget utilpassede Monsieur 
Hulot, ( som børn elsker at identificere sig 
med ) konstant støder ind i. Men halvdelen af 
film er som bekendt lyd — og den er god 
nok, især i Tatis spøjse mesterværk. Dialogen 
er sparsom, men Tati skaber en forunderlig og 
levende verden af særlige lyde, for eksempel 
slæbende fødder, knitrende papirlapper, 
prustende læderstole og skrigende ringetoner. 
Playtime minder derfor om 1920’ernes anti-
narrative storby symfonier, hvor rummets 
stemninger og lyde er i centrum. Disse 
dokumentariske film repræsenterer en slags 
storbygenre, en symfonisk døgncyklus, hvor 
der stilles skarpt på den moderne metropols 
rapsodiske puls af lyde og billeder. 
  



 
 
Som mange andre instruktører før og efter ham ser Jacques Tati på forholdet — eller 
konflikten — mellem mennesket og maskinen. Et godt eksempel er den scene, hvor den  
uskyldige mr. Hulot møder op til en nøje planlagt aftale, hvorefter vagten prøver at melde 
hans ankomst via en stor og klodset kommunikationsmaskine, der ligner en mellemting 
mellem Hal-computeren i Stanley Kubricks 2010 ( som vi ligeledes gennemgik på modul 1 ) 
og en simpel kaffeautomat. Den virker selvfølgelig ikke, som den skal. På den måde fremstår 
Playtime som en hypermoderne opdatering af Charlie Chaplins Moderne tider (1936).  
I den førnævnte scene er der en lang og tom kontorgang, og den står som et billede på den 
menneskelige fremmedgørelse, som prægede 1960’ernes avantgardistiske filmkunst med 
instruktører som Federico Fellini, Ingmar Bergman og Michelangelo Antonioni i spidsen. 
Men Tatis angreb på det effektivitetshungrende, vestlige forbrugersamfund er ikke uden 
charme og et glimt i øjet. Det er nemlig hele tiden fuld af sjove optrin, som for eksempel 
den berømte scene fra restauranten, hvor det ser ud, som om tjeneren vander blomster på 
de amerikanske turisters hår. Det er dog bare kameravinklen, som i den grad snyder 
tilskueren. 
 
Dette er ikke Paris 
Bevæbnet med sin hat, cottoncoat, pibe og paraply ligner Monsieur Hulot en anonym figur 
fra et René Magritte-maleri. "Dette er ikke Paris, det er derimod bare et billede af Paris", 
kunne det måske også have lydt fra samme belgiske kunstner, der er berømt for sit maleri 
af en pibe påsat følgende erklæring, "Ceci n’est pas une pipe" (Dette er ikke nogen pibe). 
For der er langt imellem "virkelighedens" rum Paris og den rent filmiske fremstilling af 
storbyen i Playtime. Men selvom dette blot er en repræsentation af et hypermoderne Paris, 
nikker man genkendende til miljøskildringen af kontorlokalerne, hotellerne og forretnings 
centrene. Især når man i dag ankommer til internationale lufthavne, der er som taget ud af 
Jacques Tatis evigt aktuelle arkitekturtegning.  
Denne fremragende Playtime er oplagt til undervisningsbrug. I billedkunst er den OPLAGT 
som inspirations materiale, I historie, dansk, samfundsfag og filosofi hober spørgsmålene sig 
op: Har vi skabt os en verden af automatiseret teknologi, som egentlig bare gør vores 
hverdag endnu mere besværlig? Har de mekaniske hjælpemidler simplificeret eller 
problematiseret vores samfund? Og hvad sker der, når funktionaliteten og effektiviteten 
tager overhånd? En gammel film men med stor nutidig relevans 

 

 
 
 
 

 

 



UNDERVISNINGS CASE fortsat 

ARKITEKTUR 
Lille smuk film om arkitekturens univers… http://vimeo.com/5471619 
 
Målgruppe : Målgruppen i dette oplæg er mellemskolens større trin dvs. 6-7 klassetrin da 
den kræver en del fysiske kræfter. Mindre skala i model udstyret kan dog sagtens gøre det, 
så mindre klasser kan være med. Jeg gennemførte det med en 7 klasse. Materialet vil kunne 
benyttes i faget billedkunst, men er også særdeles velegnet til tværfagligt samarbejde med 
historie, dansk og samfundsfag 
 
Problemformulering : . Mit overordnede formål er at give eleverne en oplevelse af og et 
indblik i arkitekturen omkring dem. Gennem den æstetiske lærings tilgang  Åbne op for hele 
deres sanseapparat. Et oplagt ”rum” at agere i hvor ”de rigtige svars” pædagogik holdes for 
døren. Styrke deres tro på selv at finde løsningen…Styrke det hele menneske…dets evne 
til at kunne agere i en verden hvor det i store træk er dig selv der skal hitte på. 
 
Det centrale i hele denne undervisnings proces er at give eleverne mulighed for at 
reflektere over deres egen reaktion på rumlig oplevelse – hvorfor er det sjovt at løbe med 
en pind langs et hegn og lave lyd, hvorfor larmer det skønt i en port, hvorfor er der 
hyggeligt i en hule, hvorfor må man bare råbe, når man står på en balkon, hvad er det for 
noget med vand, der er så fantastisk, at man skal bryde overfladen 
Og ikke mindst bruge disse sansemæssige erfaringer til at lave en abstraktions transart 
gennem helt nyt ordløst sprog. I dette tilfælde som installations modeller 
Side gevinster kommer der i form af at styrke elevernes evne til projektarbejde og 
tværfagligt arbejde. 
 
Udførelse : Denne er opdelt i flere trin så man, alt afhængig af tidsrum, kan sammensætte 
sit forløb. Jeg havde denne gang selv definere et undersøgelsesfelt at arbejde med, en 
anden gang kunne jeg lade det være op til eleverne selv at komme med forslag til opgaver 
og problemformuleringer. Læringen vil være en vekslen mellem registrering, dialog, kreativ 
proces af produkt og fremlæggelse. Lærer ( mig )  og elevstyrede processer. Individuelt og 
gruppe arbejde. Playtime er det første anslag. Et anslag der gerne skulle åbne op for et 
univers af nye udtryksform uden så mange ord. Hvor det handler om skærpet og gerne 
humoristisk fokus omverden 
Jeg havde en egen ambition om at rykke ved elevernes hverdags bevidsthed. Gi plads, rum 
og tryghed nok til at danner rammer for et kaotisk kreativt lærings miljø. Jeg var meget 
bevidst om de teorier vi havde afprøvet. Var specielt inspireret af Luhmann og tankerne bag 
maieutik. Ville være opmærksom på min egen formåen, mine evner, hæmninger og 
begrænsninger inden for disse felter. Og ligeledes at det var min opgave at rumme det ydre 
kaos i hoved der uundgåeligt sker når så mange elever får  muligheden for at ”stikke i alle 
retninger” 
Min opgave var derudover også at prikke til deres individuelle indre kaos : Face the fear! 
Således forstået at give eleverne evnen til at turde give slip og lade improvisationen styre. 
Jeg tilstræbte at have en læringsforståelse der pegede i retning af variation, aktivitet, med -



bestemmelse og problem orientering som didaktisk principper da de traditionelt vægtes for 
lidt. Ville rigtig gerne udvikle deres overblik, fleksibilitet og kreativitet ved i højere grad at 
give anledning til overskridelse af vaner og være akkomodativ i læreprocesserne for 
derigennem at nedbryde eventuelle dogmer og rekonstruere nye.  
 
Det er min personlige erfaring at dette er en rigtig god tilgang til forståelsen af arkitektur da 
den opleves optimalt gennem et åbent sindet sanse apparatet. (Scharmer ) Det var mit 
ønske og mål at orientere mig imod medbestemmelse og dialog og bygge mere på den 
motivation, energi og det erfaringsgrundlag eleverne kom med.  
Min egen rolle var også at være den der stillede sig til rådighed som videns formidler af 
gode enkle brugbare metoder som eleverne kunne benytte som redskab til valgte emner. 
Jeg tilstræbte at være meget bevidst om min egen autoritet,-at møde eleverne i øjenhøjde 
på det kompetence niveau hvor de er 

“If you can dream it, you can do it” Walt Disney 
 
Lærings proces kort beskrevet : 
# PLAYTIME vises  
# Eleverne arbejder individuelt med deres krop og sanser og forsøger at opleve deres 
skolen og skolegårds arkitektur. Eleven fik af mig nogle kort skriftlige hjælpende spørgsmål 
undervejs. De handlede om en skærpelse af bla.  lys , lyd, form, farver, mønster, struktur, 
rytme og stemninger.  
# Eleverne fordeles i mindre grupper, ud fra princippet om en idemager, en udvikler og en 
afslutter,- hvor de taler om deres registreringer. Gruppens samlede oplevelser skrives i 
stikord.  
# Disse ord skal nu igennem en transart…”omskrives” til former og farver…der laves et 
idekatalog med masser masser af skitseringer af alle disse sansede oplevelser  
# Samme gruppe laver model eller vægcollage af et abstrakt “bygningsværk” hvori de tager 
afsæt i deres fascinations punkter af oplevelser.  
# Udstilling  
 

“Model el ler col lage  : Lav en model eller collage. En sådan produkt er i denne opgave 
en forsimpling af virkeligheden hvor bestemte forhold træder tydeligt frem. I kan bruge dem 
til at få overblik. Jeres produkt kan være:  enkel, fungere, se godt ud, fortælle noget, blot 
være et form og farve mæssigt udtryk eller være præcis. Det kan gøres meget simpelt, men 
I kan også indsætte dekorationer og mobile effekter til at understrege udtryk der for jer er 
vigtige.                                                                                                                     
Til brug fik de følgende materiale : Snor, søm. papkasser af forskellig slags materiale og form. 
Tuscher og Maling  

Konklusion :  En gennemførelse af dette oplæg tilgodeså de hensigter jeg havde i forhold 
til problemformuleringen, da dens indhold og fleksibilitet danner læringsrum som er 
tilstrækkeligt komplekst således at elevernes forskellige sanser og kompetencer i den grad 
blev udfordret og sat i spil på flere forskellige måder.  
Filmen gik rent hjem. De havde den sjoveste men også seriøse opmærksomhed på alle lyde 
omkring dem herefter.                                                                                             
Det var ikke helt nemt at få dem i grupper da der opstod forvirring i forståelsen af de 3 



persontyper, men hjulpet lidt på vej lykkedes det.  
Eleverne havde i deres registrering tydeligt ofte brug for en tilkendegivelse fra mig og ikke 
mindst fra de andre venner / elever om at deres oplevelse var “rigtig” og ikke fjollede.  
Interessant var det at de havde ret vanskelig ved at sætte ord på deres oplevelser og “tale” 
om dem….men da det kom til at tegne og sætte form, farve og mønstre på kunne deres 
ideer ingen ende tage.  
 
Processerne i opgaverne var de absolut primære, der fandtes ikke hverken rigtige eller 
forkerte løsninger på de forskellige opgaver da det overordnede mål var at styrke og 
skærpe den enkeltes selvbevidsthed overfor sin egen væren og gøren, i og omkring 
arkitekturen og være i stand til at turde udtrykke sin “rummelige ” forståelse på forskellig 
måde, både gennem det talte og skriftlige sprog, og gennem tegning, collage og modeller.  
 
Accepten af alle deres ideer og tanker og ansvaret for seriøsiteten og arbejdsroen var en 
interessant og berigende udfordring. Jeg blev selv helt høj af deres energi og af deres 
iderigdom. Det var rørende at se deres interesse i at dele ideerne med andre og få det til 
at blive et fælles større værk. Der var en rigtig god arbejdsånd.  
Jeg havde ikke før gennemført et sådan forløb med denne aldersgruppe,- havde dog en 
erfaring fra et lignende med 18-25 årige og tænke at der var noget at læne sig op af. 
Glædeligt erfarede jeg at denne gruppe havde betydelige færre hæmninger udi ideer 
Interessant var det også at iagttage at der var opgaver der appellerede forskelligt til 
drengene og pigerne. Tydeligt var det at drengene primært tog sig at de overordnede store 
konstruktioner, det var også dem der turde gøre det “ikke pænt” og pigerne arbejdede 
optimalt med detaljerne omkring mønstre, farver og struktur. 
Efter alle havde fuldført deres abstrakte modeller var der fra eleverne, en lyst til at lave et 
samlet værk der ikke var abstrakt men lignede ”rigtig arkitektur”:dette var muligt da vi havde 
en del rest papkasser tilbage og det kom der et skønt fælles kæmpe stort slot ud af.. 
 
Oprindelig havde jeg et ønske om vi også skulle have arbejdet med indsamlet lydfiler de 
havde optaget rundt omkring i og uden for bygningen men det var der desværre ikke tid til 
at arbejde videre med. Det havde ellers været rigtig skønt også at akkompagnere med 
samplede abstrakte lydfiler…dette gøres næste gang…   
 
At turde tage ansvar for et sådan til tider kaotisk forløb kræver efter min overbevisning at 
man også har det okay med at tage styringen i de rette situationer. Jeg tror ikke på det 
maieutiske princip er hensigtsmæssigt at have en ambition om, fra start til slut, med så stor 
en gruppe børn. Jeg oplever derimod at de har brug for og forventer mit overblik og 
overordnede styring på de tidspunkter hvor de hver især er gået helt ned i detaljerne med 
hver deres. Det har jeg intet problem med. Med stor respekt og ydmyghed overfor hver af 
deres ”produkt emner” lykkedes det mig som overordnet dirigent sammen med eleverne 
at få deres ting til at spille fedt sammen. Jeg tror mest af alt på at mit væsen som den der 
brænder inderligt for et emne smittede rigtig meget positivt af. At jeg ikke gemmer mig bag 
en masse tillærte pædagogiske metoder men kommer som et engageret fagmenneske der 
har noget på hjertet som jeg tager dybt seriøst 
 
Og det var med åbenlys stolthed de fremviste udstillingen til deres forfædre -her et lille 
udpluk billede materiale  
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Nogle af de nøgne materialer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den spæde start på opstilling og farvelægning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mønster m snor, bånd og tusch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere færdige konstruktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En anden gruppe der benyttede mange flere farve 

 
 

 
 
 

 



 

Pigegruppen med fint poetisk islæt 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fælles papkasseslot 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

FOTOBILAG 
 
 
I det følgende har jeg bilagt fotomateriale fra et andet ældre gennemførte projekt hvori jeg  
også brugte processen transformering fra et udtryk til et andet. Udgangspunktet er foto 
materiale af forladte ejendomme da de facsinere mig og som regel og som regel sætter en 
masse tanker og nysgerrighed i gang hos eleverne. De indeholder alle en unik historie som 
eleverne fik fri fantasi til at skrive om. Dernæst var billederne inspirations kilde til at arbejde 
abstrakt med ”OPLØSNING & FORGÆNGELIGT”. Vi valgte som udtryksformer at bruge 
flydende materialer som maling, forskellige væsker og med deres egen cigaretrøg som via 
fotos er computer bearbejdet til smukke stoflige lækre billeder. Disse projekter er 
gennemført med unge mellem 18-22 år. 
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