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Bedre formidling af kunst i skolen
Af Lene Illum, lektor UC SYD Forskning 
og udvikling

Projektet ”oplevelser og 
udtryk i nuet ” er en øjen-
åbner i forhold til at forstå 
hvordan PlC kvalificerer sit 
arbejde for formidling af 
kunst og kultur til børn.

i november 2019 sluttede projekt 
”oplevelser og udtryk i nuet” 
efter halvandet års arbejde, hvor 
PlC-medarbejdere og skoleledere har 
knoklet med læsning af den nyeste 
forskning inden for området, deltaget 
i workshops, udviklet gode idéer, 
afprøvet små projekter på skolerne, 
reflekteret og diskuteret, justeret 
og udviklet nye projekter – alt 
sammen med det formål at kvalificere 
PlC’s arbejde med formidling af 
kunst til børn. Forløbet var både 
øjenåbnende, frustrerende, hårdt, 
sjovt og ikke mindst givende i forhold 
til at sætte kulturformidling på 
dagsordenen ude på skolerne.
som følgeforsker fulgte jeg projektet 
tæt, og i denne artikel vil jeg beskrive 
nogle af de temaer som dukkede op 
undervejs. men først en kort intro-
duktion til projektets baggrund, mål 
og organisering.

udgangspunktet for projektet er 
en tro på at kunsten har en positiv 
betydning for børns udvikling – 
kognitivt, følelsesmæssigt, socialt, 
kreativt og æstetisk. målet med 
projektet har været at kvalificere 
skolens møde med kunstnere ved 
at kvalificere medarbejdere ved PlC 
til at initiere og formidle børn og 
unges møde med kunst og kultur, så 
tilbuddet passer til skolens lærings-
kontekst. med andre ord, at gå fra 
blot at modtage ”kulturelle pakke-
løsninger” til at PlC medvirker i et 
samarbejde med kunstnere, som 
kan skabe større bredde og dybde 

til skolens varierede, innovative og 
kreative læringsmiljø. 

i alt deltog PlC-medarbejdere fra 
15 skoler fordelt på 7 kommuner, 
skoleledere, repræsentanter fra fire 
kulturorganisationerne samt uC sYd, 
som også stod for projektledelsen og 
følgeforskningen. i samarbejde med 
kunstnere fra hele landet arbejdede 
de sammen om at udvikle dynamiske 
formidlingsgreb med fokus på en 
bevidstgørelse af børns sanser 
og aktive inddragelse i kunst- og 
kulturformidlingen. i de kunstneriske 
projekter blev der både arbejdet med 
en oplevelsesside og en udtryksside 
– deraf projektets navn. Projektet 
blev finansieret af slots- og kultursty-
relsen.

Baggrund – mål -  
organisering 
Projektets målsætning er i tråd med 
både Folkeskolens Formål: ”Folke-
skolen skal udvikle arbejdsmetoder 
og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi […]” 
og bekendtgørelsen for PlC: ”læ-
ringscentret skal fremme elevernes 
læring og trivsel i en motiverende 
og varieret skoledag ved at udvikle 
og understøtte læringsrelaterede 
aktiviteter for eleverne samt inspirere 
og understøtte det undervisende 
personales fokus på læreprocesser og 

læringsresultater. (§ 1, stykke 2). 
i skolereformen fra 2014 fremhæves 
det, at de praktisk-musiske fag 
tildeles en ny rolle som understøt-
tende i forhold til de andre fag, 
både som undervisning i fagene og 
som æstetiske, kunstneriske måder 
at arbejde på i skolen som helhed. 
samtidig viser det sig, at kulturfor-
midlingen mange steder har ringe 
vilkår og drukner i et øget fokus på 
fagfagligheden og generel travlhed.

derudover var det ambitionen 
at give et nuanceret billede af 
PlC-medarbejderens rolle og dennes 
muligheder for i samarbejde med 
kolleger, kunstnere og ledelse at 
styrke arbejdet med kunst og kultur-
formidling i skolen og undersøge, 

hvilke hæmmende og fremmende 
faktorer PlC-medarbejderne støder 
på undervejs i sådan en proces?

data er indhentet gennem observa-
tioner på skolerne og flere intervie-
wrunder med deltagere i projektet. 
i det følgende udfoldes nogle af 
følgeforskningens fund: udfordrin-
gerne ved at starte et projekt op, 
tværfaglige arbejdsfællesskaber, 
kvalificeringen af den kunstneriske 
oplevelse, vigtigheden af at skabe 

(Teatergruppen Heartbeat)
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trygge rum med lyst til kreative 
processer samt implementeringspro-
cessen. 
 
Udvikling af et projekt
Ved projektets start rejste der sig 
mange spørgsmål – også blandet 
med lidt frustration. mange af 
deltagerne følte, at det var et meget 
stort område – og hvor skal man 
starte? spørgsmål som: Hvem skal 
brænde for det her – ildsjæle?, Vi er 
en øde ø - Hvordan får vi alle med?, 
Hvordan får vi det implementeret 
som en del af hverdagen og den 
daglige undervisning?, Hvordan 
sikrer vi, at vores kolleger ikke 
oplever det som tidsspilde?, Hvad 
kan vi egentlig bruge kunstnerne 
til?, Hvordan kan de æstetiske 
læreprocesser understøtte de faglige 
læreprocesser?, Hvordan giver vi 
eleverne (og lærerne) mod til at 
eksperimentere?, Hvordan laver man 
overhovedet en indsatsteori? 

netop det sidste spørgsmål krævede 
ekstra overvejelse, da alle skoler 
skulle begynde med at udarbejde 
en indsatsteori. en indsatsteori er en 
systematisk metode til at beskrive et 
projekt med fokus på virkningen af 
de indsatser, der afprøves i projektet. 
Her er fokus både på processer og 
resultater. selvom indsatsteorien gav 
hovedbrud, viste den sig alligevel 
at være et godt styringsværktøj for 
processen, og det blev tydeligt at 
igangsættelse af et projekt kræver en 
tydelig strategi.

et andet tema, som dukkede op, 
handlede om tværfaglige arbejdsfæl-
lesskaber. i tværfaglige arbejdsfæl-
lesskaber omkring kulturformidling 
opstår forskellige typer af møder, 
hvor relationen mellem kunst, børn, 
kunstnere, formidlere er i fokus. 
modellen nedenfor viser, at alle 
parter nødvendigvis må medtænke 
hinanden, da de er gensidigt 
afhængige. Flere mål og midler kan 
tænkes og nås samtidig, og alle 
parter i mødet kan dermed lære 
noget og udvikle sig. ikke kun 
børnene og de unge, men også 
kunstnerne og formidlerne.

Samarbejde med kolleger
når det kommer til samarbejde 
med kolleger, dukker ”øde-ø”-
metaforen jævnligt op: PlC: ”Jeg 
er ked af at være af sted alene. Jeg 
har ingen at dele det med, mangler 
ping pong. Ting falder hurtigere til 
jorden, fordi der ingen er at dele det 
med.” PlC-medarbejderne mangler 
forståelse fra kolleger, og kollegerne 
er usikre på deres rolle. derfor tog 
en skole netop udgangspunkt i den 

problemstilling i et samarbejde 
med teatergruppen de røde heste 
og Teatercentrum. Projektet var 
et arrangement for alle lærere og 
ledelse med det formål at skabe 
medejerskab for alle gennem en 
fælles kulturoplevelse, forestil-
lingen Paradis (de røde heste). 
oplevelsen dannede udgangspunkt 
for diskussion om, hvordan man 
sammen vil arbejde med kulturfor-
midling på skolen, hvordan det kan 
gøres, og hvorfor kultur er vigtigt for 
alle.

andre skoler havde fokus på at 
skabe længerevarende projekter, 
som blev sat ind i en kontekst, som 
skolen i forvejen var optaget af, og 
som der kunne arbejdes med over 
tid. På en skole blev oplevelser og 
udtryk kædet sammen med skolens 
scienceprofil og arbejdet med de 17 
verdensmål i samarbejde med teater-
gruppen altamira studio Teater.
 
På den måde kom oplevelser og 
udtryk i nuet i praksis til at indgå 
meningsfuldt og være med til at 
kvalificere og skabe sammenhæng 
mellem skolens øvrige indsatser. 
derved blev det ikke ”noget ekstra”, 
men noget der kunne berige 
det skolen i forvejen gjorde. et 
tidsmæssigt langt projekt som er 
blevet justeret og afprøvet over flere 
omgange giver større mulighed for 
forankring og tætte samarbejdsre-
lationer, samtidig med at det giver 
mulighed for løbende at eksperi-

(eksempel på en indsatsteori)

(fra forestillingen PARADIS)

 (Statens kunstfond: 2015)
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mentere, justere på og redesigne 
et koncept – både kunstnerisk 
og didaktisk. det betyder også at 
samarbejdet med  kunstnere kan 
udvikles over tid. 

i forhold til samarbejde med 
kunstnere blev det for nogle en 
udfordring at få afstemt ”hvem kan 
hvad?” Hvordan få øje på kunstnerens 
potentiale, så det ikke ‘bare’ bliver 
fx almindelig danskundervisning, 
altså en skolegørelse af kunsten?  et 

vigtigt spørgsmål at stille er derfor: 
Hvad er det kunstneren kan, som er 
anderledes end det, fx dansklæreren 
kan?: lærer/PlC: ”i starten kunne jeg 
nok godt have gjort det selv. Han 
[forfatteren] kom mere på banen 
sidst i forløbet… han havde en anden 
professionalitet: ’Jeg er forfatter’. Han 
kan sælge varen anderledes… når 
der kommer en professionel forfatter, 
er børnene mere opmærksomme, 
mere nysgerrige…”. derfor bliver 
forberedelsesfasen med kunsterne 

vigtig i forhold til at opbygge en 
fælles forståelse af, hvad projektet går 
ud på, forventningsafstemme, lave 
klare aftaler partnerne imellem og i 
det hele taget få lagt en strategi for 
samarbejdet, så alles kompetencer 
kommer i spil.

samarbejde med ledelse bliver også 
et tema, der løbende dukker op. 
ledelsesopbakning, arbejdstid og 
ressourcer italesættes som vigtige 
faktorer, og det er tydeligt at lederens 
deltagelse i projektet har haft 
betydning for implementeringen på 
skolerne: PlC: ”dem, der havde deres 
leder med [i projektet], det var rigtig 
godt, så rykkede det rigtig meget.” 
Tydelig og vedholdende ledelsesop-

bakning er derfor et vigtigt succes-
kriterie.
  
Kvalificering af den 
kunstneriske oplevelse
det tredje tema handler om, hvordan 
den kunstneriske oplevelse kan 
kvalificeres. alle er enige om at den 
kunstneriske oplevelse skal kvalifi-
ceres og at dette kan ske gennem 
grundig forberedelse og opfølgning. 
lærer: ”det er vigtigt at følge op på 
oplevelsen, det ved jeg ikke altid 
om vi gør.”, lærer: ”snakken bagefter 
er supervigtig. det når vi ikke altid.” 
samtidig bliver det også tydeligt, 
at nogle lærere mangler redskaber 
til at gå dybere ind i arbejdet med 

(Jeppe Leier fra Teatercentrum styrer lærere og ledelse gennem faser i processen for 
at opnå en fælles forståelse for udmøntning af kulturformidling på skolen)

(Elever viser hvordan miljø og bæredygtighed kan omsættes kropsligt)

(Skolens leder sætter kulturformidling 
på dagsordenen i forbindelse med 
pædagogisk dag.)
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kunst og kultur: lærer: ”det er svært 
at tale med børnene om det, for de 
synes som regel ikke noget. det er 
svært at få dem til at mene noget.”, 
lærer: ”Hvad skal man spørge om, 
når børnene kommer tilbage fra en 
forestilling? måske skal man ikke 
starte med at spørge: Hvad synes i? 
Her ligger et klart indsatsområde for 
PlC i forhold til at støtte og vejlede 
kolleger i, hvordan de kan forberede 
og samle op på kulturelle oplevelser.

det fjerde tema handler om at 
give elever og lærere mod til at 
eksperimentere og kaste sig ud i 
det ukendte: at skabe trygge rum. 
i interviewrunderne kommer det 
frem, at nogle børn og voksne ikke 

har modet til at kaste sig ud i kreative 
processer sammen med kunstnere: 
lærer: ”kommer man til at overskride 
nogens grænser, når børnene fx skal 
deltage i en forestilling. og hvordan 
er det for læreren at ligge at rode 
rundt på gulvet? Hvilken betydning 
har det for lærerrollen?”. samtidig 
bliver det pointeret, at det er vigtigt 
som lærer at være en god rollemodel: 
PlC: ”Hvis vi ikke selv tør, hvordan 
skal vi så give det videre til børnene?”. 
På en skole skulle et fortælleforløb 
vise sig også at ryste lærergruppen 
sammen: PlC: ”da vi kontaktede 
anette Jarnvig, så vidste vi godt at 
der var nogle der ville synes at det 
her er grænseoverskridende, og det 
fik vi også nævnt for hende, og hun 
sagde at det her kan i også opfatte 
som teambuilding, og det synes jeg 
også at det blev til”

det er ikke underligt, at betydningen 
af at få skabt et trygt rum dukker 
op som et tema. de voksne har ikke 
nødvendigvis redskaberne, og det er 
en uvant situation for dem. dette kan 
også knyttes til temaet om forbere-
delse. Hvis man har forberedt sig på, 
at man skal være aktiv deltagende 
ved fx at indgå i en forestilling eller 
eksperimentere kropsligt på gulvet er 
det måske nemmere at kaste sig ud i 
det og mindre utrygt og grænseover-
skridende – både som lærer og elev. 
 
Synlighed og 
implementering
det femte og sidste tema handler 
om synlighed og implementering. 
igennem hele forløbet er deltagerne 
selvsagt optaget af hvordan projektet 
kan forankres i skolens hverdag 
og i den daglige undervisning, og 
hvordan de kan få deres kollegaer til 
også at brænde for kulturformidling 
i skolen. der er ingen tvivl om, at en 
god handlingsplan er grundlaget for 
at skabe et godt resultat. Handlings-
planen skal have en ledelsesmæssig 
krog og beskrive hvem der gør hvad, 
hvornår, hvorfor, hvad tidsperspek-

tivet er etc. den skal sættes i spil og 
bruges i hverdagen, og desuden må 
den være dynamisk og genforhandles 
over tid. mange af skolerne manglede 
ved projektstart en handlingsplan og 

er nu gået i gang med udviklingen. 
 med udgangspunkt i den gode 
handlingsplan og de fem temaer 
mundede følgeforskningen ud i fire 
anbefalinger:
1.   gør det til et fælles ansvar at 

planlægge, implementere og 
evaluere arbejdet med kunst 
og kulturformidling på tværs af 
professioner

2.   kvalificér den kunstneriske 
oplevelse

3.   sæt den kunstneriske oplevelse 
ind i en faglig og pædagogisk 
kontekst og tænk også i længere 
forløb

4.   skab trygge rum for både børn og 
voksne med mulighed for eksperi-
menter

Følgeforskningens mål var at skabe 
viden om, hvordan elevers møde 
med kunst rammesættes, udvikles og 
evalueres på tværs af de forskellige 
ordninger, kunstområder og fag og 
kan ses som et bidrag til det videre 
arbejde og diskussionen om værdien 
af at møde kunsten. 

Referencer:
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effekten af børn og unges møde 
med kunst). lokaliseret 31.01.20: 
https://staticcuris.ku.dk/portal/
files/196907549/Haastrup_et_al_
effekten_af_boern_og_unges_
moede_med_kunst_endelig_2017_
rapport_.pdf
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(Anette Jarnvig fra Måle Fortællerteater)

(En skoles arbejde med udviklingen af 
den gode handlingsplan)


