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 ELISABETH BODIN, MAG. ART, FORMIDLINGSCHEF PÅ LOUISIANA

Hænder i gang med at give en sort æske et festligt konfetti-

prikket ydre, der intet afslører om æskens langt farligere, 

stikkende indre. Ansigter lyser op i smil. Et billede fra en 

inspirationsdag på Louisiana, hvor gymnasielærere og 

andre interesserede undervisere med afsæt i den japanske 

multikunstner Yayoi Kusama skaber egne hemmelige 

verdener. Et andet billede (publikationens forside), en 

anden dag og andre hænder – her i færd med at hænge 

farvede stykker tøj op på en tørresnor. Men også et stykke 

papir med ordet ”family”. Dette er starten på en skitse til et 

samfund, som gymnasieelever med helt enkle greb skaber i 

en workshop på Louisiana. Et samfund, de ikke nøjes med at 

bygge op, men også skal udsætte for en krise – en epidemi – 

for at se hvem, der overlever. Gør familien? Hvem og hvordan 

styrer et samfund igennem en krise? Et demokratispil er, 

hvad eleverne er blevet sat overfor at udvikle. Intet mindre.   

Forinden har eleverne hentet idéer til deres verdener ved 

at besøge Louisianas særudstillinger ARKTIS og 

DET ARABISKE NU.¹   

NYE VEJE TIL VIDEN
Det er glimt fra undervisningssituationer på Louisiana, hvor 

kunsten åbner for anderledes samtaler, tankeeksperimenter 

og perspektiver enten af personlig art eller ift. vores 

samfund, historie, geografi mm. Men det er også situationer, 

hvor samtalen sker gennem andet end ord, og hvor 

tilegnelsen af ny viden er koblet til praktiske, sanselige 

og personlige erfaringer. Set med et kunstmuseum som 

Louisianas øjne sker der noget særligt i mødet med kunsten, 

som nærværende publikation ønsker at stille skarpt på. 

Fokus er de unge – og med dem også deres undervisere! 

Elever fra ungdomsuddannelser tegner sig for knap 40 % af 

FORORD

de elever, der årligt besøger Louisiana, som siden 2011 også 

har set en femdobling af museets unge klubmedlemmer. 

Det er positivt set i lyset af det ofte omdiskuterede fravær 

af unge på de danske museer. Men det er også positivt set i 

lyset af gymnasiereformens svækkelse af billedkunstfaget 

og de øvrige praktisk-musiske fag. 

 Måske kan det ikke undre nogen, at de unge, der bruger 

Louisianas mange undervisningstilbud, oftest besøger 

museet sammen med deres billedkunst- og dansklærere. 

I betragtning af Louisianas mange særudstillinger med 

internationale navne og interdisciplinære tilgange giver 

det alligevel stof til eftertanke, hvorfor så relativt få 

undervisere fra de øvrige fag på ungdomsuddannelserne 

tager deres elever med på museet og inddrager kunsten som 

et perspektiv i deres undervisning. Ønsket om at udfordre 

denne præmis var baggrunden for en række inspirationsdage 

under overskriften BRUG KUNSTEN for undervisere i 

perioden 2014-2015 med støtte fra Kulturstyrelsen. Kunne 

dagene bringe nye svar og en større forståelse ift. hvilke 

barrierer lærerne oplever? Og hvor de ser mulighederne, når 

det gælder om at bruge kunsten i deres undervisning?

 Hver inspirationsdag tog udgangspunkt i Louisianas 

aktuelle udstillinger med et program planlagt i 

samarbejde med repræsentanter fra netværket Globale 

Gymnasier og adjunkt Anne Mette W. Nielsen fra Center 

for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. En fælles 

rammesætning fandt sted fra morgenstunden med 

inviterede forskere  både internationale og danske: 

Shirley Brice Heath, Martha Fleming, Lotte Darsø og Lene 

Tanggaard. Deres bidrag indgår i lettere bearbejdede 

versioner i denne publikation. Med deres oplæg rejste 

forskerne spørgsmål, som deltagerne kunne tænke videre 

over i løbet af dagens øvrige program, som fortsatte med et 

besøg i den aktuelle udstilling i selskab med kunstformidlere 

fra Louisiana Learning. Her fik lærerne en fornemmelse af, 

← En Kusama-inspireret mini-installation tager form under Henrik Vibskovs 'superkorte 

workshop' på Yayoi Kusama-inspirationsdagen. Foto: Kim Hansen
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hvilke værker, aktiviteter og diskussioner, der kunne være 

relevante i et undervisningsforløb. 

 Det var en klar pointe, at lærerne på egen krop også 

skulle mærke forskellen på ’at lytte’ og ’at gøre’. Derfor 

spillede erfaringer fra en kunstnerisk proces en central 

rolle i eftermiddagens program. Her kastede deltagerne sig 

ud i eksperimenter sammen med billedkunstner Jeannette 

Ehlers, modeskaber Henrik Vibskov, arkitekterne Amanda 

Betz og Eva Ravnborg samt kunsthistoriker Anna Engberg-

Pedersen fra Studio Olafur Eliasson. ”Superkort” kaldte 

Henrik Vibskov sin workshop, hvilket var meget betegnende 

for denne 'instant' (læs: øjeblikkelige) erfaring med at bruge 

kunstens sprog og metoder. I publikationen er hver enkelt 

workshop fastholdt i form af en kort beskrivelse og  

et billedmateriale. 

 Målet med inspirationsdagene har været at inspirere 

gymnasielærere til at bruge kunst og kunstneriske processer 

i undervisningen på tværs af vidt forskellige fag. Det har 

handlet om at lære af hinanden ved at skabe en ramme for 

dialog, sparring og partnerskaber gymnasier og museer 

imellem. Af samme grund indgik også 1-2 læreroplæg ved 

hver inspirationsdag, hvor inviterede lærere fortalte om 

konkrete undervisningsforløb. Publikationen præsenterer 

udvalgte oplæg samt en rundbordssamtale omkring brugen 

af kunst i undervisningen. Tak til alle lærere, der har haft 

lyst til at dele deres viden og erfaringer på selve dagene og i 

denne publikation – Anne Marie Bøje With-Lundgaard, Mette 

Jørgensen, Jenny Gibson, Anne Sommer Peters, Frederik 

Bodin, Mette Thorup Pedersen, Sebastian Gulmann, Daniel 

Withenstein og Line Langfeldt Jensen.

 I tilrettelæggelsen af programmet har vi søgt at 

skabe stor afveksling, dynamik og mulighed for faglig 

udveksling. På to af inspirationsdagene supplerede 

forskningsbibliotekar Mette Kia Krabbe-Meyer og atrofysiker 

Steen H. Hansen dagens hovedtema. Vi ønskede også at få 

elevernes stemmer i spil og viderebringe deres oplevelser 

af undervisning, hvor kunsten fungerede som indgang til et 

emne eller et perspektiv. Uddrag fra interviews med elever 

optræder i publikationen. 

OM AT LÆRE GENNEM KUNSTEN
I en tid hvor billeder cirkulerer hurtigere end nogensinde, 

virker det helt afgørende at give kommende generationer 

en øget opmærksomhed, kritisk sans og et sprog for den 

visuelle kultur, de vokser op i – at de kan spørge til og 

undersøge, hvad billeder er og gør ved os. Og at de føler 

sig i stand til at udtrykke sig via visuelle medier. Samtidig 

Gymnasielærere i skulpturparken får idéer til, hvordan deres elever kan arbejde med fotografi. Foto: Louisiana Learning
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har unge brug for en solid baggage, når det gælder om 

at forstå og arbejde med de kreative processer – det er 

forudsætningerne for at nytænkning og udvikling kan finde 

sted. Det giver al mulig grund til at spørge sig selv, om ikke 

der netop er brug for kunsten og et skærpet blik for, hvad de 

æstetiske fag kan tilbyde?

 Med det afsæt har Louisiana Learning hen over de 

seneste år satset på undervisningstilbud af mere eksperi-

menterende art til børn og unge. Nok ønsker vi stadig, at de 

lærer om kunsten, men mindst ligeså vigtigt er det, at de 

lærer gennem kunsten – både ift. at turde eksperimentere 

med deres egne udtryk og at kunne drive en proces 

fremad, hvor man ikke kender målet endnu, men opdager 

det undervejs. Forståelsen for, hvad kunst kan udtrykke 

og bruges til, kommer ikke alene af analyser og viden om 

kunstens historie, kategorier og medier. Det kommer ved at 

udforske kunsten som et sprog og en måde at undersøge 

verden på. For slet ikke at sige udfordre verden på! 

 Et af de tidlige projekter af denne art var workshops 

for elever fra Allerød og Espergærde Gymnasium i 2009 

med støtte fra huskunstnerordningen. Henover en måned 

skulle de sammen med kunstnergruppen Superflex 

producere katastrofefilm efter at have oplevet Superflex’ 

værk Flooded McDonald’s. Andre gymnasie- og HF-elever 

har deltaget i det internationale projekt, som Louisiana 

har været del af siden 2009, kaldet Tate Turbinegeneration; 

senere omdøbt Art Exchange. De unge deltager først 

i en heldagsworkshop på Louisiana sammen med en 

kunstner fra London og får dernæst deres produktioner 

og kommentarer uploaded til en digital platform, så de 

potentielt kan udveksles med elever fra hele verden. I 

sommeren 2012 ansporede udvekslingstanken Louisiana til 

at afholde sin første summercamp med danske, engelske, 

hollandske og portugisiske unge, der boede sammen på 

nabogården Årstiderne og om dagen arbejdede sammen 

med kunstnere på Louisiana. I foråret 2015 drog danske 

elever fra Københavns Åbne Gymnasie afsted til London for 

på TATE at fremvise det føromtalte demokratispil, som de 

havde udviklet henover tre måneder på Louisiana med afsæt 

i udstillingerne ARKTIS og DET ARABISKE NU. En række 

eksempler på undervisningsforløb med eksperimentet  

i fokus. 

 Udover de fysiske workshops og samarbejder satser 

Louisiana Learning på udviklingen af digitalt undervisnings-

materiale ud fra et ønske om at udvide museets rum og give 

elever og lærere adgang til et rigt billed- og tekstmateriale. 

Det er undervisningsmaterialer, der stilles gratis til rådighed 

for gymnasier og HF med materialet kunsteder.dk som det 

foreløbigt mest omfattende. Men forudsætningen for, at de 

unge møder kunsten i mere eller mindre eksperimenterende 

undervisningsforløb og med mere eller mindre grad af 

forberedelse inden besøget er engagerede lærere med 

blik for kunstens potentiale eller er åbne overfor at gå 

nye veje i deres undervisning. Louisiana Learning har med 

projektet BRUG KUNSTEN haft ambitionen om at samle 

nogle af disse undervisere for sammen at blive klogere og 

udfordre grænserne for, hvordan billedkunst inddrages i 

undervisningen på tværs af fag.

 Nysgerrighed, motivation, opfindsomhed, indlevelse, 

forestillingsevne eller evnen til kritisk refleksion er uden tvivl 

i høj kurs igennem i hele uddannelsessystemet. Spørgsmålet 

er, hvad der fremmer disse noget luftige, men stærkt 

eftertragtede kvaliteter? Noget sker i mødet med kunsten – 

hvordan og hvorfor vil bidragene i denne publikation søge at 

udfolde nærmere. God fornøjelse.

Elisabeth Bodin er mag. art. og har været formidlingschef 

på Louisiana siden 2008. Hun har arbejdet med museums-

formidling på en række danske museer og undervist i 

museologi på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på 

Københavns Universitet samt været redaktør på antologien 

Udstillinger – mellem fokus og flimmer (2006).

1. Workshoppen er faciliteret af kunstneren Albert Potrony, som i mange år har arbejdet 

som kunstner for TATE, herunder Art Exchange. I 2014-2015 afholdt han tre 

workshops på Louisiana med elever i samfundsfag og engelsk fra hhv. Allerød 

Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium henover et halvt år. Sammen skulle 

de på baggrund af deres indtryk og diskussioner i særudstillingerne ARKTIS og DET 

ARABISKE NU udvikle et demokratispil inspireret af kunstneren Mieke van der Voort. 

Et demokratispil – et setup – de senere sender til en klasse i England, der skal kunne 

spille det efter de danske elevers instrukser. 
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ANNE METTE W. NIELSEN. PH.D., ADJUNKT, CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, 

AALBORG UNIVERSITET

HVILKEN ROLLE SPILLER 
KUNST OG KUNSTNERISKE 
PROCESSER I GYMNASIET?

Internationalisering er i løbet af de sidste ti år blevet et af 

de centrale indsatsområder i gymnasiet. Det skyldes både, 

at vigtige beslutningsområder er rykket fra de nationale 

institutioner til internationale og ofte transnationale 

netværk, og at flere af de internationalt betingede 

områder, herunder flygtningekrisen, ustabile finansielle 

kredsløb, konflikter og klimaforandringer manifesterer det 

nationale på nye måder. Samtidig har det vist sig ganske 

vanskeligt at oversætte de lokalt-globale forbindelser til 

en undervisningskontekst, der gør det muligt for eleverne 

– både på et personligt plan og på det samfundsmæssige 

politiske, økonomiske og kulturelle plan – at orientere sig og 

tage del i de udfordringer og muligheder, der opstår med de 

nye forhold.

 Det fik i 2008 en gruppe gymnasier til at gå sammen for 

at udvikle den internationale dimension i undervisningen 

under overskriften Globale Gymnasier. Ambitionen var 

at give gymnasieelever en bedre forståelse for globale 

spørgsmål og problematikker ved at tænke et globalt 

perspektiv ind i de enkelte fag, i samspillet mellem dem og 

i den måde eleverne lærer at koble undervisningen til en 

omverden. Jeg fulgte opstarten og udviklingen af Globale 

Gymnasier-projektet i ph.d.-afhandlingen Gymnasiet i det 

globale – perspektiver på demokrati, viden og dannelse med 

Globale Gymnasier som case (2013) med særlig fokus på, 

hvordan uddannelse som demokratisk rum kan konstrueres 

i det globale. En af de centrale pointer i afhandlingen var, at 

kunst og kunstneriske processer støtter elevernes arbejde 

med at orientere sig i og afkode de nye sammenhænge, som 

det globale udgør, ved at give dem form.

NYE OG MERE EKSPLORATIVE 
UNDERVISNINGSMETODER  
I GYMNASIET
Det er derfor på mange måder paradoksalt, at 

gymnasiereformen i 2005 skrev Billedkunstfaget (og de 

øvrige praktisk-musiske fag) ud af gruppen af obligatoriske 

fag i det almendannende gymnasium. Samtidig knyttede 

reformen nemlig an til en international og globalt orienteret 

undervisningsudvikling, der betonede tværfaglighed og 

øget elevinvolvering. Kombinationen af de to forskyder 

gymnasiets læringsfokus fra en primært erkendelsesbaseret 

viden (knowing that) til en mere erfaringsbaseret viden 

(knowing how), som giver eleverne et større kendskab til selv 

at arbejde med vidensprocesser og vidensproduktion.

 Arbejdet med de forskellige fags særlige bidrag til et 

givent genstandsfelt og elevernes involvering i, hvordan 

man observerer, forstår og sammenfatter viden betyder, at 

metoder, der er eksplorative og eksperimentorienterede, får 

en større plads i gymnasiets undervisning. De bidrager til at 

åbne elevernes udsyn og undren til verden, herunder deres 

samfunds- og kulturforståelse. Ligesom de understøtter 

eleverne i at veksle mellem abstrakte og mere konkrete, ofte 

anvendelsesorienterede idéer.

← Workshop hvor gymnasieelever fra Nærum Gymnasium afprøver greb hentet hos den 

britiske kunstner Tacita Dean. Foto: Louisiana Learning
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DET SÆRLIGE VED KUNST OG 
KUNSTNERISKE PROCESSER  
I UNDERVISNINGEN
Det interessante i den undervisningsudvikling er, at den 

åbner for, at kunst og kunstneriske processer får en ny 

rolle, der rækker ud over billedkunst, design og dansk som 

de dominerende faglige rammer. Under inspirations-forløbet 

BRUG KUNSTEN har en række toneangivende danske og 

internationale forskere berørt den rolle fra forskellige 

vinkler. For det første tydeliggør kunst og kunstneriske 

processer det unikke ved den enkelte elevs tankeprocesser, 

som den canadiske kunstner og museumsforsker Martha 

Fleming er inde på i sit antologibidrag ”Trædesten og 

tankestrømme”. Det indebærer ikke en relativisering af 

stoffet, men styrker snarere elevens evne til at vurdere, 

hvordan man kommunikerer visuelt, rumligt og konceptuelt, 

herunder hvad der gør en ide mere eller mindre stærk. Vi kan 

kalde det elevens blik på verden.

 For det andet bidrager kunst og kunstneriske processer 

til elevernes arbejde med at kunne perspektivforskyde. Den 

danske kreativitetsforsker Lene Tanggaard betoner i sit 

antologibidrag ”Kreativitet kan læres!”, at det handler om 

både at kunne forestille sig verden fra den andens sted og 

forestille sig, at de sammenhænge, vi indgår i, og de måder 

vi arbejder på, kunne se anderledes ud. Heri ligger  

en anerkendelse af, at lysten til at undersøge, 

eksperimentere og undres er helt grundlæggende 

færdigheder i forhold til at tilegne sig viden, få ideer og 

Tacita Deans brug af overraskende synsvinkler bliver afprøvet af gymnasieelever fra Espergærde Gymnasium. Foto: Louisiana Learning
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omsætte dem. Vi kan kalde det elevens evne til at forstå 

verden og sig selv fra et andet sted.

 For det tredje hjælper kunst og kunstneriske processer 

til, at eleverne kan bevæge sig ind i det, den danske 

innovationsforsker Lotte Darsø i sit antologibidrag 

”Innovationspædagogik og kreativitet” kalder muligheds-

rummet eller feltet for ikke-viden. Darsøs pointe er, at kunst 

og kunstneriske processer både kan bringe eleverne over 

i mulighedsrummet, hjælpe dem til at kunne være i feltets 

kaotiske og ofte ubehagelige oplevelse af ikke-viden og støtte 

dem i de første faser af en konceptualisering, som er drevet af 

åbne spørgsmål (”Hvad taler vi om her? Hvad er der på færde? 

Hvordan kan vi forstå det, der sker?”). Det kan enten være ved, 

at eleverne trækker på kunstværker (”Det er ligesom det her 

stykke musik, hvor ... Som det her billede, hvor …”), eller ved 

at de går gennem kunstneriske, formgivende processer (”Kan 

jeg tegne det? Performe det?”). På mange måder forener det 

udspændtheden mellem de to første positioner. Vi kan kalde 

det elevens evne til at afsøge det, som er ukendt.

 For det fjerde involverer kunst og kunstneriske processer 

praksisser, hvis værdi også ligger i at blive gentaget igen 

og igen. Den amerikanske antropolog Shirley Brice Heath 

peger i sit antologibidrag ”Resiliens: Den største gave ved 

at lære gennem kunsten” på, at det at opdage, producere og 

performe gør eleverne i stand til at fordybe sig i og forfine 

de involverede aktiviteter. Den fortløbende selvkontrol og 

vurdering, som det indebærer, motiveres af koblingerne 

mellem kognitive færdigheder som at skulle tænke, 

fremlægge, planlægge, spekulere, forudse og analysere og  

så den stærke tilstedeværelse, det kræver at lytte, se og 

sanse. Vi kan kalde det elevens evne til at fokusere og til  

at blive ved – igen og igen.

SKABENDE DANNELSE – HVAD 
IMPLICERER DET?
Imidlertid volder det ofte problemer at tænke kunst og 

kunstneriske processers ind i og på tværs af gymnasiets fag. 

Den sparringsgruppe af gymnasielærere, vi har haft inde over 

inspirationsdagene, forklarer i deres bidrag til antologien, 

at det ikke blot kræver tid og energi at inddrage kunst 

og kunstneriske processer i nye faglige sammenhænge. 

Læreren kommer også let til at opleve at stå i vejen for 

et meningsfuldt møde mellem eleverne og kunsten, når 

koblingerne til faget er nye. Så synes det i værste fald som 

om, fagligheden udvandes i stedet for at komme i spil.

 Når det alligevel er kraftanstrengelserne værd, skyldes 

det bl.a. den tydeligere forståelse for et genstandsfelt, 

som et elevinvolverende arbejde med kunst og 

kunstneriske processer kan give eleverne, forklarer en af 

lærerne i sparringsgruppen: ”Kunstneriske processer i 

undervisningen er handling. Gennem konkret handling og 

produktion opstår en proces, hvor viden tydeliggøres og 

dermed øger elevernes indsigt i og forståelse for stoffet.” 

I citatet fremhæver læreren, hvordan de kunstneriske 

processer forærer en konkret og indsigtsgivende 

handlingsdimension til undervisningen. Det perspektiv 

suppleres af to andre lærere, der fortæller om erfaringerne 

fra et forløb om krigens fremstillingsformer, hvor de henter 

direkte inspiration i Martha Flemings interdisciplinære 

tilgang til videokunstneren Richard Mosses udstilling 

på Louisiana i foråret 2015. Her oplever de, at eleverne 

bliver mere metodisk bevidste om forskellige tilgange 

til et genstandsfelt og formår at gå til traditionelle 

problemstillinger på nye måder.

 At kunne observere og kommunikere, visualisere eller 

på anden vis give form til det, vi ser finde sted eller det, vi 

forestiller os kunne ske, er centrale færdigheder i et begreb 

om skabende dannelse. Kunst og kunstneriske processer  

er et af de måske mest oplagte steder at forbinde en 

social og global dannelse med ny viden og kundskaber 

– både når de involverer lokalt-globale afsøgninger og i 

det mere generelle arbejde med at udvikle en social og 

elevinvolverede undervisning.

Anne Mette W. Nielsen er adjunkt ved Center for 

Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. Titlen på hendes 

ph.d.-afhandling er Gymnasiet i det globale: perspektiver 

på demokrati, viden og dannelse med Globale Gymnasier 

som case.
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AF LOTTE DARSØ, LEKTOR VED DPU, AARHUS UNIVERSITET 

INNOVATIONSPÆDAGOGIK OG KREATIVITET

INNOVATIONS-
PÆDAGOGIK OG 
KREATIVITET

Teksten er baseret på Lotte Darsøs mundtlige oplæg  

på inspirationsdagen.

Jeg har forsket i de tidlige innovationsprocesser for at finde 

ud af, hvad der skal til, for at vi kan skabe noget nyt. Fx var 

jeg erhvervsforsker i Novo Nordisk, og der opdagede jeg, at 

for at man kan skabe innovation kræver det et anderledes 

blik. På det tidspunkt var jeg ved at skrive min ph.d., og 

her voksede et nyt felt frem: Arts and Business, hvor man 

begyndte at interessere sig for de kunstneriske processer. 

Jeg fandt frem til, at det ofte er det kunstneriske blik, der 

kan tricke innovation. Omkring 2001 begyndte jeg at forske 

og skrive om Art and Business. Da var jeg så heldig at blive 

involveret i Learning Lab Denmark, hvor jeg var med i det, der 

dengang hed Den Kreative Alliance, og her fik lov til at lave et 

internationalt forskningsprojekt, hvor jeg undersøgte, hvad 

kunstneriske processer kan bidrage med i organisationer i 

forhold til innovation og udvikling.

 Jeg vil starte med at definere nogle begreber:  

Hvad er innovationskompetence, hvad er kreativitet, og 

hvad er innovation? Derefter vil jeg introducere innovations-

diamanten, som jeg mener er en god konceptuel eller 

analytisk referenceramme for de processer, vi taler om. 

Til slut vil jeg vise den nye teoriramme for udvikling af 

innovationskompetence med fokus på, hvordan vi kan lære  

at innovere gennem kunst og kunstneriske processer.

INNOVATIONSKOMPETENCE
Det første spørgsmål er: Hvad er innovationskompetence? 

Og hvorfor stiller jeg det? Fordi jeg mener, det er den 

vigtigste kompetence for fremtiden. Innovationsbegrebet 

er blevet lidt slidt, men ikke desto mindre er det noget, 

vi skal kunne mestre, for at vi kan overleve, konkurrere 

og få indflydelse på vores eget liv. Dem, der kan skabe 

nyt, kan også skabe en bedre verden, og det er det, vi 

i særlig grad må fokusere på. Innovationskompetence 

mener jeg er fremtidens kernekompetence. Jeg har 

defineret det som ”evnen til at skabe innovation ved 

at navigere effektivt sammen med andre i komplekse 

sammenhænge”. Det siger næsten sig selv, men det bliver 

mere kompliceret, når man dykker ned i de enkelte aspekter 

af innovationskompetencen. For det første er der evnen 

til at skabe innovation. Hvordan gør man det? Så kommer 

det næste, som faktisk er det allersværeste: at navigere 

effektivt sammen med andre. Det er her socialpsykologien 

kommer i spil, og hvor processen kan blive besværlig. Der 

er rigtig mange innovationsprocesser, der stopper der, fordi 

samarbejdet skaber problemer. Og så kommer den mest 

irriterende faktor: Bedst som vi tror, vi ved, hvor vi er på vej 

hen, så skal vi et andet sted hen, fordi verden forandrer sig 

hele tiden. Derfor er innovation et komplekst begreb, som 

man ikke kan sætte på formel. Selv om mange gennem 

tiden har forsøgt, kan man ikke, så man er nødt til – fx som 

underviser – at arbejde med at skabe rammer for innovation. 

1

← Brainstorm til demokratispil under workshoppen Democratic Spaces ved Albert 

Potrony under udstillingen DET ARABISKE NU. Foto: Sara Lubich
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INNOVATIONSPÆDAGOGIK
Ét er at definere innovationskompetence, men hvordan  

underviser man andre i at tilegne sig innovations-

kompetence? Med andre ord: Hvad er innovations-

pædagogik? Det handler om, at man som underviser 

designer og tilrettelægger et undervisningsforløb, som 

giver deltagerne muligheder for at udvikle innovations-

kompetence. Her skelner jeg mellem to forskellige måder 

at undervise på: Man kan undervise om innovation, og 

man kan undervise i innovation. Når man underviser om 

innovation, skal man som en slags ekspert fortælle om 

innovation. De studerende skal læse en række tekster, man 

kan diskutere, og man opnår derved et fælles teoretisk 

grundlag for overhovedet at tale om innovationsbegrebet. 

Men at undervise i innovation betyder, at de studerende 

skal afprøve det i praksis. Innovationskompetence er 

ikke noget, man kan læse sig til. Det er kun noget, man 

kan opleve, reflektere over og erfare, og dermed lære. Jeg 

mener, det klart er at foretrække at undervise i innovation. 

Som undervisere skal vi tænke på, at undervisning er ”at 

vise underet”. Hvis man bare kan få de studerende til at se 

underet i det, det der glimt i øjnene, så har man udrettet 

noget stort. De lærere, der brænder for deres fag, har ofte 

en smittende effekt. I vores egen skoletid har vi næsten 

alle sammen oplevet en sådan lærer. Undervisning er jo 

også at tænde gnisten til innovation. Hvis de studerende 

én gang opdager, hvad det vil sige at innovere, så vil de få 

lyst til det igen!

KREATIVITET
Man støder ofte ind i spørgsmålet: Hvad er kreativitet, og 

hvad er innovation? For mig er kreativitet at lege – lege 

med idéer, tanker, muligheder og materialer. Det gælder 

om at holde idéerne flydende, at holde dem i luften. Mange 

virksomheder siger til deres medarbejdere: ”Lad nu være 

med at komme med de der halvfærdige idéer. Kom med en 

idé, når den er færdig.” Men hvad sker der, når man kommer 

med en færdig idé? Så forsvarer man den med hud og hår. 

Men ofte sker det, at en idé bliver bedre, hvis man er flere, 

der kan kaste forskellige perspektiver på den. Kreativitetens 

dogmer er spændende at arbejde med. De betyder, at man 

ikke siger ”nej”, og man siger heller ikke ”ja, men”. Man 

kan træne folk en hel dag til at sige ”ja, og”. Det kan godt 

tage rigtig lang tid, fordi vi er så tilbøjelige til at sige ”ja, 

men” – og derfor kan det være enormt godt at arbejde 

med kreativitet, hvis man skal ændre et klima i en gruppe 

eller i en klasse. Kreativitet fremmes gennem inspiration 

og provokation. Det er helt utrolig inspirerende at være 

på Louisiana. Det var også en af grundene til, jeg med det 

samme sagde ja til at holde et oplæg her: Der er æstetik, 

der er lys,  der er kunst på væggene, der er kunst udenfor 

og der er natur – der er det hele. Inspiration er fint, men de 

færreste bryder sig om den anden del: provokation. Der skal 

nemlig også provokation til, før man kan lave innovation i 

grupper. Når jeg vender tilbage til innovationsdiamanten om 

lidt, vil jeg tale om vigtigheden af, at man føler sig tryg. Men 

når man først føler sig tryg, så er det meget vigtigt, at der 

også kommer et provokerende element ind. Der skal være 

en dynamik i grupperne, for ellers sker der ikke noget. Der er 

jo mange kreative metoder, der arbejder med provokation, 

negativ brainstorming fx, er jo også en provokation. Det er 

også her, kunstnerne kan komme ind. Nogle af de cases, 

jeg har afdækket i min forskning, viser, at hvis folk er gået 

i stå med en innovationsproces, og man så inviterer en 

kunstner ind og beder vedkommende om at give sit blik på 

det, så kommer der noget helt andet, som gør, at man lige 

pludselig kan se tingene med nye øjne. Så provokation eller 

’et andet blik’ er også gavnligt for kreativitet. Folk spørger 

sommetider, om nogle er født kreative, og andre ikke er. Vi er 

alle sammen født kreative. Nogle gange bliver det taget ud 

af os, fordi der kun er ét rigtigt svar i løbet af skoletiden, 

men det kan sagtens opelskes igen. Vi har det alle sammen 

i os. Mennesket er født kreativt. 

INNOVATION OG  
SOCIAL INNOVATION
I forhold til at definere innovation tager jeg udgangspunkt 

i den originale version af Schumpeter fra 1934, som 

definerede innovation som ”nytænkning, der skaber 

(økonomisk) værdi” (Schumpeter, 1934). Schumpeter var 

økonom, så han taler om økonomisk værdi, og det er der jo 

mange, der har overtaget efter ham. Hvad er det der styrer 

samfundet i dag? Det er i høj grad økonomi, men jeg har så 

tilladt mig at sætte parentes om økonomi, fordi jeg mener, at 

hvis vi skal tale værdi i dag, er vi nødt til at se meget bredere 

på det. Vi lever i et videnssamfund, informationssamfund, 

så viden og information er selvfølgelig også værdier, 

relationer og netværk er værdier, miljøet er også en meget 

vigtig værdi, etik osv. Det handler derfor i mindst lige så 

høj grad om social innovation. Peter Drucker sagde helt 
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tilbage i 1985: ”De næste 30 år, der bliver den sociale 

innovation den vigtigste” (Drucker, 1985). Det interessante 

ved social innovation er, at det udspringer af menneskers 

behov. Mennesket kommer først, derefter teknologien. 

Ifølge Drucker har den sociale innovation et socialt 

samfundsmæssigt sigte – vi er indenfor området, hvor vi 

kan innovere på uddannelse, men også på sundhed og på 

jobskabelse, og de ting, der ligger i velfærdssamfundet. 

 På baggrund af Druckers sociale innovation har jeg 

udviklet begrebet ”social innovation i anden”. Det handler om 

nye former for interaktion, organisering eller konstellationer 

af mennesker. Det er nemlig ”social innovation i anden”, at 

vi lige pludselig kan sidde og samarbejde med mennesker 

langt fra os, i helt fremmede lande, fordi vi har fået nye 

medier, vi har fået en platform, internettet, som indebærer, 

at vi kan interagere med mennesker langt væk fra os. Da 

jeg skrev ph.d. sidst i 1990’erne, kunne man ikke drømme 

om at involvere verden, brugerne, kunderne eller klienterne 

i en innovationsproces, fordi den del var man bedst til i 

virksomheden. Ingeniørerne vidste, hvad der var bedst 

for folk, og ingen skulle blande sig. Men sommetider 

resulterede det i de her helt uinteressante dimser, som er så 

komplicerede, at almindelige mennesker ikke kan finde ud 

af dem. Men det var sådan, man gjorde det. Når produktet 

var færdigt, kunne det godt være, det blev testet på nogle 

brugere, men det var altid sidst i processen. Det, der er 

sket nu er, at gardinerne er blevet trukket fra, man har det, 

man kalder åben innovation. Man er begyndt at involvere 

brugerne lige fra starten. Fokus er rettet mod samarbejde 

og samskabelse. Innovation handler om at skabe det nye, så 

hvorfor gør vi det ikke sammen? Når man laver et projekt, og 

man skaber nye former for konstellationer af mennesker, der 

samarbejder, så er man tilbøjelig til at kigge på produktet, 

men det er sjældent, man kigger på: Hvad skete der egentligt 

med de mennesker, som kom til at samarbejde? Hvad skete 

der bagefter? Det har Marie Aakjær arbejdet med i sin ph.d., 

som hun netop har forsvaret. Hun har arbejdet indenfor 

kriminalforsorgen og vist, at innovationsprocessen faktisk 

danner en infrastruktur mellem mennesker, som fortsætter 

bagefter (Aakjær, 2013). Man kan sige, at det, man skaber, 

Gymnasieelever i Henning Larsens installation på udstillingen DET ARABISKE NU. Eleverne samler viden og idéer til udviklingen af et demokratispil under workshoppen Democratic 

Spaces. Foto: Sara Lubich
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at stille spørgsmål. De gode spørgsmål er dem, der fører til 

innovation. Det skal være hv-spørgsmål, som peger ud imod 

noget, man ikke ved. 

 Vidensdynamikken er altså ét parameter i 

innovationsdiamanten. Et andet vigtigt aspekt, når vi 

taler om innovation som en proces, der foregår mellem 

mennesker i en gruppe, er kommunikationsdynamikken. 

Relationer er det helt grundlæggende for, at innovation kan 

lade sig gøre. Hvis man har skabt nogle relationer mellem 

mennesker, hvor man skaber tillid og respekt, så tør man 

godt bevæge sig ud på usikker grund. Men desværre er 

det i virkeligheden meget sjældent, at folk arbejder med, 

hvem vi er i en gruppe og hvilke ting vi kan, vi ved, hvad vi 

interesserer os for, hvad vi brænder vi for, osv. Det, som 

siger noget om mennesker, som gør, at man lærer hinanden 

lidt bedre at kende. Det kan godt være, at man kender 

hinanden i en gymnasieklasse, men 

der er sikkert også nogle sider, man 

ikke kender så godt. Det kan godt 

være, folk har talenter, der aldrig 

kommer frem, som kunne komme frem 

i en innovationsproces. Relationer 

er det usagte, det, der skabes, uden 

man normalt taler om det. Det 

usynlige, der ikke er verbalt, og som 

ligger under den horisontale linje i innovationsdiamanten. 

Men hvis vi bevæger os op over den horisontale linje og 

taler op imod det konceptuelle, så kommer vi op i det, 

vi siger, det, vi tegner, det, vi skriver, det, som er synligt. 

Kommunikationsdynamikken er en pingpong imellem 

relationer og koncepter. Det foregår altså på den måde, 

at mens man taler, så danner der sig relationer, og selvom 

man har fokus på relationer og ikke taler sammen, så vil der 

stadigvæk være noget, man konceptualiserer. 

 At konceptualisere kunne netop være at visualisere, 

som Amanda Betz og Eva Ravnborg gør i deres arkitektur-

workshop (side 26), fx ved at arbejde med at skabe en væg 

i papir og at 'tildække' og 'afdække' hinanden vha. væggen. 

I den proces kan der opstå ny forståelse, og der kan foregå 

en anderledes kommunikation, end hvis vi havde brugt ord. 

Det konceptuelle handler om at begrebsliggøre, visualisere 

eller illustrere, hvad man taler om. Ofte taler vi i blinde, 

fordi vi tror, vi taler om det samme, men vi er nødt til at have 

nogle metoder til at skabe et fælles sprog. Her giver det god 

mening at låne fra designområdet og fra de kunstneriske 

processer. Hvis vi taler eksperiment og det, vi ikke ved, så 

er en ny infrastruktur, en menneskelig infrastruktur, og på 

den måde ”social innovation i anden”. Det er en form for 

innovation af innovationsprocessen både i forhold til, hvem 

man arbejder sammen med, men også i forhold til, hvordan 

man gør det, og i forhold til, hvad slutproduktet er. 

INNOVATIONSDIAMANTEN
Innovationsdiamanten er noget af det vigtigste, jeg er 

kommet frem til i min forskning. I skal bruge jeres fantasi 

til at forestille jer, at det er en innovationsproces. Det, 

jeg fandt ud af, var, at der var fire parametre, som var 

vigtige at få sat i spil, når man arbejder med innovation. 

Parametrene ligger overfor hinanden, men de skal ikke 

opfattes som modsætninger, men som dynamikker. Den 

første er vidensdynamikken, den pingpong’er frem og 

tilbage hele tiden mellem det, man 

ved, og det, man ikke ved. Hvis I 

forestiller jer, at man har et emne, som 

man har lagt ind i midten. I har som 

undervisere bestemt emnet, og så skal 

de studerende finde ud af, hvordan 

de griber det an. Så kan man spørge 

sig selv: ”Hvad ved vi om emnet?” Det 

gjorde de også ude på Novo Nordisk, og 

det var meget interessant at se, at deltagernes viden meget 

ofte var en blanding af facts, data, og så var der meninger 

og holdninger. Man skal udfordre den viden, man tager for 

givet, altså skal man ikke bare tage viden i form af meninger 

og holdninger for gode varer. Man må stille spørgsmål ved 

det, der allerede er kendt, og hvad eksperterne siger kan 

lade sig gøre. Men det er i virkeligheden ikke den svære del 

af innovationsprocessen. Den svære handler om, hvad man 

ikke ved. Først er der det, vi godt ved, vi ikke ved. Så er der 

det, vi ikke ved, vi ikke ved, og så er der det, vi ikke vidste, 

at man kunne vide – så er vi helt ude på herrens mark. Der 

er ikke mange, der synes, det er sjovt at være derude. Når 

vi taler om eksperimentet, så kan man sige, det ligger i 

det område, jeg kalder mulighedsrummet, altså der, hvor 

de nye muligheder opstår, og man skal derud, hvis man 

skal innovere. Men de fleste kan jo bedst lide at sidde og 

være kloge. Men hvis I skal vide noget nyt, så er I nødt til at 

stille nogle spørgsmål, I er nødt til at finde ud af, hvad er 

det, vi ikke ved, og hvad det er, vi kunne vide. Hvad er det, 

man ikke har kigget på, hvor er de der sprækker, vi kunne 

undersøge? Så kunsten her er, at de studerende skal lære 

 RELATIONER  
ER DET USAGTE, 
DET, DER SKABES, 
UDEN MAN 
NORMALT TALER 
OM DET  
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Innovationsdiamanten

er det i særlig grad i den øverste halvdel af diamanten, det 

kommer i spil. Eksperimentet kan bruges til at forsøge at 

konceptualisere, at visualisere, at beskrive, at sætte fokus 

på det, som vi ikke helt ved endnu. Innovationsprocessen 

bliver bedst, der hvor den kommer ud i alle hjørner af 

innovationsdiamanten. Samtidig med, at man arbejder med 

konceptualisering og eksperimenter, er det derfor vigtigt at 

have fokus på relationsskabelsen.

 I min ph.d. skabte jeg et begreb, jeg kalder den innovative 

krystallisering. Det sker i reglen i mulighedsrummet (ikke-

viden) ved, at der bliver stillet et overraskende spørgsmål. 

Man kunne kalde det det strategiske spørgsmål. I en 

innovationsproces bliver man ved med at stille spørgsmål, 

og de bliver skarpere og skarpere. Man undersøger, 

man vender tilbage med viden, man får svaret på nogle 

af spørgsmålene. På et tidspunkt åbner der sig et 

mulighedsfelt, hvor man får stillet spørgsmålet. Her kan 

man sammenligne med Einstein, som jo har sagt, at hvis 

han skulle undersøge et problem grundigt på én time, så 

ville han bruge 55 minutter på at formulere spørgsmålet, og 

de fem minutter på svaret. For i det øjeblik man er kommet 

frem til, hvad spørgsmålet er, så giver svaret næsten sig selv. 

PREJEKT OG PROJEKT
I mit arbejde med innovationskompetencer har jeg været 

nødt til at definere et nyt begreb: et prejekt. Det velkendte 

ord projekt, det er rammesat af, at man har et defineret 

mål. Og når man har defineret målet, så kan projektet blive 

konvergent. Dvs. man kan lave Gantt-skemaer, som nogen 

holder af, fordi skemaet viser, hvem der gør hvad, hvornår, 

osv. Men der er en stor del af projektet, som ligger før, vi 

har defineret projektets mål. Den del kalder jeg prejektet, 

en målsøgende og dermed divergent fase, hvor vi udvider, 

vi undersøger, vi udforsker, vi eksperimenterer. For mange 

er det en svær del af et projekt, fordi her er vi ude i ikke at 

vide, om der kommer noget ud af det. Mange bliver nervøse 

i denne del af processen og tænker: ”Nu må vi skynde os 

at finde på noget.” Men det handler om at turde holde 

ud at være i det her åbne beslutningsrum, indtil man har 

indhentet nok information og viden og pludselig opdager, 

at her er noget spændende. 

 Som underviser, må man hjælpe folk til at sætte en 

deadline for, hvor længe vi bliver i det her prejekt. Så kan folk 

godt holde det ud, men hvis de tror, de er i det uendeligt, så 

kan de ikke holde det ud. Jeg tror ofte studerende er bedre 

til at være i prejektet, end folk i organisationer, der har 
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Hvor startede de henne? Man kan starte i vidensfeltet med 

udgangspunkt i, at man ved noget om et emne; man kan starte 

med, at man er en gruppe, der gerne vil arbejde sammen, 

så er begyndelsen i relationer; man kan også starte med, 

at man har et koncept, man skal undersøge; eller man kan 

starte med, at man ingenting aner – så kan I nok regne ud, 

hvor man starter. Man kan altså bruge diamanten både til 

planlægning, status og til evaluering, og man kan bruge den 

som en analysemodel: Jeg beder sommetider folk om at 

tegne/skravere, hvor de er i denne her model, hvis de skulle 

beskrive, hvor de oftest arbejder. Måske kan I gætte, hvor de 

fleste store organisationer ligger. De tegner sig op i det højre 

hjørne mellem viden og koncepter, og så tænker de: ”Hov, 

måske mangler vi noget af det andet? Måske er vi ikke længere 

så gode til det med relationerne? Måske skal vi arbejde lidt 

mere med vores ikke-viden?” Og hvordan skaber man så gode 

rammer om at arbejde men denne form for innovation?

FRA TEORI TIL PRAKSIS 
Når vi arbejder med kunstneriske processer og med 

innovationsprocesser, giver det rigtig god mening at 

tage fat i Heron og Reasons teoriramme med begrebet 

oplevelsesviden: Der er en kæmpe forskel på, om man har 

været et sted og oplevet det, eller om man hører andre 

fortælle om det. Når man er i en innovationsproces, prøver 

man den på egen krop. Det er noget helt andet end at 

læse om processen i en bog. Den mærkes rent faktisk i 

hele kroppen, frustrationen og glæden og alle de følelser, 

man oplever. Det stærke ved Heron og Reasons model, 

som oplevelsesviden er en del af, er specielt det lille 

arbejdet længe og været meget målrettede. De studerende 

kan godt identificere sig med det tilfredsstillende ved at 

opdage, at de faktisk har tænkt noget nyt. Man kan tale 

om, at der er to arbejdsmetoder i innovationsprocessen: 

Prejekt og projekt. Man skal kunne begge dele. De fleste 

er bedst til projektet, vi skal som undervisere sørge for, at 

de studerende også bliver gode til at arbejde i prejektet. 

Det handler om at lære, at man kan komme frem og tilbage 

imellem de to arbejdsformer. Vi ved alle sammen, at det er 

dejligt at arbejde i et projekt, indtil man opdager, at det ikke 

går helt ligesom man havde ventet, og hvad gør man så? Så 

hopper man over i prejektet, og så prøver man at undersøge 

nogle ting, og så vender man tilbage til projektet. 

OPSUMMERING: 
INNOVATIONSDIAMENTEN
Innovationsdiamanten skal anskues som et proceskort med 

fire dimensioner som kompasretninger. Det betyder meget, 

at man ved, hvor man er. Hvis man sidder i en gruppe i kaos 

og tænker, at det er frustrerende, og at man ingen vegne 

kommer, så kan man sige: ”Nu prøver vi at gå over i det her 

ikke-vidensfelt, nu prøver vi at stille de åbne spørgsmål: 

Hvad taler vi om her? Nu kan vi prøve at konceptualisere: 

Kan vi tegne det? Kan vi prøve at beskrive det ved hjælp af 

et stykke musik, eller hvordan kan vi måske komme tættere 

ind på det her?” Man kan jo også bruge modellen som en 

analysemodel. Det gør jeg somme tider: Jeg siger til folk, 

de skal tænke på et projekt, de har været i, og så skal de 

prøve at tegne det ind i diamanten for at se, hvornår de var 

i de fire dimensioner: Var de rundt om dem alle sammen? 

Heron og Reasons vidensmodel

VIDENS- 
KONCEPTUALISERING EKSPLICIT VIDEN

OPLEVELSES-VIDEN PRAKSIS-VIDEN
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skridt, der hedder videnskonceptualisering. Begrebet er 

min oversættelse af det engelske presentational knowing. 

Presentational knowing betyder det, man kan præsentere 

for andre i en anden form. Man prøver at oversætte en 

oplevelse, man har haft, som man måske har i maven eller 

et eller andet sted i kroppen. Den første proces i hjernen 

er billeder, så hvis man kan bruge billeder eller andre 

kunstneriske udtryksformer, kan det hjælpe en til at opdage: 

Hvad har jeg fundet ud af? Hvad har jeg lært? Hvad er det 

for en indsigt, jeg har fået her? Kan man give det udtryk i 

et billede? Jeg arbejder tit med billeder i min undervisning, 

hvor jeg siger til de studerende: ”Prøv at finde et billede, der 

repræsenterer noget af det, du mener, du har lært, eller du 

har oplevet.” Styrken ved at bruge billeder er, at man ofte 

opdager, at man siger noget andet ud fra et billede, end 

man ville have sagt, hvis man bare skulle snakke ud fra ord. 

Billeder rummer en helhed og kompleksitet, som kan være 

enormt frugtbar, når man skal gå fra at have fornemmelsen 

af at have fået en ny indsigt til at give den en form – at 

videnskonceptualisere. Herefter kan man så træde over i det 

eksplicitte vidensfelt og opsummere, hvad man har lært.

 Nu kommer vi så til det svære skridt: At gå fra at vide 

noget i teorien til at omsætte det til praksisviden. Her kan 

vi igen bruge kunsten. For netop det at øve sig i at bruge 

sin viden i praksis er mange kunstnere rigtig dygtige til. 

De arbejder jo konstant på at blive bedre og finde nye 

udtryksformer. Når vi taler om innovationsprocesser 

er øvelsen og afprøvning af viden i praksis helt 

essentielt. I virkeligheden handler det at undervise i 

innovationsprocesser om at klæde de studerende på til 

at lære af egne fejl og bruge processen konstruktivt. De 

studerende oplever, at noget går galt, og det er jo glimrende, 

når det går galt i en læreproces. Man lærer af sine fejl. 

Det er meget bedre, at det går galt dér, end når man 

kommer ud i en virksomhed, hvor man skal arbejde med 

de ting. Eksperimenter med videnskonceptualisering og 

praksisviden er altså helt centrale elementer i udviklingen af 

innovationskompetencer.

INNOVATIONSPÆDAGOGISK 
TEORIRAMME
Hvilke metoder kan man arbejde med, hvis man vil 

gå videre med disse ting? På modellen (side 22) ser I 

innovationsdiamanten, hvor jeg har tilføjet nogle metoder 

på diagonalerne. Det første er læringsrum, som jeg arbejder 

meget med selv, hvilket vil sige at skabe den atmosfære, 

der skal til, for at man kan innovere. Den anden er de 

æstetiske og kunstneriske processer, som er fantastiske til 

at konceptualisere viden, hvor man begynder at få nogle ting 

Samfundet tager form som demokratispil i workshoppen Democratic Spaces under udstillingen DET ARABISKE NU. Foto: Sara Lubich
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op til overfladen, som man ikke havde fået op til overfladen 

ellers, og man får flere facetter på det, man taler om. I højre 

side øverst har vi teori og modeller, det som vi kender alt for 

godt, men som jo netop er rigtig gode metoder eller værktøjer 

til at tænke med. Nederst har vi det, jeg kalder sociale 

teknologier, som er måder, hvorpå man kan ændre fokus 

og kvalitet på møder, og en af de mest fantastiske sociale 

teknologier er faktisk spørgsmål. Så det er det framework, 

jeg vil forklare i det følgende.

LÆRINGSRUM / INNOVATIONSRUM
Læringsrummet er den arena, der ligger nede til venstre 

med relationer og ikke-viden i innovationsdiamanten. 

Et læringsrum er både mentalt og socialt og fysisk. Hvis 

vi ser på den fysiske side, så er der jo lavet en masse 

innovationsrum rundt omkring i virksomheder, men de 

fungerer overhovedet ikke, fordi de er alt for færdige, alt 

for perfekte, og det er ikke innovation. Vi skal have de 

er rå, fleksible rum, hvor vi kan hænge ting på væggene, 

og hvor vi kan flytte borde og stole. Men mindst lige så 

vigtigt som det fysiske rum er det mentale rum. Med det 

mener jeg vores åbenhed eller lukkethed; den indstilling, 

vi har. Men det handler allermest om de sociale relationer 

i innovationsprocessen, som jeg igennem mange års 

forskning har opdaget er helt væsentlige for, at man kan 

skabe innovation, og for at man kan lære. Jeg har defineret 

et læringsrum som et relationsbåret sikkerhedsnet. Vi 

skaber et sikkerhedsnet for os alle sammen gennem vores 

relationer, som åbner for nysgerrighed og undren i det 

her inkluderende og rummelige fællesskab. Det er ikke 

nødvendigvis svært at skabe sådan et sikkerhedsnet. Mon 

ikke det er det, I gør, når I får en helt ny klasse? Skaber et 

rummeligt rum, et læringsrum simpelthen. 

ÆSTETISKE OG KUNSTNERISKE 
LÆREPROCESSER
Det æstetiske perspektiv, som jeg vægter højt ift. 

innovationsprocesser, handler om, at vi lærer og oplever 

gennem sanserne. Hvad involverer de kunstneriske 

læreprocesser? Det er jo ikke fordi, vi skal være kunstnere 

alle sammen. Men det handler om, at vi oplever og lærer ved 

hjælp af de metoder og materialer, kunstnere anvender. Én 

måde at gøre det på er arbejdet med at skabe prototyper 

– en form for videnskonceptualisering. I arbejdet med en 

Udvidet innovationsdiamant

VIDENS- 
KONCEPTUALISERING

PRAKSIS-
VIDEN

OPLEVELSES-
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prototype omsætter vi den idé eller viden, vi har i hovedet, 

ved at udtrykke den i et eller andet materiale. På den måde 

konceptualiserer vi den tavse viden, vi har i kroppen, en 

kommunikation af tanker og idéer. Prototypen er et godt 

udgangspunkt for undren og dialog, fordi den er så konkret, 

at man kan spørge til, hvilke tanker der ligger bag en form 

osv. Under arbejdet med prototyper i en innovationsproces 

kommer der mange flere facetter og nuancer på idéen, så 

den i virkeligheden bliver rigere, større og bedre. 

 Hvordan kan dette bruges konkret i undervisningen? Hvis 

vi ser på de naturvidenskabelige fag, så kunne man fx få 

de studerende til, vha. en prototype, at illustrere et princip 

i noget teknologisk, fysisk eller matematisk. Det er jo en 

vanvittigt interessant måde at lære på, fordi man som 

underviser kan se, helt visuelt, hvad de studerende forstår. 

I denne proces kan der ske det fantastiske, at vi reflekterer 

med hænderne. Nogle gange laver vi prototyper på min 

masteruddannelse, hvor deltagerne fx skaber prototyper af 

deres eget kreative rum, og så beder vi folk om ikke at tænke 

for meget, men at gå i gang med materialerne. Somme 

tider sker det, at materialerne udvikler sig undervejs, at 

materialerne vil noget andet, end man selv havde planlagt. 

Der opstår en form for dialog med materialet, en anledning 

til refleksion i processen, som bevirker, at der opstår ny 

indsigt og forståelse. 

OPMÆRKSOMHED
I min forskning har jeg set eksempler på, at kunsten er 

blevet anvendt som en del af en transformationsproces. 

Hvis man vil ændre en virksomhedskultur, er refleksionen 

et helt centralt værktøj, både den individuelle refleksion 

og refleksionen i fællesskab. Man får udvidet det, man 

tænker. En mulig transformation sker jo netop, når man 

bliver konfronteret med noget, der ikke passer, og pludselig 

begynder man at kunne se noget andet. I forlængelse 

af refleksionen ligger den intra-innovative kompetence. 

Det er særligt den kompetence, der kommer i spil, når 

man arbejder med kunstneriske processer. Der opstår en 

indre opmærksomhed, og man bliver god til at dirigere 

sin opmærksomhed. Vi skal jo huske, at opmærksomhed 

er lidt af en mangelvare i dag, hvor vi bliver trukket i alle 

retninger og bombarderet af indtryk. Her er det vigtigt selv 

at kunne bestemme over sin opmærksomhed, frem for 

at andre bestemmer over den, trækker i den, at man selv 

styrer sin opmærksomhed på det, man gerne vil beskæftige 

sig med. Eller som Csikszentmihalyi så fint udtrykker det: 

”Husk på, at det, du giver din opmærksomhed, bliver dit liv.” 

[Csikszentmihalyi, 2003]

 Jeg håber, at I vil tage nogle af de ting, jeg har berørt, 

med som inspiration til jeres videre arbejde. Til sidst vil jeg 

understrege, at man ikke kan lære at innovere ved at læse 

om det – man skal gøre det. Derfor vil jeg også opfordre jer 

til at eksperimentere med innovationsdiamanten sammen 

med jeres kollegaer, så I selv har oplevet både glæden og 

frustrationerne, inden I inviterer jeres elever eller studerende 

til at arbejde med den. På den måde kan I bedre guide og 

vejlede dem i udvikling af innovationskompetence. 

Aakjær, M.K. (2013): Reconfiguring Boundaries in Social Innovation, ph.d.-afhandling, DPU, 

Aarhus Universitet

Csikszentmihalyi, M:(2003): Good Business Leadership, Flow and the Making of Meaning, 

London: Hodder & Stoughton

Darsø, L. (2011): Innovationspædagogik. Kunsten at fremelske innovationskompetence, 

Frederiksberg, Samfundslitteratur

Darsø, L. (2004): Artful Creation. Learning-Tales of Arts-in-Business, 

 Frederiksberg, Samfundslitteratur

Darsø, L. (2003): En formel for innovation? Innovations- og Forandringsledelse, 

 Børsens Ledelseshåndbøger

Drucker, P.F. (1985): Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, 

 London: Pan Books

Heron,J. & Reason, P. (2008): Extended Epistemology within a Co-operative Inquiry, in 

Reason, P. & Bradbury, H. (red.): The SAGE Handbook of Action Research. Participative 

Inquiry and Practice, London: SAGE publications

Schumpeter, J. A. (1934): The Theory of Economic Development, 

 Cambridge, MA: Harvard University Press

Lotte Darsø er lektor i innovation på Aarhus Universitet, 

Campus Emdrup med en baggrund som cand. psych. i 

socialpsykologi. Hun er faglig leder af den internationale 

masteruddannelse LAICS (Leadership and Innovation in 

Complex Systems) og har skrevet flere bøger på baggrund  

af sin forskning, herunder Innovationspædagogik (2011).
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Udgangspunktet for denne workshop var udstillingen DET 

ARABISKE NU og væggen som arkitektonisk element, hvor 

deltagerne udforskede dens potentiale som både adskiller 

og adgangsgiver mellem rum.

VÆGGEN

Væggen er en grænse mellem rum og har en menneskelig 

skala. Den er en universel byggeklods i en arkitektonisk 

forståelse. En væg kan forstås som adskiller/adgangsgiver 

fra ét rum til et andet eller et skifte fra én rumlig tilstand 

til en anden. En væg kan definere inde i forhold til ude 

og ligeledes adskille indre rum fra hinanden. En væg kan 

indeholde programmer i sig selv: give adgang, kig, friste og 

adskille, have ’lommer’, dybde osv. Fælles for alle vægge 

er, at de danner en overgang, som forholder sig til program, 

teknologi, konstruktion og materialitet. 

ARKITEKTUR CROQUIS

Alle placeres to og to overfor hinanden ved bordene. Her er 

materialer og redskaber til rådighed: tykt hvidt papir og pap, 

hobbyknive, sakse og ’skærmholdere’ i form af træklodser. Vi 

gennemfører flere ‘croquis’-forløb af 4 minutters varighed, 

hvor der skitseres i karton. 

 I hver opgave opbygges en skærm, der enten tager 

udgangspunkt i afdækning eller tildækning af personen 

overfor: Hvor meget kan man se af den anden? Hvad skal 

afdækkes? Er det et punkt af særlig interesse, et smykke, 

en fold på ærmet eller øjnene? Skær og fold så jeres 

interessepunkter bliver visuelt konkretiseret.Efterfølgende 

skaleres skærmene og forstås i gadeplan.

WORKSHOP
VÆGGEN

Øverst: Kan man skabe arkitektur i hvidt karton? Materialerne til workshoppen var enkle, 

men gav stor rumlig forståelse. 

Nederst: Skalaspring: Væggene sammenstilles og skaber en bystruktur.

Begge fotos: Louisiana Learning

VED EVA RAVNBORG & AMANDA BETZ, ARKITEKTER 1
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Amanda Betz er arkitekt og arbejder eksperimenterende  

i krydsfeltet mellem kunst, design og arkitektur. Hun har  

en særlig rumlig interesse for lys og har designet pendler for 

bl.a. Le Klint.

Eva Ravnborg er arkitekt hos Henning Larsen Architects og 

har bl.a. stået for den arkitektoniske designproces omkring 

King Saud Universitetet i Riyadh i Saudi-Arabien.

Rumforløb og nye perspektiver udforskes i papirbyen. Foto: Louisiana Learning
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1LÆRERPERSPEKTIV
MASHRABIYA. FRA ARABISK TIL NORDISK  
– OVERGANG MELLEM UDE OG INDE

CASE
I megen moderne dansk arkitektur designes bygninger  

med store vinduespartier, hvilket er hensigtsmæssigt, fordi 

det lukker en masse dagslys ind i rummet, særligt  

i vinterhalvåret.

 Ligeledes kan store vinduespartier medvirke til høj 

arkitektonisk kvalitet i en bolig, hvis bygningen er placeret i 

et landskab, og det er intentionen at skabe samspil mellem 

naturen udenfor og rummene indenfor. Derimod kan 

grænsen mellem privat og offentligt liv i storbyens rum ofte 

blive udvisket, når husene og gader ligger tæt, og nybyggede 

facader består af store vinduespartier, hvis åbninger 

blotlægger privatsfæren.

 Ofte ser man, at mennesker, der lever i stueetagerne, 

skærmer af på forskellig vis, fx ved hjælp af lagner eller 

andre interimistiske løsninger. Opgaven er at skabe et 

æstetisk alternativ på baggrund af mødet mellem arabisk 

funktionel kultur og et uforløst behov i dansk boligbyggeri. 

I den arabiske verden har man et element ved navn 

mashrabiya. Det er en skærmvæg, der tjener som filter i 

mellem det private rum og det offentlige, og som samtidig 

filtrerer sollyset og tempererer rummet. 

 Eleverne skal erhverve sig baggrundsviden om 

begrebet mashrabiya og designe en fortolkning til en  

dansk kontekst. Med udgangspunkt i The Islamic  

Decorative Canon designes en afskærmning til et  

dansk standardvinduesmodul. Skærmen skal fremstilles  

af krydsfiner i fuld størrelse, og elevernes samlede  

arbejder hænges op i et sydvendt vinduesbånd på 

gymnasiets fællesarealer. 

HENSIGT
Kunsten inspirerer til at inddrage nye temaer i 

undervisningen. Kunsten stiller spørgsmålstegn ved vores 

samfundsforhold og viser os sider af hidtil ukendte kulturer. 

Fordi udtryksformen er meget mangfoldig, åbner det for 

anderledes måder at tænke og udvikle på. Man bliver ikke 

fastlåst på facit eller det allerede velkendte. 

 Eleverne kan formulere en observation, en undren eller 

en stillingtagen til samfundsmæssige eller kulturelle forhold 

igennem formgivning, materialitet og visualisering. Under 

den praktiske udførsel formulerer dette sig gradvist.

 Helt overordnet er hensigten med forløbet at give 

eleverne en forståelse for, at man ved at tage udgangspunkt 

i historiske arkitektoniske elementer og kulturelle 

fænomener, der er anderledes end de traditionelt danske, 

kan finde en løsning med høj æstetisk værdi på en 

funktionel problematik i en lokal kontekst. 

KERNESTOF / LITTERATUR
Mashrabiyaen; DET ARABISKE NU. Arkitektur, kultur og 

identitet. Udstillingskatalog 2014; Louisiana Museum of 

Modern Art

The Islamic Decorative Canon; Calligraphy/Geometric/

Arabesque

http://patterninislamicart.com/background-notes/the-

evolution-of-style

Krydsfiner; Historie/Opbygning og Produktion/Fysiske 

Egenskaber

http://www.trae.dk/leksikon/krydsfiner/

LÆRER: ANNE MARIE WITH BØJE-LUNDGAARD, ÅRHUS GYMNASIUM 

FAG: DESIGN B UNDER STUDIERETNINGEN TEKNOLOGI OG DESIGN, 2G
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Designprocessens 4 faser; Analytisk fase; Kreativ fase; 

Teknisk Fase; Kommunikativ fase

Grundbog i grafisk design; Kim Pedersen & Henrik Birkvig; 

Forlaget Grafisk Litteratur

MATERIALER 
• Skiltepap A1, 2 mm; 

• Krydsfinér, 3 mm; Plader udskåret i dimensionerne 740 

mm x 1050 mm og 740 mm x 640 mm

• Wire samt wirelåse, kroge

 

VÆRKTØJER
Skærelineal, skæreunderlag, passer, stiksav, boremaskine/

bor, sandpapir, skruetvinger, skævbider, fladtang.

SPØRGSMÅL OG UNDREN
Under projektforløbet skal eleverne afdække følgende:

• Hvordan kan et element og et formsprog fra den arabiske 

kultur reformuleres?

• Hvordan kan man arbejde billedkompositorisk med 

kalligrafi, geometri eller arabesker?

• Hvad skal man tage højde for, når en design-idé skal 

fremstilles i målestok 1:1?

• Hvilke styrker og svagheder har det materiale, man skal 

udarbejde produktet i?

• Hvilken betydning har det for design-idéen og for 

produktets finish?

• Hvordan udnytter man bedst værktøjernes egenskaber  

i formgivningen? 

• Hvilke udfordringer møder man undervejs i 

fremstillingsprocessen?

• Hvordan tackler man udfordringerne, så man både opnår 

et tilfredsstillende resultat, der er tro mod hovedgrebet, 

og som holder sig inden for tidshorisonten? 

Aziza Chaouni (Marokko): Majlis, 2014. Installation på udstillingen Det Arabiske Nu. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. 
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• I udstillingssituationen: Hvordan sammensætter man 

skærmenes forskelligartede udtryk til en velfungerende 

visuel helhed?

TILGANGE OG ARBEJDSMETODER
Opgaven løses individuelt ved brug af designprocessens 

fire faser. Den udvikler sig fra at være teoretisk baseret 

til gradvist at blive praktisk funderet. Eleven skal bevæge 

sig mellem det konkrete og abstrakte – mellem helhed og 

detalje. 

 Indledningsvis programmerer eleven sin designproces 

og sit hovedgreb på baggrund af projektoplæg, research 

og rammesætning. Den praktiske del af processen er 

baseret på learning-by-doing. Det vil sige, at eleven afsøger 

muligheder og egenskaber i plademateriale og i krydsfinér 

i særdeleshed under selve forarbejdningsprocessen, som 

leder til det færdige resultat.

ELEVEN SKAL KUNNE 
• Foretage og anvende research som udgangspunkt for 

opgaveløsning

• Anvende viden om islamiske ornamentering

• Udvikle en idé til et færdigt fysisk produkt

• Designe et produkt, der er både funktionelt og æstetisk

• Udarbejde principmodel 1:5 i karton

• Fremstille et produkt 1:1 ved brug af værktøjer beregnet 

for træ

• Formidle udarbejdelsen af et løsningsforslag, samt hvad 

der ligger til grund for forslaget.

FAGLIGT OPARBEJDES 
KOMPETENCER INDENFOR
• Tilegnelse af baggrundsviden som omsættes i 

udviklingen af et produkt

• Kontekstbaseret design

• Anvendelse af geometrisk formgivning

• Konstruktion

• Samlingsmetoder

• Anvendelse af værktøjer beregnet for træ

• Udarbejdelse af forskellige modeltyper; principmodel, 

arbejdsmodel og prototype

DET PRAKTISKE
Forarbejdet til projektet består i at formulere opgaven, 

herunder eventuelle forøvelser, udfærdige en tidsplan 

samt indkøbe materialer.

ERFARINGER OG EVALUERING
Set ud fra et underviserperspektiv arbejder eleverne 

sig igennem alle led i designprocessen, som de er 

kompetente i at håndtere. Eleverne på teknologi- og design 

studieretningen er mennesker, hvis kompetencer inden for 

problemløsning i teori og praksis er stærke. De har mod på 

at afprøve det ukendte. De motiveres af at skulle designe og 

fremstille produkter 1:1. Motivationen understøttes af, at 

produkterne tages i anvendelse i gymnasiets rum og derved 

bliver en synlig poetisk del af inventaret. 

PERSPEKTIVERING
Opgaven kan løftes til et højere niveau. I forhold til den 

teoretiske del vil det give mening at invitere en oplægsholder 

med viden om islamisk ornamentik og arkitektur. I forhold til 

den praktiske del kan man udvide projektet med en digital 

videreforarbejdning og teknologisk fremstilling: Skærmen 

i krydsfiner og den håndværksmæssige del af opgaven 

skal tjene som udarbejdelse af en prototype. Herefter 

skal produktet optegnes digitalt i fx Auto Cad og sidenhen 

udskæres det valgte mønster i en mdf-plade ved brug af 

en lasercutter. Det vil sige, at der bliver en udvikling fra 

håndværk til teknologi. 

GODE RÅD
Planlæg på forhånd at hænge skærmene op et sted, hvor 

det er muligt at lade sollyset passere igennem i løbet af 

dagen – det skaber en spændende indvirkning på rummet. 

Lad eleverne samarbejde om sammensætningen og 

ophængingen af skærmene. Det kan bidrage til elevernes 

ejerskabsfølelse for projektet, hvis de ved, at deres projekter 

skal tages i anvendelse. 

 Projektets produkter kan udfærdiges i karton 

eller skiltepap ved hjælp af hobbyknive, skalpeller og 

skærelinealer som alternativ til krydsfiner og træværktøjer.

→ Elever og kunstneren Albert Potrony i Aziza Chaounis Majlis under DET ARABISKE NU.  

Foto: Sara Lubich
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SHIRLEY BRICE HEATH, PROFESSOR EMERITA 

STANFORD UNIVERSITY

RESILIENS: DEN 
STØRSTE GAVE  
VED AT LÆRE 
GENNEM KUNSTEN

Det følgende er baseret på et mundtligt oplæg fra Shirley 

Brice Heath på inspirationsdagen, der ligger til grund for 

denne bog. Teksten inddrager enkelte vigtige referencer, som 

indeholder yderligere oplysninger om opsummerede punkter.

Resiliens? Hvad betyder det? Hvor vigtigt er det for os? Og 

hvordan udvikler vi det? Alle, der er beskæftiget med læring 

og undervisning, stiller sig selv den slags spørgsmål hver dag. 

Især lærere, der arbejder med unge, i særdeleshed udsatte 

unge, nærer et desperat ønske om at opbygge resiliens og 

god dømmekraft i deres hjerter og hjerner. 

 Når nu resiliens betyder så meget for os alle, hvordan 

kan vi så koble dette kropslige og mentale træk til kunsten? 

I årtier har mange lærere, der arbejder inden for kunst – det 

være sig dans, musik, billedkunst eller teater – besvaret 

dette spørgsmål intuitivt. Kunstformidlere har ’bare følt’ 

eller haft anledning til at hævde, at de ’ved’, hvor stor forskel 

deltagelse i længerevarende kunstprojekter vil gøre for unge, 

især udsatte unge. Nogle vil opnå evnen til at være ukuelige, 

hvorved de lærer at modstå fristelser fra stoffer og alkohol, 

seksuelle eskapader eller risikofyldte eventyr. I kunsten 

opsøger vi risici gennem at skabe, kritisere, prøve og prøve 

igen. 

 Men i de senere år har konkurrencemæssige udfordringer, 

på tværs af alle verdens moderne økonomier, sat 

spørgsmålstegn ved vedtagne intuitioner om kunstens værdi 

for marginaliserede unge. Selv de af os, der har været mest 

overbevist om kunstens kraft, har følt os belejret og trætte 

af igen og igen at argumentere på kunstens vegne. Det har 

vi gjort, mens uddannelseseksperter anbefaler at erstatte 

skoletid helliget kunsten med flere matematiktimer og 

mere naturvidenskab. Derudover hører vi ofte krav om mere 

undervisning i teknologier, der forbedrer billeddannelse, 

kommunikationsformer og interaktionelle forbindelser af 

alle slags.

 Ikke desto mindre har kunstnere, kunstlærere og 

forkæmpere inden for alle kunstretninger fremturet med en 

tro på værdien i at lære at arbejde, tænke og lære gennem 

og med kunstneriske processer. Vi har uden tvivl ønsket os 

større støtte til vores overbevisninger, samtidig med at vi har 

været klar over, at selv ikke flere ’beviser’ og talspersoner 

på vores side muligvis ikke er nok til at modstå de moderne 

økonomiers pres for at droppe studier i og gennem kunst. 

HVOR ER DE ’RIGTIGE’ BEVISER?
I de senere år er understøttende dokumentation for 

vores intuition angående læring og undervisning kommet 

frem gennem det, som normalt respekteres som ’hård 

videnskabelig bevisførelse’. Inden for neurovidenskaben 

lærer neurologer og forskere fra erkendelsesvidenskaben, 

efterhånden som ny teknologi er blevet tilgængelig, hvordan 

hjernen bearbejder, udvikler og vedligeholder læring. 

← Olafur Eliasson: Riverbed. Installation i Louisianas Sydfløj, 2014.  

Foto: Anders Sune Berg
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Mange af os har lært MRI-teknologi at kende via medicinsk 

diagnostik. Nu er de teknologier, som lægevidenskaben har 

brugt til at studere andre dele af kroppen, til rådighed for 

forskere, der ønsker at blive bedre bekendt med hjernen, 

dens områder og deres neuronale forbindelser. Til gavn for 

os giver disse teknologier den kognitive neurovidenskab 

muligheden for at dokumentere, hvad der foregår i hjernen 

hos mennesker, der beskæftiger sig med kunst. 

 Hvad kan disse neurovidenskabsfolk fortælle os om, 

hvad der læres gennem vedvarende kunstnerisk kreativitet, 

som kan bidrage til opbygningen af resiliens? Nogle af deres 

opdagelser fortjener vores opmærksomhed og hjælper med 

til at underbygge vores fornemmelse af gevinsten ved at lære 

gennem kunst.

1. Hjernen hos voksne, som har studeret visse kunstarter 

i mindst to år, i særdeleshed instrumentalmusik, er 

anderledes end hos mennesker, som ikke har lært at spille et 

instrument med nogen grad af ekspertise. Lignende forskelle 

ses også, om end i mindre grad, i hjernen hos børn, der er 

begyndt at lære at spille et musikinstrument.¹

2. Langt størstedelen af kunstarterne involverer brug af 

redskaber, der styres af hånden eller øjet. I flere end 10 år 

har neurologer påpeget værdien af at bruge sine hænder, 

når det gælder om at forme hjernen, især med hensyn til 

sproglig udvikling og udvikling af andre symbolbaserede 

systemer. Da skoler er gået over til teknologi i skrive- og 

læseundervisningen, udviser børn med hensyn til både 

adfærd og hjerneudvikling større vanskeligheder med 

langtidshukommelse, integrering af koncepter gennem 

analyse, samt generel læseforståelse og fortolkning.²

3. Med tabet af muligheder for at tegne, spille skuespil, 

læse op, hvor hver rolle besættes af en forskellig elev 

(det såkaldte ”readers’ theater”, ”læseteater”), såvel som 

muligheder for leg og spil, har børn mindre tid til at øve sig 

i at påtage sig rollen som en anden. I den sammenhæng 

ses tydelige mangler i brug af gestik og sproglig 

instruktion af kammerater (dvs. den slags sprog, som 

børn bruger i sociodramatisk leg). Disse mangler omfatter 

også børns evner til at opfatte andres intentioner, skelne 

mellem handlinger og konsekvenser, og formidle ideer  

med effektiv brug af gestik som understøttelse af det  

talte ord.³

Al kunst involverer kognitive aktiviteter relateret til imitation, 

følgeslutninger, gætteri og fortolkning. Undervisernes relativt 

hurtige overgang til teknologiske midler har betydet, at 

brugen af hænderne til at tegne, skrive, lave kruseduller, lave 

storyboards og integrere verbale narrativer og billedskabelse 

er stort set forsvundet. Mange af disse aktiviteter, især dem, 

der handler om at planlægge, forestille sig, forudsige og 

karakterisere, virker på samme måde inden for videnskaben 

som i kunsten. Det kognitive arbejde med at fortolke og 

skabe billeder tvinger læsere, tænkere og forfattere til at 

’ekkoe’ objekter, scener og historier.4

 Et yderligere aspekt af læring gennem og om kunst 

kommer gennem skildringer af usikkerhed eller flertydighed. 

Neurologer har fundet ud af, at de ved at studere forholdet 

mellem bevidsthed og flertydighed kan lære, hvordan den 

visuelle hjerne fungerer, og hvad der sker, mens vores 

nysgerrighed driver os til at ’finde ud af’, fordi der er noget, 

vi gerne vil vide. Flertydighedens natur i kunsten er langt fra 

noget, der kun gælder for kunsten, for vi skal være i stand 

til at fortolke flertydighed i alle situationer. Livet fortæller 

os, at vi skal kunne afveje valgmuligheder og vurdere dem i 

forhold til hinanden, nogle gange adskillige valgmuligheder 

på samme tid.5

HJERNENS POTENTIALE OG VORES 
VILJE TIL AT TRÆNE
Neurovidenskabsfolk siger, at vi har omtrent tre hundrede 

milliarder mulige forbindelser i vores hjerner. Men det er  

kun 30 % af disse forbundne neuroner, der bruges på  

kognitiv læring. Den form for læring er måske mest  

velkendt for dem, hvis primære erfaring kommer fra  

formelle læringskontekster. Tænk, postuler, planlæg, 

spekuler, forudsig og analyser: Det er vores primære 

kognitive aktiviteter.

 Hvad sker der så med de resterende 70 % af hjernens 

potentiale? Meget bruges på lokomotoriske handlinger som 

tale, håndbevægelser, gang, løb, cykling, tegning, madlavning 

og andre handlinger, der går ud på at instruere dele af 

kroppen i at gøre noget bestemt. Tænk et øjeblik på, hvor 

forskellig frembringelsen af kunst er fra de grundlæggende 

handlinger og bevægelser, som vi automatiserer, mens vi 

udvikler os. Dermed mener jeg naturligvis at stå, gå, løbe, 

vinke med hænderne, putte mad i munden eller udtale 

talesprog (i alle kulturer). Alt dette bliver automatiseret, mens 

vi gør det igen og igen i udviklingen fra barn til det voksen.
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 Men de handlinger, der drejer sig om at skabe kunst, 

om det så er tegninger, malerier, skulpturer, dans eller 

musik, når aldrig samme niveau af automatik, som hvis 

det påbegyndes i den tidlige barndom. Selvfølgelig er der 

violinister, som har øvet sig i mange år, og derfor føler, at 

nogle af deres handlinger er blevet automatiske for dem, 

men uanset status i orkesterverdenen ved enhver violinist, 

at man skal øve sig konstant, og at man aldrig automatisk vil 

blive kendt for kreative musikalske fortolkninger. Af denne 

grund kan vi forstå, hvorfor det forholder sig sådan, at ingen 

frembringelse af musik, dans, teater eller anden form for 

liveoptræden kan gentages. Hver optræden eller opførelse er 

unik. (Selvfølgelig giver vores mulighed for at indfange disse 

på film og diverse lydoptagelser os en fornemmelse af, at vi 

kan se eller høre den samme optræden, som på et tidligere 

tidspunkt blev skabt for et livepublikum i en koncertsal, et 

teater eller et skoleauditorium).

 Det, der er så vigtigt at fremhæve her i forbindelse 

med resiliens, er øvelse. I kunstens verden øver man sig i 

væsentlig grad med hjælp fra en mentor eller vejleder og 

gennem selvinstruerede rutiner. Personer, der beskæftiger 

sig med kunst, må øve sig på alle måder: Ved at lytte til, se på 

og sanse det, som skaber kunst, hvornår og hvordan kunsten 

er skabt, og hvad den betyder for den, der har frembragt 

værket såvel som andre. 

 Konstant øvelse karakteriserer arbejde på egen hånd 

samt samarbejde med andre inden for både videnskabelige 

og kunstneriske projekter. Meget af den øvelse, der 

understøtter samarbejde, kræver at man agerer, taler, 

begynder forfra, hvorefter man diskuterer og prøver det hele 

én gang til. Men ud over direkte øvelse bærer de mennesker, 

der beskæftiger sig med kunst og videnskab, billeder, lyde, 

abstraktioner og processer med sig i hovedet, som de vender 

og drejer igen og igen, mens de forestiller sig og grubler. 

Øvelse bag alt varigt arbejde med kunst og/eller videnskab 

forårsager mentale vaner, som bliver relativt automatiske, 

hvilket gør det muligt for kunstnere og videnskabsfolk at 

fokusere på at tilegne sig og finpudse evner og processer, 

der er vigtige for deres arbejde. Bevægelsen i retning af 

opdagelse, produktion og fremførelse, som findes i både 

kunsten og videnskaben, gør det muligt for dem, der 

lærer, at tilegne sig og raffinere vaner, der medfører øget 

Elever tegner i Olafur Eliassons Riverbed. Foto: Lola Maria Rønde
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selvkontrol og løbende evaluering. På alle disse måder 

gør deltagelse i frembringelsen af kunst og videnskab 

det muligt for enkeltpersoner at øge impulskontrollen og 

forudsige konsekvenserne af mulige handlinger. Sådanne 

vaner sætter personer i stand til at navigere gennem livets 

kritiske situationer samt at håndtere de løbende krav til nye 

former for læring. Vanerne udgør det, som neurovidenskaben 

betegner eksekutivfunktioner – impulskontrol, fremsynethed 

og opvejning af handlinger og konsekvenser.

KAN MOTIVATION OPSTÅ  
GENNEM KUNST?
Udvikling af vaner i forbindelse med den form for 

nysgerrighed, der omgiver et kunstværk, er ofte medvirkende 

til at opbygge en motivation for at lære, der også kan bruges 

på andre områder. Kreativ sansning manifesterer sig ikke 

på samme måde i et menneske hele livet igennem. Hver 

ny interaktion med kunsten vil være anderledes end den 

foregående. Hvis vi taler med en skuespiller, som har spillet 

en bestemt rolle i et stykke af Tjekhov adskillige gange, får vi 

at vide, at det er forskelligt fra gang til gang.

 Kunsten får os altid til at agere inden for en proces, og 

ofte en proces, der afhænger af andre skuespillere, musikere, 

dansere eller billedkunstnere (både fortidige og nutidige). 

Mening og tilfredsstillelse medfører emotionel respons, 

energi og associerede minder. Selvsagt danner skuespillere, 

malere, musikere, filminstruktører og dansere deres egne 

mentale kort over deres erfaringer og oplevelser med enhver 

kreativ produktion, velvidende at de hver gang former en unik 

oplevelse af virkeligheden. Men disse kunstnere ved også, 

at de står på skuldrene af dem, der er kommet før. I tidligere 

årtier har kunstnere og kunstens forkæmpere sagt meget af 

det, som er blevet bemærket her. 

 Og nu kan vi se hjernen, mens de områder, der involverer 

langtidshukommelse, kommer til live i en persons optræden 

eller produktive proces. Det fortæller os noget om, hvordan 

de 70 % af hjernen, der ikke er direkte beskæftiget med 

Nysgerrige blikke i Olafur Eliassons Model Room. Foto: Anders Sune Berg
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kognitivt arbejde, i virkeligheden understøtter tænkning, 

planlægning og forestillingsevne. Det gælder også inden for 

det, som tilsyneladende er passiv fortolkning af kunst på 

kunstmuseer, historiske museer eller videnskabelige museer, 

samt i koncertsale og teatre. Tænk på, hvordan vi skifter 

stilling og bevæger hovedet i løbet af en forestilling, præcis 

som kunstnere også gør, når de øver sig. Desuden mindsker 

enhver vanemæssig eller automatiseret bearbejdelse af 

lokomotoriske handlinger hjernens behov for konstant på ny at 

skulle bearbejde lynhurtige dansetrin eller fingerbevægelser, 

som kræves, når musikere lærer at spille nye kompositioner 

eller afprøver improvisationer med nye orkestermedlemmer. 

Kognitiv fleksibilitet understøtter vores livslange evne til at 

genfortolke noget, som vi ellers har troet, at vi kendte alt til. 

For både unge og for folk, der befinder sig på senere stadier 

i livet, er nøglen til neurologisk støtte og udvikling forbundet 

med at bevare, eller endda forbedre, specifikke kognitive 

evner gennem vedvarende lokomotorisk øvelse – inden for 

alle kunstformer. Vi stoler på, at kunsten i sig selv indeholder 

potentialet til at motivere elever og studerende til at blive ved 

med at lære, og modne kunstnere til at bevare ønsket om at 

øve sig og blive bedre og lære endnu mere.

 Til slut skal det siges, at det er vigtigt for undervisere 

og elever inden for kunsten at huske på en relativt ukendt 

opdagelse fra neurovidenskaben. Ændringer i neuronale 

forbindelse kan opstå på ganske kort tid, når personer lærer 

sig nye kunstneriske færdigheder. Men hvis disse ændringer 

skal ’sætte sig fast’, må man blive ved med at øve sig og lære. 

Ellers vil erindringen om de færdigheder eller koncepter, man 

lærte sig i det korte tidsrum med intensivt engagement i 

kunsten begynde at falme, for til sidst helt at forsvinde. 

 Det er givet, at der stadig er meget at opdage og 

tænke over i neurovidenskabens igangværende arbejde 

med at udforske forskellige aktiviteters virkning på 

hjernen, deriblandt kreative, kunstneriske aktiviteter. Men 

denne inspirationsdag har peget deltagerne i retning af, 

hvordan læring gennem og om kunst kan være til gavn 

for studerendes og elevers og, ikke mindst, udsatte, 

marginaliserede unges liv. Vores stadige rolle som lærere og 

kunstnere må være at blive ved med at betragte os selv og 

andre, mens vi skaber og studerer kunst. Derved kan vi sikre 

os, at vi vil udvikle vores egen værdsættelse af og forståelse 

for den gave, det er at lære gennem alle former for kunst. 

Læsere kan kontakte Heath på sbheath@stanford.edu med 

yderligere spørgsmål eller for at finde flere referenceværker.
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Shirley Brice Heath er Margaret Bailey professor emeritus 

i engelsk litteratur og professor emeritus i lingvistik og 

antropologi på Stanford University, Californien. Brice 

Heath har i sin forskning fokuseret på, hvordan kunst og 

kultur i tværfaglig undervisning kan styrke studerendes 

læringspotentiale og motivation.

Shirley Brice Heath i Louisianas Bådehus. Foto: Lola Maria Rønde
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Anna Engberg-Pedersen er mag.art. i kunsthistorie og leder 

af afdelingen for research and communications hos Studio 

Olafur Eliasson i Berlin.

FORNEMMELSER FOR GANG – MANUAL

Workshoppen bestod af en række eksperimenter med fokus 

på krop og rum. Anna Engberg-Pedersen tog deltagerne med 

ud på en række walks i parken, hvor det handlede om at føle 

landskabet, og lade sanserne snyde kroppen.

Netværksgang:

I skal være en gruppe. Bed alle om at strække armene helt 

ud og placere sig, så de lige akkurat kan røre hinanden med 

fingerspidserne. Forsøg at holde samme position og afstand, 

mens I går gennem parken i fem minutter.

Skrå gang:

Start på toppen af en skråning. Kig ned ad skråningen, og 

prøv at se den, som om den er lige. Gå ned ad skråningen, 

som om du gik lige ud.

Skrå gang (variation I):

Start på toppen af skråningen. Gå baglæns ned ad 

skråningen.

Skrå gang (variation II):

Start ved foden af skråningen. Kig op og prøv at se 

skråningen, som om den er lige. Gå op ad skråningen, som 

om du gik lige ud.

Skrå gang (variation III):

Luk dine øjne, men du går op eller ned ad skråningen. 

Forestil dig, at der ikke er nogen skråning.

Foto: Thilo Frank

WORKSHOP
FORNEMMELSER FOR GANG

VED ANNA ENGBERG-PEDERSEN / STUDIO OLAFUR ELIASSON
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Lærerne afprøver ’skrå gang’ fra Olafur Eliassons gang-manual. Fotos: Lola Maria Rønde
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LÆRERPERSPEKTIV
KEMI OG DESIGN 
– I MØDET MED OLAFUR ELIASSON

LÆRERE: ANNE SOMMER PETERS OG BENNY RIBERHOLDT WINTHER, 

HANDELSGYMNASIET OG LYNGBY GYMNASIUM KNORD

FAG: KEMI C OG DESIGN C

CASE
Eleverne starter med at lade sig inspirere af Olafur 

Eliassons brug af farver i forhold til rummelighed og flader 

med udgangspunkt i udstillingen på Louisiana. Eleverne 

arbejder med de to fag, design og kemi, i forhold til et fysisk 

produkt. Produktet er en pavillon til et udeområde på  

Lyngby Gymnasium.

INDHOLD I LÆRING:

• De skal lære om farvernes blandingsforhold og deres 

bestanddele. De skal lære at analysere farver kemisk 

som fysisk ved spektrofotometri. 

• De skal arbejde med farvernes symbolik og deres 

stemningspåvirkning af fysiske rum. Eleverne skaber 

selv et farvespektrum med et blandingsforhold af mindst 

to farver på papir. De anvender farvernes symbolik ifølge 

Goethe til at skabe en stemning i pavillon. 

HENSIGT 
Hvordan kan to gymnasiale fag finde en fællesnævner i kunsten 

og eksperimentere ud fra denne - i dette tilfælde farverne? 

Kunsten åbner for en anderledes indgang til fagene, men ender 

så fint i et fælles forløb med fokus på farver. 

SPØRGSMÅL OG UNDREN 
Hvad kan eleverne lære af Olafur Eliassons kunst? 

• Farvernes sammensætning i forhold til form og lys. 

• Eksperimentet i forhold til form, materiale og lys. 

•  Hvordan kemi/fysik og designfaget har fælles fokus og 

bliver anvendt på tværs i et forløb. 

KERNESTOF 
KEMI: Analyse af et stof. Analyserer farvernes kemi og deres 

eksperimentelle tolkning. Eleverne analyserer et par af 

farverne fra udstillingen på Louisiana ved spektrofotometri. 

Scanner farverne for deres absorbans. Analyserer farven 

ved at opløse den og finder dermed farvens bestanddele. 

Eleverne analyserer egen farvepalet til pavillon. 

Bæredygtighed: Grønkornet absorberer rødt. Grønt er 

godt for vores miljø

DESIGN: Rummelighed og fysiske omgivelser. Eleverne 

arbejder med rummelighed i forhold til et specifikt fysisk 

område. Igennem en designproces skaber eleverne et rum 

– en pavillon – som et pausested for skolens elever. De 

arbejder med afstemninger af farver i forhold til formgivning. 

Farvelære: kompendium - teori om komplementærfarver – 

Goethes efterbilleder. 

LITTERATUR
Goethe, J.W. & Matthaei, R. (1971). Goethes Farvelære, 

udvalgt og kommenteret af Rupprecht Matthaei (red.), 

København: Hernovs Forlag 1981

Boëtius, H. (2015). I sansningens enhed. En bog og Goethes 

farvelære (red.), København: Multivers APS forlag.
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Olafur Eliasson: Between inside and outside, 2008. Louisiana Museum of Modern Art

HVAD GJORDE VI? 
I dette forløb tog vi udgangspunkt i en aktuel udstilling 

på Louisiana, og fagene fandt sammen i et fælles fokus 

– analyse af farverne og deres bestanddele. Vi anvendte 

udstillingen med kunstneren Olafur Eliasson til et 

eksperiment bygget på kemi og farvelære i forhold til fysiske 

omgivelser. Eleverne modtog undervisning i udstillingen 

som en opstart på forløbet. Der blev i undervisningen 

anvendt arbejdsmetoder som designproces, analyse og 

formgivning af produkt. Arbejdsformen var gruppearbejde 

med elevstyring i forløb og udførelse.

DET PRAKTISKE 
Det kræver ekstra forberedelse at arbejde med et 

tværfagligt forløb. Som undervisere brugte vi ekstra tid til 

planlægning og udførelse af projekt plus tid på museet til 

research og idéudvikling. 

ERFARINGER OG EVALUERING 
En stor succes og et forløb, som vi ønsker at gentage med 

andre klasser. Eleverne var meget optaget af forløbet og 

arbejdede koncentreret og målrettet med opgaven. De 

afleverede flotte resultater og gav efterfølgende forløbet 

en god evaluering.

PERSPEKTIVERINGER
Forløbet har efterfølgende givet afkast til andre tværfaglige 

forløb med brug af kunsten til inspiration og idéudvikling. 

Fagligt giver et forløb som dette eleverne en forståelse for 

fagenes sammenhæng, og fagene bliver virkelighedsnære 

og aktuelle. 

GODE RÅD?
Find en fællesnævner for fagene, og gør forløbet enkelt og 

ligetil. Prop ikke for meget faglighed ind, men lad opgaven 

vokse med eleverne. 
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AFRIKA  
I NYT LYS 
MARTHA FLEMING
METTE KIA KRABBE-MEYER
JEANNETTE EHLERS

INSPIRATIONSDAG
9.4. 2015, KL. 9-16.30
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Mange kunstnere benytter sig af den slags komplekse 

vidensteknikker, som gode lærere stræber efter at indpode 

hos deres elever. Teknikkerne omfatter velorienteret og 

uafhængig observation, analyse, syntese, aktionsforskning 

og beslutningsprocesser, som på samme tid involverer 

materialer, koncepter og kontekster. Målet med mit 

bidrag til inspirationsdagen var at henlede underviseres 

opmærksomhed på disse teknikker og processer. Det gjorde 

jeg ved at vise de måder, som jeg mener, bestemte værker 

er frembragt på, og ved at fremhæve den vifte af emner, 

man kan beskæftige sig med ved at følge en kunstners 

arbejdsprocedurer. 

 Der er sket betragtelige fremskridt inden for kunst-

uddannelse, når det gælder det receptionen af (eller 

’oplevelsen af’) kunst og af genskabelsen i lille skala – 

enten miniaturereproduktioner af konceptuelt komplekse 

værker i umiddelbart tilgængelige materialer eller ved at 

bruge de samme materialer til at skabe objekter, der er 

inspireret af disse værker. Der er nu et enormt potentiale 

for undervisere i at udforske nye områder, som både er 

sværere og mere givtige: produktionen. Undervisere kunne 

tage det næste udfordrende skridt og begynde at udtænke 

undervisningspraksisser, som medvirker til at formidle hele 

rækken af processer i uddannede og engagerede kunstneres 

research, tænkning, viden og dannelse.

 En mulig måde at gøre det på er, hvis museernes 

kunstformidlere samarbejdede med kunstakademierne 

om at forstå, hvilken træning og uddannelse der skal 

MARTHA FLEMING, KUNSTNER, KURATOR MM.

TRÆDESTEN OG 
TANKESTRØMME
KUNSTNERE OG DET INTERDISCIPLINÆRE

← Deltagende i inspirationsseminaret Afrika i nyt lys oplever Richard Mosses 

videoinstallation The Enclave, 2013. Foto: Kim Hansen

til for at blive professionel kunstner. Igangværende 

forskningsprojekter i Storbritannien, som for eksempel ”Art 

School Educated” på TATE, kan bruges her, og der er mange 

muligheder i selve kunstpraksissens educational turn.

 Min oprindelige forelæsning involverede et tæt samspil 

mellem tekst og billede, som ikke helt kan gengives på tryk. 

Trædesten over Rothnay-floden i nærheden af Ambleside i England (2012). Strobilomyces, 

CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.
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Jeg håber, I vil kunne finde henvisninger til nogle af det 

andet undervisningsmateriale, jeg omtaler, online, og jeg har 

inkluderet flere webadresser til sidst.

 På de følgende sider vil vi rejse fra Louisiana Museum of 

Modern Art i Humlebæk til South Kivu i det østlige Congo. 

Noget af rejsen vil foregå på tværs af kontinenter og mellem 

kulturer. Noget af rejsen vil være interdisciplinær, fra kunst 

til videnskab og tilbage igen. Noget af den vil være en 

tidsrejse, og atter andre dele af den vil indebære ture ind i 

sindstilstande, som vil være nye og ukendte for os.

 Den slags rejse er mulig, når man beskæftiger sig med 

kunst, og når vi tænker sammen med kunstnere – når vi 

lærer, hvordan kunstnere tænker, og vi dermed lærer en ny 

og yderst produktiv måde at tænke på. Denne tankegang 

er både pragmatisk og materielt prosaisk; den er ligeledes 

meget konceptuel og ofte radikal. Den er forankret i både ting 

og idéer: Den er på én gang konkret og abstrakt, håndgribelig 

og konceptuel. 

 Jeg inkluderer en kortskitse, som vi kan bruge til at 

bevæge os fra én disciplin til en anden og tilbage igen. 

Jeg håber, at dette kort er med til at hjælpe elever med at 

kombinere discipliner for at kunne beskæftige sig med idéer 

og forstå, hvordan kunstnere og de værker, de laver, kan føre 

os alle frem til bedre måder at tænke på, tænkemåder der 

sættes fri af discipliner og ikke begrænses af dem. 

 Jeg vil begynde at tegne vores kort på et sted og ved et 

billede, som vil være velkendt for jer som lærere. Det er et 

billede af trædesten i en bæk. Dette billede bruges ofte til 

at demonstrere over for elever, at der findes en vej, som kan 

navigeres ved hjælp af viden og selvudvikling. Billedet er en 

bogstavelig inkarnation af en læringsteorimetafor udviklet 

af Guy Claxton og beskrevet i hans bog Teaching to Learn: 

A Direction for Education fra 1990.¹ Claxton påpegede, at 

progressiv udviklingsmæssig læring indebærer, at læreren 

lægger trædesten til rette for eleven. Det betyder, at læreren 

er nødt til fuldt ud at forstå, hvor enhver elev befinder 

sig på et hvilket som helst givent tidspunkt, intellektuelt 

såvel som emotionelt, for at kunne anbringe den næste 

sten på det rigtige sted for den pågældende elev. Claxton 

understreger, at det enorme repertoire af læringsstrategier, 

som de lærende er i besiddelse af, omfatter flere, som 

er yderst nyttige – om end nogle er mere passende og 

bedre brugt uden for klasserummet. Han siger: ”Hvis 

folks læringskompetence ikke udvikler sig, er det ikke på 

grund af ’manglende evner’, men på grund af mangel på 

hensigtsmæssige erfaringer og/eller på de emotionelle eller 

Diagram med sammenhængende disciplinære hjul, opdelt efter de tre kanoniske 

vidensfelter (2011). Martha Fleming.

situationelle vilkår, som sætter disse mennesker i stand 

til at udforske og udvide de aktuelle grænser for deres 

færdigheder som lærende.”²

 Han taler muligvis om det, der sker, når de lærende 

ikke har lyst til at holde sig til trædestenene, men også 

vil ned i vandet og plaske rundt i floden. Den slags 

aktiviteter må opfattes som hensigtsmæssige erfaringer 

og læringskompetencer – de involverer at gå helt ind i en 

sammenhæng for at føle og forstå den. Hvordan kan vi få – 

og give – både trædesten og tankestrømme?

 At tænke med kunstnere er én måde. Når vi ’tænker 

med andre’, som kender både strøm og sten, kan vi få 

begge dele. Fordybelse i kunst og kunstnere er et af de 

situationelle vilkår, der sætter folk i stand til at udforske 

og udvide de nuværende grænser for deres færdigheder 

som lærende, og museumsbesøg er en måde at gøre det 

på. Man siger ofte, at det vigtigste, elever lærer af gode 

lærere, er hvordan man lærer. Viden om hvordan man 

lærer – hvordan man observerer, reflekterer, forstår, 

samarbejder, skaber og så bevarer denne forståelse – 

handler også om at blive bevidst om det unikke i ens egne 

tankeprocesser. Det handler om at se denne unikhed 

som en styrke, der kan bygges videre på ved at tilegne sig 

supplerende tænkefærdigheder.

 Det er sådan, vi lærer de store intellektuelle discipliner 

som sprog, litteratur, logik, matematik, musik, astronomi, 

geologi, geografi, naturhistorie og billedkunst. 
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 Ser man på mit disciplin-diagram, et antal ringe inden 

i hinanden, genkender vi den vestlige verdens tre store, 

kanoniske områder inden for intellektuel praksis – kunst, 

videnskab og humaniora. På mange måder har disse 

tre områder indtil for ganske nylig været holdt adskilt i 

skolesystemet, hvor man har undervist i dem hver for sig. Selv 

nu opfattes interdisciplinær undervisning primært som en 

måde at inddrage forskellige læringsstile. 

 Skal man for eksempel undervise i Fibonaccis talrække 

i matematik, kan man bruge musik til nogle elever, 

diagrammer til de visuelt lærende eller bruge naturhistorie 

og naturligt forekommende fibonaccirækker, som de kan  

ses i nautilskaller, blandt andet.

 Det er en vigtig måde, hvorpå affordances skabes 

for en vifte af læringsstile, hvor man bruger en 

disciplins fodfæste som trædesten på vejen til en ny 

disciplin. Men det udgør ikke i sig selv det interdisciplinære: 

Det fører ikke flere fag og discipliner sammen og bevirker 

større forståelse for noget mere komplekst, noget som 

hver enkelt disciplin er bevidst om kun at besidde en delvis 

forståelse af. Noget mere komplekst som for eksempel en 

orkan. Eller klimaforandringer.

 For at kunne forstå og bremse klimaforandringer 

har man ikke kun brug for meteorologer. Man skal også 

bruge biodiversitetsspecialister, energiteknologer, 

miljøhistorikere, økonomer, samfundsforskere, 

eksperter i international jura, computermodelteknikere, 

socialantropologer, geologer, civilingeniører, kemikere, 

politikere, politiske aktivister, byplanlæggere, oversættere, 

hydrologer og andre.

 Men mest af alt har man brug for en proces, en kontekst, 

en metodologi gennem hvilken disse meget forskellige 

discipliner kan komme til at forstå hinanden og hinandens 

arbejdsmetoder, og som i sidste instans sætter dem i stand 

til at skabe helt nye metodologier for produktivt samarbejde. 

Det er, hvad jeg ville kalde det interdisciplinæres 

problemløsende modus i storstilede projekter. Denne 

modus er meget grundigt skitseret i en banebrydende 

dansk undersøgelse af interdisciplinæreudviklinger inden 

for undervisning og forskning, publiceret i 2008.³ Selv 

om undersøgelsen nu er syv år gammel, fremstår den 

stadig klar, koncis, omfattende og pragmatisk, såvel som 

nytænkende. Det er adjektiver, jeg ofte kommer i tanke om, 

når jeg tænker på Danmark og danskerne.

Logaritmisk spiral i gennemskåret nautilskal (2004) Chris 73, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia 

Commons.

Orkanen Sandys gylden fibonaccispiral, søndag d. 28. oktober 2012, kl. 18.45. EDST: 

satellitbillede fra NASA, stillet til rådighed af NOAA, grafisk tilretning af James Leftwich.
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 Publikationen begynder med at skitsere forskellene 

mellem det multidisciplinære og det interdisciplinære. I det 

multidisciplinære samles arbejdsgrupper om at arbejde 

på en fælles opgave, hvorefter de forlader processen 

uforandrede. Det svarer til det vi talte om med hensyn 

til undervisning i fibonaccitalrækker, hvor eksempler fra 

naturen bruges for at imødekomme forskellige læringsstile. 

Inden for det interdisciplinære, på den anden side, resulterer 

problemløsningsprocessen i sidste 

ende i et helt nyt forskningsområde, 

en ny metode, praksis eller endda 

disciplin. 

 Man hvad sker der, når man 

kun er én person og ikke et stort, 

samarbejdende videnskabeligt hold? 

Og hvad nu hvis det problem, man skal 

løse, er et, der er af så filosofisk natur, 

at ingen overhovedet har lagt mærke til 

det endnu? 

 Det er sådan, det er for kunstnere. 

Kunstnere tænker ikke lineært, 

i en retning, med udgangspunkt 

i én bestemt disciplin og derfra 

bevæger sig ad én bestemt kurs. 

Kunstnere er trænede intellektuelle 

opdagelsesrejsende og opretholder 

deres smidige koncentrationsevne for at kunne tænke i 

flere forskellige retninger ad gangen og finde måder, hvorpå 

koncepter og spørgsmål hænger sammen, og dermed bringe 

disse usynlige sammenhænge op til overfladen. Derefter gør 

de, gennem den kunst de laver, værkets beskuer eller værket 

opmærksomme på dem.

 Kunstnere bevæger sig sidelæns hen over indbyrdes 

afvigende objekter, idéer og kontekster i jagten på 

underliggende strukturer, der ligger så dybt, at det nogle 

gange kan være svært at følge dem – men ligesom med 

mange andre vanskelige opgaver er det umagen værd. 

Kunstnere vælger deres undersøgelsesmetoder, alt efter 

hvor de befinder sig i tankestrømmen på et givent tidspunkt 

i udviklingen af det projekt, de arbejder på. De vælger ikke 

en gennemprøvet undersøgende faglig metode og holder 

sig slavisk til den, som man ville gøre inden for videnskab: 

De anvender, vælger og lærer de metoder og værktøjer, de 

skal bruge for at komme i dybden med det, der interesserer 

dem. De vælger materialer, som kan vise beskueren vejen 

gennem deres interdisciplinære undersøgelser. Det er 

nogle af trædestenene i deres tankestrømme. Det er det 

interdisciplinære i potent mikroform.

 Når kunstværker er bedst, fremstår de som yderst 

komplekse destillater og synteser af forskellige materialer, 

idéer, metoder, kontekster og referencer. Det gør kunstværker 

ekstremt velegnede til undervisning i konkretiseret tænkning 

– interdisciplinær tænkning. På en måde er undervisning i 

interdisciplinær tænkning med kunst lidt det samme som 

det, kunstnere gør, når de laver kunst – 

bare i omvendt rækkefølge.

At observere og diskutere alle de 

elementer, der indgår i et kunstværk, 

indebærer i en vis forstand at man 

skiller det ad for at se, hvordan det 

virker. Det er her, kunstneres processer 

og metodologier som interdisciplinære 

tænkere kan afdækkes. Det er her, 

du og dine elever kan begynde at 

lære ikke bare nye ideer, men også 

nye undersøgelsesmetoder. For 

koncentreret opmærksomhed på de 

forskellige registre, der har betydning 

i et kunstværk, kan også sende én ud 

på forskellige veje til viden – alt det, 

som en kunstner har syntetiseret 

sammenhængende i et kunstværk, kan 

også pege tilbage i retning af den oprindelige disciplin og 

frem mod en større kontekst. Gennem omhyggelig analyse 

kan man finde alt fra film, historie, sociologi, teknologi, 

økonomi, politik, materiallære, ingeniørvidenskab, sprog, 

fysik og naturhistorie i de kunstværker, der er udstillet her 

på Louisiana. Det interessante er de måder, hvorpå disse 

fagområder interagerer med hinanden i kunstværkerne – 

meget anderledes end den adskilte måde, man sædvanligvis 

underviser i dem på. 

 Nu hvor vi har vores kort, er vi klar til at tage de første 

skridt på vores rejse fra Humlebæk til South Kivu i det 

østlige Congo. Vi begynder meget tæt på, hvor befinder os 

nu. Vi begynder med et værk af den finske videokunstner 

Salla Tykkä. Hendes film Lasso fra 2000 er en del af 

Louisianas samling og er optaget i Finland.4 

 Det giver en stærk genklang at kunne se denne film på 

Louisiana, da modernistisk arkitektur spiller så stor en rolle 

i værket. Det sociale demokratis rolige bekvemmelighed 

– en af civilisationens store bedrifter – er på en måde 

inkarneret i den hjemlige modernisme, der findes i de 

 AT OBSERVERE 
OG DISKUTERE 
ALLE DE 
ELEMENTER, DER 
ER TIL STEDE I 
ET KUNSTVÆRK, 
INDEBÆRER I EN 
VIS FORSTAND 
AT MAN SKILLER 
DET AD FOR AT 
SE, HVORDAN DET 
VIRKER.  
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Lasso (2000), Salla Tykkä. 35mm film / video, Dolby Surround Sound, 3 minutter og 48 sekunder.
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Og det er det, vi skal. Med  

en øget fornemmelse for Louisianas 

arkitekturs kulturelle specificitet  

bruger vi rodeolassoens trædesten  

til at foretage vores første spring på  

tværs af kontinenter ved hjælp af 

kunstværker fra Louisianas samlinger.  

Vi skal til Nordamerika.

Dette fotografi af Richard Avedon er ét 

af cirka 700 fotografiske portrætter, han 

tog af mennesker fra den vestlige del af 

USA i løbet af en femårsperiode fra 1979 

til 1984. Det er af en mand, der kalder sig 

Joe College, en professionel rodeorytter, og 

hans ledsager Teresa Waldron på 14. Det 

er taget i Sydney i Iowa 11. august 1979. Avedon har ganske 

bevidst sørget for at gøre opmærksom på Teresa Waldrons 

alder – hun er endnu ikke myndig – i kunstværket ved at 

inkluderer den i titlen. Det er, som om også han var lettere 

rystet over at se så ung en pig i så barskt et miljø.

 Jeg har ikke til hensigt at antyde, at dette par er mere 

’virkeligt’ end parret i Salla Tykkäs film, for begge par har 

Teresa Waldron, fourteen year old, and Joe College, rodeo contestant, Sydney, Iowa, August 

11, 1979 (1979).  Richard Avedon. Sølvprint på aluminium.

hjem, der skildres i Lasso, og 

som genspejles i Louisianas 

modernistiske arkitektur.

 Den unge mand har nærmest 

sprængt sig vej ind i denne 

velordnede ro, i perfekt balance i 

sit kraftige, organiske reb, som slår 

et fascinerende hul i den velkendte 

æstetik, der blev frembragt i en 

periode i 1960’erne sammen 

med optimistiske førsteverdens-

socialdemokratier – ikke bare i 

Skandinavien, men også andre 

steder. Fænomenologisk er det, 

han gør med rebet, tilsyneladende 

det stik modsatte af den arkitektoniske modernisme,  

men det sker ikke desto mindre i samme tid og på  

samme sted i denne boligmæssige kontekst fra midten  

af sidste århundrede. 

 Han er ikke flot, han er ikke solbrændt, han er ikke 

klædt i cirkuskostume. Men hans totale koncentration og 

forbløffende evner er betagende for pigen udenfor, og for 

os som publikum. Mens han bevæger sig gennem lassoen, 

er det, som om han hopper fra en kultur til en anden; fra 

sit eget sted i en forstad til Helsinki til der, hvor han kunne 

være, i det amerikanske vesten, ved et rodeo, måske. Han 

er to steder på én gang, og det samme er hun på den anden 

side af ruden. Og begge hænger de i Ennio Morricones 

filmmusik fra Once Upon a Time in the West (Vestens hårde 

halse), skrevet i 1968, måske endda samme år som filmens 

modernistiske hus blev bygget.5

 Det er vigtigt at understrege, at nogle af de bedste 

westernfilm – de såkaldte spaghettiwesterns som for 

eksempel Once Upon a Time in the West – ikke blev lavet 

af amerikanere i Amerika, men derimod af en italiener i et 

nordafrikansk landskab. Denne kulturelle disjunktion tager 

Salla Tykkä med over i sit arbejde, ikke kun i denne korte 

fortælling, men også med den reference, som udgøres af 

hendes valg af musik. 

 Udover at være et værk om identitet og personlig 

tiltrækning er Lasso utrolig velegnet til at undervisningsbrug, 

fordi man med eleverne kan diskutere måder, hvorpå de kan 

blive bevidste om deres egen kultur og omgivelser, og bevidste 

om de måder, hvorpå de opfatter og oplever fjerne kulturer fra 

en position i deres egen kultur. Selvbevidsthed er et glimrende 

udgangspunkt for en rejse til andre kulturer.

 HAN HOPPER 
FRA EN KULTUR 
TIL EN ANDEN; 
FRA SIT EGET STED 
I EN FORSTAD 
TIL HELSINKI TIL 
DER, HVOR HAN 
KUNNE VÆRE, I 
DET AMERIKANSKE 
VESTEN, VED ET 
RODEO, MÅSKE  
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Cowboy på springende hest, Pioneer Days Rodeo i Ogden, Utah (2011). Josh Ashdown. End of the Trail (1894). James Earle Fraser. Foto: Shawn Conrad (2013), CC-BY-SA 3.0, 

Wikimedia Commons.

en lige, om end forskelligartet, stærk tilstedeværelse i 

deres tvetydige forhold. Men jeg vil sige, at Joe og Teresa 

skærer lige gennem enhver romantisk forestilling om det 

amerikanske vesten som et mulighedernes land og giver en 

intens fornemmelse af den modgang og fattigdom, der lurer 

bag den amerikanske drøm og endda spaghettiwesterns. 

 Rækken af westernportrætter lavet af Avedon var en 

stor overraskelse dengang – især fordi han var kendt for 

sine portrætter af berømtheder.6 I de 

mellemliggende 35 år er vi blevet bedre 

bekendt – især på det allerseneste – med 

sandheden og den voksende økonomiske 

ulighed i tilsyneladende overordentligt 

fremgangsrige førsteverdensøkonomier, 

og disse fotografier giver mulighed for at 

tale med elever om økonomisk ulighed, 

ikke bare i USA, men også i andre ilande 

som Danmark. I fotografiet af Joe og 

Teresa medtog Avedon alt, hvad der var 

i hans tankestrøm og det, som fandtes 

lige for øjnene af ham: ulighed mellem rig 

og fattig, mænd og piger, land og by, og et 

sted i baggrunden også uligheden mellem 

mennesker og dyr. Rodeo er en meget 

stiliseret og dødsens farlig disciplin for både mennesker  

og dyr, og samtidig en ekstremt kommerciel sport i både 

USA og Canada. Der er selvsagt også andre uligheder, man 

kan tale om, hvis vi ser på rodeo. Der er cowboys, og så er 

der ’indianere’.

 I et kort essay fra 1985 skriver Laura Wilson 

om at arbejde sammen med Richard Avedon om 

westernportrætterne: ”Vi så ikke indianere, der ligner dem 

på Edward Curtis’ portrætter – urokkelige, ædle og stærke. 

Navajo-, ute apache- og crow-stammerne synes alle at 

have alvorlige problemer med alkoholisme. Ingen ved 

tilsyneladende helt hvorfor. Nogle tilskriver problemerne 

selve livet i reservaterne – isolation, jobmangel, opbrudte 

familier og afhængighed af sociale 

ydelser. For mange af de indianere, 

vi talte med synes muligheden 

for succes i det kontemporære 

Amerika at være noget 

meget fjernt.”7 

Kunstneren Jimmie Durham 

blev født som ulveklan-cherokee 

i Arkansas i 1940. Durham er 

en meget respekteret ledende 

skikkelse i den kontemporære 

kunstverden såvel som i 

aktivistmiljøer, der beskæftiger sig 

med oprindelige folks rettigheder. 

Han er også en fremragende 

satiriker, som bruger ironisk humor 

i sit arbejde: Han elsker sprog og ordspil – lingvistiske 

teknikker, som han gør god brug af. Et grundigt blik på 

et af de værker, der findes her på Louisiana, kan afsløre, 

hvordan og hvorfor det virker – afsløre hvilket ’arbejde’, 

kunstværket egentlig udfører. Hvis vi piller det fra hinanden, 

 DISSE 
FOTOGRAFIER 
GIVER MULIGHED 
FOR AT TALE 
MED ELEVER 
OM ØKONOMISK 
ULIGHED, IKKE 
BARE I USA, MEN 
OGSÅ I ANDRE 
ILANDE SOM 
DANMARK  
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 Dette amerikanske slangudtryk – ”the shirt off my back”, 

som det lyder uoversat – hentyder til situationer, hvor noget 

er så dyrt for et menneske, at det koster dem den skjorte, 

de har på. Jimmies skjorte er viklet rundt om røret, som 

om den var en saddel på en hest eller et saddeltæppe. Og 

sammenligningen mellem rodeohesten og rytteren går 

længere endnu. De bukke af træ, som 

røret hviler på, er af den slags, som 

en tømrer ville bruge til et stykke træ, 

der skulle skæres over – de hedder 

”sawhorses” på engelsk. Pludselig 

kan vi virkelig se den rytterløse hest, 

som denne skulptur danner af så 

forskelligartede elementer.

 Det ser også lidt industrielt ud, 

hvilket underbygges af titlen. Hvilke 

typer af industri bruger den slags 

 PLUDSELIG  
KAN VI VIRKELIG SE 
DEN RYTTERLØSE 
HEST, SOM DENNE 
SKULPTUR 
DANNER AF SÅ 
FORSKELLIGARTEDE 
ELEMENTER  

Cotton Canvas and Polyvinyl Chloride (1996). Jimmie Durham.

kan vi få et glimt af, hvad kunstneren har gjort – bare i 

omvendt rækkefølge. Vi kan forhåbentlig se, at han har brugt 

forskellige discipliner og registre for at få sine pointer frem.

 Skulpturens titel er faktisk en liste over nogle af de 

materialer, der er brugt til fremstillingen: Cotton Canvas 

and Polyvinyl Chloride (bomuldslærred og polyvinylklorid). 

Polyvinylklorid er en termoplasttype, 

lavet med en hel del fossile 

brændselsolier, som bruges i alt fra 

gulvbelægning til rør – det hentyder 

selvfølgelig til skulpturens store 

plastikrør. Bomuldslærred bruges 

til alt fra sengetøj til malerlærreder 

til skjorter – som eksempelvis den 

skjorte, der er viklet rundt om røret. 

Hvis skjorte er det? Er det Jimmies? Er 

han så at sige ’klædt af til skindet’? 
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plastikrør? Olierørledninger, som 

slanger sig gennem det amerikanske 

landskab på bukke – eller heste. 

 Store områder i Nordamerika er 

stadig omstridt territorium – land, 

der enten er taget fra, lovet til eller 

traktatforhandlet med de oprindelige 

folkeslag, som har boet der i mindst 

titusinder år længere end nogle af de 

europæiske kolonister fra det 17., 18. 

og 19. århundrede. I øjeblikket er der 

betragtelig aktivistisk virksomhed 

blandt oprindelige folk, som modsætter sig kommerciel 

olieudvinding fra indianske territorier og de ruter, som 

rørledningerne følger hen over  

indiansk land.8 

 Så Jimmie Durhams værk 

handler måske om en spøgelseshest, 

der for længst er væk og erstattet 

af oliedrevne køretøjer, sære fossile 

brændselsteknologier, som kræver 

vanhelligelse af landet og bogstavelig 

talt klæder umyndiggjorte, oprindelige 

folk af til skindet, mens rørledningerne 

fragtes på tværs af omstridte områder. 

Durham har gjort det med materialer, 

formelle metaforer og humor, der 

overføres fra sprog til objekt, samt en 

simpel præsentation, som man oven i købet let kan forestille 

sig at sætte sig op på og ride en tur. Vi kan se, hvad han 

har gjort, og hvordan han har gjort det. Durham hjælper 

med at omdanne alle disse elementer på en ny måde, som 

 Trans Alaska Pipeline (2005). Luca Galuzzi, www.galuzzi.it, CC-BY-SA 2.5. 

 DURHAM HAR 
GJORT DET MED 
MATERIALER, 
FORMELLE 
METAFORER  
OG HUMOR,  
DER OVERFØRES 
FRA SPROG TIL 
OBJEKT  
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Nowhere to Run: South Kivu, Eastern Congo (2010) Richard Mosse.

afslører en skjult underliggende struktur – en struktur med 

forudindtagede holdninger  

og kapitalinteresser. 

 Han peger os også i retning af presserende problemer 

relateret til fossile brændsler, og faktisk også til egentlige 

fossiler, og nærmer sig dermed geologien. Hvad er olie, og 

hvordan dannes det? Det er et vigtigt spørgsmål, hvis vi 

gerne vil forstå de økonomiske, politiske og miljømæssige 

kontekster, inden for hvilke Durhams skulptur befinder 

sig. I den forbindelse er vi nødt til at komme ind på lidt 

naturhistorie og lidt geologi, der minder lidt om, men ikke  

er det samme som den geologi, man måske kunne støde  

på i et klasserum. 

 Olie dannes af de organiske rester af forhistoriske 

dyr, som levede for hundrede tusindvis af år siden: Deres 

døde kroppe har været fanget og mast i pøle dybt nede 

i jordskorpen. Det er derfor, olie omtales som ’fossilt 

brændstof’: Fordi det i flydende form er præcis lige så fossilt 

som noget, man kan finde indkapslet i sten. Andre former 

for fossilt brændstof, for eksempel kul, er dannet af fossile 

planter – der hvor carbon opfanget af planterne, mens de 

levede, presses sammen til rene grafitter under geologisk 

pres og intens varme.

 Hvis man vil tale med sine elever og fysikken såvel 

som biologien i fossile brændstoffer, kan man tale med 

dem om ligheder og forskelle mellem forskellige former 

for kulstofgrafit, deriblandt kul og diamanter, som har den 

samme atomare struktur. Kul er blødt, ugennemsigtigt og 

almindeligt; diamanter er hårde, skinnende, gennemsigtige 

og meget sjældne. 

 Ligesom olie dannes diamanter dybt nede i jorden. Deres 

sjældenhed, også ligesom olie, gør dem til en værdifuld 

handelsvare, og de forhandles ofte illegalt. Der er særlige 

problemer med det, man kalder ’konfliktdiamanter’ eller 
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Martha Fleming er kunstner, forsker og kurator og har i 

mange år arbejdet med en interdisciplinær tilgang til kunst 

og videnskab, for eksempel på Science Museum og Natural 

History Museum i London og Medicinsk Museion  

i København. 

’bloddiamanter’. Det er diamanter, som udvindes og handles 

illegalt, ofte af modstridende parter i borgerkrige. Indtil for 

nylig var der ingen reguleringspraksisser, der blev brugt til at 

skelne de illegale sten fra dem, som var lovligt udvundet. Det 

betyder, som Global Witness-hjemmesiden fortæller os, at 

handel med alle mulige mineraler kan finansiere konflikter 

og vold, og disse mineraler kan ende i vores mobiltelefoner, 

bærbare computere, biler og smykker.9 Den Demokratiske 

Republik Congo er et af højrisikoområderne, når det gælder 

konfliktmineraler, hvor det er almindeligt kendt, at de 

krigsførende parter i borgerkrigen finansierer deres militære 

styrke og evnen til at slå hinanden ihjel via salg af illegalt 

udvundne og handlede mineraler. 

 Minerne kan findes i landskaber som dem, Richard 

Mosse har fotograferet – en kunstner hvis arbejder var 

udstillet på Louisiana i 2015. Mange af hans billeder er 

taget med Aerochrome, en film der registrerer det usynlige 

spektrum af infrarødt lys, som nu er stort set umulig  

at opdrive.10

 Så vi er kommet langt med vores kort. Vi begyndte på 

Louisiana og er omsider nået til Afrika. Vi er både i Afrika og 

på Louisiana. Vi er nået hertil via kunstneres tankestrømme, 

og vi har brugt de trædesten, de tilbyder os.

 Vi har været i Helsinki, Iowa, Alaska og Congo. Vi har 

været i Jordens indre og den forhistoriske biologi.

 Vi har set på individuelle identiteter og selvbevidsthed. 

Vi har set på påvirkningerne fra kolonihistorie og på 

teknologiske landvindinger.

 Vi har været i kontakt med arkitektur, fotografi, sprog, 

film og kunst. Vi har været inde på matematik, geologi, 

mineralogi, naturhistorie, meteorologi, cirkus og rodeo. Vi  

har set på materialer som olie, diamanter, kul, bomuld  

og polyvinylklorid. 

 Vi har besøgt et antal konfliktzoner; vi har set på 

økonomisk ulighed, miljøkamp, oprindelige folks rettigheder, 

spændinger mellem kønnene og mellem byboere og folk  

på landet.

 Vi har været mange steder, men det vigtigste af dem 

er der, hvor den interdisciplinære tænkning finder sted, 

hvor materielle ting og abstrakte idéer fra en bred vifte 

af registre smelter sammen på måder, der viser nye 

sammenhænge, giver os nye analysemetoder og nye måder 

at bruge de velstrukturerede discipliner, vi allerede har. Efter 

min mening er det lige så vigtigt, at elever forstår denne 

intellektuelle interdisciplinære proces, som det er, at de 

forstår selve de faglige grundlag. Når vi inddrager kunst for 

Foto: Rose English

at undervise i og lære det interdisciplinære, er det lige så 

vigtigt at dykke ned i kunstnernes processer og de emner, 

kunsterne tænker på og arbejder med, som det er at studere 

de kunstværker, de frembringer. Det er den udfordring og 

den mulighed, som undervisere i dag står overfor – både 

dem, som arbejder på museer og dem, som arbejder i 

skolerne. Det er tid til at tage et par waders på og træde  

ud i tankestrømmen. 
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Jeannette Ehlers er video- og fotokunstner, uddannet fra 

Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 2014 fik hun stor 

ros for den omfattende soloudstilling Say it loud! på Nikolaj 

Kunsthal. Ehlers behandler ofte temaer som identitet og 

tilhørsforhold, globalisering og historisk magt i sine værker, 

hvor hun også inddrager sin egen biografiske tilknytning til 

De Dansk Vestindiske Øer.

I workshoppen fokuserede Jeannette Ehlers på fravær 

og nærvær i sin kunst og arbejder helt konkret i sine 

videoværker, fotografier og performances med at fjerne 

og forskyde centrale elementer. I workshoppen arbejdede 

deltagerne, inspireret af Richard Mosse-udstillingen, med  

at fjerne, ændre og sample billeder og skabe nye 

fortællinger, hvor afrikanske slaver mødte den danske 

guldalders hovedværker.

INSTRUKTION TIL KOLONI-COLLAGE

Den danske kolonihistorie ligger indlejret i en lang  

række af den danske guldalders hovedværker – i 

handelsskibe, mondæne palæer osv. Men de færreste 

tænker på historien om Dansk Vestindien, når de ser på 

guldaldermalerier i dag. Koloni-collagerne handler om  

at gøre en usynlig historie synlig.

 Ved hjælp af et billedarkiv med danske guldalderværker, 

fotografier af København, ’slaveri-fotografier’ og den gratis 

app til iPad Photoshop Mix skulle deltagerne skabe collager. 

Collagerne skabes i grupper, hvor deltagerne fjerner, 

kombinerer og forskyder elementer fra forskellige billeder, 

så det færdige billede kaster nyt lys på fortællingen om den 

danske koloni-historie.

Foto: Carsten Bundgaard

WORKSHOP
KOLONI-COLLAGER

VED JEANNETTE EHLERS
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Fortid og nutid mødes på tværs af kontinenter i deltagernes koloni-collager. Foto: Louisiana Learning
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LÆRERPERSPEKTIV
CONGO — ET BRÆNDPUNKT I EUROPAS 
POLITISKE HISTORIE

LÆRER: METTE THORUP PEDERSEN, HELSINGØR GYMNASIUM

FAG: TVÆRFAGLIGT FORLØB PÅ EN STUDIERETNING MED FAGENE SAMFUNDSFAG A, 

NATURGEOGRAFI B OG MATEMATIK B

CASE
I forbindelse med et forløb om EU og et besøg i Bruxelles 

arbejdede vi i fagene samfundsfag, historie og naturgeografi 

med problemstillingen EU, kolonialisme og ressourcer, der 

blev til følgende problemformulering: Hvorfor er Congo, der 

er så rig på naturressourcer, et af verdens fattigste lande?

HENSIGT
Det tværdisciplinære forløb skal bidrage med så mange 

vinkler og facetter som muligt på undersøgelsen af 

problemformuleringen, der indeholder så komplekse 

problemer, at det tværfaglige kan medvirke til at skærpe den 

specifikt faglige undren hos eleverne og hermed forstærke 

de følgende refleksioner. Her kommer kunsten og den 

konkrete udstilling så tilpas ind med kunstnerens vinkler 

og fotografiske observationer på netop dette geografiske 

område, og gør visualiseringen af krigen og dens omgivelser 

til en del af læringen.

KERNESTOF
Som baggrundsstof havde eleverne (historie og 

samfundsfag) læst David Van Reybroucks bog Congo 

– Historien om Afrikas hjerte fra 2012, og de var 

bekendt med Conrad og Achebe. Det specifikt faglige i 

samfundsfag: Økonomisk udvikling, international økonomi, 

verdenssystemteori, EU og meget andet. Dog skal det 

nævnes, at Nationalmuseet har et hæfte, der omhandler 

Congo, som absolut er en værdifuld kilde. Vi havde derudover 

et foredrag og debat med Øjvind Kyrø, der også er forfatter 

til bogen Congo: Farezone 5. En rejse gennem verdens største 

krigsskueplads fra 2007.

SPØRGSMÅL OG UNDREN?
I kunstinstallationen blev eleverne med deres fysiske 

tilstedeværelse helt konkret vidner til Richard Mosses 

synsvinkel på krigen om Congos ressourcer og de levevilkår, 

dette medførte. Hermed kunne vi anspore eleverne til at 

finde årsager og forklaringer til det, de havde set ved at 

bruge den faglige læring fra de forskellige fag.

HVAD GJORDE VI?
I samfundsfag arbejdede vi med EU´s opbygning og stuktur, 

herunder forskellige former for told. Derudover gennemgik vi i 

økonomi teorier om handel, internationalisering, globalisering 

og afhængighedsteorier. Slutteligt har vi også inddraget FN´s 

rolle under krisen i Congo umiddelbart efter valget af Patrice 

Lumumba i 1961 ved at se en film om generalsekretær Dag 

Hammerskjolds forsøg som fredskaber for at relatere dette til 

den aktuelle politiske situation i Congo i dag.

 I historie blev der arbejdet med kolonihistorie med fokus 

på Belgien og Congo og set på danskere som deltagere 

i Congos historie bl.a. ved brug af Peter Mortensens tre 

dokumentarfilm om emnet.

 I naturgeografi blev der arbejdet med forekomsten af de 

naturressourcer, der findes i Congo lige fra gummi til uran og 

coltan. Derudover blev der set på Congoflodens betydning 
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som lokaliseringsfaktor og landskabet i Kivu-provinsen, 

som optakt til besøget på Louisiana med udstillingen af 

kunstneren Richard Mosse.

 Dansk arbejdede også med i det tværfaglige forløb 

og fokuserede på postkolonial litteratur bl.a. ved at læse 

Chinua Achebes roman fra 1958 Alt falder fra hinanden 

og sammeligne den med Joseph Conrads Mørkets hjerte 

fra 1899. Denne litteratur kan selvfølgelig også anvendes 

i engelsk og i øvrigt sættes i relation til Edward Saids 

teoretiske værk Orientalisme og konsekvenserne  

af kolonialismen.

 Vi havde som forberedelse haft et projekt med 

en huskunstner, der dels sørgede for at eleverne selv 

producerede en video og dels fik eleverne til at sætte ord 

på deres visuelle oplevelse, da produktionerne skulle 

vises og evalueres. Her kom eleverne konkret væk fra den 

gængse undervisnings til tider ’rigtige’ og ’forkerte’ svar, når 

oplevelsen af den enkelte video skulle forklares.

ERFARING OG EVALUERING
Efter besøget på Louisiana havde eleverne skærpet den 

visuelle oplevelse og sat tankerne i gang ud fra Mosses 

værker. Besøget var et udfordrende indspark i forhold til 

en studietur til Bruxelles. Her fik de en bevidsthed om 

økonomien bag de flotte palæer i Bruxelles, en nysgerrighed 

i forhold til det congolesiske kvarter i Bruxelles med caféer 

med bøger om og billeder af Patrice Lumumba. Også 

madkulturen blev udforsket og afprøvet, fx grillet gedekid 

med ris og stegte bananer. 

PERSPEKTIVERINGER
Der er ingen tvivl om, at det tværfaglige forløb på mange 

områder giver eleverne de bedste muligheder for at undre 

sig og se sammenhænge – og se andre sammenhænge, 

end hvad der eksempelvis præsenteres i lærerplaner 

eller medier. Hertil kan kunsten bidrage ved at afsøge 

andre indgange og vinkler, end vi kan tilbyde i den daglige 

undervisning i gymnasiet, således kan kunsten medvirke til 

at initiere elevernes mulighed for at reflektere.

GODE RÅD
Gode råd til andre lærere: forsøg at skabe rum for din egen 

kreativitet i den daglige undervisning.

DET PRAKTISKE
Rent praktisk holdt vi møder i vores lærerteam for at 

planlægge og koordinere undervisning, foredrag, besøget på 

Louisiana og den efterfølgende studietur til Bruxelles.

Gymnasieelever i Richard Mosse-udstillingen The Enclave, Louisiana Museum of Modern Art. Foto: Kim Hansen
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AF LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR,  

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION, AALBORG UNIVERSITET

KREATIVITET  
ER NOGET, DER  
KAN LÆRES

Vi lever i en tid, der kalder på mere kreativitet. Samtidig ser 

vi tendenser i retning af øget målstyring, standardisering 

og instrumentalisering af fagene i skolen. Sidstnævnte kan 

dræbe kreativitet, hvis det fører til en manglende sans for 

det, der ikke kan måles, og det, der endnu ikke findes. I 

denne artikel er det min intention at vise, at kreativitet er 

vigtigt for mennesker, uanset om det er på den økonomiske 

vækstdagsorden eller ej, og at kreativitet kan læres. Det 

sidste kræver øvelse med omtanke og didaktisk systematik.

HVORFOR KREATIVITET I SKOLEN?
En af de store udfordringer for regeringer og for forskere 

gennem tiden har været, hvordan kreativitet manifesterer sig 

i skolen og i de institutioner, hvor børn tilbringer store dele 

af deres vågne tid. Det store spørgsmål i den forbindelse er, 

hvordan man, som Sternberg og Lubert fremhæver det,”kan 

hjælpe børn til at udtrykke sig kreativt i tidens konforme 

kulturer” (Sternberg & Lubart, 1995). Mange forskere mener, 

at især skoler er med til at forhindre og ligefrem ødelægge 

børns kreativitet (Runco, 2003; Saracho, 2012). Andre viser 

gennem deres forskning, som eksempelvis undertegnede 

(Tanggaard, 2010; 2011; 2014), at skoler sagtens kan fremme 

elevers kreativitet, men at det fordrer, at de fagprofessionelle 

og elever arbejder systematik med kreativitet på samme 

måde, som de måtte arbejde systematisk med eksempelvis 

danskfagets almene og fagspecifikke didaktik. Hvis man vil 

have mere kreativitet, må man tage kreativiteten alvorligt og 

arbejde med det. Det, man giver opmærksomhed, får man 

mere af. En systematisk tilgang til kreativitet betyder i øvrigt 

ikke nødvendigvis, at man skal måle og veje kreativitet, men 

at man nøje overvejer sine didaktiske bestræbelser – sine 

hvordan, hvorfor, hvornår, med hvem og hvad? En systematisk 

tilgang til kreativitet kræver også, at man tør evaluere på de 

frem- og tilbageskridt, der om nødvendigt er involveret. 

 Der er naturligvis mange bud på, hvorfor kreativitet er 

essentiel for mennesker, for organisationer og for samfund i 

det 21. århundrede. Som Christian Stadil og jeg opsummerede 

det i bogen I bad med Picasso fra 2012, genudgivet i 2014 

på engelsk, japansk og koreansk, så lever vi i en kreativ tid. 

Ønsket om mere kreativitet er både en politisk intention, en 

økonomisk drivkraft i det 21. århundredes kreative økonomi 

og grundlaget for mange aktuelle skolereformer. Kreativitet 

er med andre ord blevet uomgængelig. Vi har brug for nye 

og betydningsfulde bud på, hvordan vi kan sikre bæredygtig 

vækst både nationalt og globalt, og hvordan vi skal håndtere 

økonomiske kriser, klimakriser, demografiske udfordringer, 

migrationsudfordringer og stadige større skel mellem 

mennesker nationalt og globalt – skel, der risikerer at erodere 

sammenhængskraft. Det kræver, at vi har evner og fantasi 

nok til at forestille os det nye samt til enten at genforvalte, 

reformere eller at nedbryde det gamle, der ikke fungerer 

mere, og det fordrer, at vi udvikler alternative produkter og 

leveformer, der kan blive betydningsfulde for os. Det peger 

samtidig på nødvendigheden af en bred forståelse  

af kreativitet.← Besøgende i Yayoi Kusamas Mirror Room Pumpkin, 1991. Foto: Kim Hansen
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KREATIVITET SOM FORESTILLINGS-
KRAFT OG FÆLLESSKABER?
Martha Nussbaum skrev i 2010 bogen Not for Profit, hvor 

hun argumenterer for, at de humanistiske og praktisk-

musiske fag har stor betydning for børn og unges 

udvikling og træning af empati, fordi man i forbindelse 

med disse fag træner evnen til at forestille sig den anden 

og det andet. Hun skriver følgende: ”It is the faculties of 

thought and imagination that make us human and make 

our relationships rich human relationships, rather than 

relationships of mere use and manipulation” (Nussbaum, 

2010, s. 6). Vores forestillingsevne og kreativitet er ifølge 

Nussbaum en forudsætning for udvikling af et demokrati, 

fordi det fordrer, at vi kan sætte os i den andens sted og ikke 

blot behandle den anden som et objekt. Hovedproblemet i 

dag er, at mange af disse fag opfattes som unyttige, og at 

man i stedet satser ensidigt på de funktionelle færdigheder 

i sprog og matematik, fag der naturligvis også rummer 

muligheder for at træne en art forestillingsevne, mens hvis 

aktuelle fortolkning ofte betyder, at der 

også i disse fag fokuseres mest på det, 

der kan måles. Uden en oplevelse af os 

selv og den anden som aktører i eget liv 

og i samfundsanliggender, er det dog 

umuligt for os at tage medansvar og 

deltage i opbygningen af fællesskaber. 

Opfattelsen af, at vi som mennesker 

er skabende, en forestilling, der får 

vind under sejlene i renæssancen i 

1400-tallet, gør os i stand til at gribe ind i livet og sammen 

med andre tilvirke nye praksisser. Kreativitet kan således 

ikke reduceres til at være en økonomisk vækstdriver, men 

er og skal forstås som en mere fundamental menneskelig 

kapacitet til at forestille sig det, der ikke er. Kreativitet er 

med til at opbygge fællesskaber, organisationer og samfund 

på en forventning om, at der er en dag i morgen. Kreativ 

kapacitet angår evnen til at kunne forestille sig den andens 

perspektiv og dermed sætte sig i den andens sted. Det 

burde være indlysende, at man i skolen kan træne denne 

forestillingskapacitet, og at især brugen af fantasi, empati 

og skabende aktiviteter er central. 

KREATIVITET SOM LIVSSKABENDE
Der er ingen tvivl om, at vi mennesker som art har forstået 

at udnytte, at vi kan foregribe og skabe fremtiden. Vi 

kan simpelthen forestille os, at der er en dag i morgen. I 

modsætning til chimpansen i zoologisk have, der bruger 

en pind for at få fat på bananen udenfor buret, men 

som smider pinden væk igen efter brug, så udvikler vi 

mennesker redskaber, der kan bruges igen og igen, og som 

generationerne efter os arver – på godt og ondt. 

Vi er altså både opfindsomme og effektive, fordi vi 

akkumulerer viden i de redskaber, vi udvikler. Vi behøver 

ikke lede efter en ny pind hver gang. Men opfindsomhed og 

kreativitet er måske endnu mere radikalt set et element i 

vores dna. Den engelske antropolog Tim Ingold beskriver 

i sin nyeste bog Making, at fødslen af det lille barn for 

ham er kerneeksemplet på menneskelig skaberkraft. 

Barnet er et resultat af foreningen af æg og sædcelle, og 

det er et under, som vi ikke har fuld kontrol over, trods 

opfindelsen af alverdens scanningsinstrumenter, der 

giver os et indblik i barnets udvikling i fostertilstanden. 

Foreningen af to hidtil ikke koblede elementer er kernen 

i processen. Som når en computerentusiast kobler 

elementer fra computerteknologien 

med radioteknologien og opfinder et 

nyt produkt.Så hvorfor er kreativitet 

vigtig? Det helt enkle svar er, at vi 

ikke kan leve uden. Hverken som 

enkeltindivider, i fællesskaber, i 

vores organisationer, institutioner  

og samfund som sådan. 

HVAD ER KREATIVITET?
De foregående afsnit giver forhåbentligt en fornemmelse 

af, at kreativitet er meget mere end et aktuelt modeord. 

Vores evne til at forestille os det nye og fremtidige er 

ganske enkelt det mest menneskelige af alt. Men individuel 

forestillingsevne er ikke nok. Vi skal også kunne handle på 

nye idéer for at kunne lykkes med at realisere dem. For hvad 

er kreativitet egentlig? 

 Thomas Edison bliver ofte citeret for at have sagt, at 

genialitet handler om én procents inspiration og 99 procents 

hårdt arbejde. Det betyder, at det at få idéer ikke er det 

eneste vigtige for kreativitet. Der er også en masse hårdt 

arbejde involveret. Jeg er, præcis som Edison var, kritisk over 

for den populære forestilling om, at inspiration er det, der 

for alvor karakteriserer genialitet og kreativitet. 

 Den store tiltro til idéerne var det, der lagde grundstenen 

til kreativitetsforskningen, hvor man opfattede kreativitet 

 KREATIV 
KAPACITET ANGÅR 
EVNEN TIL AT 
KUNNE FORESTILLE 
SIG DEN ANDENS 
PERSPEKTIV  



LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

65

som et spørgsmål om guddommelig inspiration, og i det 

antikke Grækenland var muserne det metaforiske billede på 

kilden til sand skabelse og kreativitet. Med renæssancen 

blev kreativitet for alvor set som noget, der var biologisk 

funderet og arveligt (Montuori, A. & Purser, R., 1995). I 

dag fortsætter denne vane med at lokalisere kreativitet i 

individerne, når der fokuseres på sammenhænge mellem 

intelligens og kreativitet, personlighed, tænkestile, 

neurologiske korrelater og så videre. Her bruger man typisk 

idégenerering og divergent tænkning som mål for kreativitet 

eller kreativt potentiale, og det bidrager fortsat til den 

klassiske skelnen mellem inspiration og hårdt arbejde, hvor 

det hårde arbejde eller de mange timer, hvor man øver sig, 

ofte underkendes i selve forståelsen af, hvad kreativitet er. 

 Hvorfor er inspiration ikke hele historien om kreativitet?

Den svenske kreativitetsforsker Lars Lindström fremhæver 

(Lindström, 2009, s. 8ff), at kreativitet aldrig skabes 

ud af ingenting. Den, der lykkes med at være kreativ, 

vil ofte udvælge og kombinere elementer, der indgår i 

vedkommendes eksisterende repertoire, og kreativitet er 

derfor, kan man sige, rodfæstet i virkeligheden, i en form for 

genforvaltning af det, man allerede kan. Selvom en person 

kan opleve at få ’et pludseligt kreativt indfald’, så bygger 

dette direkte eller måske mere indirekte på fortsættelser 

af det, personen allerede ved – eller på brud og afvigelser i 

forhold til de stilarter, som allerede findes.

  I dag definerer de fleste kreativitetsforskere 

derfor kreativitet som nyhed plus værdi. Det er for at 

understrege pointen om, at kreativitet ikke alene bygger 

på idégenerering, men også kræver, at idéerne omsættes 

socialt og bliver til nye handlinger, praksisser og måske 

endda produkter, der kan sælges på et marked, til egentlig 

innovation. Værdibegrebet skal ikke denne sammenhæng 

ikke forstås således, at der ikke findes kreativitet, der må 

og skal være umiddelbart nyttesløst og ’for dets egen skyld’, 

men faktisk så bredt, at det nyttesløse kan forstås som en 

værdi i sig selv. Blot det at hævde, at man gør noget uden 

sans for egen vinding eller uden umiddelbare mål og ideer 

om nyttighed, knytter sig til bestemte værdier. Samtidig 

har jeg i flere bøger, herunder i bogen I bad med Picasso og 

Hvordan kan Yayoi Kusama-udstillingen inddrages i undervisningen? Kunstformidler og lærere på tur rundt i udstillingen. Foto: Kim Hansen
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i bogen Opfindsomhed, beskrevet, hvordan det, vi kalder 

nyt, ofte bygger på noget gammelt, så definitionen skal 

heller ikke forstås som en art fejring af det nye for det nyes 

egen skyld, men snarere som en markering af, at det er 

konteksten, med værdibegrebet, der definerer, hvad der 

tæller som det nye. 

KAN DET VIRKELIG PASSE, AT DET 
IKKE ER NOK AT FÅ EN GOD IDE?
Men hvad er rent faktisk grundlaget for kreative handlinger? 

Kan det virkelig passe, at det ikke er nok at få en god 

idé, og hvorfor er der så mange kreativitetsteknikker, der 

understreger, at man endelig ikke må tænke for meget over 

målgruppe og formål, når man skal være kreativ?

 Lad os forsøge at finde et par svar. På den ene side har 

vi studier, der igen og igen demonstrerer, at anerkendte 

kreative personer i forskellige domæner ofte har oparbejdet 

10 års erfaring, før de kan bidrage kreativt til et felt (Gardner, 

1982). På den anden side bliver tesen om hårdt arbejde til 

stadighed udfordret, fordi den kan gøre os mindre kreative 

og energiforladte. Mange mennesker øver sig længe på 

noget uden at blive dygtige eller kreative af det. Meget tyder 

derfor på, at det ikke handler om, hvor meget viden, man har 

akkumuleret, eller hvor mange kilometer, man har i benene, 

men om, hvordan man træner, og hvad man efterfølgende 

gør med den viden og de erfaringer, man har oparbejdet 

(Weisberg, 1999). Enhver form for gentagelse er ikke 

nødvendigvis frugtbar. 

 Ericsson (2006) kalder denne form for intelligent måde 

at træne på for ”deliberate practice”. Han studerede en 

række dygtige violinister og fandt ud af, at de allerdygtigste 

bl.a. havde en vane med at sove middagslur. De øvede sig 

ikke hovedløst derudaf, men var gode til at tage pauser 

på de rigtige tidspunkter, så de på den måde øgede egen 

udholdenhed og bevarede lysten til at spille. Det er ikke 

meget værd at være et talent, hvis man øver sig ihjel og 

mister gejsten. Det handler heller ikke om at få idéer 

hele tiden, men om at have gode vaner. Det ved vi også 

fra forfattere som eksempelvis japaneren Murakami, der 

har udtalt, at det at skrive handler om at sætte sig ved 

skrivepulten, helst hver dag. Nogle dage sker der noget med 

teksten, andre gange ikke. Kunsten er at blive ved med at 

sætte sig til at skrive, uanset om man er inspireret eller ej. 

Nogle gange kommer inspirationen først med skriften, og 

ligger altså ikke som en indre trang, der venter på at folde 

sig ud. Det kræver erfaring med det håndværk, det er  

at skrive.

 Det vil altså sige, at vi på den ene side er født kreative, 

det kreative er en essentiel del af det at være menneske, 

mens vi samtidig må hævde, at kreativitet på højt niveau 

fordrer ekspertise, at det tager tid, og at det kræver en 

masse arbejde. Alligevel bliver vi overraskende nok ved at 

med at tro, at store opdagelser som Darwins evolutionsteori 

eller Edisons opdagelser af elektrisk lys bygger på idéer. 

Hvordan fik de den store idé, spørger vi? Her bør vi i stedet 

spørge, hvor lang tid det tog dem at lære feltet at kende,  

og hvor mange år de brugte på at beskrive og at sælge  

deres opfindelser?

 Dette overdrevne fokus på idéer er resultatet af, at 

vi har en tendens til at kigge efter indsigter i stedet for 

efter mestring og det lange, seje træk. Både almindelige 

mennesker og psykologer, der forsker i kreativitet, og de 

kreative selv er optaget af at identificere det øjeblik, hvor 

kreativitet sker – det stadie, der kaldes ”illumination” 

i Wallas berømte typologi. Det er derfor ikke nogen 

overraskelse, at kreativitet ofte illustreres med ivrig brug 

af lysende pærer, men så længe vi ser kreativitet som det, 

der sker ’in the moment’, så miskender vi det, der sker før 

og efter. De lange perioder med kedsommelig træning, 

almindeligt arbejde og forsøg, der kan lede til, at vi får en 

god ide, taler vi ikke om. Som beskrevet i bogen I bad med 

Picasso, så fødte Picasso måske nok kubismen i sit badekar, 

men det var kun, fordi han havde været rasende produktiv 

og øvet sig i lang tid inden. Han havde et materiale, som han 

kunne summe over i badekarret. Det at lære at formulere Elever tegner Yayoi Kusamas Accumulation Sculptures. Foto: Louisiana Learning
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Steen H. Hansen og Lene Tanggaard. Foto: Tue Juelsbo

idéerne, at tjekke og reformere disse, er ikke sekundære 

aktiviteter, men helt essentielle dele af en kreativ proces, 

og det gælder både for ordinære og såkaldt radikale 

innovationer. Kreativitet handler om mestring, hvilket ikke er 

det samme som at afvise betydningen af idéer. 

 Det er læreprocesser og det lange, seje træk, der gør 

hele forskellen. Nye idéer opstår ikke i et vakuum, men 

viser sig gradvist og kumulativt. Derfor skal vi også gøre 

op med modsætningen mellem kreativitet og innovation, 

idégenerering og implementering eller krop og bevidsthed, 

som igen og igen bliver reproduceret overalt. Det er givetvis 

rigtigt, at det kan give mening at lade være med at tænke for 

meget over formål og nytte, når man skal finde på en ny idé, 

at det er godt at få så mange idéer på banen som muligt, og 

at man indimellem skal opholde sig længe i idefasen, inden 

man tyr til løsninger, men pointen her er først og fremmest, 

at det er opgaven og konteksten, der ofte definerer, hvordan 

man bedst er kreativ. Nogle gange er det godt at være alene 

og ikke blive forstyrret, andre gange er forstyrrelsen  

uhyre konstruktiv. 

KONKLUSION
Den forestillingskraft, som kreativitet bygger på, er helt 

centralt for os som mennesker. Den kan trænes og næres 

i fællesskaber, hvor man øver sig i at forestille sig det, der 

ikke er og at sætte sig i andres sted. Det er altså på mange 

måder de ’usynlige’ aspekter af fagene i skolen, der træner 

og opøver forestillingskraften som kreativt potentiale. Når 

jeg dertil hævder, at kreativitet kan læres, så handler det om, 

at mestring kræver øvelse, tid og vedholdenhed. Det gælder, 

hvad enten man skal lære at skrive, regne, tegne, danse, 

brodere eller at spille fodbold. En skole, der insisterer på 

at lære eleverne at være mere kreative, arbejder ikke med 

modsætninger mellem faglighed og kreativitet og ved, at 

kreativitet bygger på meget mere end det at få en god idé. 

Den respekterer også, at opbygning af kreativ kapacitet 

kræver noget forskelligt på forskellige tidspunkter, både i 

fagene og i elevernes og lærernes liv. Nænsomhed, respekt 

for håndværk, vedholdenhed og didaktisk systematik 

knyttet til de klassiske: Hvem?, Hvad?, Hvordan?, Hvornår? 

og Hvorledes? står centralt i disse bestræbelser. I denne 

forstand er instrumentalisering og forsnævring af fagene til 

det, der kan vejes og måles med aktuelle standarder, en ren 

kreativitetsdræber. Det er udmærket at måle og veje, men 

det, der tæller, kan ikke altid tælles.
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Henrik Vibskov begyndte at spille musik som 10-årig 

og har siden da arbejdet med forskellige æstetiske 

udtryksformer: kunst, design, scenografi, mode, musik 

mm. Han er uddannet i beklædningsdesign fra Central 

Saint Martins i London og har skabt over 20 kollektioner til 

catwalken i Paris. Med inspiration fra både installations- 

og scenekunsten bygger han på sine catwalks et 

stemningsunivers op omkring hver kollektion. Han er i 2014 

udnævnt som professor ved Designskolen i Kolding.

INDTRYK FRA WORKSHOP

SUPERKORT workshop kombinerer elementer fra 

modeindustriens interesse for stoffet som materiale og 

installationskunstens konceptuelle tænkning. I grupper 

skaber deltagerne mini-installationer i kasser inspireret  

af Yayoi Kusamas univers med stof, hønsenet og 

knappenåle. Hver deltager i gruppen skal sætte sit aftryk 

på installationen i form af en grafisk form, en oplevelse, et 

objekt eller en struktur ud fra spørgsmålene her, som

deltagerne besvarede på rundturen i udstillingen:

1. Find en geometrisk eller grafisk form /// dette kunne evt. 

være en kop, et bogstav eller en cirkel etc.

Beskriv denne form og hvorfor valget af denne i en  

superkort tekst.

2. Tænk på en ting, du oplevede i går /// beskriv 

denne oplevelse og hvorfor valget af denne  

i en superkort tekst.

3. Find en struktur på udstilling /// dette kunne evt. være  

et tredimensionelt mønster eller en fletning.

Beskriv denne struktur og hvorfor valget af denne 

i en superkort tekst.

4. Hvilket objekt ville du helst ikke være alene med i et  

tomt rum?/// Beskriv denne følelse og hvorfor valget af 

denne i en superkort tekst. 

WORKSHOP
SUPERKORT

AF HENRIK VIBSKOV, DESIGNER, KUNSTNER, MUSIKER M.M.

→ Lad private oplevelser og kunstneriske indtryk smelte sammen og giv det form i ét 

samlet rum. Det var udfordringen for deltagerne i Henrik Vibskovs workshop.  

Foto: Kim Hansen

Henrik Vibskov under sin ’superkorte workshop’. Foto: Kim Hansen
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LÆRERPERSPEKTIV
YAYOI KUSAMA

LÆRER: LINE LANGFELD JENSEN, NÆSTVED GYMNASIUM

FAG: BILLEDKUNST C + DESIGN B

CASE
Der arbejdes i billedkunst med to temaer: selviscenesættelse 

& identitet – med fokus på skulptur/objektkunst, 

installation, happenings og performance fra 1950erne og 

frem til samtidskunsten, med fokus på Cindy Sherman og 

Lilibeth Cuenca Rasmussen. Værker af Kusama opleves 

på første hånd på ekskursion til Louisianas udstilling 

Yayoi Kusama – i uendeligheden. I design bruges besøget 

i Kusama-udstillingen som afsæt til et modeprojekt, hvor 

der arbejdes med design og realisering af et outfit lavet 

af genbrugstekstiler (eller andre genbrugs-materialer) og 

mønstre a la Kusama og Henrik Vibskov. 

HENSIGTEN MED FORLØBET /
LEKTIONERNE 
Et vigtigt formål med forløbet i billedkunst er, at eleverne 

opnår forståelse for sammenhæng mellem kunst og 

samfund – og hverdagen. Samt at kunst kan udfordre 

verden – og måske forandre den. Desuden skal eleverne 

specifikt opnå forståelse for Kusamas og nogle af 

samtidskunstens strategier og udtryksformer (medier og 

virkemidler) via selvstændigt idébaseret arbejde med eget 

samtidskunstværk. Det afsluttende miniprojekt træner 

elevernes kreative og innovative kompetencer samt deres 

selvstændighed.

 Opfyldelse af følgende faglige mål for billedkunst c: 

• at løse elementære visualiseringsopgaver i samspil med 

det analytiske arbejde

• at vælge og analysere et relevant billedmateriale med 

udgangspunkt i en overskuelig faglig problemstilling

• at samle analytiske resultater i en konklusion

• at forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau

• at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk.

 I design er formålet, at eleverne undersøger forskellige 

tilgange til mode-begrebet med fokus på parametrene: 

form, funktion, æstetik og kommunikation samt 

materiale, samfund, miljø, produktion og etik via analyse 

af professionelle eksempler på mode samt LCA-analyse 

(Livscyklusanalyse) af eget outfit.

 Eleverne trænes i at planlægge og gennemføre en 

designproces, baseret på et hovedgreb, som de selv 

definerer. I formuleringen af hovedgrebet udvælger hver 

elev først et værk af Kusama, som skal være direkte 

inspirationskilde til modeprojektet, og derefter et individuelt 

fokus / tema som fx selviscenesættelse, identitet, etnicitet, 

mønstre, m.m. Fokus er desuden på præsentation af 

designprocessen – i portfolioen, via modefotos samt et 

modeshow på gymnasiet

SPØRGSMÅL OG UNDREN 
I BILLEDKUNST: Hvilken betydning har materialet? 

Undersøgelse: Hvad vil det sige at have identitet – at 

være den samme? Undersøges i teori (Stuart Hall) og 

praksis. Analyse: Hvordan arbejder Kusama og andre 

kunstnere med (selv)iscenesættelse og identitet i deres 

værker? Hvilke roller kan kunstneren og beskueren spille i 

værket? Undersøges også i praksis, med eleven selv 

som udgangspunkt. Diskussion – og undersøgelse i 

praksis: hvordan kan kunst udfordre verden – og måske 

forandre den?
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I DESIGN: Hvilken betydning har materialet? Hvordan 

arbejdes der med selviscenesættelse (og identitet) i 

moden? Hvordan er forholdet mellem funktion, æstetik og 

kommunikation i moden? Hvordan er forholdet mellem mode 

og bæredygtighed – mellem æstetik og miljø og etik? Kan 

bæredygtigt design udfordre modeverdenen – og måske 

forbedre verden? 

KERNESTOF
BILLEDKUNST: 

• Louisiana Learning: Yayoi Kusama – i uendeligheden, 

undervisningsmateriale, 2015

• Opgaveark fra Louisiana Learning

• Analyseværk: Yayoi Kusamas Polka Dot Love Room, 1967

DESIGN: 

• Louisiana Learning: Yayoi Kusama – i uendeligheden, 

undervisningsmateriale, 2015

• http://designprocessen.dk/baeredygtigt/tekstil/

• http://www.henrikvibskov.com/

• film fra DR2: ”Mode & branding: Tøj er identitet”

HVAD GJORDE VI? 
BILLEDKUNST: 

I billedkunst arbejdede vi med begrebsafklaring, 

undersøgelse og analyse, individuelt og i grupper.

 Det teoretiske arbejde indledtes i billedkunst med 

en minianalyse: Hvordan arbejder de tre kunstnere Yayoi 

Kusama, Cindy Sherman og Lilibeth Cuenca Rasmussen 

med temaerne identitet og iscenesættelse? Efter en lille 

intro til Kusamas univers og en lille energizer, hvor vi 

prikkede vores makker og kom i Kusama-mode, arbejdede 

vi med undersøgelse af identitet, teoretisk med en lille 

skriveøvelse: Hvad vil det sige at have identitet/at være ”den 

samme”?  

Og praktisk: Visualiser din identitet: Lav en lille collage, hvor 

du iscenesætter dig selv i et landskab/selvvalgte omgivelser 

og med et objekt, som siger noget om din identitet – med 

inspiration i Kusama: Self-Obliteration No.2, 1967

 Efter besøget på Louisiana med en times undervisnings-

forløb i særudstillingen Yayoi Kusama – i uendeligheden 

arbejdede vi med både teoretiske og praktiske 

undersøgelser fx af materialer, mønstre, visualiseringer af 

begreber og temaer i billeder samt aktioner. 

Yayoi Kusama: Polka Dot Love Room, 1967. Installationsfoto: Poul Buchard / Brøndum & Co. 
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 Helt konkret fremstillede eleverne en Kusama-kasse/

mini-installation med fokus på materiale udforskning. 

Udgangspunktet var en undersøgelse, som eleverne havde 

lavet i udstillingen af figurer, mønstre, teksturer og følelser 

(udgangspunktet var et arbejdsark fra workshop for 

undervisere på Louisiana med Henrik Vibskov). I forbindelse 

med udforskningen af kunstens potentiale planlagde, 

udførte og fotodokumenterede eller filmede eleverne 

desuden en protest-aktion på gymnasiet med et selvvalgt, 

samfundsrelevant tema. I det afsluttende praktiske 

miniprojekt gennemførte eleverne et projekt arbejde fra 

idéudvikling til færdigt produkt indenfor et af følgende 

tre temaer: 

TEMA: KROP, IDENTITET, KØN OG SEX 

UDTRYKSFORM: ’Beklædte’ objekter, evt. større installation 

TEMA: SELVISCENESÆTTELSE OG IDENTITET 

UDTRYKSFORM: Fotoserie på min. tre fotografier (iscenesat 

fotografi, evt. digitalt fotografi eller fotocollage) 

TEMA: KAN KUNST ÆNDRE VERDEN? 

UDTRYKSFORM: aktion/happening/performance, som viser 

et samfundsmæssigt/politisk engagement – og evt. handler 

om identitet og selviscenesættelse).

Kravene var, at projektet 1) skulle hente inspiration i 

Kusamas brug af mønstre, materialeudforskning og/

eller behandling af de nævnte temaer og 2) skal forholde 

sig til vores SAMTID – dvs. behandle et tidstypisk, 

samfundsmæssigt tema eller problem.

DESIGN: 

I design arbejdede vi med undersøgelse og analyse af mode 

i forskellige tidsperioder, med fokus på forskellige temaer: 

(selv)iscenesættelse og identitet samt forbrug, genbrug og 

bæredygtighed.

 Der arbejdedes med punktnedslag i 1960'ernes mode, 

herunder Kusamas modetøj, og nutiden, herunder Kusamas 

samarbejde med nutidens modehuse samt med temaet: 

mode og bæredygtighed.

 I det selvstændige projektarbejde lavede eleverne 

2D-collager med udklip fra magasiner af et outfit med 

inspiration i et selvvalgt værk af Kusama. De valgte 

materialer og teksturer i collagerne blev derefter indkøbt i 

en genbrugsbutik og omsat til et outfit på en gine.

 Som afslutning på forløbet blev der arbejdet med 

mode og branding, hvor eleverne rent praktisk lavede en 

brandingstrategi for deres eget outfit/koncept – samt 

planlagde, reklamerede for og udførte et modeshow.

ERFARINGER OG EVALUERING 
BILLEDKUNST: 

Underviseren: et meget sammenhængende forløb.

 Eleverne tilkendegav i deres evaluering af forløbet, at 

det havde været: En spændende udstilling/et spændende og 

meget afvekslende forløb med fokus på nogle gode temaer/

en god sammenhæng mellem teori og praksis, som gjorde at 

det praktiske arbejde gav god mening/at de blev udfordret 

på deres holdning til kunst/hvad kunst kan være og bruges 

til!

DESIGN: 

Eleverne tilkendegav i deres evaluering af forløbet,  

at det havde været spændende at arbejde i krydsfeltet 

mellem kunst og mode samt spændende temaer.

GODE RÅD
Temaer i kunst og arkitektur gør det oplagt at arbejde på 

tværs i gymnasiet, fx med emner som nationalitet, identitet, 

selviscenesættelse, etnicitet og køn. Altsammen relevante 

i forløb på tværs af billedkunst, dansk, samfundsfag og 

historie. Men også de naturfaglige fag kan komme i spil fx 

med emner som farver, materialer, køn og bæredygtighed.

→ Gymnasielever afprøver Yayoi Kusamas udsagn om, at ”Vi er alle prikker!” på egen krop i 

Louisianas skulpturpark. Foto: Louisiana Learning
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ELEVERNES MENING

 JEG VILLE KUNNE BRUGE 
DET TIL EKSAMEN, FORDI 
VI FIK LOV AT MÆRKE (...) 
FOR JEG LEVEDE MIG RET 
MEGET IND I ROLLEN. SÅ JEG 
KAN SIGE, AT JEG NU KAN 
FORESTILLE MIG, HVORDAN 
DET ER  
Elev efter deltagelse i Demokratiworkshop i forbindelse med 

DET ARABISKE NU

 DET HJÆLPER AT SKIFTE 
MILJØ. DET HJÆLPER AT 
SÆTTE ALLE ET STED HEN, 
FORDI DER BLIVER MAN MERE 
ÅBEN, KAN PRØVE NOGET 
NYT OG LEVER SIG MERE IND  
I DET  
Elever om oplevelsen af Olafur Eliassons Riverbed
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 NÆRVÆRET GJORDE DET 
VIRKELIGT, DET GJORDE DET 
REALISTISK, OG DET SKABTE 
EN UNDREN OMKRING EMNET, 
SOM VI HAR DISKUTERET I 
KLASSEN SIDEN  
Elev efter besøget i Richard Mosse-usdstillingen

 MAN KAN MÅSKE 
LÆRE LIDT AF DEN MÅDE, 
KUNSTNERE ARBEJDER PÅ. 
DET VIRKER SOM OM, AT DE 
ER GODE TIL AT UDVIKLE 
DERES VÆRKER UNDERVEJS. 
DE HAR IKKE ET HELT BILLEDE 
FORAN SIG HELT FRA START, 
MEN UDVIKLER DET BARE LIDT 
HEN AD VEJEN. DET KUNNE 
MAN MÅSKE GODT BRUGE 
LIDT MERE  
Elev efter besøg i Yayoi Kusama-udstillingen
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Besøg på kunstmuseer kan være svært at få til at gå 

op med tidspres, styredokumenter fra ministeriet og 

manglende økonomi. Det er gymnasiernes virkelighed 

anno 2016. Den godt 10 år gamle gymnasiereform lagde 

op til internationalisering, tværfaglighed og ’hands-on’-

undervisning, men samtidig fik de kunstneriske fag mindre 

plads. Her diskuterer seks gymnasielærere muligheder og 

barrierer i forhold til at inddrage kunsten som perspektiv, 

øjenåbner og idékatalysator på tværs af fag.

DELTAGERE:

ASOP: Anne Sommer Peters, Handelsgymnasiet og Lyngby 

Gymnasium KNORD, underviser i design

JG: Jenny Gibson, Nærum Gymnasium, underviser i 

billedkunst og tysk

MJ: Merete Jansen, Øregård Gymnasium, underviser i 

samfundsfag

SG: Sebastian Gulmann, Øregård Gymnasium, underviser i 

dansk og oldtidskundskab

DW: Daniel P Withenstein, Frederiksværk Gymnasium og HF, 

underviser i Historie, Informationsteknologi og matematik

Hvad kan kunst som perspektiv åbne for i dit/dine fag?

MJ: I et meget struktureret og videnskabeligt fag som 

samfundsfag kan kunstens billeder illustrere sammenhænge 

og subjektivitet som en slags ’frosset’ virkelighedstolkning. 

SG: I et tekstlæsningfag som oldtidskunstskab bidrager den 

billedmæssige side med vitalitet og sanselighed og er med 

til at forhindre, at faget fortaber sig unødigt i abstraktioner. 

DW: I historie bruger jeg kunsten som en kilde til en historisk 

periode og et udtryk for en tidsånd. I ITK er den mere 

inspiration til elevernes eget udtryk, hvad enten det er spil, 

hjemmesider eller udformningen af grafiske brugerflader.

JG: Kunsten kan frem for alt perspektivere og manifestere 

viden. Brug af kunst i undervisningen formår desuden at 

give elever et overblik og sammenhæng i det område, der 

arbejdes med. Derudover får besøg i kunstsamlinger ofte 

andre elevtyper på banen, der bidrager med nye input.

ASOP: Det kan være en inspiration til at kickstarte en 

designproces.

Fortæl om et undervisningsforløb, hvor du har inddraget 

eller planlægger at inddrage kunst i din undervisning.

DW: Jeg har eksempelvis brugt kunst i forløb om 

nationalismen og nazismen, nogle gange på eget initiativ, 

andre gange i tværfaglig samarbejde med billedkunst. I 

nazisme-forløbet tog jeg udgangspunkt i Hitlers tale om 

kunstens funktion og havde derefter eleverne ude og se en 

udstilling med jødiske kunstner fra 1930'erne. Dette blev 

udgangspunktet for en diskussion af kunsten som politisk 

middel – hvor eleverne så naturalismen og den klassisk stil 

over for den abstrakte.

BORDET RUNDT
LÆRERDIALOG

← Diskussioner bordet rundt på Yayoi Kusama-inspirationsdagen. Foto: Tue Juelsbo
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JG: På et 3g A-niveau i tysk har jeg arbejdet med emnet 

romantik. Med udgangspunkt i lyrik og billedkunst 

fra den romantiske periode i Tyskland har holdet 

arbejdet med periodens tankegang, naturopfattelse og 

verdensopfattelse generelt. Ved hjælp af digtfortolkning 

med vægt på naturopfattelsen og det sublime fik 

eleverne indsigt i og forståelse for perioden. Gennem 

inddragelse af billedkunstneriske værker i undervisningen 

(fortrinsvis Caspar David Friedrichs) oplevede eleverne 

en sammenhæng mellem forskellige kunstneriske udtryk. 

Forløbet blev suppleret med et besøg på Louisiana, hvor 

holdet så både Olafur Eliassons installation Riverbed og 

udstillingen med Emil Noldes ekspressionistiske værker. 

Elevernes opgave var at opleve/sanse installationen, skrive 

ned, hvad de umiddelbart ville forbinde med romantisk 

naturopfattelse, for bagefter at samle op i plenum med hele 

holdet. Fokus var vandring og naturopfattelse. Emil Noldes 

værker blev brugt til billedanalyser og små skitsetegninger. 

Fokus var Noldes umiddelbare naturforbundethed – 

hans romantiske islæt i kunsten og verdensopfattelsen 

i starten af 1900-tallet. Ud over at være en anderledes 

spændende undervisning fik eleverne gennem besøgene af 

udstillingerne bl.a. en større indsigt i begreber og metoder 

fra det romantiske natursyn.

ASOP: Jeg har inddraget kunst, der ligger på grænsen til 

design fx POP og Kusama. Sidste projekt er et tværfagligt 

projekt mellem dansk og design. Konkret i form af branding 

af et nyt ARLA-produkt med ny emballage og installations-

design til en kampagne med udgangspunkt i Kusama.

MJ & SG: Vi er godt i gang med planlægningen af et forløb 

til næste år, hvor vi har bedt om at få samme 3g-klasse 

i hhv. Samfundsfag og Oldtidskundskab. Med disse 

fag, som på vores skole er en af de mere sjældent sete 

samarbejdspartnere, skal eleverne arbejde med portrætter 

af krig. Vi forankrer forløbet i en mindre serie af malerier 

som strækker sig over 2.500 år fra antikken til nu. I 

Diskussioner bordet rundt i Louisianas bådehus under Yayoi Kusama-inspirationsdagen. Foto: Louisiana Learning
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samfundsfag bruger vi de såkaldte “Bataljemalerier”, 

som er bestillingsarbejder til ophængning på Frederiksborg 

slot i Hillerød. Malerierne illustrerer, hvordan de forskellige 

“værn” arbejder for Danmarks sikkerhed fx søværnets 

indsats mod pirateri, Krigen i Afghanistan, Krigen på 

Balkan m.v.

 Eleverne skal foretage en række analyser med 

udgangspunkt i en historisk-hermeneutisk billedanalyse. 

Den græske kulturs forståelse af, hvordan det antikke 

Grækenland indgik i det samlede verdensbillede, deres 

forståelse af krig, af krigens parter og deres våbenteknologi 

sidestilles med tilsvarende punkter set fra en dansk 

udenrigs- og sikkerhedspolitisk synsvinkel. Historiesyn  

og International politisk teori inddrages.

 Konkret har det særligt været Louisiana Learnings 

inspirationsdag i april 2015, med dens fokus på det 

interdisciplinære og Richard Mosse-udstillingen, som har 

inspireret os til forløbet. Vi gik meget opløftede fra kurset og 

var særligt inspirerede af forskeren og kunstneren Martha 

Flemings oplæg. Hun viste gennem en serie af værkanalyser, 

hvor meget fylde der kan opnås i billedanalyse som 

anvender metodiske tilgange fra hele det videnskabelige 

spektrum, herunder de humanistiske, samfundsfaglige 

og naturvidenskabelige fakulteter. I vores samarbejde når 

vi ikke hele paletten rundt. Men vi håber med forløbet, 

dels at vise eleverne hvordan kunst kan åbne elevernes 

horisont for en videre forståelse af årsagerne til krigens 

fremstillingsformer, dels at gøre dem mere metodisk 

bevidste ved at bringe uensartede tilgange i spil i forhold til 

fælles genstandsfelter.

Hvordan kan kunstnernes arbejdsmetoder og 

eksperimenter inspirere den almindelige undervisning i 

gymnasierne og forståelsen af, hvordan viden produceres?

ASOP: Både eksperimenter og arbejdsmetoder kan være 

med til at skabe forståelse for, hvordan man bevæger sig ind 

og ud af en kreativ proces og tænker ud af boksen.

DW: Enhver form for eksperimenteren er udtryk for en 

kreativ proces, det gælder også for naturvidenskabelige 

eksperimenter. Derfor kan større forståelsen af, hvordan 

man arbejder kreativt også hjælpe eleverne til at angribe 

traditionelle problemstillinger på en ny måde.

JG: Kunstneriske processer i undervisningen er handling. 

Gennem konkret handling og produktion opstår en proces, 

hvor viden tydeliggøres og dermed øger elevernes indsigt i 

og forståelse for stoffet. Kunstneriske processer kan være 

alt fra den korte tegneserie-baseret fortolkning af en læst 

tekst til større installationer mm. Ulempen ved at inddrage 

kunstneriske processer kan være tidsaspektet, som altid må 

opvejes ift. målet for indlæringen.

SG: Ved at åbne for det reelt undersøgende frem for det 

tilstræbt spontane i afsøgningen af, hvor værket skal hen, 

viser kunstneren et vovemod, som jeg som underviser kun 

kan aspirere mod.

MJ: I samfundsfag arbejder man med tal og tekster. Ved at 

blive tvunget til fx selv at fremstille sin faglige erkendelse 

i et andet medie (maleri/collage/foto) kan elevernes 

forståelse udfordres og uddybes, når de ikke ’bare’ kan 

reproducere fra de tekster og tal, som er deres forlæg.

Den subjektive oplevelse og erkendelse bliver måske også 

mindre banal ved at blive bragt ind i et mere massivt kreativt 

rum både ved at opleve kunsten og ved at skabe et selv.

Hvordan oplever du forskellen på at arbejde med kunst 

hjemme på gymnasiet i forhold til at tage eleverne med på 

museum?

ASOP: Det er altid godt at bevæge sig ud og få ny viden 

leveret af andre end de lærere, som eleverne lytter til hver 

dag. At opleve kunsten i virkeligheden er en hel anden aktiv 

oplevelse, hvor alle sanserne kan bruges, end hvis vi ser på 

billeder af kunsten på nettet. Det inspirerer til selv at skabe, 

når vi kommer hjem i klassen igen.

DW: Den største forskel er adgangen til selve kunstværkerne, 

hvis man arbejder med andres værker. Hvis eleverne selv 

skal skabe, er lokaliteten ikke den afgørende faktor.

JG: Det er godt med arrangementer ud af huset. At indsamle 

viden andre steder end i klasserummet øger elevers 

indlæringsevne, da de forbinder indlæringen med stedet og 

oplever en variation i undervisningen. For slet ikke at tale om 

den store effekt det har, at se kunstværker i virkeligheden 

frem for som reproduktioner.

SG: Jeg tager for sjældent mine elever på museum.
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MJ: Jeg har ikke været på museum i samfundsfag, men i 

dansk har jeg ofte været det. At være på museum for at se 

kunst er som at være i kirke. Rummet inviterer til en større 

erkendelse, til møde med noget, der ikke er hverdagsagtigt.

I hvilket omfang bruger du kunst i forløb på tværs af fag? 

Nævn gerne eksempler på tværfaglige eller flerfaglige 

forløb.

SG: Et spændende tværfagligt forløb med Dansk og Historie 

under navnet ”Velfærd og reaktion” hvor vi behandlede 

60’erne og 70’erne mentalitetshistorisk - under inddragelse 

af tidstypisk malerkunst og musik. 

JG: tværfagligt har vi på NAG arbejdet med billedkunst og 

biologi. Projektet hed ”Giv blod” og var et innovativt projekt, 

hvor skolen af organisationen ”Giv blod” havde fået stillet 

opgaven at lave forslag til at få flere unge mennesker til at 

blive bloddonorer. Der blev produceret mange forskellige 

forslag så som video, plakater, spil og installationer, som 

”Giv blod” med glæde tog imod.

ASOP: Jeg har lavet en del tværfaglige forløb; kemi/design, 

dansk/design, afsætning/design. 

DW: I AT og større skriftlige opgaver arbejder jeg ofte sammen 

med billedkunst i alt fra klassisk kunst til streetart. Fx:

1. Hvordan fremstilles idealet for en hersker i klassisk 

skulpturer?

2. Hvordan bruges renæssancekunsten til at udtrykke 

forskellige religiøse holdninger?

3. Hvilke traditionelle japanske værdier finder man i Manga?

MJ: Et forløb om dansk nationalitetsforståelse i historie 

og dansk med besøg på Frederiksborg slot med guidet 

gennemgang af en række værker

Hvilke barrierer ser du som de væsentligste i forhold til at 

give unge i gymnasiet et forhold til kunst og den visuelle 

kultur, de er en del af?

 

ASOP: Det er en lille del af de unge, der har et forhold til 

kunst. Flere har et forhold til design i forhold til beklædning 

og møbelikoner. Kunst er noget, de forbinder med kedelige 

museumsbesøg (gælder dog ikke alle). At være lærer i 

gymnasiet er opdragelse og dannelse af elever en del af 

opgaven, derfor er museumsbesøg en selvfølge. Det er en 

stor, men vigtig opgave, både for lærere og museer, at bygge 

bro mellem kunsten og de unges hverdag, så kunsten bliver 

afmystificeret og gjort tilgængelig og ’brugbar’.

JG: For at give eleverne et forhold til kunsten kræver det, at 

de vælger faget. Der er meget stor forskel fra gymnasium 

til gymnasium, i hvor høj grad billedkunstfaget bliver 

prioriteret i forhold til andre kreative fag i 1g. På grund af 

mediefagets popularitet kommer andre kreative fag ofte 

til kort. Det ville hjælpe med en ny betegnelse til faget, 

eksempelvis visuel kommunikation, så eleverne også 

forstår, at det er vedkommende for dem og deres dagligdag. 

Faget burde brandes bedre i folkeskolens afgangsklasser, 

så unge mennesker i dag er klar over, hvor interessant og 

vedkommende faget kunne være for dem.

DW: Den største barriere er mig selv, når det kommer til at 

omsætte den traditionelle kunstforståelse til et format, 

der er kompatibel til en moderne ungdomskultur. Der er en 

indbygget generationsdiskurs i hele kunstbegrebet; ellers 

ville der jo ikke komme ny kunstretninger! 

SG: Hvis jeg underviste i billedkunst, ville jeg sikkert have 

mere beåndede ord at sige her. Jeg er grundlæggende enig 

med DW her og kan genkende en lignende problematik i 

forholdet til læsningen af litteratur i danskfaget – om end 

nok i mindre grad, end det nogle gange bliver udlagt til 

andetsteds.

MJ: Der er hverken en tradition for at bruge kunst i 

gymnasiets fag eller inddrage kunsten i de bekendtgørelser, 

vi underviser efter i dag. Skal man gøre det i en tid, hvor 

der hele tiden arbejdes på at øge vores undervisnings-

produktivitet, så skal man virkelig ville det for at gøre det og 

have meget energi.

→ Lærere diskuterer brugen af Kusama-udstillingen i undervisningen med udgangspunkt i 

Louisiana Learnings undervisningsmateriale. Foto: Tue Juelsbo



LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

81



82

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART



LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

83

BRUG KUNSTEN   
— ET DIGITALT EFTERLIV

HANNE FLARUP, CAND.MAG.,  

KUNSTFORMIDLER PÅ LOUISIANA

Hvordan kan vi samle, fastholde og videretænke den 

viden om bl.a. kunst, eksperimenter, undervisning og 

tværfaglighed, vi har opbygget på BRUG KUNSTEN-

inspirationsdagene? Og hvordan undgår vi, at både lærerne 

og museet hurtigt bevæger sig videre i den hastige strøm 

af nye udstillinger og nye undervisningsforløb og lægger 

idéerne fra inspirationsdagene ind på hukommelsesreolens 

bagerste hylder? 

 I første omgang blev vores svar at dokumentere de fire 

inspirationsdage og samle filmoptagelser af alle oplæg 

og workshops og blande dem med kortere interviews med 

kunstnere, lærere og forskere på lousiana.dk/brug-kunsten. 

Filmene gav inspirationsdagene et digitalt efterliv. Det gav 

ikke alene os, der deltog på inspirationsdagene, mulighed 

for at ’genopleve’ dem. Lærere fra hele landet kunne få del 

i Shirley Brice Heath, Martha Fleming, Lene Tanggaard og 

Lotte Darsøs tanker og lade sig inspirere af de kunstneriske 

workshops, selvom de måske ikke kunne passe en tur til 

Humlebæk ind i deres skole-program. 

 Både museums- og gymnasienetværket Intrface og 

museums- og seminarienetværket Learning Museum har 

stået over for lignende udfordringer: Hvordan samler vi 

viden om samarbejdet mellem skoler og museer fra mindre, 

lokalt forankrede projekter, så lærere i hele landet kan få 

glæde af det? Begge netværk er gået den digitale vej og har 

vægtet vekslingen mellem best practice-ekspempler og 

Screendumps fra louisiana.dk/brug-kunsten 

← Diskussioner om digitale muligheder på inspirationsdagen Afrika i nyt lys. Foto: Kim Hansen
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mere generelle teoretiske betragtninger i deres fortrinsvist 

webbaserede vidensbanker. BRUG KUNSTENs digitale 

efterliv kan derfor nuanceres og perspektiveres af de 

forløbsbeskrivelser og forslag til samarbejder mellem 

museer og lærere, som både Intrface.dk og learningmuseum.

dk er spækket med.

 Materialet fra de fire BRUG KUNSTEN-inspirationsdage 

svarer omtrent til en hel dags filmkigning! Derfor begyndte 

vi – med kraftig tilskyndelse fra vores sparringsgruppe af 

gymnasielærere – at spørge os selv, om ikke vi skulle udvide 

inspirationsdagenes digitale efterliv med en publikation.  

Det skulle være muligt at opdage forbindelser på tværs og  

få idéer undervejs uden at skulle sætte en hel dag af til at  

se film. 

 Det er håbet, at de to versioner af vidensdeling – 

det digitale filmmateriale og webpublikationen – kan 

supplere hinanden. Måske får man lyst til at se filmen 

med Henrik Vibskovs oplæg til sin ’superkorte’ workshop 

på inspirationsdagen om japanske Yayoi Kusama efter at 

have læst beskrivelsen i publikationen. Man ser et interview 

med Anna Engberg-Pedersen fra Studio Olafur Eliasson 

og får lyst til at læse om hendes workshop, der handlede 

om at føle et landskab og lade sanserne snyde kroppen. 

Eller måske bliver det pludselig mere klart, hvad der ligger i 

Hanne Flarup er kunstformidler i Louisiana Learning og 

cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Hun 

har arbejdet med undervisning og digital formidling på 

bl.a. Statens Museum for Kunst, Sorø Kunstmuseum og 

Albertslund Gymnasium.

begrebet ’kreativitet’, når man læser om Lotte Darsøs tanker 

om at føle sig godt tilpas i ’det ukendte’ parallelt med Lene 

Tanggaards idé om at bevæge sig ’på kanten’.

Video med Anna Engberg-Pedersen. louisiana.dk/brug-kunsten-olafur-eliasson

→ Inspirationsdagene handlede om at skabe tænkepauser, at flytte sig både fagligt og 

rent fysisk – at træde ud af de vante omgivelser og skabe udsyn. Foto: Louisiana Learning
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OM BRUG KUNSTEN
Publikationen samler op på et to-årigt inspirationsforløb for lærere, som 

Louisiana Learning i samarbejde med netværket Globale Gymnasier og adjunkt 

Anne Mette W. Nielsen fra Aalborg Universitet har stået for i 2014-2015. 

Intentionen har været at inspirere til, hvordan kunst og kunstneriske processer 

kan bruges også i andre fag end billedkunst, design og dansk, som ellers typisk 

danner faglige rammer herfor. Afsættet var gymnasiereformen fra 2005 og 

dens svækkelse af billedkunstfaget (og de øvrige praktisk-musiske fag) og 

samtidige opprioritering af tværfaglige samarbejder og mere elev-involverende 

undervisningsmetoder. Det betød en oplagt mulighed for at gentænke, hvordan 

kunst og kunstneriske processer er placeret i gymnasieundervisningen.


