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Evalueringsrapport af udviklingsprojektet 

Kulturens Laboratorium i samarbejde med UCL 
Af Knud Erik Christensen, Astrid Danielsen, Gitte Hjarnø og Lotte Holk Hansen 

Kulturens Laboratorium er et projekt fra kulturregion Fyn, der understøtter børns 

innovative og kreative egenskaber samt generelle lyst til at lære. Derudover 

understøtter projektet de fynske skoler og kunst- og kulturlivet, så de får de bedste 

betingelser for at samarbejde om at skabe kunst- og kulturforløb af høj faglig kvalitet. 

Kilde: https://www.kulturregionfyn.dk/kulturens-laboratorium 

Tak til skoler, lærere, kunstnere, kulturinstitutioner, formidlere, studerende og elever for 

deres deltagelse og bidrag til at gøre dette til en spændende og udbytterig proces.  
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Udviklingsdesign 

Kulturens Laboratorium er i 2019 koblet til læreruddannelsen i Odense og praktikniveau III,

hvor formålet er at udvikle undervisningsforløb, der fokuserer på æstetiske læreprocesser i 

samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner/kunstnere.  

Undervisningsforløbet gennemføres i de lærerstuderendes praktik 2019 i ugerne 43 - 49.  

Læreruddanner Knud Erik Christensen, Astrid Danielsen, Gitte Hjarnø og Lotte Holk Hansen 

fra UCL har fulgt, vejledt, dokumenteret og evalueret projekterne. 

I juni måned blev studerende, kunstnere og formidlere inviteret til et udviklingsseminar, 

faciliteret af læreruddannergruppen, hvor de for første gang mødte hinanden og indledte en 

udviklingsproces.  

Grupperne blev gennem en række oplæg og øvelser introduceret til projektet, som havde 

fokus på kreativitet, innovation og æstetiske processer. Peter Brodersen præsenterede en 

didaktisk komposition, som de studerende brugte i den videre planlægning.  

Kilde: Peter Brodersen, fra oplæg 6. juni 2019 

Grupperne idégenerede og præsenterede en foreløbig idé for en responsgruppe. 

Efterfølgende har grupperne mødtes med, praktiklærere, kunstnere og formidlere fra 

kulturinstitutioner og præsenteret deres ideer og givet og fået feedback.  

De studerendes er gennem deres praktik blevet understøttet af læreruddannere, og hver 

gruppe har haft besøg af to læreruddannere undervejs, som har: 
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● Deltaget i de lærerstuderendes undervisning af eleverne

● Taget billeder til dokumentation

● Beskrevet og observeret situationer

Derudover har læreruddannergruppen udviklet interviewguides og gennemført interviews

med elever, studerende, lærere, kunstnere og formidlere. Materialet er analyseret med 

henblik på at kunne besvare undersøgelsesspørgsmålet: 

● Hvilke faktorer har været med til at fremme og hæmme udbyttet af elevernes

æstetiske læreprocesser?

Materialet er analyseret ud fra en tese om, at æstetiske læreprocesser kan give elever 

mulighed for at opnå større udbytte af undervisningen gennem fordybelse og virkelyst. 
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Kort beskrivelse af partnerskaber 

Rejse gennem følelser. 

I forløbet Rejse gennem følelser samarbejdede de studerende med en keramikers 

kompetencer, og målet var, at elever i 4. klasse skulle skildre forskellige følelser i ler. 

Eleverne blev præsenteret for følelserne gennem bibelske fortællinger i 

kristendomskundskab og bogen Brødrene Løvehjerte i dansk. Efterfølgende skulle eleverne 

udtrykke de forskellige følelser i ler-relieffer. Elevernes værker skulle til sidst samles til et 

stort inspirerende værk, som blev præsenteret på en væg ved skolen indgang. 

Mestring Af Naturen.  

Forløbet skulle give eleverne i en 6. klasse et mindset, der skærper deres syn på -og 

opfattelse af naturen samt gøre eleverne fortrolige med dansk kulturhistorie. Forløbet 

skulle endvidere bidrage til elevernes forståelse af menneskets samspil med naturen i et 

nutidigt og middelalder perspektiv. Museet understøttede med deres viden og kompetencer 

om kulturhistorie, Middelalderen, og hvordan man overnatter i naturen. Til sidst skulle 

eleverne lave en overlevelsesguide, som andre kan benytte fremover, og som udsprang af elevernes 

egne oplevelser af at overnatte i naturen i november måned. 

Fra skrald til kunst 

Forløbet blev gennemført på tværs af 5. klasses billedkunst og 7.-9. klasses

billedkunstvalgfag.  Eleverne arbejdede med trash-art og samtidskunst. Forløbet mundede 

ud i, at eleverne  dekorerede et gangareal. På den ene side blev væggen malet i grønne 

nuancer, der graduere fra lyst til mørkt ned gennem gangen. På den anden side var 

elevproducerede kvadrater som et stort væg-assemblage af affald. Det grafiske myldre-

motiv var designet af billedkunstneren. Hver elev fik en kvadratisk brik af billedet og 

opskalerede deres del af motivet til en MDF plade på 70 x 70 cm. De brugte affald som 

gennemgående materiale, og lod det give form og farve til det, de så på billedet.  

Genbrug og bæredygtighed 

Natur- og teknikforløbet Genbrug og Bæredygtighed er udarbejdet til en 6. klasse i 

samarbejde med Tekstilværkstedet på Kulturmaskinen Odense. I forløbet arbejdede 

eleverne med nedbrydelighed og bæredygtighed gennem mødet med eksterne 

læringsmiljøer og gennem æstetiske læreprocesser med genbrugsmaterialer. Eleverne 

skabte afslutningsvis et sanserum med puder og drømmefangere, som de i samarbejde 

havde designet og produceret af brugte cowboybukser og naturmaterialer. 

Pinholekamera 

Forløbet har været et samarbejde med Kunstmuseum Brandts og to 5. klasser, hvor 

eleverne i grupper har taget billeder med egne pinhole-kameraer. Indledningsvis var 

eleverne på en fotoudstilling, og bagefter byggede de kameraer på skolen. Derefter havde 
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de et tre-timers forløb på museet, hvor de fik forskellige opgaver med at tage portrætter

rundt omkring i udstillingerne eller udenfor og bagefter fremkaldt de billeder. Hver gruppe

fik taget ca. 3-4 billeder, som afslutningsvist blev gennemgået teknisk. De fremkaldte 

negativer og pyntede deres kameraer.

Danske æbler gennem lyd og smag

Undervisningsforløbet er et tværfagligt projekt mellem fagene musik og madkundskab

udarbejdet til en 4. klasse i samarbejde med installations- og scenografi kunstner Luise

Midtgaard. Forløbet startede med en æstetisk oplevelse, hvor eleverne i et ordløst rum

sansede, følte og undersøgte æblets smag, duft og lyd. I den efterfølgende undervisning

arbejdede eleverne med at tilegne sig viden om lydcollage, programmet Audacity og med

Smag for livet workshops. Eleverne arbejdede gruppevis undersøgende og

eksperimenterende i de æstetiske og håndværksmæssige processer med smag og lyd

gennem hele forløbet. Afslutningsvis var gæster indbudt til at opleve de små

eksperimentarium, eleverne havde skabt bestående af lyd, en servering og en

iscenesættelse af oplevelsen.

Om håndværk i samarbejde med Bastionen i Nyborg 

Forløbet, som er afprøvet i en 8.klasse, er udarbejdet til mellemtrin eller udskoling. 

Med afsæt i traditionelle håndværk, fx som de kan ses afbilledet i en række vægmalerier i 

den Lille sal på Bastionen i Nyborg, arbejder eleverne i dansk med kendskab til kulturhistorie 

gennem æstetiske læreprocesser, hvor de får mulighed for selv at gå på opdagelse i de 

traditionelle håndværksfag, herunder de kunstfaglige. 

Forløbet afsluttes på Bastionen, hvor eleverne bl.a. skal præsentere forskellige 

håndværksfag og relatere sig til vægmalerierne. 

Drømmeparaden 

Forløbet er udarbejdet som et tværfagligt projekt i 8. klasse i samfundsfag og billedkunst, i 

samarbejde med kunstneren Søren Jensen. Forløbet tager afsæt i demokrati og grundlovens 

idealer om ytrings – og forsamlingsfrihed. Drømmeparaden fungerede som en æstetisk og 

pragmatisk katalysator for de ideer og værdier, der blev knyttet til elevernes 

demokratiopfattelse. Forløbet fordrer at eleverne sammenkæder samfundsfagets kontante 

og resultatorienterede undervisning med det kreative og æstetiske. Det er en balancegang, 

da kreative processer er betydeligt mere flydende og ”åbne”, end det elever normalt 

oplever. Det færdige resultat, i form af parade gennem byen, har en høj grad af 

uforudsigelighed. I processen finder eleverne en sammenhæng mellem relativt abstrakte 

demokratibegreb og æstetiske ytringer. 
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Analyse 

Denne analyse består af fire dele. 

 At møde det anderledes

 Elevens ejerskab

 At møde den kunstneriske faglighed

 Processen

Analysen præsenteres gennem udsagn, billeder og observationer knyttet til en række 

centrale begreber under hvert tema.  

Temaerne og de centrale begreber er opstået gennem en induktiv proces, på baggrund af en 

systematisk gennemgang af data.  
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Skolens struktur 

Projekterne har været tænkt ind i de studerendes 

praktikforløb. Erfaringerne viser, at det både giver 

muligheder og begrænsninger for at rammesætte 

den æstetiske læring.  

Der ligger potentialer og ekstra ressourcer i samar-

bejdet med kunstnere og kulturinstitutioner, men 

det er centralt, at projektet tilpasses skolens struk-

tur og rammer. En skolehverdag, hvor der skal tages 

hensyn og gives plads til andre projekter og aktivite-

ter, kan være udfordrende, og skal gerne klarlægges 

inden projektets start. 

”Jeg synes at en styrke ved projektet har været, at 

de studerende har skulle bære projektet ind i hver-

dagens undervisning, så det har strukket sig over 

længere tid end de få projektdage der ofte levnes til 

denne type projekter.” (Kunstner) 

”Modsat er det den begrænsede tid og formelle 

struktur der er den største hemsko for den æsteti-

ske læring.” (Kunstner) 

”Jeg synes, sådanne samarbejder er interessante, 

det gør det muligt at lave noget ud over det sæd-

vanlige. Selve forløbet er jo ikke realistisk at nå for 

en lærer alene.” (Lærer) 

”Det er sjældent vi kommer ud med eleverne det 

drukner i praksis, men jeg kan se, der sker noget 

med eleverne, når de møder det her rum.” (Lærer) 

Eleverne har arbejdet intensivt hele formiddagen 

med at skabe, forme, klippe og beslutte, hvordan 

deres genbrugsrokokopude skal se ud.  

Der har ikke været en pause, men det har elever-

ne heller ikke efterspurgt. Sulten melder sig lang-

somt, da eleverne heller ikke har fået formiddags-

pause med formiddagsmad.  

Da klokken bliver halv tolv beslutter de voksne, at 

der er spisepause. Det har flere elever brug for, 

men andre elever efterspørger muligheden for at 

fortsætte med arbejdet . De er i flow og har pro-

fiteret af, at de ikke har fulgt skolens pauseklokke 

slavisk i løbet af formiddagen og vil gerne bare 

fortsætte arbejdet. (Observation) 

At møde det anderledes 
Når den formelle skole med faste strukturer og rammer, skal indgå et samarbejde med kunstnere, kulturin-

stitutioner, lærerstuderende og forskellige elevgrupper kan det være udfordrende at arbejde med æstetiske 

læreprocesser. I nedenstående eksempler peges på hvilke faktorer, der kan hæmme og fremme.  
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“Eleverne er kreative på et helt andet plan end de 

plejer at være i udskolingen og i særdeleshed sam-

fundsfaget. Mange andre kompetencer kommer i 

spil her.” (Lærer) 

“Jeg er fortsat i tvivl om formål og læringsmål for de 

forskellige aktiviteter. Derfor kan jeg på ingen måde 

vurdere elevernes udbytte.” (Lærer) 

“Mit syn på danskfaget er ændret, for jeg så kun 

den etiske, kommunikative, den basisdanske og den

udfordringspædagogiske side i dansk. Nu har jeg 

mere øje for, at formålsparagraffen i dansk også 

søger at gøre indlevelsesevnen stærkere og opelske 

elevernes æstetiske forståelse Eleverne skal udvikle 

en åben og analytisk indstilling til samtidens og an-

dre perioders og kulturers udtryks-

former.” (Studerende)

”Vi har skullet lede efter kobling til fag og mål ud fra 

det projekt Brandts kom med.” (Studerende) 

”Elevernes evne til at sammenkoble parade og sam-

fundsfagligt undervisning er ikke helt til stede. 

(Lærer) 

”I stedet for den oprindelige iscenesatte akti-

vitet, redidaktiserede vi vores stilladsering af 

disse sanselige og æstetiske oplevelser ved at 

tilskynde elevernes undren og fordybelse gen-

nem spørgsmål og opbakning. ” (Studerende) 

Eksempel på elevinitieret aktivitet i naturen 

ses nedenfor 

Fagene og den æstetiske proces 
Hvornår har eleverne lært noget? I grundskolen og på læreruddannelsen arbejdes der med mål for under-

visningen..Erfaringerne fra projektet viser, at den traditionelle måde at arbejde med målene i fagene bliver 
udfordret. Projektet har været med til at få studerende, lærere og elever til at se anderledes på fagene og

finde nye muligheder, der giver mening. Det kommer til udtryk i lærernes og ele-verne forskellige svar.  
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“Det har været en udfordring at knytte de tre fag 

(dansk, kristendom og billedkunst) sammen til en 

æstetisk proces. Dette skyldes, at de studerende 

ikke har stor kendskab til de tre fag, men hver især 

har haft kendskab til en eller to af dem. Det skal, i 

sådan et projekt, sikres, at de studerende er hjem-

me i de fag, som de inddrager - både fagligt og di-

daktisk.” (Lærer) 

“Jeg synes, at det er nemmere , når fagene bliver

koblet sammen, fordi så behøver man ikke hele ti-

den at koncentrere sig, så kan man måske huske 

noget, som man mener omkring det, som man

lært”. (Elev) 

“Tager du inspiration fra kristendom og dansk i det 

som du arbejder i billedkunst? 

Jo, det synes jeg men det hænger også sammen”. 

(Elev)  

”Koblingen til Håndværk og design har været lidt 

søgt. Det ville passe bedre med billedkunst eller 

dansk, men her var virkeligheden i ve-

jen.” (Studerende) 

At inddrage flere fag i den æstetiske proces 
At tænke flere fag ind i en æstetisk proces kan give udfordringer, men indeholder også flere muligheder. Ud-

fordringerne kommer til udtryk hos eleverne, kunstnere og lærerne på forskellig vis. Eleverne oplever ikke i 

samme grad som læreren faglige mangler og udfordringer i at starte en æstetiske læreproces ved at tænke 

flere fag sammen.  
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“Undervisningsplanen er meget minutiøs som giver 

et klart overblik over mål og hensigter. Det forhold 

er desværre også det der giver en begrænsning i for-

hold til den kreative udfoldelse både for elever og de 

lærestuderende. Man kunne godt ønske sig en større 

grad af kreativ indlevelse i selve udformningen af 

undervisnings planen.”  (Kunstner) 

“Jeg blev hurtigt enige med de studerende om, at vi 

kastede os ud i det og så hvor det bar os hen, men 

det kræver at man tør/kan give slip på kontrolgenet 

både som studerende, kunstner og lærer.” (Lærer) 

“Det giver dog udfordringer, når en kunsthåndvær-

ker, som er meget specifik i sine metoder og materi-

aler, møder helt almindelige fagdidaktiske overvejel-

ser ift. hvad man kan forvente af teknikker hos ele-

ver på mellemtrinnet.” (Lærer) 

“Det har sat lys på, at æstetik nogle gange kommer 

frem i sprækkerne og overraskende steder for ele-

verne.” (Studerende)  

En enkelt lærer efterspørger flere målrettede læ-

ringsaktiviteter i den æstetiske lærepro-

ces:  “Fremmende faktorer for elevernes æstetiske 

læreprocesser: Et døgn i naturen. 

Hæmmende faktorer for elevernes æstetiske lærer-

processer: Manglende målrettede læringsaktivite-

ter.” (Lærer) 

“Da samtalen falder på materialerne, siger et 

flertal, at de forbinder papir, blomster, indfarv-

ning, garn, fotos klippet i dyre- og plantemøn-

stre og tegning med indskolingen, og at de hav-

de forventet et rent fagfagligt danskforløb. 

Kulturens Laboratorium foregår ikke nødven-

digvis i dansk eller kun på deres skole, men på 

mange skoler, hvor der eksperimente-

res.” (Studerende)  

Den æstetiske oplevelse og det “vi plejer på skolen”. 
Den didaktiske planlægning skal tænkes anderledes, når der arbejdes med æstetiske læreprocesser. Detail-

planlægning af undervisningen kan være hæmmende, mens en tilgang, hvor eleverne får mulighed for at 

blive i og være medskabere af processen, er mere hensigtsmæssigt. Det kan støde sammen med en fagdi-

daktisk tradition på skolen.  
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”At forløbet har kørt over adskillige undervis-

ningsgange har været fremmende for elevernes 

engagement. De var tydeligt meget spændte på 

at komme igang med at prøve deres kameraer i 

den sidste del af forløbet.” (Kunstner) 

”At vi har haft hele dage til rådighed har også væ-

ret vigtigt.” (Lærer) 

Tid og relationens betydning 
Ting tager tid og erfaringerne fra projektet viser, at det kræver lærer/voksen ressourcer og tid at gennem-

føre større æstetiske projekter. Hvor realistisk er projekterne i en skolehverdag? Det fremgår i evalueringer-

ne fra både lærere og studerende, at lærerressourcerne er et element, der skal indtænkes i fremtidige pro-

jekter. 

“Når I udgiver materialet, er det vigtigt at være rea-

listisk i forhold til lærerkræfter. Forløbet kunne må-

ske køre i en emneuge med flere voksne til rådig-

hed.” (Lærer) 

“En parade/demonstration er svær at finde tid til i 

den almindelige undervisning. Måske bliver det for 

urealistisk at opstille sådanne eksemplariske forløb. 

Det kræver flere timer end samfundsfag i den enkel-

te klasse.” (Lærer)  

“Alle de tidsfrister og opgaver kan være svære at få 

til at hænge sammen i en travl hverdag” (Lærer)  

Relationskompetence 

“Man skal kende sine elever særdeles godt, når 

man skal planlægge et tværfagligt forløb. Den for-

udsætning var ikke givet til de studerende eller 

kunstner.” (Lærer) 

“Det er også vigtigt, at den kunstner, som udvæl-

ges til projektet har en åben tilgang til børn og 

kan være i, at børn agerer og reagerer i klasse-

rummet.” (Lærer) 

“Det er en udfordring på en måde at være to par-

ter der er lidt på udebane i forhold til elever-

ne.” (Kunstner) 
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Valg 

Valg kommer for eksempel til udtryk i elevernes muligheder for at påvirke processen gennem et konkret 

valg. Eleverne oplever at deres valg påvirker processen og har betydning for deres æstetiske udtryk. 

Elevens ejerskab 

Kulturens laboratorium har haft til formål at styrke elevernes kreative og innovative egenskaber, og vi har 

gennem forløbet observeret, at særligt elevernes oplevelse af at de har ejerskab for projektet har 

betydning for deres deltagelse, entusiasme og engagement. Vi vil i nedenstående præsentere, hvorledes

dette kommer til udtryk, og hvad der hæmmer og fremmer dette forhold. 

”Hvor lang tid skal vi så stå stille? Vi overvejede 

hvor vi ville tage et billede ikke foran en masse 

cykler men måske et træ, altså hvilket motiv vi 

ønskede.” (Elev) 

”Hvordan vi skulle stå og hvor meget lys der var 

til stede. Så vi valgte at placere os så det ikke tog 

så lang tid.” (Elev) 

”Jeg vil hjælpe til at synliggøre, at hvad der tilsy-

neladende kan virke som en uoverskuelig, kao-

tisk, kompleks opgave kan kondenseres til nogle 

simple valg. ”(Kunstner) 

”Det har været et velfungerende samarbejde. Enga-

gement fra lærere såvel som elever har været 

mærkbart øget ift vores ordinære uv-forløb på mu-

seet. ” (Kunstner) 

Drengene har valgt sig et sted, hvor kameraet står 

med lyset bagfra. De har målt tiden med Ipad og 

fundet ud af, at det vil tage 9,36 minutter at tage et 

billede. De første 4 minutter står de bag ved kame-

raet og herefter sætter de sig ind i motivet og ven-

ter på, at tiden går. Det var lidt vildt at se dem 

sidde stille så længe, for det var ikke det, jeg havde

observeret tidligere. (Observation) 

Eksperimenter

Mange af projekterne har givet eleverne muligheder for at eksperimentere med forskellige materialer.

Eleverne skal putte honning på æbletærten. 
Drengen bliver ved med at putte mere og mere 
på, og selv om elever og studerende spørger 
om ikke det er ved at være nok, fortsætter han. 
(Observation)
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“Spændende, at man ikke lægger mærke til tingene 

(skraldet) i hverdagen, man ser det normalt bare 

som skrald. Man bruger det ikke til noget. (Elev) 

Jeg tror, det kommer til at se lidt sjovt ud, fordi lige

pludseligt så skifter træet f.eks. sine, sit, ja bark eller 

hvad det er man prøver at lave på billedet. Eller 

blomsten den har noget andre blade eller sådan no-

get. Det kommer til at se ret sejt ud.”(elev) 

Diversitet 

Oplevelsen af flertydighed og forskellighed, som opstår når i mødet med verden og andre mennesker,
spiller en central rolle i den æstetiske læring. Eleverne får øje på verden på en anden måde, eller opdager 

at deres klassekammerater har oplevet indtrykket på en anden måde. 

”Eleverne har fået hver deres brik, og den støder

op til to, tre eller fire andre brikker. Eleverne 

snakker ikke sammen om det materiale de vælger,
og hel-hedsindtrykket kommer først frem, når

pladerne hænges op på væggen.”(Studerende) 

“Jeg kiggede på nogle af de andres, som der var 

omkring, og det så ret godt ud i hvert fald, vores 

lille, der hvor jeg har lavet noget der skulle passe 

til de andres. Det synes jeg ser ret godt ud.” (Elev) 

De to drenge skal interviewe hinanden. De er me-

get alvorlige og gør sig umage med at svare speci-

fikt og klart. Nu kommer en ekstra dreng til, og han 

skal også svare på spørgsmålene, men han forstår 

ikke rigtig og må bede om uddybelser. Han skal nu 

stille sine spørgsmål, og de er mere udførlige og

giver mulighed for mere uddybende svar. 

(Observation) 

”Eleverne får hands on undervisning f.eks de har haft sanselige oplevelser på turen hvor det har været koldt, 

mudder, vand, bål, efterårsblade. De skulle også hjælpe med at få en trækvogn igennem mudder og over 

vandløb. Det var ikke noget vi selv havde stilladseret eller didaktiseret på forhånd, men det var interessant at 

erfarer hvor meget læring der ligger i de umiddelbare sanselige og æstetiske oplevelser. Og hvor meget disse 

oplevelser kan styrke elevernes faglige læring.”(Studerende) 

Vi skal over et lille vandløb, og alle skal over, og

trækvognen skal med. Jeg har ikke særligt vand-

fast fodtøj på og står og tøver lidt. Eleverne 

læg-ger mærke til dette og begynder at anvise,
hvor-dan jeg skal bruge stenene, og det udvikler

sig til en helt lille undersøgelse. (Observation) 
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”Ytringsfrihed—det har vi lært noget om, det er 

helt sikkert.” (Elev) 

”Mange forskellige måder at lave en ytring på—

det har vi lært.” (Elev) 

”Eleverne er kreative på et helt andet plan end de 

plejer at være i udskolingen og i særdeleshed i 

samfundsfaget. Mange andre kompetencer kom-

mer i spil her.” (Lærer) 

Individ og fællesskab 

Oplevelsen af at bidrage til noget fælles og være med til at udvikle eller udtrykke noget, som skaber

værdi for andre end én selv.

”Efter paraden var hele holdet samlet i tidsrummet 

kl. 15.20 til 15.45 i billedkunst. Der var en ro i klas-

sen som der ikke havde været før og en ny opmærk-

somhed på hinanden.” (Studerende) 

Eleverne sidder og arbejder med deres bannere 

og skilte med udsagn og statements. Jeg spørger 

dem, hvordan de er nået frem til disse? Eleverne 

fortæller, at de har lavet en brainstorm på klassen 

om det overordnede tema . Til sidst lavede de en 

afstemning og ’Drømme’ var den flest ville have, 

for det kan rumme alt muligt. (Observation) 

”Det oplevelsesrum som projektet og 4. kl  havde 

lavet til vores skolefest i torsdags, var SÅ

gennemført en succes og med så god synlighed 

for forældrene, at der ikke var et øje tørt.

”(Lærer) 

”Vi har også lært at lave vores eget mad til rummet. 

VI lavede noget med spyd og slikkepinde, som vi 

selv havde fundet på.” (Elev) 

”Man skal ikke undervurdere, hvordan et rum med

500 æbler kan dufte og give en oplevelse i sig selv. 

Ele-verne kom hele sansepaletten igennem under 

den-ne æstetiske oplevelse” (Studerende) 

At dele sine oplevelser med andre 

Mange af projekterne har haft et performativ element.

18



”Vi har gjort os mange tanker om, hvornår hvilke 

elementer skulle præsenteres for eleverne. Vel vi-

dende at der måske noget de ikke forstår helt fra 

starten, men som måske først erkendes i processen. 

Hvorfor skulle pladerne fx males i denne farve. Og 

hvor lidt er det okay at fortælle elever-

ne?” (Studerende) 

Meningsfuldhed 

Det er vigtigt at eleverne oplever mening med det de laver, både på et makro- og et mikroniveau. Det kan 

handle om, hvorvidt der er forståelse for projektet i sin helhed og den enkeltes bidrag. 

Der er opstillet 4 overheads, og de peger mod hvert 

deres staffeli. Eleverne skal nu lægge deres brik på 

glaspladen og passe på, at den vender rigtig, så mo-

tivet ikke spejlvendes. Der skal justeres, så den fyl-

der ud til kanten. 

Scene: en pige arbejder med at overføre sit transpa-

rent-udsnit til malerplade, og den bevæger sig grun-

det rystelser i gulvet. 

Pigen bruger lang tid på at få den til ikke at vibrere, 

men ved tilsyneladende ikke, hvad det er hun stiler 

efter, og at det ikke er nødvendigt, at have det fuldt 

perfekt, da den senere skal beklædes med genbrug/

affald. (Observation) 

“Lige nu er vi i gang med at lave noget nede på 

en gang, hvor der på den ene side skal være fra 

mørkegrøn til lysegrøn. På den anden side har vi 

hver fået en brik, hvor vi skal lave et dyr, et træ 

eller noget andet. Først skulle vi male det, så 

skulle vi med tøvende teksturtegning (her menes 

konturtegning) tegne det op og så nu er vi i gang 

med at putte skrald på, så det får den der 3.D 

effekt. ”(Elev) 

“At male. At finde tingene. Først forstod jeg ikke 

hvad vi skulle. Det er ret stort projekt. Forstod 

ikke at der skulle skrald på, eller om der skulle 

males på og hvordan det skulle hænge sammen 

og holde og hvordan det skulle komme op på 

væggen.” (Elev) 

19



Hvornår er det godt nok? 

Eleverne bliver udfordret på forskellige planer, og det er vigtigt, at lærere og kunstnere har tid til at støtte 

dem i processerne. På den måde lærer de at være med dét, som er og acceptere fejl som en del af

arbejdet. 

”Eleverne har været vilde med projektet og er 

helt sikkert begyndt at tænke mere over vores 

overforbrug og over hvordan vi kan genbruge 

vores ting. At vi har haft mulighed for at komme 

på Kulturmaskinen har været en stor motivati-

onsfaktor. Det er ofte andre elever end de sæd-

vanlige, som præsterer i projektarbejder som 

dette.” (Lærer) 
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Materialevalg  

I alle undervisningsforløbene indgår der brug af forskellige materialer. I flere af forløbene er 

genbrugsmateri-aler både en repræsentation for et miljø- og genbrugstema og en stoflig genstand i en 

æstetisk sanseople-velse. Kunstnere og studerende skaber i samarbejde undervisningsaktiviteter, hvor 

elever får mulighed for at sanse, fordybe sig og eksperimentere med materialets duft, smag, lyd og 

konsistens.  

”Jeg har selv medbragt gamle cowboybukser hjem-

mefra til i dag, men det er nu ikke dem jeg bruger” 

(Elev) 

”Det er nemmere at arbejde med blødt stof og det 

mærkes bedre, når puden er færdig” 

(Elev) 

”Stoffet må ikke være pink, og der skal ikke være 

for mange syninger, for så bliver det ikke rart at 

sidde på i shorts”.  

(Elev) 

At møde den kunstneriske faglighed 

Kulturens Laboratorium skaber med sin projektkonstruktion den særlige mulighed, at de studerende samar-

bejder med enten en kunstner eller en kulturinstitution. Samarbejdet med de kunstneriske fagligheder har 

inspireret de studerende til at fokusere på deres materialevalg, og givet dem mod til at turde vælge nye og 

anderledes materialer og arbejdsteknikker som indhold i deres undervisningsforløb. I datamaterialet fra de 

otte observerede forløb, viser der sig tegn på, at elevernes møde med de særlige materialer, eksterne læ-

ringsrum, kunstnerens faglighed og de kulturelles institutioner har haft stor betydning for deres æstetiske 

læreproces.  
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” I vores rum har vi skabt blade på gulvet, og æblet 

med vinger [der fløj rundt inde i rummet.” (Elev) 

”Ja, og lyde der passede til billeder æbletræerne, og 

da vi skulle vælge hvilke lyde der skulle ind.” (Elev) 

”Man brugte smags-, høre- og lugtesans i vores rum. 

Jeg brugte høretelefoner, og der måtte jeg undersø-

ge, hvor det perfekte lydstyrke var. Til sidst fandt jeg 

det.” (Elev) 

”Samarbejdet med kunstneren har haft afgøren-

de betydning, da vi ikke ellers ville have taget fat 

i at anvende et “objekt”  [æble] som grundlaget 

for hele vores undervisning.  

Valget om æblet er ikke tilfældigt. Vi har valgt 

udfra, at æblet er en dansk årstidsfrugt, og at det 

er en frugt som alle kender.…ud fra økonomi, det 

at arbejde tværfagligt har været givende.  

I musik har æblet fungeret som reference, hvor 

eleverne har arbejdet med lyde, der kunne asso-

cieres med deres egne erfaringer med æblet. 

Årstider, æbletræer, køkkenlyde, mm.  

Stemninger, følelser har ligeledes taget udgangs-

punkt i dem selv. I madkundskab har eleverne 

både tilberedt småretter med æble, taget valg ift. 

kreering af deres egen rugbrødsmadder på bag-

grund af æstetik og smagens dimensio-

ner.” (Studerende) 

”Man skal ikke undervurdere, hvordan et rum 

med 500 æbler kan dufte og give en oplevelse i 

sig selv. Eleverne kom hele sansepaletten igen-

nem under denne æstetiske oplevelse.” 

(Studerende) 
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...at få adgang til at arbejde i et mørkekammer: 

”Billederne og hele processen er mere levende, og man har ikke helt styr på, hvordan billedet bliver. Det er 

næsten magisk at se det blive fremkaldt. Det er sejt og anderledes end det vi er vant til.”  

(Elev) 

...at få kropslig erfaring med det praktiske: 
”Jeg er også blevet mindet om, at selvom vi [kunstner, praktiklærere, praktikstuderende] umiddelbart har 
en fælles forståelse af nogle begreber og tanker, så er vores baggrunde og tilgange så forskellige, at vi i 
realite-ten forstår ordene forskelligt. Jeg tror ikke, at dette kan overkommes med mere snak, men alene 
med at være praktiske, konkrete sammen, så man får fælles, konkrete erfaringer som referencepunkter.”  
(Kunstner) 

...at få adgang til de eksterne læringsmiljøer: 

Det er sjældent vi kommer ud med eleverne, det drukner i praksis, men jeg kan se, der sker noget med ele-

verne, når de møder det her rum.  

(Lærer) 

Fagsprog og teknikker 

Kunstnerne og faglærerne fra kulturinstitutionerne demonstrere deres faglighed gennem både sproglige og 

tekniske praksisser, og ofte generere denne faglige aktivitet, at vi kan aflæse en høj koncentration og aktivi-

tet hos de elever, som står i nærheden og en samtale om fagbegrebernes betydning og teknikkernes mulig-

heder. 
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”Har I tænkt over om der er et særligt sted på 

buksen, I vil bruge?  

Vi skal bruge noget der hedder et sømmometer.  

I får lavet hver jeres trekant med sømrum.” 

(Underviser ) 

På Brandts Klædefabrik spørger kulturformidleren 

eleverne, om de har lagt mærke til vejret, og deraf

udspringer en lang samtale om de muligheder, som 

dagens fine lys giver for de kommende arbejdspro-

cesser med at tage billeder med hulkameraerne. 

Faglige begreber, som lukketid, blænde og dybde-

skarphed konteksttualiseres gennem billedeksem-

pler og sproglige samtaler. Kulturformidleren siger 

eksempelvis:  

”Hvis I har taget en lysmåling, og der går en sky for 

solen,skal I muligvis bruge dobbelt så lang tid –    
giver det mening?”  

I elevernes evaluering af arbejdsprocesser er det i 

denne sammenhæng interessant at iagttage, hvor-

dan de har optaget dette fagsprog fra kulturformid-

lerne og ydermere demonstrere, at det er blevet en 

del af deres eget naturlige vokabularie, når de be-

skrive deres faglige arbejde.: 

”Vi vil gerne blive bedre til at finde den rette vinkel, 

At lave den rette billedkomposition.”  

”Hvilken vej skal spolen dreje, når vi har puttet 

undertråd i? Med uret. Så tager vi overtråden op i 

en griber. I skal ikke bruge vold. Hvis maskinen 

siger skrat, skrat skal I stoppe.  

Hvor meget sømrum har I målt af?” 

Fire eleverne i kor: 1 cm  

Elev: ”Det hedder da ikke et søm?  

Det er da sådan et man putter i træ?” 

(observation) 

At sprogliggøre den æstetiske læreproces 
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En kunstner viser hvordan, man giver lerfliser en 

jævn og ensartet tykkelse. Hun anvender to pinde. 

(Observation) 

Elev A laver skitser til  følelser. Hun vil gerne vide 

”hvordan det kommer til at se ud helt præcist –

ellers ved jeg jo ikke hvordan resultatet bliver” 

Sidekammeraten elev B har lavet en ”fjolle-skør” 

og han forklarer: ”Jeg er inspireret af elev A´s 

skitse”.  (Observation) 

Elev A er meget optaget af at udvikle på de tek-

nikker, hun har fået demonstreret i forløbet: ”Jeg 

har lært at kradse i leret så det hænger sammen. 

Men jeg har selv fundet ud af at trykke huller, 

ved at prøve mig frem. Det er en god teknik, og 

det var mere effektivt”.  (Observation) 
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”Anden fremgangsmåde end hvad vi ellers gør – ar-

bejder med noget på hænderne”. (Elev)  

”Et særligt fokus på processer. Et fokus på logistik. 

En kunstnerisk vinkel ind i undervisningsplanlæg-

ning. Et fokus på hænderne, væk fra det abstrakte, 

over i spørgsmål som: Hvad skal eleverne have hæn-

derne på. Inspiration Virkning på undervisning over i 

andre klasser.” (Studerende) 

”Fremmende faktorer:  En fremmende faktor har 

været de fire ugers “øvelser” op til emne-

ugen.”  (Studerende) 

”Et ønske er, at lærerne har mere viden om KL, så 

de ikke lader os være alene i processen. På den må-

de undgår vi måske, at stå med sætningen: “Jamen I 

har bare styr på det hele, ikke?” (Studerende) 

”Jeg har, som praktiklærer, haft svært ved at få 

overblikket over projektet fra start, sikkert fordi jeg, 

af gode grunde, ikke var med fra start.... og måske 

skal man slet ikke have overblik fra start. Jeg blev 

hurtigt enige med de studerende om, at vi kastede 

os ud i det og så hvor det bar os hen, men det kræ-

ver at man tør/kan give slip på kontrolgenet både 

som studerende, kunstner og lærer. ” (Lærer) 

”Jeg synes at en styrke ved projektet har været, at 

de studerende har skulle bære projektet ind i 

hverdagens undervisning, så det har strukket sig 

over længere tid end de få projektdage der ofte 

levnes til denne type projekter. De studerendes 

arbejdes med eleverne som optakt, har gjort at 

eleverne til de afsluttende 3 projektdage er klædt 

godt på og har de nødvendige færdigheder til at 

producere. At få skabt en sådan fælles forforståel-

se og praktisk erfaring med og øvelse i nogle af 

begreberne/teknikkerne er af kæmpe betydning 

for min rolle i projektet, så jeg ikke skal starte helt 

fra bunden. ” (Kunstner/kulturformidler) 

Processen 

I datamaterialet er der mange indikatorer og tegn på vigtigheden af at fokusere på selve proces-faserne i

æste-tiske læringsforløb. 

Det procesuelle i dette afsnit vedrører både perspektiver på de studerendes planlægning af undervisnings- 

og læringsprocesser i samarbejde med kunstnere/kulturinstitutioner og skolen, samt kvaliteten af forskellige 

typer af processer. Det vedrører også de konkrete processer, som eleverne har været i, og hvordan eleverne 

har oplevet at være deltagere i sådanne processer. 

Det procesuelle vedrører således aspekter, som det at være innovativ, undersøgende, fordybet, udviklende

og producerende.  Men også det at lave udkast, skitser, kladder, prototyper, afprøvninger mm. undervejs.  

Generelt om det at være i en æstetisk læreproces 
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”Jeg er også blevet mindet om, at selvom vi umid-

delbart har en fælles forståelse af nogle begreber 

og tanker, så er vores baggrunde og tilgange så for-

skellige, at vi i realiteten forstår ordene forskelligt. 

Jeg tror ikke at dette kan overkommes med mere 

snak, men alene med at være praktiske, konkrete 

sammen, så man får fælles, konkrete erfaringer 

som referencepunkter - på helt samme måde, som 

vi prøver at skabe fælles referenceoplevelser for 

eleverne.” (Kunstner) 

”Der findes ikke æstetiske sandheder og med det 

udgangspunkt er det klart at en åbne, organisk og 

intuitiv undervisnings form er udbytterig. Det har i 

begrænset omfang kunne lade sig gøre og det er 

her eleverne har haft mest ud af undervisningen. 

Det er de perioder hvor den enkelte elev 

"glemmer" sig selv og er i et skabende forhold med 

et materiale. Modsat er det den begrænsede tid og 

formelle struktur der er den største hemsko for den 

æstetiske læring.” (Kunstner) 

”Jeg er nok blevet relativ forbeholden over for at 

indgå i et nyt skole samarbejde. I givet fald skulle 

det æstetiske og kreative have en lang større au-

tonomi der skulle afspejles direkte i undervis-

nings formen der ikke skulle være resultat og mål 

orienteret.” (kunstner)  

”Jeg vil dog anbefale at man tager udgangspunkt i 

det kreative/kunstneriske som ud fra æstetiske 

erfaringer kan danne bro til andre fagområder. 

En proces og metoder der i høj grad også kende-

tegner meget nutidskunst hvor kunstneriske op-

tikker reflekteres ind samfundmæssige fagområ-

der.” (Kunstner)  

”Det jeg har lært i samarbejdet og som samtidig har 

været fremmende for projektet er den høje grad af 

formel strukturering. Undervisnings planen er me-

get minutiøs som giver et klart overblik over mål og 

hensigter. Det forhold er desværre også det der gi-

ver en begrænsning i forhold til den kreative udfol-

delse både for elever og de lærerstuderende. Man 

kunne godt ønske sig en større grad af kreativ indle-

velse i selve udformningen af undervisnings pla-

nen.” (Kunstner) 
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”Det har været spændende at få lov til at lave det 

hele selv. Det plejer jeg ikke at få lov til derhjem-

me: “Nej, det der skal du ikke lige gøre”. I mood-

board har vi sat billeder sammen, og det har væ-

ret sjovt at prøve. I audacity har vi fået lov til at 

rode rundt i lydene, så de kommer til at lyde 

godt. 

C: Det var spændende med Audacity, at lære at 

klippe og rykke rundt. Vi har lært forskellige ting 

om æblet, fx. stafet, hvor man skulle føle æblet, 

dufte osv.” (Elev) 

”Jeg plejer kun at komme ingredienserne i, her 

har jeg prøvet at tage gryder frem og komme det 

i og koge det. Det har jeg aldrig prøvet før. “Det 

har været den sjoveste tid i hele min skole-

tid.” (Elev) 

”Hvilken betydning har dette samarbejde haft for 

jeres undervisningsplanlægning? 

Store fordele, ift. vores læring, om det at være i 

en æstetisk proces. Lært meget af Luise og for-

holde os procesorienterede, i endnu højere grad 

end normalt. Ingen mulighed for resultatoriente-

ring. Observerende i processerne. 

Anderledes planlægning, med muligheder vi lod 

stod åbne, indtil eleverne var med til at bestem-

me. ” (Studerende) 

” .. har sat lys på, at æstetik nogle gange kommer 

frem i sprækkerne og overraskende steder for ele-

verne: Konkret nævner en elev i interviewet, at det 

der havde været godt, var at synke dybt ned i de 

bløde og lækre teatersalsstole i Bastio-

nen.” (Studerende) 

”minus: - tiden - Fordybelsen kan mangle - af-

grænsning - Vi må holde os til de rammer der er sat 

op - kreative proces kan forsvinde, da man ikke kan 

bevæge os ud af nye veje... for målet kan blive det 

vigtige.”( Kunstner) 

”... de perioder hvor den enkelte elev "glemmer" 

sig selv og er i et skabende forhold med et materia-

le. Modsat er det den begrænsede tid og formelle 

struktur der er den største hæmsko for den æsteti-

ske læring.” (Kunstner)  

Om det at fordybe sig 

”Stor betydning for processen - positiv oplevelse, gensidigt arbejde.  

Vi har været nødt til at give plads til ‘pludseligt opståede idéer’, fordi vi ikke tidligere har prøvet kræfter med 

æstetisk undervisning - vi har derfor ikke i ligeså høj grad kunnet forudse undervisningen, som vi ellers vil 

kunne i meget andet undervisning…Kunstneren har prikket til os ift. at være mere i situationen og ikke være 

så knyttet til mål omkring undervisningen…. Det kan lade sig gøre at undervise uden at alt har været planlagt 

helt stringent…”  (Studerende) 
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”A: Vi har lært at bruge høresansen til at lytte om man er tilfreds med sin musik,

S: Vi brugte høresansen, synssansen, smagssansen ved startoplevelsen med Luise. 

A: Ja, vi har lært at føle, smage, dufte til stafetten, og der brugte vi også kroppen.” (Elever) 

”A: Man brugte smags-, høre- og lugtesans i vores rum. Jeg brugte høretelefoner og der måtte jeg undersø-

ge, hvor det perfekte lydstyrke var. Til sidst fandt jeg det.” (Elev) 

”Hvad har fanget jer i dette forløb? 

“Fysisk arbejde i stedet for digitalt, det var dejligt.” 

“Det var fedt at lave noget kreativt.” (Elev)  

”Som en optakt til projektet inviterede vi den før-

ste dag eleverne ind i en oplevelse, hvor de blev 

præsenteret for projektet i et ordløst sanseligt uni-

vers. Mit bidrag har været at planlægge og afvikle 

det som endte med at blive en lille performance-

oplevelse. Når jeg møder eleverne igen er det gen-

nem 3 dages workshop, hvor de skal skabe små 

oplevelser med udgangspunkt i de ting, som de 

studerende har præsenteret dem for. Min rolle 

bliver at inspirere dem som klasse og guide dem 

gruppevis og agere fødselshjælper for deres egne 

ideer. Jeg vil bl.a. vise dem enkle eksempler på for-

skellige måder at variere den samme oplevelse og 

efterfølgende og hjælpe dem med at strukturere 

deres proces ved at række en række konkrete valg. 

Jeg vil hjælpe til at synliggøre, at hvad der tilsyne-

ladende kan virke som en uoverskuelig, kaotisk, 

kompleks opgave kan kondenceres til nogle simple 

valg.” (Kunstner) 

Om det at være undersøgende og eksperimenterende 

”Tegn: Vi ser efter om eleverne er glade for at del-

tage, om de deltager, og om de lærer nye færdig-

heder undervejs i processerne (både konkrete 

færdigheder men også træning i æstetiske ople-

velser). Eleverne har været eksperimenterende og 

har fået lov til at være det. De har mestret det i 

den forstand, at de har fanget selve ideen om-

kring det at være eksperimenteren-

de.” (Studerende) 

”Det er været fremmende for elevernes udbytte, 

at de selv fik lov at komme i spil og arbejde videre 

på en spontan fascination af en meget lille detalje 

i det litterære oplæg til den æstetiske proces. Ud-

gangspunktet var et helt andet og eleverne kunne 

koble det litterære forlæg med det, som deres 

hænder skulle forme. ”(Lærer) 
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”S: Vi prøvede at lave noget mad, men så virkede det ikke, så blev vi nødt til at lave noget andet. Vi prøvede 

at arbejde med frugtfarve, men det var for meget farve. Vi eksperimenterede også med, hvor meget sukker, 

der skulle på. 

A: Idé om kortspil, men vi havde fundet på to idéer, og derfor måtte vi gå med den ene.” 

C: Ja, fx. hvilke ting man skulle have ovenpå, når man tænker på det, så tænker man, hvad vil være bedst 

med det her. Så kommer man frem til en, der vil smage bedst.”  (elever) 

”Den studerende siger godmorgen. Børnene er spændte – en dreng kunne ikke sove i nat. Eleverne skal lave

en plan for deres arbejde hele denne projektdag… 

En time senere -  

Kunstneren L. går over til drengene.
L: ”I går var I trætte, skal vi tale videre i dag?” 

”ja” 

L: Om stemningen i rummet – hvordan kan I hjælpe mig, kan I sige noget mere?” 

M: kan det være efterår? 

O: noget orange 

M: kan vi samle rigtige blade?” 

O: kan vi ikke lave en sti af blade? 

L: Så er der den der fugl, jeg kan ikke finde den? Hvad er efterår mere end det? Kunne vi bruge en gren? 

M: Vi kunne lave et æble med vinger… 

L: Super idé 

O: Men hvordan, måske med papir? 

L: jeg kan tegne dem  

O vil søge (æble med vinger)på Youtube 

De griner,  

L: det er Youtube aldrig blevet spurgt om 

Luise hjælper med at rammesætte opgaven 

L: I skal lave æble-engle og finde en sort sæk til at samle blade 

M: Hvad med lys med farver 

L: det har jeg købt til jer 

M: Yes (Waua effekt – se også foto) 

O finder en farvekæde på nettet 

L: det er sådan en jeg har købt 

L: smadder godt drenge 

M: vil du høre vores lyd? 

L: Ja 

De hører lyden 

Studerende: Der er noget med den her cello og så æbler, der kommer flyvende, der passer ret godt sam-

men”  (Observation)  

Om det at være innovativ og udvikle 
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”Idegenerering ift. materialer - vores kunstner, Lui-

se, viste som introduktion til projektdagene, den 

samme oplevelse, men på tre forskellige måder, 

netop for at give eleverne inspiration til hvor lidt der 

kan justeres på, for at give en helt anden oplevel-

se.” (studerende)  

”…Man presses ind i en forståelse af æstetiske lære-

processer. Kunstneren hjælper, konkret igennem 

kunstnerens sprog. Fra det idemæssige og skitser til 

de konkrete praktiske formsproglige elementer…

Nye didaktiske tilgange? Ses i processer med elever-

ne? Ja, med skitser som eksempel på klad-

de.” (Studerende) 

Om det at idegenere, skitsere og afprøve 
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Opsamling

Læreruddannerne har gennem empiriindsamling undersøgt, hvordan æstetiske læringsforløb 

kan udvikles og potentielt kvalificeres i et samarbejde mellem lærerstuderende, skoler, 
kunstnere og formidlere. 

Erfaringerne fra dette projekt peger på, at æstetiske processer fremmes når: 

● fagsproget anvendes i mødet mellem elever og kunstner og kulturinstitutioner.

● kunstnere og lærere anvender materialer og ressourcer, der er til rådighed i området, samt 
inddrager aktuelle temaer. Fx genanvendelighed og klima.

● eleverne møder eksterne miljøer. Fx besøger kulturinstitutioner og kunstnere i deres 
miljøer.

● der i projekterne skabes muligheder for flertydighed gennem forskellige udtryksformer.

● der er fokus på elevernes undersøgende tilgange i processen og mulighed for at træffe 
egne valg.

● man afstemmer forventninger og roller mellem studerende, praktiklærere samt kunstnere/

kulturinstitutioner inden og undervejs i forløbet.

● man skaber aktiviteter, hvor eleverne får mulighed for at øve sig, fordybe sig og mødes i 
æstetiske og sanselige oplevelser.

● elevernes produktioner indgår i et større fælles formål med værdi for andre.

● eleverne opnå meningsfuldhed, hvis der skabes sammenhæng mellem deres egne 
arbejdsprocesser og det endelige udtryk.
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Anbefalinger
Hvis man skal facilitere samarbejder med henblik på at udvikle æstetiske læreprocesser 
for og med elever, vil vi pege på nogle centrale strategier, som man med fordel kan tage 
udgangspunkt i. 

Kunstner og kulturinstitutioner
I forhold til kunstnere og kulturinstitutioner peger vi på, at de skal kunne bevæge sig ud 
over deres vante miljø, udtryk og metoder. De skal kunne overføre og kombinere deres 
faglighed til andre materialiteter. Og endvidere skal de være åben overfor skolens krav 
og rammer og se muligheder i de rammer, der er. Kunstnere og kulturinstitutioner skal 
være eksplicitte omkring egne faglige kompetencer med håndværk, materialiteter og 
processer i det æstetiske arbejde, og ligeledes være nysgerrige på andre fagligheder. I 
mødet med de studerende, er det vigtigt, at kunstnere og kulturinstitutioner ikke er 
fastlåste i forhold til processer og materialer. Det ser vi som forudsætninger for at 
kunne indgå i dialog om, hvordan man i fællesskab udvikler undervisning.

Skoler og lærere
Skoler skal være involveret fra projektets start og forpligte sig på, at projektet kan 
gennemføres. I den forbindelse er det centralt, at de tilknyttede lærere deltager i 
samarbejdsprocessen, så de får mulighed for at være medskabere og bidrage med deres 
faglighed. Lærernes kendskab til eleverne og skolernes rammer har stor værdi for 
projektet gennemførbarhed. Lærerne skal være åbne overfor de æstetiske tanker og 
ideer som kunstnerne, kulturinstitutioner og studerende kommer med, sikre didaktisk 
refleksion og skabe rum for fejl, usikkerhed og eksperimenter. 

Læreruddannelsen og studerende 
Dette Kulturens laboratorium projekt er kendetegnet ved, at lærerstuderende indgår 
som ligeværdige partnere med kunstnere, kulturinstitutioner og skoler, samt at det 
afvikles i de studerende seks ugers praktik. Fra læreruddannelsen var det et bevidst og 
hensigtsmæssigt valg, at projektet er koblet til studerende på fjerde årgang, da der på 
praktikniveau III er krav om, at de studerende skal udvikle undervisning. 

Det har endvidere vist sig af betydning for et konstruktivt samarbejde, at de studerende 
er fagligt og didaktisk kompetente. De projekter, hvor de studerende har været 
ambitiøse, modige, selvstændige, fagligt selvorganiserende og vedholdende har øget 
kvaliteten af de æstetiske læreprocesser. 

Læreruddannelsen og de tilknyttede vejledere skal rammesætte mødet mellem de tre 
partnere, kunstnere/kulturinstitutioner, studerende og lskolen/lærere og facilitere 
arbejdsprocesser omkring udviklingen af æstetiske undervisningsforløb målrettet 
grundskolen. I dette projekt har det vist sig særligt hensigtsmæssigt, at 
læreruddannelsen gennem seminar og vejledning har bidraget med en professionsviden 
omkring æstetiske læreprocesser. Vidensgrundlaget har fungeret som et fælles 
sprogligt, teoretisk og didaktisk udgangspunkt for de tre parter i samarbejdet. 
Læreruddannelsen kunne med fordel opbygge særlige samarbejdsrelationer hen over 
tre år med skoler og lærere, for at sikre progression i udviklingsarbejdet med at 
implementere Kulturens Laboratorium på læreruddannelsen. 
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