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Æstetiske læreprocesser i kristendomskundskab 
 
Af Bjørg Christensen og Eva Lindhardt, Læreruddannelsen Zahle - UCC 
 
 
Praksisforankring i læreruddannelsen 
 
Den oprindelige motivation for at udtænke 
og gennemføre et udviklingsprojekt om æste-
tiske læreprocesser i folkeskolefaget kristen-
domskundskab bunder i en oplevelse af, at 
de studerende i linjefaget kristendomskund-
skab/religion efterlyser mere praksisforan-
kring i faget, ikke mindst i forbindelse med 
deres praktik. De studerende bliver gennem 
undervisningen i læreruddannelsen meget 
kompetente i at diskutere fagets ideologiske 
begrundelser og metoder, men de kan mang-
le bud på, hvordan de forskellige fagsyn og 
metoder kan udmønte sig i praksis i forhold 
til undervisning af børn i folkeskolen. 
 
Religionsdidaktik er ikke et selvstændigt 
forskningsfelt i Danmark, hvilket betyder, at 
udvalget af fagdidaktiske tekster og undersø-
gelser, som de studerende kan bruge til at 
underbygge deres fagdidaktiske refleksioner 
og valg, er særdeles begrænset. Vores pro-
jekt om æstetiske læreprocesser i kristen-
domskundskab har derfor været tænkt som 
et lille bidrag til at mindske det gab, som nog-
le studerende oplever mellem undervis-
ningen på læreruddannelsen og folkeskolens 
virkelighed. 
 
Den nye læreruddannelse giver heldigvis mu-
lighed for en større grad af samtænkning 
mellem linjefaget og praktikken, hvilket for-
håbentlig i sig selv kan løse en del af oven-
stående problem. Den nye mulighed for sam-
tænkning er i nærværende projekt forsøgt 
underbygget ved et reelt samarbejde med en 
af læreruddannelsens praktikskoler. Her har 
mødet mellem projektets læreruddannere og 
en folkeskolelærer givet mulighed for at åbne 
op for gensidig videndeling og kompetence-
udvikling. Projektet har samtidig bidraget til 

at styrke de deltagende læreruddanneres 
praksisforankring og professionskendskab, 
hvilket tænkes at skabe grundlag for en bed-
re sammenhæng mellem fagets teoretiske 
grundlag og skolens praksis i undervisningen 
på læreruddannelsen.  
 
 

Hvorfor æstetiske læreprocesser? 
 
Som religionslærer, hvad enten det er i folke-
skolen eller på læreruddannelsen, kan man 
ligesom i andre fag vælge mellem forskellige 
tilgange til undervisningen. Valget af tilgang i 
religionsfaget er meget snævert forbundet 
med, hvilket menneskesyn, samfundssyn og 
kultursyn man ønsker skal ligge til grund for 
undervisningen. Religionsfaget er af samme 
årsag blevet en politisk kampplads, hvor 
mange interessenter forsøger at få deres 
dagsorden igennem. Bør religionsfaget være 
et kulturformidlende fag, et livsfilosofisk fag, 
et religionskritisk fag eller skal det hovedsa-
geligt bruges til at forebygge racisme og ned-
bryde stereotyper? 
 
Der er mange spørgsmål i spil, og ikke nød-
vendigvis et enkelt svar, hvilket kan være 
frustrerende for de kommende religionslære-
re. Vi har imidlertid i dette projekt valgt at 
lægge fokus på æstetiske læreprocesser ud 
fra en formodning om, at de måske kan byg-
ge bro mellem flere af positionerne i faget. Vi 
låner her ikke mindst fra antropologien, der i 
sin kerne arbejder med indlevelse og tolk-
ning.  
 
Førende på området inden for den antropo-
logiske tilgang til religionsundervisningen er 
den britiske forsker Robert Jackson, som i 
årevis har arbejdet med området. Robert 
Jackson har til det britiske religionsfag udvik-
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let en række undervisningsmaterialer, der 
fremstiller enkelt individer, deres trosforestil-
ling, samt hvorledes disse påvirker livsvalg 
ved hverdag og fest. Dette giver god mulig-
hed for indlevelse i andre menneskers livs-
verden og værdier, og tilgangens målsætning 
er netop også at nedbryde stereotyper og 
forebygge kategoriseringer og racisme. 
 
En anden indfaldsvinkel til en antropologisk 
funderet undervisning er sansning og tolk-
ning af artefakter. Den grundlæggende ar-
gument for denne undervisningspraksis er 
netop, at flere sanser kommer i spil, da ele-
verne kan få mulighed for at røre, lugte, lytte 
og måske endda smage på genstandene.  
 
I artiklen ”Tingenes didaktik” redegør Mette 
Buchardt netop for, hvorledes hun i et udvik-
lingsprojekt har arbejdet med artefakter i 
undervisningssammenhæng både på lærer-
uddannelsen og i folkeskolen (Buchardt Met-
te 2000). I artiklen beskrives, hvorledes de 
studerende eller eleverne får uddelt gen-
stande, der har tilknytning til en religiøs prak-
sis, hvorefter de forsøger at tolke på gen-
standenes anvendelse. Tanken er, at anven-
delse af sådanne artefakter, kan bidrage til, 
at flere sanser bliver bragt i spil i undervis-
ningen. I artiklen rejses imidlertid det helt 
centrale spørgsmål: Hvorledes undgår man, 
at tolkningen af genstandene udvikler sig til 
en ren ”gætteleg”, hvor de studerende eller 
eleverne blot forsøger at ramme det rigtige 
bud, som siden skal verificeres af læreren? 
 
Hvis man i arbejdet med artefakter tager sit 
videnskabelige afsæt i den postkoloniale an-
tropologi, har man fokus på det ulige magt-
forhold mellem antropologen og ”felten” – 
dvs. de mennesker, genstande og handlinger, 
der af antropologen underkastes beskrivelse 
og tolkning. Den postkoloniale antropologi 
tager således afstand fra, at det er muligt at 
opnå en egentlig viden om ”felten”, da denne 

såkaldte viden altid vil være produceret af 
antropologen, som en spejling af dennes eget 
verdensbillede, hvorfor en objektiv beskrivel-
se aldrig vil være mulig. Hvis man tager dette 
udgangspunkt for arbejdet med artefakter i 
undervisning, vil det betyde, at der primært 
er fokus på elevernes tolkningsproces, hvad 
de selv skaber af viden – og kun sekundært 
vil der fokus på, hvad de skulle komme frem 
til. Derved kan man styrke den æstetiske læ-
reproces, og man undgår faren for at ende i 
”gætteleg”, men spørgsmålet bliver så i ste-
det, hvorledes man sikrer en religionsfaglig 
læring. Og hvad er religionsfaglig læring i 
denne sammenhæng? 
 
Sagt med andre ord bliver dilemmaet i arbej-
det med artefakter i undervisningen, om må-
let er at formidle viden, eller at eleverne ska-
ber viden? Ret tidligt i arbejdet med dette 
udviklingsprojekt stod det ligeledes klart, at 
vi måtte stille spørgsmålstegn ved, om der 
overhovedet var tale om en æstetisk lære-
proces, når man arbejdede med tolkningen af 
artefakter. Ikke at vi ville besvare dette be-
nægtende, men det måtte undersøges. Vi 
forsøgte derfor at afdække, hvorledes der 
arbejdes med æstetiske læreprocesser i an-
dre af skolens fag.  
 
En del af de didaktiske tekster, som beskæfti-
ger sig med kreativitet og æstetiske lærepro-
cesser i undervisningen har i den sidste ende 
fokus på innovation (Tanggard 2008). For at 
kunne være innovativ må man være i stand 
til at tænke kreativt, hvilket understøttes af 
æstetiske læreprocesser. Det var imidlertid 
ikke denne målsætning, som stod centralt i 
vores projekt. 
 
Men æstetiske læreprocesser kan også be-
grundes med udgangspunkt i elevernes for-
udsætninger. Inden for de senere år har der 
været stor fokus på at medtænke elevernes 
forskellige læringstile. Denne dimension af 
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arbejdet med æstetiske læreprocesser fandt 
vi både relevant og interessant at afprøve i 
praksis, hvilket kommer til udtryk i vores un-
dervisningsforløb for de to klasser, hvor der 
både er mulighed for at føle, lugte, lytte, 
samt bevæge og udtrykke sig.  
 
At arbejde med at sanse og føle (både fysisk 
og psykisk) kunne imidlertid også begrundes 
ud fra en noget ældre dannelsestænkning, 
der trækker rødder tilbage til Grundtvig. Ele-
vernes eksistentielle udvikling vil således væ-
re i fokus i det som med Grundtvigs ord kal-
des livsoplysning. Begrebet eksisterer stadig, 
men vi har i vores undervisningsforløb valgt i 
stedet at give det en drejning mod den didak-
tiske position, som i faget kaldes den eksi-
stentielle tilgang. 
 
 

Hvad er æstetiske læreprocesser? 
 
I spørgsmålet om, hvorfor og hvordan man 
kan arbejde med æstetiske læreprocesser, 
bør det naturligvis også præciseres, hvad 
æstetiske læreprocesser overhovedet er for 
en størrelse. I afklaringen af dette har vi valgt 
at tage fat i to let modsatrettede definitioner, 
da de gav os mulighed for at arbejde eksplo-
rativt i to forskellige retninger.  
 
Den ene position repræsenteres her af Kir-
sten Drotner, der har fokus på, at æstetiske 
læreprocesser handler om, at ”tænke med 
hænderne” og ”at erkende gennem sanser-
ne” (Drotner 1991: 56). I denne proces hæn-
ger det at føle, tænke og gøre ifølge Drotner 
nøje sammen i en og samme oplevelse. Det 
er også denne position Austring og Sørensen 
skriver sig ind i, når de definerer æstetiske 
læreprocesser som ”en læringsmåde, hvor-
ved man via æstetisk mediering omsætter 
sine indtryk af verden til æstetiske formud-
tryk for herigennem at kunne reflektere over 

og kommunikere om sig selv og verden” (Au-
string og Sørensen 2010: 107). 
 
Over for Drotner har vi valgt sætte Kirsten 
Fink-Jensen og Anne Maj Nielsen og deres 
definition af æstetiske læreprocesser, som de 
har lånt af Dufrenne (Fink-Jensen & Nielsen 
2009: 205). Her er der fokus på, at de æsteti-
ske læreprocesser finder sted i menneskets 
møde med sanselige objekter, hvor sanselige 
objekter er de genstande, redskaber eller 
fænomener, som det er muligt at opleve san-
seligt. Hvor Drotner således har fokus på den 
æstetiske produktion, vælger Fink-Jensen & 
Nielsen at lægge vægt på det æstetiske møde 
med en for eleven fremmed genstand. Fink-
Jensen & Nielsen opstiller desuden en model, 
som kan sætte rammerne for en systematisk 
refleksion over, hvilke genstande det vil være 
relevant at udvælge til undervisningen.  
 

 
(Fink-Jensen & Nielsen 2009: 212) 
 
Da modellen både tager højde for objektets 
sanselige kvaliteter og dets faglige perspek-
tiv, giver den til udvælgelsen af artefakter et 
konstruktiv analytisk greb, der kan sikre reli-
gionsfaglig og æstetiske sansning på samme 
tid. Dimensionen vedrørende de sanselige 
aspekter vil blive uddybet nedenfor. 
 
 

Vores didaktiske overvejelser 

 
Praksisforankring er et omdrejningspunkt i 
vores projekt, og vi valgte derfor, at projektet 
skulle udmøntes i to undervisningsforløb i 
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folkeskolefaget kristendomskundskab og i et 
undervisningsforløb for de lærerstuderende 
på linjefaget kristendomskundskab/religion. 
Undervisningsforløbene i folkeskolen skulle 
give rum for, at vi som læreruddannere kun-
ne ”sætte os i de studerendes sted”, idet vi 
selv skulle udmønte vores overordnede over-
vejelse om æstetiske læreprocesser i konkre-
te undervisnings forløb for en 4. klasse og en 
6. klasse.  
 
Vores rammer for undervisningsforløbene var 
ikke ulig de studerendes rammer i praktikken, 
med en besøgsdag og et undervisningsforløb 
med 3 undervisningsgange over et par uger.  
 
En af vores målsætninger var, at vi ville ar-
bejde med æstetiske læreprocesser ud fra 
begge de ovennævnte syn på æstetisk læring, 
dvs. æstetiske læreprocesser som henholds-
vis æstetiske produktion og mødet med san-
selige objekter. I 4. klasse planlagde vi såle-
des et undervisningsforløb, som havde fokus 
på æstetisk produktion, idet eleverne skulle 
omsætte æstetiske indtryk til æstetiske 
formudtryk, mens vi i 6. klasse lagde vægten 
på et forløb, hvor arbejdet med æstetiske 
læreprocesser kom til udtryk i elevernes mø-
de med sanselige objekter, der samtidig skul-
le bidrage til at opbygge en religionsfaglig 
viden.  
 
Desuden ønskede vi i forløbene at arbejde 
med dilemmaet mellem at formidle viden og 
at skabe viden, samt fagets potentiale i for-
hold til elevernes personlige dannelse gen-
nem en eksistentiel tilgang i undervisningen.   
 
 
Arbejdet med æstetiske læreprocesser via 
æstetisk formgivning 
 
Vores målsætning for forløbet i 4. klasse blev 
hovedsageligt knyttet til elevernes personlige 
dannelse: 

 
Målsætning for forløbet i 4. klasse 

 at eleverne får stigende bevidsthed 
om og øvelse i at udtrykke følelser 
kropsligt og visuelt 

 at eleverne får arbejdet med tolkning 
af andre menneskers følelsesudtryk, 
hvorved deres empatiske kompeten-
cer gerne skulle forøges 

 at eleverne får blik for kulturel diver-
sitet i forhold til følelsesudtryk 

 
I forløbet arbejdede vi med følelsesmæssige 
indtryk gennem musik, genstande og billeder 
og med følelsesmæssige udtryk gennem filo-
sofisk samtale, billedmæssige formgivning og 
rollespil. 
 
En overvejelse i forhold til forløbet var, om 
det skulle knyttes an til et religionsfagligt 
indhold fx ved at afslutte forløbet med et 
arbejde med religiøse billeder og herigennem 
undersøge kulturel diversitet i måden at ud-
trykke forskellige følelser. Denne overvejelse 
mundede ud i en diskussion af fagsyn, idet 
der i faget kristendomskundskab kan være en 
tendens til, at religionerne bruges som afsæt 
til arbejdet med fagets målsætning omkring 
almenmenneskelige spørgsmål og elevernes 
personlige dannelse. Det kan være problema-
tisk af flere årsager. Dels kan det reducere 
undervisningen i religioner til ”et middel” for 
arbejdet med elevernes eksistentielle 
spørgsmål, dels kan det signalere, at etiske 
og almenmenneskelige spørgsmål altid må 
diskuteres ud fra en religiøs kontekst. Vi så 
derfor en pointe i at udarbejde et undervis-
ningsforløb, der arbejder med dannelse og 
eksistentielle spørgsmål uden at koble det til 
bestemte religioner.  
  
Vi havde bevidst valgt 4. klassen til dette for-
løb, da vi ved et foregående skolebesøg hav-
de fået indtryk af, at eleverne her var gode til 
at koncentrere sig og at arbejde med selv-
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stændig produktion, hvilket vi så som et godt 
udgangspunkt for et forløb, hvor vi i høj grad 
arbejdede med deres indlevelse og evne til at 
udtrykke sig.  
 
I arbejdet med musik og bevægelse gav ele-
vernes forskellige reaktioner på det samme 
æstetiske indtryk indblik i følelsesmæssig 
diversitet både i den måde eleverne bevæge-
de sig til musikken og i deres italesættelse 
bagefter: ”Jeg løb, det gjorde mig glad” - ”nå, 
jeg blev helt stresset, musikken var alt for 
hurtig.” 
 
Den filosofiske samtale om følelserne glad, 
ked, vred, bange gav eleverne mulighed for 
at beskrive deres følelser: ”Nogle gange kan 
jeg blive så glad, at det føles som om, mit 
hoved er ved at sprænges”, som en elev ud-
trykte det. Gennem samtalen opstod også en 
refleksion over ligheder og forskelle mellem 
følelser: ”Nogle gange kan man være vred og 
ked af det på samme tid”. 
 
I gennemførelsen af forløbet oplevede vi (ik-
ke overraskende), at elevernes motivation og 
læreprocesser blev påvirket af faktorer som 
forløbets målsætning, indhold og rammer. 
 
For nogle elever satte behovet for social be-
kræftelse en begrænsning i forhold til at in-
volvere sig i arbejdet med de æstetiske 
formudtryk, og det blev sandsynligvis for-
stærket af, at eleverne ikke var fortrolige 
med os som lærere, samtidig med at den 
eksistentielle tilgang forudsatte et vist per-
sonligt engagement.  
 
At eleverne ikke havde opbygget et tillidsfor-
hold til os som lærere, kan desuden have 
gjort behovet for en tydeligere målsætning i 
forløbet mere presserende. 
 
Ud fra et dannelsesperspektiv kan man ind-
drage tre aspekter i målsætningen: 

• Hvilket stof skal eleven opnå indsigt i 
og kundskaber om? (Materialt aspekt) 

• Hvilke færdigheder/kompetencer skal 
eleven opnå ? (Formalt aspekt) 

• Hvilke holdninger til en sag skal 
fremmes hos eleven ? (Etisk aspekt) 

 
Vores målsætning for forløbet var i høj grad 
knyttet til det formale og etiske aspekt med 
vægt på at udvikle elevernes kompetencer i 
forhold til at udtrykke følelser og udvise em-
pati. Det materiale aspekt var til gengæld 
ikke eksplicit målsat. Som nævnt havde vi 
bevidst valgt ikke at have en klar religionsfag-
lig målsætning for ikke at begrænse den 
æstetiske læreproces. Men det er muligt, at 
eleverne i nogle aktiviteter savnede en mate-
rial målsætning. Som en elev udtrykte det 
efter arbejdet med at lave rollespil ud fra et 
billede: ”Det var lidt vanskeligt at vide, hvad 
vi skulle med det”.  
 
Meget brede og formale dannelsesmål kan 
betyde, at eleverne mister fokus og kan blive 
forvirrede, da det umiddelbart kan være let-
tere at forholde sig til indholdsmål. I forhold 
til arbejdet med æstetiske læreprocesser 
fremhæver det et dilemma omkring, hvorvidt 
tydeliggørelse af målsætning og rammer 
fremmer eller hæmmer processen.   
 
Fink-Jensen og Nielsen har udarbejdet en 
model til at belyse elevernes arbejde med 
oplevelse af sanselig-æstetisk karakter:  
 

(Fink-Jensen og Nielsen 2006: 208) 
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Modellen viser samspillet mellem subjektets 
nærvær og objektets tilbud af oplevelsesmu-
ligheder. Fink-Jensen og Nielsen koncentrerer 
sig om forholdet mellem subjekt og objekt. I 
en undervisningssituation vil man desuden 
skulle indtænke, hvilke rammer for mødet 
mellem eleven og objektet, der kan fremme 
elevens nærvær over for og relation til objek-
tet. Det kan fx være et arbejde med genstan-
dens faglige perspektiv, som vi havde fokus 
på i forløbet i 6. klasse. 
 
 
Arbejdet med æstetiske læreprocesser via 
arbejdet med religiøse artefakter 
 
I forløbet i 6. klasse med temaet ”De orto-
dokse kirker” havde vores målsætning i høje-
re grad fokus på alle tre dannelsesaspekter: 
det materiale, det formale og det etiske.  
 
Målsætning for forløbet i 6. klasse 

 at eleverne på længere sigt får et blik 
for mangfoldigheden og den indre di-
versitet i kristendommen 

 at eleverne lærer om de ortodokse 
kirker og deres forskellige former og 
udtryk 

 at eleverne bliver bevidste om deres 
egen forforståelse af kristendommen 

 at eleverne udvikler en begyndende 
bevidsthed omkring, hvordan vi tolker 
og forstår verden visuelt 

 
Med en antropologisk tilgang ville vi udforske 
potentialet i at skabe og formidle faglig viden 
om den ortodokse kirke gennem æstetiske 
læreprocesser med religiøse artefakter og 
feltarbejde.  
 
Den antropologiske tilgang gav mulighed for, 
at eleverne selv blev aktive skabere af viden. 
I grupper fik eleverne tildelt en genstand fra 
en af de ortodokse kirker, som de ved at se, 
røre, lugte, lytte og eventuelt smage på skulle 

danne sig et indtryk af. I denne proces var 
det essentielt, at arbejdet med artefakter 
ikke blev en faglig gætteleg, hvor læreren 
afsluttede med ”den rigtige løsning”, men 
elevernes sansning og tolkning af genstande-
ne blev inddraget i en dialog omkring gen-
standenes religiøse betydning og geografiske 
oprindelse.  
Mulighed for at skabe viden gennem mødet 
med artefakter betegner Fink-Jensen og Niel-
sen som ”objektets repræsenterende kvali-
tet”, der kan ”opleves af det sanseligt nær-
værende subjekt i form af subjektets følelser, 
tanker, associationer og forestillinger.” (Fink-
Jensen og Nielsen 2006: 209) 
 
En interessant diskussion i denne sammen-
hæng er, hvorvidt der nødvendigvis skal være 
tale om et reelt objekt, eller det kan være 
forestillet objekt. Lad os give et eksempel: 
 
Som led i introduktionen til den indre diversi-
tet i kristendommen inddrog vi elevernes 
forforståelse af en gudstjeneste og ”opførte” 
derefter et udsnit af den ortodokse kirkes 
liturgi. Da vi var i en gymnastiksal, blev bom-
men udvalgt til at repræsentere ikonostasis, 
mens vi gik ind i det allerhelligste og udførte 
dele af nadverliturgien med et lagen som 
alterdug og boller som nadverbrød. Derefter 
blev eleverne kønsopdelt og skulle stå oprejst 
i det røgelsesfyldte ”kirkerum”, mens den 
udvalgte præst og diakoner, repræsenteret 
ved et par meget ivrige 12-årige drenge,  ud-
førte den lille rundgang med evangeliebogen.  
 
Man kan med Fink-Jensen og Nielsen sige, at 
vi her ikke arbejdede med sansning af objek-
ter som sådan, men med særlige repræsenta-
tioner ved objekterne, og dermed forbandt 
dem med et fagligt perspektiv. Bommen re-
præsenterede ”adskillelse i rummet” til det 
allerhelligste, det hvide lagen repræsentere-
de Jesu ligklæde etc.  
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Med baggrund i denne oplevelse af et fiktivt 
ortodokst kirkerum og liturgi skulle eleverne 
på feltarbejde i Skt. Alexander Nevskijs kirke. 
Ud fra et spørgeark, der havde fokus på ele-
vernes sansning af kirkerummet, skulle de 
enkeltvis nedskrive deres oplevelser af kirke-
rummet og dets genstande, hvorved de selv-
stændigt skulle koble deres eksisterende vi-
den med oplevelsen af rummet samt skabe 
ny viden og spørgsmål. 
 
Som forventet viste vores opsamling på for-
løbet, at eleverne havde fået en stor faglig 
viden om genstande og handlinger i det orto-
dokse kirkerum, men mere tankevækkende 
viste opsamlingen tillige, at denne viden blev 
koblet til aspekter ved den ortodokse lære og 
havde givet en bevidsthed om diversitet in-
den for den ortodokse kirke og kristendom-
men som sådan. Som en elev udtrykte det 
ved den evaluerende samtale: ”De ortodokse 
tror, at de er de normale” og åbnede derved 
en refleksion over, hvilket perspektiv man ser 
sin verden fra. Dette fokus arbejdede vi vide-
re med i forhold til et æstetisk formudtryk, 
idet eleverne skulle udforme deres personli-
ge ikonostasis. Herved knyttede vi an til den 
anden forståelse af æstetiske læreprocesser 
som en læringsmåde, hvor man omsætter 
indtryk til æstetiske formudtryk. 
 
Forskellen på at formidle viden om religion 
og at skabe religionsfaglig viden gennem ele-
vernes sansning, kan måske sammenlignes 
med forskellen på at høre om og erfare, hvor 
det sidste har en kropslig forankring, der 
rummer nogle særlige læringsbetingelser og -
muligheder.  
 
 
Æstetiske læreprocesser i kristendomskund-
skab  
 
Faget kristendomskundskab hører trods sine 
myter, kultdramaer og artefakter ikke umid-

delbart ind under de klassisk æstetiske fag, 
men arbejdet med æstetiske læreprocesser 
kan oplagt bidrage til elevernes faglige viden 
og fagets mål for den personlige dannelse.  
 
Austing og Sørensen skelner i bogen ”Æstetik 
og læring” mellem tre former for læring: 
 1) en empirisk læringsmåde, der er kropsligt 
forankret og betegner det direkte sansede 
møde med verden,  
2) en æstetisk læringsmåde, som en fortolk-
ningsproces, hvor vi anvender æstetisk sym-
bolsk form til at bearbejde og kommunikere 
om vores oplevelser af verden,  
3) en diskursiv læringsmåde, der er en følel-
sesmæssigt nedtonet læringsmåde, kende-
tegnet ved logisk tænkning, analyse og dis-
kursiv sprogbrug (Austring og Sørensen 2010: 
84 ff). 
 
Ofte vil disse tre læringsmåder indgå i et 
samspil i læreprocessen, hvilket også kom-
mer til udtryk i vores to undervisningsforløb, 
der begge inddrager sansning, æstetisk 
formudtryk og analyse.  
 
Samspillet mellem de tre læringsformer øn-
skede vi også at inddrage i vores viderefor-
midling af arbejdet med æstetiske lærepro-
cesser til studerende på linjefaget kristen-
domskundskab/religion. Med praksisforan-
kring for øje mente vi, at en introduktion til 
æstetiske læreprocesser ikke skulle være en 
undervisning om emnet, men en eksempla-
risk undervisning, hvor de studerende selv 
tog del i en undervisning, der inddrog æsteti-
ske læreprocesser. I et forløb introducerede 
vi derfor elementer fra de ovenfor beskrevne 
forløb fra 4. og 6. klasse efterfulgt af refleksi-
on over de didaktiske dilemmaer og mulighe-
der.  
 
Efterfølgende har de linjefagsstuderende 
inddraget æstetiske læreprocesser i introduk-
tioner til religion fx en hinduistisk meditation, 
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en introduktion til hinduistiske guder gennem 
artefakter, og forskellige aktiviteter med rol-
lespil og feltarbejde indgik i introduktioner til 
seværdigheder på en studietur til Syrien.  
 
Som evaluering på undervisningen gav de 
studerende udtryk for, at inddragelsen af 
kroppen og sanserne giver nogle særlige læ-
ringsbetingelser, der gør undervisningen me-
re konkret og knyttet til erfaringer, og der-
med også lettere at forholde til en undervis-
ning i folkeskoleregi.  
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