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Dannelse og kreativitet i billedkunstfagets hverdag 

Overordnet emne 

Jeg har i mine praktikforløb oplevet, at det kan være en udfordring for billedkunstundervisere 

at gennemføre undervisningsforløb, hvor eleverne både når at tilegne sig faglig viden om et 

felt og selv at eksperimentere med feltet. I dette projekt vil jeg skelne mellem tilegnelsen af 

faglig viden, som får prædikatet ”uddannelse” og den selvstændige eksperimenteren, som får 

prædikatet ”dannelse”. Mit mål er at undersøge, hvilke forståelser af begrebet dannelse, 

billedkunstlærere har, når de fortæller om deres planlægning og faktiske undervisning i faget 

billedkunst, og søge at finde forklaringer på, at de har disse forståelser. 

 

Emne, motivation og problemfelt 

Lige siden den fælles skoles fødsel i 1814, har skolen haft to formål: At gøre eleverne til gode 

samfundsborgere og at bibringe dem kundskaber (Rydahl 2006). I dag er formålsparagraffen 

stadig et udtryk for en dobbeltstrategi: Formålet med undervisningen er både at uddanne 

eleverne (give dem kundskaber og færdigheder), og at danne dem (fremme den enkelte elevs 

alsidige udvikling) (Folkeskolens formålsparagraf §1). For at imødekomme denne 

dobbeltstrategi, må læreren i sin planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, tage stilling 

til en række faktorer som f.eks. mål, indhold, rammer og metode, for at sikre en gennemtænkt 

undervisning (Christensen & Marxen 2011:62). 

Visionerne er gode, men i nutidens folkeskole, oplever jeg som lærerstuderende en anden 

realitet; nemlig at der er en disharmoni mellem intentioner og hvad rammefaktorer for 

undervisningen tillader. Tid er et væsentligt aspekt i denne sammenhæng. Det vil jeg prøve at 

vise med et lille indblik i en skolehverdag, hvor en 3. klasse har billedkunst: 

 

”Så når vi desværre ikke mere. Husk at sætte pensler, maling og papir tilbage i skabet, hvor I 

fandt det – og husk at vaske penslerne ordentligt. De er blevet smadder flotte alle jeres malerier 

– jeg kan godt se, at i har tænkt meget over farvernes betydning her. Smila har f.eks. farvet sin 

mor rød – Kunne det være noget med kærlighed, måske? Husk at pakke dem forsigtigt ind, så de 

ikke bliver ødelagte inden i kommer hjem og skal vise dem til mor og far. Til dem der ikke blev 
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færdige: I bliver desværre nødt til at gøre dem færdige hjemme. Vi når ikke mere heroppe, for 

næste gang skal vi jo have lavet julepynt, og så skal Nanna lave noget spændende med jer.” 

 
Sådan lød det da 3. Klasses billedkunstforløb ”Min familie” blev afrundet, så jeg som praktikant 

kunne starte et nyt forløb op. Læreren i dette eksempel er presset på tid; Hun skal nå at have 

ryddet op og gjort klar til næste hold. Hun skal opsamle på forløbet og introducere det nye - Har 

hun fået samlet ordentligt op? Hvad med de elever, der blev afbrudt og ikke nåede at blive 

færdige? Den korte opsamling på et forløb og den stressede tone i dette eksempel viser en 

situation, som jeg som lærerstuderende, har oplevet flere gange både hos andre lærere, og når jeg 

selv har stået for undervisningen. 

Jeg har i mine praktikker oplevet, at man i mangel på tid, og et ønske om at nå trinmålene, følge 

med årsplanerne osv., ikke giver plads til den spontanitet, det kræver for at eleverne kan 

fordybe sig og få plads til kreativ udfoldelse. Ligesom i eksemplet ovenfor er det svært at 

forlænge et forløb og komme ud over det planlagte, da det i sidste ende vil tage tid fra et andet 

forløb. Det kan gøre, at undervisningen bliver meget produkt – og resultatorienteret i et ønske 

om at ”nå noget”, mens man er der. Jeg oplever, at der fokuseres mere på det tekniske, det 

målbare, i billedfremstillingen end på processen, altså måden, eleverne arbejder sig frem mod 

målet på. 

 

Ovenfor nævnte oplevelser og problematikker har resulteret i følgende problemformulering. 
 
 

Problemformulering 

Hvilke forståelser af begrebet dannelse kan identificeres i billedkunstlæreres fortællinger om 

deres planlægning af og undervisning i faget billedkunst, og hvad kan være årsagerne til disse 

forståelser? 

 

Formål med projektet 

Jeg finder det væsentligt at undersøge problemstillingen omhandlende billedkunstfagets rolle i 

folkeskolen, da jeg, som kommende billedkunstlærer, er overbevist om, at faget har særlige 

kvaliteter i forhold til den del af folkeskoleloven, der omhandler dannelse og udvikling af 

kreativitet. Samtidig ser jeg det som centralt, at faget også rummer det vidensmæssige og 
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tekniske, det fagfaglige, så eleverne får indsigt i materialer, teknikker, kulturhistorie osv. 

(“Fælles mål” for faget billedkunst). 

 

Faktum er, at billedkunst ikke har nær så mange timer som andre fag, og at det derfor kræver 

noget ekstra at tilrettelægge en undervisning, der tager hensyn til folkeskolens krav om den 

uddannende – og dannende skole. Som billedkunstlærer skal man både leve op til fagfaglige 

mål (uddanne) og skabe rammer for udvikling af kreativitet (danne). Er man ikke bevidst om 

dette, kan man let komme til at fokusere på den fagfaglige side, da den i mange henseender er 

lettest at gennemføre, se resultater af og måle på. 

Men er det dét, der sker i den billedkunstundervisning, der foregår i folkeskolen? Dét vil jeg 

finde ud af ved at undersøge, hvad der egentlig ligger i begreberne dannelse og kreativitet og 

derefter se, hvordan lærere i faget oplever at håndtere kravene til både uddannelse og 

dannelse. 

 
Afgrænsning af opgaven 

Jeg vil i min opgave koncentrere mig om skolens dannelsesopgave. Dette er et valg jeg har 

truffet, velvidende at skolens to formål, dannelse og uddannelse, er to elementer som ikke kan 

eller skal skilles ad; Det er to elementer i en undervisning, som gensidigt påvirker hinanden. 

Alle fag er bygget op omkring de to dimensioner, fagfaglighed og procesfaglighed (uddannelse 

og dannelse). I dette projekt afgrænser jeg mig fra fagfagligheden, selvom denne del er lige så 

vigtig som procesfagligheden, da jeg i praksis har oplevet at der er behov for fokus på proces og 

skolens dannelsesopgave. Jeg vil ligeledes afgrænse mig fra at fokusere på billedkunstfagets 

innovative aspekt Ligesom dannelse og uddannelse ikke kan skilles ad, er kreativitet og 

innovation tæt forbundne, men jeg vil i dette projekt ikke have fokus på innovation som 

selvstændigt begreb. 

 

Projektets opbygning 

Litteratur 

For at svare på min problemformulering, vil jeg starte med at placere folkeskolen i den politiske 

debat. Folkeskolen skal både kunne uddanne og danne dens elever, men er samtidig et 

spejlbillede af det samfund, som den er en del af, og som de senere år har fokuseret meget på 
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målbare resultater. For at belyse spændingsfeltet mellem skolens dobbelte opgave, vil jeg se på, 

hvilken betydning og hvilke formål begreberne dannelse og kreativitet tillægges i folkeskoleloven 

og hvordan disse betydninger og formål ligger i forlængelse af eller står i modsætning                   

til teoretikere som Klafki, Schnack, Tanggård og Hammershøj. 

Når jeg har fået indkredset, hvad der har betydning for, at elever opnår dannelse og udvikler 

kreativitet, så vil jeg ud fra de elementer, teoretikerne har udpeget som centrale for udvikling 

af dannelse, interviewe tre billedkunstlærere om, hvordan de i praksis håndterer de 

dannelsesorienterede elementer i deres undervisning. 

 

Metode – det kvalitative interview 

På baggrund af min viden om folkeskolelovens og forskellige teoretikeres forståelse af dannelse 

vil jeg interviewe tre billedkunstlærere for at finde ud af, hvordan lærerne i praksis håndterer at 

arbejde med dannelsesaspektet i billedkunstundervisningen. 

For at få indsigt i billedkunstlærernes oplevelser og erfaringer, har jeg valgt et kvalitativt 

interview med hermeneutisk tilgang som metode; en metode der ofte bliver brugt, når det 

forhold, der skal undersøges, ikke er målbart rent objektivt, hvilket vil sige, at det ikke giver 

mening at søge efter et sandt svar eller nå en endelig konklusion. 

Det kvalitative interview er en samtale, hvor den mundtlige diskurs er transformeret til tekst, 

der skal fortolkes. Hermeneutik er en måde at fortolke en tekst på, hvor formålet er at nå frem 

til en gyldig og almen forståelse af dét, der bliver sagt i samtalen (Kvale 1994:56). Med denne 

tilgang prøver man hele tiden at se den samlede betydning ud fra de forskellige dele, der bliver 

talt om i interviewet og omvendt at forstå de forskellige deles betydning i forhold til helheden. 

Fordelen ved det kvalitative interview er, at man herigennem kan få et indblik i 

interviewpersonens synspunkt og oplevelse af verden. Med et vellykket interview kan man 

indhente nuancerede beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at belyse og 

fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. Jeg vil altså - hvis interviewet går godt – få 

uddybet min forståelse af, hvordan hver enkelt lærer forstår sin opgave som billedkunstlærer 

og hvordan han eller hun oplever, at leve op til kravene om både at uddanne og danne 
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eleverne. Interaktionen mellem mig som interviewer og læreren giver, i modsætning til 

kvantitative data1, mulighed for at svar kan blive uddybet og begrundet (Kvale 1994:19). 

Interviewet er med udgangspunkt i en på forhånd tilrettelagt interviewguide, bestående af 

forsknings – og interview spørgsmål2 (se bilag 1). Jeg har arbejdet efter principperne for et 

halvstruktureret interview, som giver mulighed for ændringer undervejs; Jeg har for mig selv 

afklaret temaet, der skal dækkes, og har forslag til spørgsmål, jeg kan stille læreren, men er 

åben overfor ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og form i det konkrete interview (Kvale 

1994:129). 

Interviewguiden er i planlægning og udførsel bygget op omkring tragt-modellen, som er en 

model, hvor man starter interviewet åbent og slutter mere indsnævret og struktureret (Kvale & 

Brinkmann 2008:151). I lyset af den åbne og frie samtale, starter jeg i min interviewguide med et 

indledende spørgsmål, som tager udgangspunkt i en konkret situation, som     

interviewpersonen selv har valgt. På den måde giver jeg interviewpersonen mulighed for selv at 

fortælle, hvad han eller hun oplever som værende en væsentlig dimension i forhold til temaet. 

Ved at bede læreren om at fortælle om et forløb, han eller hun selv syntes gik godt, så får jeg 

indsigt i vægtningen af dannelse og uddannelse uden at have spurgt til det. Hvis jeg spurgte 

direkte, så ville jeg nærmest invitere læreren til at fortælle om sin principielle holdning og sine 

idealer, frem for til at fortælle om, hvad han eller hun faktisk gør i sin undervisning. Når man  

skal tale generelt om noget, så fremstiller man næsten altid et ideal om sig selv, fx ”jeg sørger 

altid for, at der er elementer af medbestemmelse”. Spørger man specifikt, så viser det sig 

måske, at der i den situation, læreren har valgt ikke er lagt særlig vægt på medbestemmelse, og 

så kan man spørge videre i forhold til, hvad læreren tænker om det. Til sidst i interviewet er 

spørgsmålene meget strukturerede og jeg prøver at bruge skalaspørgsmål for at få lærerne til at 

sige noget meget præcist om, hvordan de ser på netop den problemstilling, jeg er interesseret i. 

Selvom skalaspørgsmål indeholder tal, så vil jeg mene, at de hører hjemme i det kvalitative 

interview, da det ikke handler om at opsummere, hvor de tre lærere placerer sig på skalaen. 

 

 
 

1 Kvantitativ empiri består fx af spørgeskemaer, og kan give indsigt i dét, der kan tælles, altså 
mængde – og størrelsesforhold. 
2 For at have en positiv, dynamisk interaktion, må interviewspørgsmålene være korte, lette at 
forstå og fri for akademisk sprog. Forskningsspørgsmålene er til intervieweren og kan sikre, at 
man faktisk får svar på det, man vil undersøge. 
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Det vigtige er dét, de svarer på mine spørgsmål om, hvorfor de har placeret sig på skalaen som 

de har. 

 

Dannelsesbegrebet gennem tiden 

Dannelse og kreative kompetencers betydning for folkeskolen i historisk og nutidigt 

perspektiv: 

Folkeskolen er på mange måder et spejlbillede af det samfund, den befinder sig i. Derfor er det 

relevant at undersøge, hvilken funktion skolen tidligere har haft, for at forstå, hvordan 

samfundet påvirker skolen, og derved også forstå, hvordan folkeskolen har udviklet sig fra 

fællesskolens begyndelse i 1814 til i dag. Målet er at tydeliggøre udgangspunktet for min 

problemstilling, og derefter redegøre for billedkunstfagets rolle og placering i nutidens 

folkeskole. 

Siden fællesskolens begyndelse i 1814 har formålet være at give eleverne kundskaber og 

færdigheder, og gøre dem til gode samfundsborgere – altså uddanne og danne dem. Hvad der 

skulle uddannes i og dannes til, har dog ændret sig markant i løbet af de sidste 200 år. I den 

første ”folkeskole” – almueskolen - var den pædagogiske tænkning stærkt præget af 

kristendommen. Dannelse betød i den forstand, at eleverne skulle blive ”… gode og retskafne 

mennesker i overensstemmelse med den evangelisk-christelige lære…” (Thejsen:2009). På dette 

tidspunkt var viden om troens grund og salighedens vej efter Guds ord dét, der blev anset for 

mest centralt at lære. 

 

Med folkeskoleloven fra 1975 blev det tydeligere, at folkeskolen havde to formål, nemlig at 

skolen skulle give eleverne mulighed for ”…at tilegne kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder 

og udtryksformer, som medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling”. Formålsparagraffen 

lagde ydermere, for første gang, vægt på, at eleverne i folkeskolen skulle opdrages til deltagelse 

i det demokratiske samfund, som de var en del af. Det betød at skolen skulle skabe mulighed  

for oplevelse og selvvirksomhed, så eleverne ”kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og 

opøve sin evne til selvstændig vurdering og stillingtagen” (Thejsen:2009). En dannelsesopgave 

for folkeskolen var også, at eleverne skulle påtage sig medansvar i demokratiet, for 

fællesskabet, og på den måde realisere sig selv som personligheder: 
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”Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund og 

til medansvar for løsningen af fælles opgaver.” (Thejsen:2009). 

 

I dag holder vi skole efter folkeskoleloven fra 2006. Loven udtrykker stadig en dobbeltsidighed i 

forhold til dens formål – folkeskolen skal give eleverne kundskaber og færdigheder, og samtidig 

fremme den enkeltes elev alsidige udvikling. Dog er der sket en væsentlig forandring fra den 

forrige lov i 1993, nemlig et øget fokus på uddannelse og forberedelse hertil: 

 

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der 

forbereder dem til videre uddannelse…” (Formålsparagraf § 1). 

 

Denne formulering er et udtryk for, at målet med folkeskolen er, at alle unge bliver forberedt 

på uddannelse og beskæftigelse efter deres skolegang, og at fagligheden derfor skal styrkes. 

Erhvervslivet er i højere grad blevet inddraget i diskussionen omkring folkeskolen, og bliver det 

forsat. Henrik Bach, direktør i Dansk arbejdsgiverforening (arbejdsmarkedspolitiske afdeling), 

påpeger vigtigheden i at inddrage erhvervslivet og arbejdsgiverne, når formålet med skolen 

nedskrives: 

“Folkeskolen skal føre til, at de unge kan bidrage til, at danske virksomheder kan klare sig i den 

internationale konkurrence…” (Klingsey & Jellesen Smith:2010) 

 
Med loven i 2006 lægges et særligt fokus på det faglige – Kundskaber og færdigheder skal ikke 

længere tilegnes, men gives. Med denne formulering er det ”det materielle 

dannelsesperspektiv” som er i fokus; udgangspunktet er ikke længere eleven, men indholdet. 

Det materielle dannelsesbegreb i dets reneste form har behavioristiske rødder, og 

formålsparagraffen bliver derfor et udtryk for et bestemt syn på eleven; en slags maskine, hvor 

vi som lærere putter noget i, for at få noget bestemt ud på den anden side. Læreren bliver altså 

en slags tankpasser som hælder, eller giver, sin viden til eleven (Imsen 2006:23). I denne form 

for tænkning overføres viden uden at elevens aktive medvirken er en nødvendighed. 

Det øgede fokus på fagligheden i folkeskoleloven fra 2006 skyldes en række undersøgelser, der i 

blandt Pisa-testen, der viste, at danske elevers læse – og regnefærdigheder var ringere end de 

lande, vi gerne vil sammenligne os med. Vægten på dannelsesaspektet blev mindre, og skolen 

gik fra at være bygget op omkring åndsfrihed, ligeværd og demokrati, til at være præget af det. 

http://www.information.dk/mette-klingsey
http://www.information.dk/rune-jellesen-smith
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Omformuleringen vidner om at demokrati og den demokratiske dannelse ikke længere er en af 

skolens hovedopgaver (Nørgaard 2011:405). 

I praksis har det igennem de sidste 10 år betydet en række ændringer i måden at holde 

folkeskole på; det øgede fokus på faglighed og konkurrence, har f.eks. betydet, at de boglige fag 

som dansk, historie og matematik har fået flere timer, i et håb om at elevernes læse – og regne 

færdigheder vil blive bedre. 

I dag er den nye folkeskolereform i støbeskeen; ”Gør en god skole bedre – et fagligt løft af 

folkeskolen” lyder udspillet fra regeringen. Som navnet antyder, er kernen i udspillet en højere 

faglighed i folkeskolen. Her udtrykkes en dobbeltstrategi i forhold til, hvad folkeskolen skal 

kunne. F.eks. skal såkaldte aktivitetstimer ikke kun rumme fagligt understøttende aktiviteter, 

men også motion, bevægelse og andre aktiviteter, som kan understøtte elevernes alsidige 

udvikling (Egedal Andreasen, Ramussen & Rasmussen:30). Derudover er et af 

hovedelementerne i regeringens udspil, at der skal være flere timer og bedre undervisning i de 

praktisk/musiske fag (Regeringen 2012:13). 

Fokus på billedkunstfaget 

Billedkunstfaget skal, ligesom alle de andre fag, opfylde folkeskolens to formål; uddannelse og 

dannelse. Billedkunstfaget skal bidrage til at eleverne udvikler kundskaber og færdigheder, 

hvilket jeg - ud fra “Fælles mål” for faget billedkunst - forstår som f.eks. at være, at eleven skal 

tilegne sig teknikker og færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks – og 

kommunikationsformer (“Fælles mål”- billedkunst). Trinmålene for faget efter 5. klassetrin, 

lægger i øvrigt vægt på, at billedkunstundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner 

sig kundskaber og færdigheder, der bl.a. sætter dem i stand til at: 

- Anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle billedarbejder. 

- Kende til forskellige tegnemetoder 

- Genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer 

- Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum og internet i eget 

billedarbejde (Trinmål for faget billedkunst efter 5. Klassetrin). 

Billedkunstfagets anden dimension, nemlig dannelsesopgaven kommer også til udtryk flere 

steder i både “Fælles mål” og læseplanen. Her står det f.eks. beskrevet, at undervisningen 

gennem forskellige arbejdsmetoder skal udvikle elevens billedsprog og skabe rum for oplevelse, 
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holdninger, følelser og fantasi. Dette giver grobund for identitetsdannelse og er med til at 

udvikle eleven socialt; i “Fælles mål” udtrykt som, at få erkendelse af sig selv, og få en 

forståelse af omverdenen (Læseplan for faget billedkunst). Endvidere fokuseres der på elevens 

kreative udvikling og evne til at forstå sig selv som deltager i og medskaber af kultur (Læseplan 

for faget billedkunst). 

Billedkunstfagets dannelsesopgave kommer i slutmål for faget billedkunst efter 5. Klasse til 

udtryk bl.a. ved et krav om, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne bliver i stand til, 

at: 

- samtale om billeder 

- iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder 

- eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative metoder 

- inddrage og reflektere forskellige billedkulturer i det praktiske billedarbejde 

- deltage i billedarbejde sammen med andre (Slutmål for 5. Klassetrin – billedkunst) 
 
 

Billedkunstundervisningen skal altså udover tilegnelse af teknikker m.m. fokusere på en række 

ting, der kan være svære at måle på, som udvikling af kreativitet, følelser og oplevelser. 

Læreren må i sin tilrettelægning af billedkunstundervisningen tage hensyn til og håndtere 

begge formål. 

I dette afsnit har jeg givet et kort rids over, hvordan synet på folkeskolens opgave gennem 

tiderne afspejler det omgivende samfund. Meget kort kan jeg konkludere, at man i skolens 

spæde start primært fokuserede på uddannelse. Senere med formålsparagraffen i ’75, og igen 

i ’93 var der en stigende fokus på elevers dannelse til demokratiske og selvstændige borgere, 

mens der med formålsparagraffen i 2006 igen er blevet øget fokus på uddannelse. Endelig har 

jeg åbnet for muligheden for, at den nye folkeskolelov, som endnu ikke er færdigskrevet, 

understøtter dannelsesvinklen på elevernes skolegang. 

Jeg har desuden vist, hvordan der i billedkunstfaget er fokus på begge dele. 
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Teoretisk afsæt 

Dannelses – og kreativitetsforståelser i skolesammenhæng 

Jeg vil i dette afsnit undersøge, hvad en række teoretikere, der har beskæftiget sig med 

dannelse og kreativitet mener, at der ligger i disse begreber, som er relevant ved planlægning, 

gennemførsel og evaluering af undervisning i billedkunst. Det skal danne grundlag for min 

analyse af lærernes forståelse af, hvordan de arbejder med dannelse i 

billedkunstundervisningen. Jeg vil med udgangspunkt i Folkeskolens Formålsparagraf redegøre 

for den del af skolens og billedkunstfagets formål, der omhandler elevens alsidige dannelse. Det 

vil sige elevens alsidige udvikling, som skal styrke kompetencer i forhold til at samarbejde,  

indgå i fællesskaber, være kreativ, håndtere sin identitetsdannelse og i forlængelse heraf at 

kunne tage selvstændigt stilling som borger i et demokratisk samfund. 

I folkeskolens formålsparagraf og i “Fælles mål” for billedkunst står meget om elevens dannelse, 

mens begrebet kreativitet kun nævnes få gange. Til trods for det vil jeg se nærmere                    

på både dannelses – og kreativitetsbegreberne, da bl.a. Hammershøj understreger betydningen 

af at se kreativitet som et vigtigt element i elevens dannelse (Hammershøj 2013:10). 

 

Dannelse 

Dannelsesbegrebet er gennem tiden i forskellige kulturer blevet tillagt mange forskellige 

betydninger. I middelalderen havde den romersk-katolske kirke størst indflydelse på 

skoleuddannelsen, og i finere kredse fokuseredes der på at beherske sproglige og matematiske 

discipliner som retorik, dialekt, geometri, astronomi og musik, i et ønske om at blive dannet. 

Med kirkens indvirkning blev dannelsesidealet altså veltalenhed og fromhed (Den store danske 

- dannelse:2012). Under renæssancen blev mennesket forbundet med sprog og kultur, og 

derfor gik vejen til dannelse gennem historie, litteratur, kunst og filosofi. Et dannet menneske 

blev her forbundet med at have egenskaber som tolerance og menneskevenlighed (Kristensen 

2011:24). 

I dag findes der flere forskellige syn på, hvad et dannet menneske er, og hvordan vejen dertil 

ser ud. Dog er der en bred enighed om, at dannelse er noget, der vedrører hele mennesket, og 

langt hen af vejen ses som ”den anden ting”, skolen skal kunne bidrage til. Dannelsen vedrører 

hele personlighedsudviklingen, og handler om at blive et godt menneske ud fra tidens og 
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stedets opfattelse af, hvad det er. Dannelse bliver altså et resultat af en påvirkning fra den 

omkringliggende kultur (Kristensen 2011:24). 

For at komme lidt tættere på, hvordan dannelse forstås i dag, vil jeg i følgende afsnit redegøre 

for Wolfgangs Klafkis teori om dannelse. I forlængelse heraf, vil jeg kort nævne Karsten 

Schnack´s begreb ”handlekompetence”, fordi hans syn på dannelse bl.a. indebærer at kunne 

handle og ikke blot forstå, hvilket jeg ser som centralt i forhold til at skabe rammer for, at 

eleverne gør sig erfaringer i billedkunst-undervisningen. 

 
Klafki og den kategoriale dannelse 

Wolfgang Klafki (f. 1927) er tysk pædagog og didaktiker, og opfattes i dag som en af de mest 

betydningsfulde teoretikere indenfor dannelsestænkning (Klafki:2009). 

Klafki definerer dannelse som noget, der sker i en kompliceret proces i samspil med andre, og 

som udvikler sig alt afhængig af tid, sted og kultur. Ifølge Klafki er den almene dannelse for os 

alle, og den skal ruste os til deltagelse i fællesskaber og til at være aktive borgere i et 

demokratisk samfund. Klafkis begreb almendannelse handler således om dét, der i 

folkeskoleloven karakteriseres som alsidig dannelse. Klafki mener, at dannelse i dag må 

opfattes som en sammenhæng mellem tre grundlæggende evner, som man løbende arbejder 

sig frem til, nemlig: 

1. Selvbestemmelse, som er menneskets evne til selv at bestemme over individuelle 

levevilkår, religiøse overbevisninger osv. Selvbestemmelse dækker altså over 

menneskets frihed til at vælge. 

2. Medbestemmelse, som er menneskets evne til at ændre og påvirke udformningen af 

samfundets fælles kultur, politiske forhold osv. Medbestemmelsen vedrører altså 

ligheden i samfundet, og er et centralt begreb i forhold til vores demokratiforståelse. Til 

sidst; 

3. Solidaritet, som er menneskets evne til at tage socialt ansvar overfor andre mennesker, 

især dem, som er helt eller delvist afskåret fra selv – og medbestemmelsesmuligheder 

(Klafki 2011:68). 

For at opnå denne almene dannelse (selv – og medbestemmelse, samt solidaritetsevne) 

arbejder Klafki med begrebet ”kategorial dannelse”, som meget kort fortalt går ud på, at 

dannelse er en dobbeltsidig proces, hvor både de materielle dannelsesteorier og de formale 
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dannelsesteorier er involveret. Her er Klafki igen helt på linje med folkeskoleloven, hvor 

begrebet ”uddannelse” refererer til dét, Klafki kalder ”materielle dannelsesteorier”, hvor der 

fokuseres på indholdet alene, og processen regnes for ligegyldig. Lærestoffet er i centrum, og 

man er først dannet, når kulturel viden er indlært. Begrebet ”dannelse” i folkeskoleloven 

refererer til dét, Klafki kalder ”formale dannelsesteorier”. De bygger på en forståelse af, at 

læreprocessen er det vigtigste. I modsætning til de materielle dannelsesteorier, fokuseres der 

på individets vækst og subjektive måde at forholde sig på (Den store danske - dannelse:2009). 

 
Måden, hvorpå eleverne i undervisningen opnår selv– og medbestemmelse samt evne til at føle 

solidaritet, altså bliver dannet, sker ved at de skal ”... få en historisk formidlet bevidsthed om 

centrale problemstillinger i samtiden og – så vidt det er forudsigeligt – i fremtiden, at opnå den 

indsigt, at alle er medansvarlige for sådanne problemstillinger, og (at) opnå en beredvillighed til 

at medvirke til disse problemers løsning” (Klafki 2011:73). 

 
Klafki lægger altså i sine teorier stor vægt på dannelse, som fremmer hele personlighedens 

udvikling, intellektuelt, emotionelt, socialt og fysisk. Han mener, at elevens almene dannelse 

må opfattes som dannelse indenfor alle grunddimensioner af menneskelige interesser og 

emner, det vil f.eks. sige dannelse af: 

- medmenneskelige relationsmuligheder (socialiteten) 

- den æstetiske iagttagelsesevne, formgivnings evne og dømmekraft 

- produktivitet i håndværksmæssig-teknisk henseende 

- evnen til at træffe etiske og politiske afgørelser samt til at udføre etiske og politiske 

afgørelser (Klafki 2011:70). 

I forlængelse heraf, finder jeg det relevant at inddrage Karsten Schnack, da han lægger et 

særligt fokus på at man som individ, ikke blot skal kunne forstå, men også handle på baggrund 

af erfaringer gjort om verden og dens kulturer. 

 
Handlekompetence 

Karsten Schnack er uddannet lærer og i dag professor ved Århus Universitet. Hans tanker 

omkring dannelse, ligger på mange måder i forlængelse af Klafkis teori. Ligesom Klafki definerer 

Schnack dannelse som noget, der sker i fællesskaber, og som udvikler og ændrer sig afhængig 
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af f.eks. tid og kultur. 

Schnack har særligt fokus på dét, han karakteriserer som ”demokratisk dannelse” og her er 

begrebet handlekompetence centralt. Den demokratiske dannelse handler om at udvikle 

mennesker mod at blive autonome og selvstændige frem for at være tilpassede og 

uselvstændige. Schnack skriver, at målet er at skabe myndige mennesker. 

Demokrati kan ifølge Schnack ikke eksistere eller udvikles uden politisk tænkende og handlende 

mennesker, derfor kalder han også demokrati for deltagelse. Af samme årsag er opdragelse til 

demokratiet, opdragelse og kvalificering til deltagerollen (Schnack 2011:37). Schnack hævder, at 

den demokratiske dannelse er en forudsætning for demokratiet, som langt hen af vejen åbner 

mulighederne for at udleve menneskets visioner for det gode liv. I forlængelse heraf siger 

Schnack, at en af folkeskolens væsentligste opgaver, bliver at give mulighed for dette. Han siger 

at: 

”Folkeskolen må således søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, 

så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder (og respekt for 

andres) og baggrund for (og lyst og vilje til) at tage stilling og handle (ansvarligt og 

kompetent).” (Schnack 2011:38). 

 

Klafki og Schnacks teorier understreger, at dannelse er et spørgsmål om at kunne indgå i 

fællesskaber og leve i et demokratisk samfund. Begge teoretikere lægger vægt på, at  

uddannelse ikke kan stå alene i et samfund, hvor eleverne skal blive borgere, der kan tage aktivt 

ansvar i demokratiske processer. Hvor Klafki understreger betydningen af, at eleverne får  

styrket evner til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, så lægger Schnack vægt på  

at man skal kunne handle på baggrund heraf. Lærerens opgave bliver derfor, i tråd med 

formålsparagraffen, at tilrettelægge arbejdsmetoder og processer, der udvikler erkendelse og 

giver eleverne tillid til egne muligheder som baggrund for at tage stilling og handle 

(Formålsparagraffen 2006). 

Lærerens billedkunstundervisning må, på baggrund af Schnack og Klafki, skabe rammer for at 

understøtte elevernes selvbestemmelse, medbestemmelse samt solidaritetsevne, f.eks. ved at; 

- Eleverne selv får mulighed for at vælge f.eks. materialer efter lyst/interesse 

- Inddrage eleverne i beslutningsprocesser og give plads til ændringer/udvikling efter 

deres idéer og forslag 
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- Have fokus på at eleverne lærer at lytte til og respektere hinandens idéer, og i øvrigt få 

eleverne til at anerkende forskellighed som en værdi. 

 

Undervisningen må endvidere lede frem i mod at eleverne, udover at have intentioner, også 

handler på baggrund af disse, og derfor må gøre noget fysisk konkret og være aktiv i hele 

processen fra idé til færdigt resultat. 

 

Kreativitet 

I hverdagssproget kobles dannelse, personlig udfoldelse, fantasi osv. ofte til 

begrebet ”kreativitet”, men hvad ligger der egentlig i dette begreb, hvis man undersøger det 

som et element, der kan være relevant i arbejdet med faget billedkunst? Jeg vil i dette afsnit 

redegøre for begrebets historie som baggrund for at forstå, hvordan begrebet bruges i 

folkeskolen og i særdeleshed i billedkunstfaget i dag. Derefter vil jeg med udgangspunkt i Lene 

Tanggaards og Lars Hammershøjs teorier om kreativitet, redegøre for den kreative proces, 

forudsætningerne for denne og til sidst se på teorier om kreativitetens indvirkning på barnets 

dannelse. 

Kreativitetsbegrebet gennem tiden 

Begrebet kreativitet kommer af det latinske ”creare”, som betyder at skabe. Det er et gammelt 

teologisk begreb, som man oprindeligt forbandt med at skabe ud af intet. Denne definition af 

kreativitet er i tråd med en forestilling om, at den skabende kunstner og den kristne Gud skabte 

himmel og jord ud af ingenting (Hammershøj 2012:8). Begrebet kreativitet kan altså spores 

tilbage til både den antikke græske og kristne tradition, hvor kreativitet havde med det 

guddommelige at gøre – at være kreativ var en slags guddommelig inspiration, og har derfor 

været et begreb, som har været omgærdet af mystik. 

Med renæssancen skete en verdsliggørelse af kreativitet, og den åndelige og guddommelige 

forestilling af samme, blev erstattet af en forestilling om det skabende menneske, eller det 

originale geni. Det kulminerede i oplysningstiden og med romantikken i sidste halvdel af 1700- 

tallet; kilden til kreativitet indebar ikke længere en forestillingen om guddommelig inspiration, 

men var et spørgsmål om sanselige kræfter som følelser, indbildningskraft, fantasi og intuition 

(Hammershøj 2012:35). 
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Fra 1900-tallet og frem har flere forskere, bl.a. psykologen Graham Wallas og matematikeren 

Henri Poincaré, udviklet en model over den kreative proces med netop de sanselige kræfter i 

fokus. Det er den første moderne og klassiske forestilling om kreativitet, forstået på den måde, 

at den ikke er bygget op omkring en religiøs overbevisning, men derimod om en akademisk- 

filosofisk tilgang (Hammershøj 2012:36). Den kreative proces blev delt op i fire faser: 

- Præparationsfasen, hvor man på baggrund af inspiration eller irritation, bevidst og 

koncentreret borer sig ned i en problematik. Denne fase er ofte præget af følelser som 

utilfredshed, frustration og ubehag, over at det hårde arbejde kun er forberedelse og 

ikke i sig selv løser problemet. Problemet kan kun løses igennem 

- Inkubationsfasen, hvor man ikke bevidst arbejder med problemet, men i tankestrømme 

ubevidst udruger idéer til, hvor og hvordan det vil være relevant at bryde med den 

hidtidige tankegang, som på den ene eller anden måde ikke har hængt sammen. På 

baggrund heraf kan man nå til 

- Illuminationsfasen, som er den del af processen, hvor den nye, gode idé opstår. Den lyse 

idé kan ses som kulminationen af de to første processer; det opleves som regel ikke, at 

idéen har en direkte forbindelse til forudgående arbejde, men underbevidstheden har 

udruget den nye idé. Herefter kommer 

- Verifiktionsfasen, som er den sidste fase i den kreative proces, og er der, hvor den nye 

idé skal afprøves og justeres med henblik på at få den til at virke og blive brugbar 

(Hammershøj 2012:11). 

 
Kreativitetsbegrebet har altså ændret sig markant gennem tiden, og er gået fra at være en 

guddommelig inspiration til at have med mennesket og dets sanser at gøre. Mange nye 

kreativitetsteoretikere har rødder i de gamle teorier, men har fornyet dem, så de er i tråd med 

tiden. En af dem, er professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard. 

 
Udvikling af kreative miljøer 

Lene Tanggaard (f. 1973), er cand.psych. og professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg 

universitet. Derudover forsker hun i betingelser for udvikling af kreative miljøer. 

Hendes definition af kreativitet lyder, at det er en fornyelse, der gør praksis bedre, mere 

effektiv og bæredygtig (Tanggaard 2010:13). Kreativitet handler altså ikke som sådan om at 
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finde på nye idéer, men om at forny de eksisterende, derfor bruger Tanggaard udtrykket 

fornyelsens kunst. Denne måde at definere kreativitet på, stemmer godt overens med 

Pointcarés præparationsfase, hvor man gør op med en hidtidig tankegang for at forny – og 

forbedre den, enten på baggrund af irritation eller inspiration. 

Tanggaard nævner tre elementer, som er tæt forbundne og i gensidig relation. De er alle 

centrale for, at kreativitet opstår. Det drejer sig om: 

1. Fordybelse: For at fremme kreativiteten må der være en solid og relevant viden 

indenfor et fag (fx skal eleverne i billedkunstfaget introduceres til viden om materialer 

forarbejdningsprocesser og traditioner, som de kan lægge sig i forlængelse af eller spille 

op imod i deres kreative proces). Man kan ikke arbejde kreativt med noget, man ikke 

ved ret meget om. 

2. Fuskeri og eksperimenterende læring: Eksperimenter, leg med og udforskning af de 

materialer, som man arbejder med, er med til at fremme kreativiteten. Man skal 

overskride den eksisterende tanke, traditionen, for at forny den og være kreativ. 

3. Modstand fra materialet: I arbejdet med et materiale, vil man møde modstand. Den kan 

opleves som meget produktiv eller meget frustrerende – og begge oplevelser kan være 

kreativitetsbefordrende (Tanggaard 2012:16). Dette element kan ses i forlængelse af 

Pointcarés forestilling om forberedelsestilstanden, som ikke løser problemet og derfor 

vækker følelser som ubehag og irritation. 

 

Tanggaard mener, at skolen er et kreativt sted for lærere og elever, hvis de tre elementer er til 

stede og bliver indarbejdet i undervisningen. Hun bryder med en klassisk forestilling om, at 

kreativitet er en vuggegave, som ikke alle besidder, og at det primært er en barnlig indstilling, 

som ødelægges i skolen, fordi barnet lærer begrænsninger (Tanggaard 2012:21). For at give 

eleverne adgang til skabende virksomhed, påpeger Tanggaard vigtigheden af, at læreren selv er 

kreativ, og tør at sætte sig selv i en situation, hvor hun er påvirket af de overstående tre 

elementer. Ved at læreren fremstår som en slags forbillede, skaber hun de bedste 

forudsætninger for, at eleverne selv udvikler kreativitet. De vil blive smittet af lærerens måde at 

forholde sig til et givent problem. Læreren skal i den forbindelse både opfordre og opmuntre 

eleverne, når de befinder sig i en proces, der på en gang er lidelsesfuld og konstruktiv: 

”… Du er også nødt til at omgive dig med mennesker, som selv mestrer fornyelsens kunst. […] 
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Hvis eleverne skal lære at være kreative i skolen, så må lærerne gå forrest og forsøge at vise 

eleverne, hvad det vil sige. Kun på den måde kan eleverne gå op imod lærernes eksempler og 

måske udfordre dem – altså være kreative.” (Tanggaard 2012:23). 

Imitation, identifikation, rollemodelindlæring og identitet spiller en stor rolle i denne 

sammenhæng. 

Tanggaard nævner i øvrigt en række faktorer, der kan være med til at hæmme kreativiteten hos 

eleverne i skolen. En central faktor er netop det dilemma, jeg tager op i dette projekt, nemlig 

udfordringen i samtidig at leve op til formelle (fagfaglige) og dannelsesorienterede krav. Lene 

Tanggaard fremhæver, at krav om, at lærere skal undervise efter centralt fastlagte testsystemer 

lukker af for kreativitet, eksperimenteren og selvstændighed. Samtidig skal lærerne danne 

elever til at kunne håndtere de udfordringer, som vores samfund står overfor, hvilket kræver 

elever, der tør tage chancer, udfordre det traditionelle, det eksisterende, og finde ud af noget 

nyt – altså være kreative. Tanggaard bekræfter min oplevelse fra praktikforløb af, at det kan 

være en udfordring at have fokus på dannelse og kreativitet i en tidspresset skolehverdag. 

Tanggaard oplever, at lærere, i et forsøg på at nå de fastlagte mål for undervisningen (trinmål 

etc.), nedprioriterer improviserende, kreativ undervisning med anderledes 

undervisningsmetoder. På den både kommer en resultatorienteret skole til at virke som en 

barriere for kreativiteten, forstået på den måde, at kreativitet netop er evnen til at overskride 

det allerede eksisterende (Tanggaard 2012:24). Hun hævder desuden, at test lærer eleverne at 

svare på bestemte måder, og på den måde er medvirkende til at skabe elever, som ikke 

kan ”svare” ud over testens rammer. 

I den forbindelse opstår der et nyt paradoks; kreativitet kan ikke altid opstå på kommando – 

nærmest tvært imod, hvis eleverne oplever et øget pres i undervisningen, så vil de orientere sig 

mod det sikre ”kan jeg stoffet?”, frem for at eksperimentere med nye løsninger og forståelser. 

Til sidst er det væsentligt at nævne Lene Tanggaards syn på kreativiteten i fællesskabet; 

Kreativitet er altså fornyelse, som skal gøre praksis bedre, mere effektiv og bæredygtig – det 

betyder, at den kreative idé skal anerkendes af andre som værende af værdi i forhold at være 

nytænkende. Idéen er ikke kreativ i sig selv, men er en proces, som udfolder sig i det sociale. Et 

kreativt fænomen, er altså noget, der opstår imellem producent (den skabende) og publikum 

(modtager) (Tanggaard 2012:45). Dette er væsentligt i forhold til folkeskolens opgave, der som 

tidligere nævnt er at skabe elever, som ser sig selv i sammenhæng med en større verden, har 
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respekt for egne og andres holdninger, og kan fungere i sociale sammenhænge. 
 
 

Kreativitet – et spørgsmål om dannelse? 

Lars Hammershøj er cand.mag. i idéhistorie og ph.d. i sociologi. Han beskæftiger sig med 

kreativitet, og skelner mellem begrebet som værende en dannelsesproblematik og en 

økonomisk problematik. I denne opgave vægter jeg Hammershøjs teori om kreativitet som et 

spørgsmål om dannelse, og udelader altså hans tanker omkring den økonomiske problematik. 

Hammershøj definerer, ligesom Tanggaard, kreativitet som værende en proces, der fører til et 

produkt, der på én gang er nyt og relevant. Hvordan produktet skabes og hvad der sker i den 

omtalte proces, forklarer Hammershøj som værende et samspil mellem menneskets sanselige 

kræfter, dvs. samspillet imellem: 

 Smagsafgørelsen, hvor man tager stilling til og lærer at udøve sin egen smag, f.eks. i 

forhold til hvilke fællesskaber som er værd at overskride i. 

 Overskridelseskraften, der bevirker bruddet med den eksisterende tanke og idé. 

 Afgørelseskraften, der sikrer at bruddet og den nye idé er relevant i forhold til en given 

situation, kultur m.m., og til sidst 

 Indbildningskraften, der forbinder de hidtil adskilte idéer til en ny samlet idé 

(Hammershøj 2012:7). 

 

Her kan Hammershøj direkte sammenlignes med Poincarés fire faser. Hammershøj hævder at 

den kreative proces er meget lig dannelsesprocessen, da personligheden dannes, når man i en 

proces overskrider sig selv i det sociale, dvs. ved at involvere sig selv med større verdener og 

kulturer. Ved at overskride sin egen verden vil man gøre personlighedsdannende erfaringer. 

Personlighedsdannelsen indebærer, ligesom den kreative proces, også en 

smagsafgørelsesproces, da dannelse forudsætter, at eleven lærer at udøve sin egen smag som 

baggrund for at kunne handle (Hammershøj 2012:10). 

Hammershøjs tese er altså, at kreativitet er et spørgsmål om dannelse, da begge processer 

konstitueres af smagsafgørelsesproces, overskridelseskraft og afgørelseskraft. De adskiller sig 

ved, at have forskellige hensigter; Den kreative proces sigter på at skabe et nyt kreativt produkt, 

mens dannelsesprocessen sigter mod at gøre personen åben overfor verden og parat til at  

ændre forholdemåde, hvis det er nødvendigt. Det er begge processer, hvor der, på baggrund af 
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de forskellige sanselige kræfter, sker en forandring af forholdet mellem den enkelte og verden 

(Hammershøj 2013:10). Kreativitet bliver således et spørgsmål om dannelse, idet eleven i en 

social interaktion og i en kreativ proces, udvides ved at skulle tage afgørelser og overskride sig 

selv i verden. På den måde påvirkes barnets alsidige udvikling. Begge processer bliver altså 

vigtige for at opfylde folkeskolens formål. 

Til sidst vil jeg samle op på, hvad jeg indtil nu har fundet ud af i forhold til, hvordan begreber 

om dannelse, handlekompetence og kreativitet kan understøtte refleksioner over, hvordan 

disse elementer får plads i arbejdet med billedkunstfaget. 

 
 

Opsamling – kreativitet og dannelse i folkeskolen 

I overstående afsnit om dannelse og kreativitet har jeg fundet ud af, at de to begreber er nært 

beslægtet. For at elever og borgere, skal kunne tage selvstændig stilling til, nytænke og ændre 

et givent problem, og samtidig tage hensyn til fællesskabet, skal eleverne være dannede og 

kreative, ellers vil de snarere fokusere på tilpasning. På denne baggrund er det helt centralt, at 

læreren i faget billedkunst ikke accepterer primært at have et fagfagligt fokus på 

undervisningen. Hvis folkeskolens mål om at være dannende skal nås, så må undervisningen 

også være kreativitetsfremmende. 

Forskerne ser dannelse og kreativitet som nært koblet, og lægger vægt på at eleverne får 

erfaringer gennem aktiv handlen og stillingtagen som en forudsætning for at kunne tænke og 

handle kreativt. Tanggaard siger, at det ikke kun handler om at kunne tænke på bestemte  

måder, men også om at kunne handle og ændre praksis på baggrund heraf (Tanggaard 2010:32). 

Det stemmer overens med Klafkis og Schnacks syn på det selvstændigt tænkende individ, som 

kan handle på baggrund af sine oplevelser og erfaringer. 

Billedkunstlæreres opgaver bliver, ifølge overstående teorier, at medtænke både fagfaglighed, 

dannelse og kreativitet i deres undervisning. Undervisningen må lede frem imod, at eleverne 

bliver rustede til at deltage i fællesskaber og til at være deltagende og handlende borgere i et 

demokratisk samfund. Billedkunstundervisningen må, trods tidspres, give plads til og frirum til 

fordybelse. Læreren må passe på ikke at forcere elevernes erkendelsesprocesser ved at 

prioritere teknikker og umiddelbart målbare resultater, på bekostning af at skabe ramme for 

kreativitet med plads og overskud til fordybelse, eksperimenter og modstand. Fejl kan være 
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positive for læringsprocessen, og eleverne må lære at håndtere modstand fra materialer, og på 

den måde vende fejl til noget konstruktivt. 

I et forsøg på at nå årsplaner og andre målsætninger, kan man hurtigt komme til at kvæle 

improvisation og legen med idéer. Billedkunstundervisningen må i et forsøg på at udvikle 

kreativitet have øje for elevernes uventede og alternative løsningsforslag, og støtte og 

forstærke disse, i et forsøg på at give eleverne medbestemmelse og erfaringer med at skabe 

nyt. 

Det er relevant at holde fast i Lene Tanggaards tese omkring det kreative forbillede. For at give 

eleverne adgang til en skabende virksomhed, er det væsentligt at underviseren selv er kreativ, 

og på den måde kan gå forrest i de kreative processer. 

Endelig peger teorierne på, at det er vigtigt, at læreren tænker fornyelsens kunst ind i 

undervisningen. Idealet må være at turde gå ind i grænseoverskridende processer, hvor eleven 

støttes i at turde at overskride sig selv, og lege med tanker og idéer for at bryde med det gamle 

i et forsøg på at skabe noget nyt. 

 
 

Billedkunstlærernes håndtering af skolens dannelsesopgave; 

Analyse og diskussion af den indsamlede empiri 

Med udgangspunkt i de forståelser af dannelse og kreativitet, jeg har redegjort for gennem 

præsentationen af de fire teoretikere i forrige afsnit, vil jeg nu undersøge hvordan begreberne, 

konkret kommer til udtryk i tre billedkunstlæreres fortællinger om og refleksioner over deres 

undervisning. Jeg vil igennem analysen henvise med minuttal til den vedlagte lydfil, som 

indeholder alle tre interview med lærerne. De tre lærere har alle givet tilladelse til at jeg bruger 

og vedlægger lydfilen (vedlagt CD-rom). Desuden har jeg i bilag 2 skrevet en kort opsummering 

af hvert interview. 

Lærerne i dette interview har fået fortalt, at jeg som praktikant har oplevet, at der kan være 

langt fra gode intentioner i planlægningen af undervisningen, til hvad der faktisk kan lade sig 

gøre i praksis i klassen. Jeg nævner ikke begreberne dannelse og kreativitet, men prøver 

gennem mine spørgsmål at lade lærerne beskrive nogle af de aspekter, som de forbinder med 

en god undervisning. Dette gør jeg i et forsøg på ikke at påvirke og fremprovokere et bestemt 

svar. Ud fra lærernes beskrivelse af et vellykket undervisningsforløb, vil jeg udlede, hvad de ser 
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som vigtigt i en undervisningssammenhæng, for at få en fornemmelse af deres prioriteringer, 

og for at se, hvilke elementer af den præsenterede teori, lærerne medtænker og lægger vægt 

på. 

Interviewet er anonymt og deltagerne vil derfor gå under navnene Sanne, Marianne og Jesper. 

Lærerne er henholdsvis 43, 56 og 65, og har alle mange års erfaring i folkeskolen. 

 

 
Uddannelse og dannelse i billedkunstlærernes planlægning af og undervisning i faget 

I mit indledende spørgsmål til interviewpersonerne, bad jeg dem om at beskrive et 

undervisningsforløb som stod klart i deres erindring, og som de selv syntes, havde været en 

succes. Alle tre lærere havde med det samme et forløb i tankerne. Jeg vil her kun gennemgå 

Sannes forløb i detaljer, da det bliver for omfattende at gennemgå alle tre. Efter 

gennemgangen af forløbet, vil jeg kort nævne forskelle og ligheder i de tre læreres beskrivelse 

af et godt billedkunstundervisningsforløb. 

Sanne beskrev et forløb, hvor hendes elever i 3. klasse skulle male billeder med afsæt i 

kunstneren Heerup. Forløbet varede 2 måneder, og der blev udover undervisningen i 

billedkunst arbejdet tværfagligt med faget dansk, hvor hun også er underviser. Sanne havde 

planlagt forløbet, så eleverne både skulle arbejde teoretisk og i processer, hvor de selv skulle 

male. Eleverne skulle, bl.a. gennem læsning og historiefortælling, få et kendskab til Heerup, 

hans tidsperiode og i øvrigt, med afsæt i hans billeder, lære at forstå begrebet ”symboler”; 

Hvad er det? Hvordan bruger vi dem i dagligdagen? Hvordan bruger Heerup dem? 

Herefter skulle eleverne bruge det, de nu vidste om symboler, til at producere deres eget 

billede, først med brug af skitser og senere i et maleri. Her måtte de selv vælge symboler, der 

fortalte noget om dem selv og om tid og sted. Sannes mål var her, at eleverne lærte noget om 

deres egen person i forhold til det teoretiske. Sanne havde altså lagt rammen for arbejdet, med 

gav inden for de afstukne rammer, plads til flere løsningsforslag. Som afslutning og evaluering 

skulle eleverne vurdere og analysere hinandens billeder med udgangspunkt i den erfarede 

viden om symboler, farver, Heerups malerier osv. 

 

Fælles for de tre billedkunstlærere, er at de har flere dimensioner i deres planlægning og 

udførelse af undervisningen; Eleverne skal lære noget teoretisk, eller som jeg i denne opgave 
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omtaler det, fagfagligt; De skal lære nogle teknikker i arbejdet med forskellige materialer, og 

de skal have en historisk dimension ind over hele arbejdet. Derudover skal eleverne igennem 

nogle processer, hvor de får mulighed for at udtrykke sig personligt, og derfor sætte sig selv i 

spil i forhold til den erfarede viden. 

Deres idealer for undervisningen ligger altså i forlængelse af Klafkis princip om den kategoriale 

dannelse; De tre læreres undervisning har både indhold, lærestoffet, og individets subjektive 

måde at forholde sig til det på, for øje. 

Endvidere stemmer det overens med Lene Tanggaards fokus på det faglige, fordybelsen. 

Lærerne i interviewet ser en faglig viden omkring et givent emne som baggrund for at eleverne 

selv kan arbejde kunstnerisk videre med emnet. Den historiske viden om Heerup, og den 

teoretiske viden om symboler og farveblanding, bliver eksempelvis introduceret, så eleverne i 

eget arbejde kan lægge sig i forlængelse heraf, og benytte sig af den erfarede viden i egen 

virksomhed. 

Alle lærerne gav udtryk for, at et succeskriterium i undervisningen var, når eleverne tog det, de 

havde lært, med sig ud i den virkelige verden og kunne bruge det. Det kom bl.a. til udtryk hos 

Jesper, der havde haft sine elever i 3. klasse med på et museumsbesøg på Arken: 

 
”De knyttede jo sammen med den historie, de havde hørt om ham, og så samtidig kunne de 

også følge de forskellige perioder.” (Jesper - 04:00 min). 

 

Jesper oplevede at eleverne så sammenhænge, og kunne knytte den teoretiske viden, til det 

praktiske arbejde. Han beskriver, at eleverne på Arken selv opdagede, at farverne og 

stemningerne skiftede i billederne, og gjorde sig refleksioner over, hvad det skyldtes. Samme 

oplevelse af, at eleverne opnår at kunne se sammenhænge kom til udtryk i interviewet med 

Marianne, da hun forklarede om et tværfagligt element af billedkunstundervisningen: 

”Jeg samarbejder gerne med de andre lærere i klassen, for at få tingene… billedkunst til at 

hænge sammen med resten af det børnene oplever i skolen.. Eller lærer i skolen […] Laver vi nu 

noget om Grønland i 4. Klasse i natur/teknik, så har de måske en aftale med 

håndarbejdslæreren og laver perlebroderier i håndarbejde, og så laver vi måske tupilakker i 

hvidler ovre i billedkunst, så tingene hænger sammen.” (Marianne - 02:27). 



Nanna Heidemann 
Bk10d60 

Bachelorprojekt 2014 
Billedkunst 

Blaagaard/KDAS 
Læreruddannelsen 

25 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                    2014 

 

 

Ud fra lærernes beskrivelser af et vellykket undervisningsforløb, må jeg konkludere, at de 

oplever, at der er et ligeværdigt forhold mellem uddannelse og dannelse, når de beskriver ”det 

gode forløb”. Lærerne giver udtryk for, at de har begge grene integreret i deres undervisning: 

Der fokuseres på teknikker, historie og fagfaglighed såvel som der medtænkes elementer af 

den eksperimenterende læring. Samtidig hæfter jeg mig ved, at de refererer til forløb, hvor det 

har været muligt at integrere billedkunstfaget med andre fag, så der (måske) har været flere 

undervisningstimer til rådighed, end billedkunstfaget alene står for. 

 

 
Lærernes forståelse og håndtering af målene for billedkunstfaget 

Lærerenes beskrivelser af et vellykket undervisningsforløb og deres generelle fortællinger om 

billedkunstundervisningen tyder ikke på, at de oplever, at det kan være en udfordring at leve op 

til såvel uddannelses- som dannelses mål. “Fælles mål” bliver af alle tre lærere brugt som 

vejledning til at sikre, at de er nået rundt om alt det, som folkeskoleloven stiller krav om, at 

undervisningen skal. Lærerne brugte i øvrigt ”Fælles mål” til indbyrdes forventningsafstemning. 

Men lærerne giver også eksempler på, at det kan være udfordrende at leve op til kravene i 

”Fælles mål”. 

Et eksempel på, at idealet om, at eleverne selv skal udfolde sig kunstnerisk (og dermed 

understøtte dannelseselementet i undervisningen) kan være udfordret, oplevede jeg i lærernes 

beskrivelse af deres lokaleforhold. 

Alle tre billedkunstlærere er undervisere på en folkeskole i Solrød. De er derfor underlagt de 

samme rammer i forhold til timer i faget, lokaler og andre ressourcer. Det er en stor skole med 

fire spor, og det betyder bl.a., at man det første år, i 1. Klasse, ikke har mulighed for at benytte 

sig af billedkunstlokalet, fordi det er booket til undervisning af ældre klasser. På det andet år 

kan man risikere, at man kun kan være i lokalet et halvt år af gangen, og så må give det videre 

til en anden klasse, mens man selv må blive i klasselokalet: 

 

”… Og så er det jo klart, så er det jo helt lavpraktisk, hvad kan lade sig gøre i det her rum, som 

kan ødelægge nogle af de her store tanker, man havde […] Det kan jo godt lade sig gøre, ikke. 

Jeg er for eksempel kommet derhen, hvor jeg har en fast kasse, kan man kalde det, med 

voksdug og maling… Altså grundelementerne i billedkunst.” (Sanne – 03:17). 
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Lokalemangel sætter markante begrænsninger i forhold til, hvordan det er muligt at leve op til 

Tanggaards pointe om, at eleverne skal eksperimentere med forskellige materialer. Ligeledes 

udfordres billedkunstunderviseren i forhold til at leve op til ”Fælles mål”, som beskriver, at 

eleverne efter 2. Klasse skal være i stand til at udforske og anvende forskellige rumlige 

materialer gennem konstruktioner (Trinmål for faget billedkunst efter 2. Klassetrin). Der er 

simpelthen grænser for, hvor meget, og med hvad, man kan tillade sig at eksperimentere, når 

matematiklæreren efterfølgende kommer og forventer børn og lokale klar til matematik- 

undervisning. 

 

Sanne beskriver i øvrigt billedkunst lokalet som svært at komme til, og som gammelt og 

nedslidt. På samme skole har man for få år siden brugt 20 mio. kr. på at lave helt nyt fysikcenter 

til skolens naturfag. Det kan ses som en forskellig prioritering af fagene. 

Ud over begrænsningerne ved det manglende faglokale, oplever Marianne et problem i forhold 

til mulighederne for at arbejde digitalt i billedkunstundervisningen. ”Fælles mål” beskriver både 

ved slutmål efter 2. og 5. Klasse, at elevere skal være i stand til bl.a. at anvende de 

billedskabende muligheder der er i male- og billedbehandlingsprogrammer, og at udtrykke sig i 

forskellige former for digitale billeder, herunder animationer og videoer (Trinmål for faget 

billedkunst i 2. og 5. Klasse). Marianne beskriver det som et stort problem, at hun ikke kan 

arbejde digitalt med sine elever: 

 
”Det med IT som jeg allerede har sagt, det synes jeg er rigtig svært at løse, fordi det er så svært 

at komme til det her på skolen. Vi har to IT lokaler til 45 klasser, og vi har et par smartboards i 

hver af vores 4 spor. Det er det… Så på den måde, billedbehandling, det har jeg rigtig svært ved 

at løse.” (Marianne - 12:31 min) 

Der er altså et relativt stort element fra ”Fælles mål”, som næsten bliver umuligt at realisere i 

den daglige praksis. 

 

Billedkunstlærerne fortæller, at de har “Fælles mål”, elevernes dannelse og faglige udvikling 

samt deres eget fagsyn for øje, når de skal planlægge og udføre et undervisningsforløb. 

Alligevel mener jeg at kunne se, at det kan være en udfordring for dem at leve op til de 
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dannelseskrav, der er i forhold til billedkunstundervisningen, da de er både lokale- og 

tidsmæssigt pressede. Det er to forhold, som kan gøre det svært at arbejde med 

dannelseselementet, hvilket kan betyde, at der bliver mere fokus på den fagfaglige del af faget. 

 

 
Lærerne forståelse og håndtering af selvbestemmelse og medbestemmelse 

Lærerne giver udtryk for, at et ideal for undervisningen er, at eleverne er selvkørende og de i 

realiteten ”bare kan smække benene op på bordet” (Sanne - 32:15 min). Forstået på den måde, 

at eleverne er så fordybet i en opgave, at det de skal bruge hjælp til, bliver lavpraktiske ting  

som at hente maling ned fra øverste hylde. Lærerne stræber altså efter en undervisning, hvor 

eleverne er så engagerede i deres egen proces, at der ikke er behov for lærerens råd og 

vejledning. Det lærerne beskriver som idealet er, når eleverne er i en slags flowtilstand3, hvor 

de træffer egne velovervejede beslutninger. De beskriver også at det kan være svært at nå 

denne tilstand, da man f.eks. i 1. Klasse kun har billedkunstundervisning i 45 min på en uge: 

 

”Det er 45 min de får til både at rydde op og til at arbejde og sådan noget. Det er faktisk for lidt 

– alt for lidt. De bruger meget længere tid, og kunne godt bruge længere tid, så de kunne nå at 

fordybe sig meget mere i det.” (Jesper – 28:17 min). 

 
Lærerne giver udtryk for, at de i deres undervisning prøver at inddrage eleverne ved f.eks. at 

åbne op for muligheden for at løse en opgave på flere forskellige måder. De er enige om, at der 

skal opstilles nogle mål og krav til det, eleverne skal lave, men nævner også, at man skal passe 

på ikke at være for indsnævret, når man stiller opgaverne, da man derved ikke giver eleverne 

mulighed for selv at være kreative. Rammerne og vejledningen, siger lærerne, er nødvendige 

for at eleverne ikke springer over, hvor gærdet er lavest. I Heerup forløbet kunne eleverne 

vælge forskellige symboler at arbejde med, men målet for det færdige produkt var fastlagt fra 

starten. Det fastlagte mål kan ses som værende i modsætning til Tanggaards påpegning af, at 

læreren må se ud over de fastlagte mål og krav, for at sikre den improviserende og spontane 

 
 

3 En tilstand hvor man er fuldstændig fordybet og koncentreret i en aktivitet. Tilstanden er 
præget af en følelse af tidsløshed og indre motivation, fordi aktiviteten er et mål i sig selv 
(Knoop 2004). Flow er et større selvstændigt begreb, som jeg ikke vil komme nærmere ind på i 
denne opgave. 
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impuls i undervisningen. Lærerne havde et ideal om at praktisere åbne rammer og flere 

løsningsforslag i undervisningen, men gav samtidig i deres beskrivelser udtryk for, at rammer og 

strammere tøjler til dels var en nødvendighed for at kvalitetssikre: 

 
”Hvis man siger, at der er fri leg med leret… Så får man terninger og rullede slanger […] Det der 

legestadie med modellervoks, det skulle de jo gerne nå ud over når vi har billedkunst.” (Jesper – 

24:20 min). 

Jesper siger i dette citat, at krav og fastlagte mål er nødvendigt for, at der vil ske fornyelse; 

Rammerne hjælper altså eleverne til at nytænke ved de har et udgangspunkt at arbejde ud fra. 

 

Den eksperimenterende tilgang, som Tanggaard beskriver den, hvor man leger og udforsker de 

materialer, man arbejder med og på den måde kreativitetsudvikler, kommer ikke meget til 

udtryk i de tre billedkunstlæreres beskrivelser. Lærernes erfaring er, at eleverne bliver nødt til 

at have relativt faste rammer som støtte i en kreativ proces. Endvidere nævner lærerne at 

elever med særlige problemer og et problematisk socialt liv i klassen, stjæler meget tid og 

begrænser mulighederne for en løsere struktur med friere materialevalg. Der går meget tid 

med at opdrage, holde ro og løse konflikter. Tidsaspekter, som påvirker alle fag, men i særlig 

grad opleves i billedkunstfaget med dets lave timetal og undervisning, som lægger op til 

selvstændighed og samarbejde på andre måder end rent bogligt orienterede fag. 

Dog prioriteres et element af den eksperimenterende tilgang bl.a. hos Marianne, ved at 

eleverne indenfor lærerens stillede opgaver, eksperimenterer med materialers muligheder og 

begrænsninger, i dette tilfælde i arbejdet med linoleumstryk: 

 
”De syntes, at de var gode nok nu, og så gik de over og lavede et tryk af det… Og så blev det helt 

sort, fordi de ikke havde skåret dybt nok, og så måtte de gå i gang igen. […] Det er ligesom at 

skrive en stil: Første gang du har skrevet noget, så er det jo ikke det, du afleverer. Du bliver jo 

nødt til at gå ind og se, om du har lavet nogle stavefejl eller mangler der nogle kommaer, eller 

halter den lidt i den ene ende […] Sådan er det jo også med billedkunst.” (Marianne – 17:12 

min). 
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Den proces, som Marianne beskriver her, hvor eleverne selv opdager og gør sig erfaringer med 

materialets kunnen, er en af Tanggaards hovedprincipper. Marianne viser med dette eksempel, 

at hun giver plads til, at eleverne møder modstand fra materialet, og lærer at håndtere dette. 

Hermed lærer eleven gennem aktiv handlen, og fejlen, at man bliver nødt til at skære relativt 

dybt, for at kunne lave flotte og tydelige linoleumstryk. Eleven mødte således modstand fra 

materialet, oplevede det garanteret som værende frustrerende i situationen, men fik det vendt 

til noget produktivt. 

At eleven til sidst havde et færdigt tryk med tydelige markeringer, er et udtryk for, at hurtig- 

arbejdet og fejlen er vendt til noget konstruktivt. 

 

Læreren som forbillede 

De tre interviewede billedkunstlærere er selv kunstnerisk aktive i deres fritid. De giver alle 

udtryk for, at glæden som de forbinder med arbejdet, smitter af på eleverne. ”Hvis man har den 

der gnist eller den interesse, hvis man kan vise børnene, at det er derfor, at det er vigtigt – det 

kan være når man skal lære dem 5-tabellen, eller man skal vise dem noget med ler eller hvad 

som helst… Så kan man få dem til alting simpelthen… Så synes de det er sjovt.” (Marianne – 

29:55 min). 

Begejstringen, eller gnisten, som Marianne beskriver i dette citat, stemmer godt overens med 

Tanggaards tese om betydningen af det kreative forbillede som inspiration og vejleder i en 

kreativ proces. Ved at læreren går forrest viser hun gennem eksempler eleverne, hvordan man 

håndterer en kreativ proces som på en gang kan være hård og givende: 

 
”Det kan også godt være at jeg tager et stykke ståltråd. Hvis nu de ikke kan finde ud af at lave 

et hjul, så kan jeg lave mit eget hjul, og så kan de se, hvad jeg gør […] Jeg er meget påpasselig 

med, at det jeg laver, enten bliver smadret, eller at jeg laver flere forskellige eksempler. Det skal 

ikke være det, jeg laver, der er reglen for hvordan man gør. De skal ligesom selv finde ud af 

deres egen.” (Marianne - 07:12 min). 

Eleverne skal ikke kopiere hendes eksempel, men bruge det som inspiration og senere måske 

gå op imod det. På den måde kommer Tanggaards begreber om imitation, rollemodelindlæring 

og identitet i spil; Eleverne skal gennem imitation, udfordre og lære mere om sig selv og sin 

egen person. 
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Lærernes forståelse og håndtering af arbejdet med fornyelsens kunst og handlekompetence 

Lærerne siger, at noget af det, som bliver vigtigt at lære til fremtidens samfund, og som 

billedkunstfaget kan bidrage med, er at tænke kreativt. Marianne nævner, at hun selv i alle 

livets henseender, bruger det hun har lært i billedkunst til at løse opgaver, som ikke 

nødvendigvis behøver at have noget med faget at gøre. Lærerne giver udtryk for, at kreativitet 

er en måde at tænke på. Jesper mener, at det i billedkunst kommer til udtryk ved, at man når 

man f.eks. blander streger, farver, materialer m.m. skaber noget nyt ud af det i forvejen 

eksisterende; Han mener, at grundpillen i billedkunst er at kunne bruge forskellige elementer 

og materialer på kryds og tværs, og derved forny en eksisterende tanke: 

 

”… Man bliver ikke påduttet, at man skal kunne tegne på én bestemt måde. Eller at man skal 

kunne lide det ene eller det andet, men at man ligesom kan se, at der er så mange muligheder, 

og man jo forelske sig i en mulighed og forkaste andre muligheder og sådan noget… Det er der 

plads til inden for billedkunst. I matematik kan man jo ikke rigtig… Man kan godt have mange 

forskellige måder at regne på, men facit det er jo nu og engang facit. Men i billedkunst der kan 

facit være mange ting.” (Jesper - 31:00 min). 

 
Sanne fokuserer på, at eleverne bliver inddraget i ”vurderingen” af hinanden billeder. Hun 

beskriver, at de i slutningen af et forløb i fællesskab analyserer hinandens billeder, og dermed 

bliver hinandens kritiske spejl: 

 

”Undervejs har vi også flere gange, haft deres store malerier oppe til fælles gennemgang, og der 

kan de være enormt hårde ved hinanden. ”Hvis det her skal ligne en Heerup, så mangler I at lave 

den streg rundt om figurerne” – Det er jo noget, de har lagt mærke til, at han gør, ikke.. Og det 

kan de så gå ind og sige […] ”Jeg synes der er et for stort et tomt område herovre”.. Det er 

sådan nogle ting, de har givet tilbage.” (Sanne – 11:15 min). 

At eleverne får del i vurderingen af hinandens billeder, oplever jeg som et vigtigt element i 

tanken om medbestemmelse. Det er ikke alene lærerens vurdering, der tæller, når det skal 

vurderes om et billede opfylder de opstillede krav, eller hvordan der skal arbejdes videre med 
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det. Eleverne får således medbestemmelse i hinandens processer, og det efterfølgende 

arbejde. 

At eleverne er aktive deltagere i vurderingen af forløbet kan også ses som udtryk for, at læreren 

er opmærksom på, at eleverne skal udvikle handlekompetence. Udgangspunktet for 

handlekompetencen er, at eleverne skal blive trænet til at være selvstændigt tænkende og på 

baggrund af oplevelser og erfaringer, skal de kunne handle og deltage i fællesskaber. Med den 

fælles opsamling, bliver eleverne aktiv handlende i vurderingsprocessen, og de bliver opfordret 

til at give udtryk for egen mening på grundlag af den faglige viden, de har tilegnet sig. Samtidig 

skal de tage hensyn til den enkelte og fællesskabet. Sanne beskriver endvidere, et vigtigt aspekt 

ved at samle op og arbejde på denne måde: 

 

”… Det synes vi andre jo også – det er hårdt arbejde at analysere andres billeder, OG være søde 

samtidig. En ting er, at man bare kan kritisere…” (Sanne – 11:55 min) 

 

En af de ting som Schnack i sine teorier om handlekompetencer nævner, er, at eleverne, for at 

kunne indgå i fællesskaber og leve i et demokratisk samfund, må lære at lytte til og respektere 

hinandens idéer, på trods af uenighed. Med udgangspunkt i dette er det væsentligt, som Sanne 

beskriver det, at træne eleverne til ikke blot at kritisere, men at gøre det på en konstruktiv 

måde, hvor respekt og en god tone bliver centralt. Hermed formår Sanne også at sikre, at 

billedkunstundervisningen forholder sig til elementer af Klafkis solidaritetstanke, der bygger på 

at værne om fællesskabet. 

 
Endelig påpeger Tanggaard, at fællesskabet spiller en vigtig rolle i forhold til at fungere som 

publikum og dommer overfor en idé. Ifølge Tanggaard er en kreativ idé først kreativ, når de 

andre i klassen har anerkendt den som værende af værdi. 

Når eleverne forholder sig til eget og andres arbejde, så træder de ind i afgørelsesfasen, de 

benytter sig af afgørelseskraften, når de vurderer om idéen er relevant i forhold til den givne 

situation og kultur; i dette tilfælde, klassen. Eleverne kan opleve modstanden fra materialet 

som hård og lidelsesfuld. Her kan lærer og klassekammerater, vejlede og hjælpe eleven videre, 

så modstanden kan vendes til at blive konstruktiv. 
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Lærernes ambitioner i forhold til billedkunstfaget 

Mit mål med interviewet var, som nævnt, at få indsigt i, hvordan lærerne håndterer kravene til 

både uddannelse og dannelse i faget billedkunst. For ikke alene at høre lærerne fortælle om, 

hvad de gør, og ønsker at gøre, så spurgte jeg dem også til, hvilke ambitioner, de egentlig har i 

forhold til faget. Jeg spurgte ikke direkte, men med et hypotetisk spørgsmål: Hvis du møder en 

elev, du har haft i billedkunst om 5 år, hvad vil du så ønske, at han siger, at han har fået ud af 

faget? 

Sanne gjorde opmærksom på at børn glemmer, og højst sandsynligt ikke vil kunne huske, hvad 

de har lært i deres billedkunstundervisning; Hun synes det er sørgeligt, men håber samtidigt at 

eleverne vil huske det som en god oplevelse. Marianne håbede på, at de elever som ikke havde 

let ved billedkunst, vil have mod på f.eks. at tegne en tegning eller noget andet, som før ville 

have føltes som et uoverskueligt projekt. Jesper håber ”at de har haft det sjovt”. 

Jeg læser svarene som ret uambitiøse. Det virker til, at lærerne forholder sig til de begrænsede 

ressourcer, de oplever for faget, og dermed ligesom affinder sig med, at der er grænser for, 

hvordan de gennem faget billedkunst kan bidrage til elevernes dannelse. 

 
Opsamling på analyse 

Efter en analyse af min indsamlede empiri, har jeg fundet ud af at lærerne, i deres beskrivelser, 

tilstræber og praktiserer en undervisning, der tager højde for en lang række krav og mål for 

billedkunstfaget. Trods indbyrdes forskellige vægtninger i deres planlægning og gennemførsel af 

undervisningsforløb, har de alle tre både elevernes faglige og personlige udvikling for øje. Det 

kommer til udtryk, ved at de, som Klafki beskriver det, både fokuserer på elevernes materielle 

og formale dannelse; teknikker, historie og fagfaglighed, bliver vægtet lige så højt som 

processen og elevens måde at forholde sig til det på. Fællesskabet og den enkelte elevs 

inddragelse, har alle lærerene i større eller mindre grad med i deres planlægning. Eleverne  

bliver igennem billedsamtaler og vurdering af hinandens produkter, trænet til aktiv handlen, 

men med øje og respekt for fællesskabet; Elementer som er med til at gøre et barn til en 

demokratisk og myndig borger. 

 

Lærerne giver udtryk for, at det er vanskeligt at håndtere dét Tanggaard kalder ”den 

eksperimenterende læring”, og som ses som et væsentligt dannelseselement. Det er tids- og 
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lokalemæssige begrænsninger, lærerne beskriver som problemet i forhold til at nå målene for 

deres undervisning. Det er således den forskellige ressourcemæssige prioritering imellem 

fagene, der kan gøre det svært for billedkunstlærerne at leve op til dannelseskravene i ”Fælles 

mål”. Samtidig virker det til, at lærerne inden for de givne rammer, er gode til at få 

undervisningen til at fungere. Det sker f.eks. ved at ”bevæge mulighederne rundt i en kasse”, 

som Sanne beskriver det og ved at gøre billedkunst til en del af tværfagligt arbejde, så der bliver 

lidt mere tid til at fordybe sig i elementer fra billedkunstfaget. Sidstnævnte fremgangsmåde, vil 

jeg i min perspektivering til sidst i opgaven undersøge nærmere i forhold til den kommende 

folkeskolereform; hvilke muligheder og problematikker kan der ligge i en sådan måde at placere 

billedkunstfaget? 

 
 

Metodekritik 

Det jeg selv har oplevet var et problem i billedkunstundervisningen, og derfor byggede mit 

projekt op omkring, var, at de begrænsede ressourcer i form af antal timer, faglokaler og tid til 

den enkelte elev var en væsentlig barriere i forhold til at gennemføre billedkunstundervisning 

på en måde, der både opfylder krav til uddannelse og dannelse. De tre lærere, jeg har 

interviewet, giver imidlertid udtryk for, at de i praksis godt kan have fokus på dannelse med de 

eksisterende vilkår, og de virker tilmed positive og relativt tilfredse med situationen. 

Det får mig til at overveje interviewenes validitet; hvor troværdige er lærernes udsagn, kan der 

være særlige grunde til, at de udtrykte sig så positivt og konstruktivt? 

Det kan ikke afvises at lærerne, trods god og positiv kommunikation, igennem interviewene har 

været påvirket af situationen. Jeg oplevede som interviewer, at lærerne både verbalt og 

igennem deres kropssprog, søgte bekræftelse af deres svar hos mig. Det kom bl.a. til udtryk ved 

en tydelig nervøsitet, når de skulle svare, og de afsluttede ofte forklaringer med spørgsmål som 

f.eks. ”Giver det mening, det jeg siger?”. De refererede desuden meget til ”Fælles mål” som 

grundlag for deres undervisning, hvilket jeg ikke i samme grad har oplevet at lærerne i mine 

praktikforløb har gjort. Jeg oplevede det som et tegn på, at de interviewede lærere gerne ville 

svare ”rigtigt”. Det kan føles ømt at diskutere ens kompetencer og kvalifikationer indenfor det 

job, som man har valgt at gøre til sit levebrød, og derfor også er blevet en del af ens 
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personlighed. Jeg fornemmede, at lærerne følte, at de skulle præstere og fremhæve alt det 

gode, frem for at uddybe problematikkerne. 

Jeg bidrog måske selv til, at det positive kom til at fylde så meget, fordi mit spørgsmål gik på, at 

de skulle fortælle om et vellykket undervisningsforløb. Kunne jeg gøre interviewene om, så ville 

jeg også spørge til et forløb som i lærerens øjne gik rigtig dårligt. På den måde ville jeg måske 

have inviteret til fortællinger om, at et forløb ikke kan gå lige godt hver gang, og at det ikke gør 

en til en dårlig underviser. 

 
Et sidste forbehold for min konklusion er, at de tre lærere arbejder på samme skole. Det kan 

være, at denne skole har særlige forhold, som har betydning for lærernes oplevelser og 

erfaringer. En anden gang vil jeg nok søge at finde lærere på forskellige skoler, så jeg får 

mulighed for at se, om lærere på forskellige skoler har forskellige oplevelser. På den måde, kan 

man måske skabe et mere virkelighedsnært billede af den beskrevne problematik. 

 
Konklusion 

Med udgangspunkt i problemformuleringen; 

Hvilke forståelser af begrebet dannelse kan identificeres i billedkunstlæreres fortællinger om 

deres planlægning af og undervisning i faget billedkunst og hvad kan være årsagerne til disse 

forståelser? 

har jeg opbygget et projekt, som i første omgang havde afsæt i en problematik jeg havde 

oplevet i praktikken, hvor dannelse ofte fyldte mindre end uddannelse. 

Jeg har i mit projekt argumenteret for, hvordan billedkunstfaget kan bidrage til skolens 

dannelsesopgave, og redegjort for, hvilke elementer en række teoretikere udpeger som 

relevante, når man skal arbejde med kreativitet og dannelse i skolen. 

Med de fire teoretikere, Klafki, Schnack, Tanggaard og Hammershøj, har jeg argumenteret for, 

at dannelse og kreativitet er to begreber, som er nært beslægtet; for at eleverne skal blive i 

stand til at træffe selvstændige beslutninger, nytænke og på den måde ændre et givent 

problem, samtidig med at de skal tage hensyn til fællesskabet, så skal de kunne tænke og 

handle kreativt. Ellers vil eleverne blot tilpasse sig den eksisterende form, og dermed ikke 

kunne agere som dannede samfunds borgere. 

Hvis billedkunstundervisningen skal rumme dannende elementer, så må billedkunstlæreren 
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sikre, at eleverne udover en fagfaglig viden også får mulighed for selv at udfolde sig 

eksperimenterende og får tid til fordybelse, erfaringer med at møde modstand og med at 

evaluere eget og andres kunstneriske arbejde. 

 

Min analyse af interviews med tre billedkunstlærere viser, at selvom de vægter forskellige 

forhold i deres fortællinger, om at planlægge og gennemføre undervisning, så har de alle fokus 

på dannelse. Billedkunstlærerne tager i deres planlægning og faktiske undervisning både 

hensyn til elevernes faglige og personlige udvikling. Det kommer f.eks. til udtryk, når Marianne 

fortæller om, hvordan eleverne skal lære teknikkerne i arbejdet med linoleumstryk, men også 

skal gøre sig egne erfaringer med den modstand der kan opstå i arbejdet med dette materiale. 

 

Sanne fokuserer desuden på elevinddragelse i forhold til at analysere og vurdere hinandens 

kunstneriske udtryk. Elementer af Klafkis selv – og medbestemmelse kommer til udtryk her. På 

den måde bliver eleverne trænet til aktiv handlen med respekt for fællesskabet. 

Lærerne giver dog også udtryk for, at de oplever udfordringer. Det gælder særligt i forhold til de 

processer, som Tanggaard kalder ”den eksperimenterende læring”. Her er et væsentligt 

dannelseselement, som handler om at overskride sig selv, møde modstand fra materialet, og i 

processen gøre modstanden til noget produktivt. Lærerne beskriver at årsagerne til at dette   

mål er svært at opnå er, at de har begrænsede ressourcer i form af et lavt timetal, adgang til 

faglokale og tid til den enkelte elev, særligt hvis denne har særlige udfordringer. 

Der kan være forskellige årsager til, at de interviewede lærere fortæller om dannelsesaspektet 

af billedkunstundervisningen, som de gør. 

En mulig årsag er, at de interviewede lærere i vidt omfang refererer til ”Fælles mål” som 

grundlag for både planlægning og gennemførsel af undervisningsforløb. I dette lovgrundlag, 

vægtes de samme dannende elementer, som teoretikerne udpeger. 

En anden mulig årsag er, at de tre lærere alle selv er aktivt udøvende kunstnere. De har altså en 

kærlighed til den del af faget, som handler om selv at eksperimentere med materialer. 

En tredje mulig årsag er, at lærerne gerne vil fremstå som dygtige billedkunstlærere og derfor 

nedtoner udfordringerne og lægger vægt på dét, der går godt (hvilket jeg jo også selv lagde op 

til i mit indledende spørgsmål). 

En fjerde mulig årsag er, at lærerne faktisk finder ressourcer til billedkunstfaget ved at 

arbejde tværfagligt, hvor de integrerer billedkunst i andre fag, de har i samme klasse, og de 
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medbringer materialer, når undervisningen skal foregå i klasseværelset frem for i faglokalet. 

Formodentlig er alle de nævnte årsager på spil, når de tre interviewede lærere fortæller, 

hvordan de får dannelsesaspektet med i billedkunstundervisningen. 

 

Perspektivering 

Da jeg spurgte de tre interviewede lærere til et vellykket billedkunstforløb, så refererer alle til 

et forløb, hvor det har været muligt at samarbejde med skolens øvrige fag. Lærerne beskriver, 

at de oplever, at de kan skabe sammenhæng imellem fagene, når de integrerer dem. 

At lærerne tilstræber, at eleverne ser og oplever sammenhæng i undervisningen, hvor 

billedkunstfaget skal være en integreret del af de øvrige fag, og omvendt, bliver relevant med 

den nye folkeskolereform. Udover at billedkunst får et højere timetal på mellemtrinnet, 

kommer der med den nye folkeskolelov et krav om understøttende undervisning; en 

undervisning, som ligger ud over de eksisterende timer, og som skal bruges til at supplere og 

understøtte disse, med et særligt fokus på at koble teori og praksis (Undervisningsministeriets 

hjemmeside – Den nye folkeskole). Her kan mange af billedkunstfagets praktiske elementer 

komme i spil, og faget vil på den måde få mere tid til rådighed. Med mere tid, vil der være 

større muligheder for fordybelse, og for at eleverne vil opleve, at de ting, de lærer i skolen, 

hænger sammen. 

Den nye folkeskolelov kan altså få positiv betydning for, hvordan de dannende aspekter i faget 

billedkunst kan udfoldes. Omvendt giver lærerne udtryk for, at billedkunstfaget kan blive et 

suppleringsfag i forhold til skolens øvrige fag; et fag som ikke har værdi i sig selv, men alene skal 

understøtte de andre. 

Endeligt ligger det i regeringens udspil for den kommende reform, at pædagoger i langt højere 

grad end før, skal være en del af skolens hverdag, og på nogle skoler stå for den understøttende 

undervisning. Billedkunst kan på længere sigt blive et ”SFO fag”, hvor fokus bliver på et 

socialiseringsprojekt, frem for på også at bidrage til elevernes fagfaglige viden. 



Nanna Heidemann 
Bk10d60 

Bachelorprojekt 2014 
Billedkunst 

Blaagaard/KDAS 
Læreruddannelsen 

37 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                    2014 

 

 

Litteraturliste: 

Bøger: 

Christensen, K.E. & Marxen, H. (2011). Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning i 

indskolingen. l: Sand Kristensen, H. (red.) Billedkunst i skolen - Lærerens grundbog til 

indskolingen (s. 62-73). Forlaget Meloni. 

 

Rydahl, J. (red.) (2006). Etik og dannelse i skolen. København: Gyldendalske boghandel, Nordisk 

forlag 

 

Kvale, S. (1994). Interview; En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: 

Hans Reitzels Forlag a/s 

 

Kvale, S. & Brinkmann (2008). Interview; introduktion til et håndværk. København: Hans 

Reitzels Forlag a/s 

 

Hammershøj, L. (2012). Kreativitet – et spørgsmål om dannelse. Viborg: Hans Reitzels Forlag 

 
Imsen, G. (2006). Veje til elevens verden. I: Holm, J. (red.) Elevens verden; Indføring i 

pædagogisk psykologi (s. 23-37). København: Gyldendal 

 

Klafki, W. (2011). Dannelsesteori og didaktik; Nye studier. Forlaget Klim 

 
Schnack, K. (2011). Dannelsesbegrebet i skolen. I: Holm, J. (red.) Didaktik og pædagogik; at 

navigere i skolen (s. 28-43). København: Gyldendals lærerbibliotek 

 

Kristensen, H.J. (2011). Hvad er skolens opgave?. I: Holm, J. (red.) Didaktik og pædagogik; at 

navigere i skolen (s.17-36). København: Gyldendals lærerbibliotek 

 

Nørgaard, E. (2011). Skolens historie i Danmark. l: Kristensen, H.J. & Fibæk Laursen, P. (red.) 

Gyldendals pædagogik håndbog (s.386-406). København: Gyldendal 

 

Tanggaard, L. (2012). Fornyelsens kunst – at skabe kreativitet i skolen. København: Akademisk 

forlag 

 

Hammershøj, L (2013). Hvorfor legen er vigtigere end nogensinde. I: Zakarias Eyermann, J., 

Jørgensen, P. & Winther, J. (red.) Leg gør os til mennesker; en antologi om legens betydning (s. 



Nanna Heidemann 
Bk10d60 

Bachelorprojekt 2014 
Billedkunst 

Blaagaard/KDAS 
Læreruddannelsen 

38 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                    2014 

 

 

6-17). Fredericia: Forlaget 55°NORD p/s 

 
Artikler: 

 
Thejsen, T. (2009). Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne. Folkeskolen, s. 1. Lokaliseret 

d. 27 feb. på: http://folkeskolen.dk/~/Documents/41/55841.pdf 

 

Holm, C. (2010). Skolen skaber ’soldater’ i nationernes konkurrence. Asterisk (55), 10-12 

 
Knoop, H. (2004). Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det. Kognition og 

pædagogik (52), 2-3 

 

Egedal Andreasen, K. Rasmussen, A. & Rasmussen, P. (2013). Hvad er ”bedre”? Kommentar til 
regeringens udspil til folkeskolereform. Dansk pædagogisk tidsskrift 1 (13), 25-33 

 

Regeringen (2012). Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen. København: 

Ministeriet for børn og undervisning 

 

Klingsey, M. & Jellesen Smith, R. (2010, 8. Juni). Erhvervslivet skal forme folkeskolen. 

Information online. Lokaliseret på http://www.information.dk/235618 

 

Hammershøj, L. (2012). Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?. Kvan 92, 

7-17. 

 

Opslagsværker: 
 

Klafki, W. (2009). Lokaliseret 5. Marts på Den Store Danske: 
 

http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og_uddannelse/Inte  
rnationalt_pædagogisk_samarbejde/Wolfgang_Klafki 

 
 
 

Dannelse (2012). Lokaliseret 5. Marts på Den Store Danske: 
 

http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Pædagogik_og_uddannelse/Højs  

koler_og_oplysningsforbund/dannelse 

 

Love og paragraffer: 
 

Folkeskolens formålsparagraf: 

http://folkeskolen.dk/~/Documents/41/55841.pdf
http://www.information.dk/235618
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2C_karriere_og_ledelse/P%C3%83%C2%A6dagogik_og_uddannelse/Internationalt_p%C3%83%C2%A6dagogisk_samarbejde/Wolfgang_Klafki
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2C_karriere_og_ledelse/P%C3%83%C2%A6dagogik_og_uddannelse/Internationalt_p%C3%83%C2%A6dagogisk_samarbejde/Wolfgang_Klafki
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2C_karriere_og_ledelse/P%C3%83%C2%A6dagogik_og_uddannelse/Internationalt_p%C3%83%C2%A6dagogisk_samarbejde/Wolfgang_Klafki
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2C_karriere_og_ledelse/P%C3%83%C2%A6dagogik_og_uddannelse/H%C3%83%C2%B8jskoler_og_oplysningsforbund/dannelse
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2C_karriere_og_ledelse/P%C3%83%C2%A6dagogik_og_uddannelse/H%C3%83%C2%B8jskoler_og_oplysningsforbund/dannelse
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv%2C_karriere_og_ledelse/P%C3%83%C2%A6dagogik_og_uddannelse/H%C3%83%C2%B8jskoler_og_oplysningsforbund/dannelse


Nanna Heidemann 
Bk10d60 

Bachelorprojekt 2014 
Billedkunst 

Blaagaard/KDAS 
Læreruddannelsen 

39 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling                    2014 

 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal/Folkeskolens-formaalsparagraf 
 
 
 

“Fælles mål” for faget billedkunst:  

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-   

Billedkunst/Formaal-for-faget-billedkunst 

 

Trinmål for faget billedkunst efter 5. Klassetrin:  

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-   

Billedkunst/Trinmaal-for-faget-billedkunst-efter-5-klassetrin 

 

Læseplan for faget billedkunst:  

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-   

Billedkunst/Laeseplan-for-faget-billedkunst 

 

Trinmål for faget billedkunst efter 2. Klassetrin:  

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-   

Billedkunst/Trinmaal-for-faget-billedkunst-efter-2-klassetrin/Billedfremstilling 

 

Undervisningsministeriet – Den nye folkeskole: 

http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret- 

skoledag/Understoettende-undervisning 
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Bilag 1 - Interviewguide 
 

Briefing   

Præsentation af mig og 
formål med 
undersøgelsen/interviewet: 

Hvem er jeg? Lærerstuderende på 4. 
Årgang, med linjefag dansk, 
billedkunst og 
materieldesign. Jeg er i gang 
med at skrive 
bachelorprojekt i 
billedkunst. 

 Formålet med interviewet? Når jeg har været ude i 
praktik, har jeg flere gange 
oplevet en række problemer 
i forhold til at planlægge en 
undervisning, og hvad der så 
faktisk skete når man står i 
klasseværelset; jeg har 
oplevet at intentioner bliver 
svære at realisere i 
virkeligheden. Det er denne 
problematik der ligger til 
baggrund for interviewet. 
Jeg vil gerne undersøge, 
hvordan du, som 
billedkunstlærer, oplever 
denne problematik som jeg 
har nævnt her. 

Rammerne for interviewet: Tidsramme Interviewet kommer til at 
tage omkring 30 min 

 Anonymitet Jeg skal som interviewer 
gøre opmærksom på at 
interviewet vil blive optaget 
på diktafon, som støtte til 
senere arbejde med 
projektet. 

 

Deltagere vil fremstå 
anonyme, og intet vil kunne 
føres tilbage til dem. 
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Præsentation af deltager Deltager præsenterer sig 
selv 

Vil du ikke præsentere dig 
selv, din faglige baggrund, og 
hvad du laver i din fritid? 
(navn, alder, fritid, hvor 
mange år i faget etc.) 

 

 
 

Forskningsspørgsmål: Interviewspørgsmål: 

Hvad lægger billedkunstlæreren vægt på i 

sin tilrettelæggelse og udførelse af 

undervisning? 

Indledende spørgsmål: Prøv at tænk tilbage 
på et undervisningsforløb i billedkunst, som 
du selv synes var meget godt og vellykket, og 
prøv at beskriv det for mig så detaljeret som 
du husker det. 

- Hvilken klasse var det 
- Hvor mange elever er der i klassen 
- Hvor langt var forløbet 

timer/måneder 
- Hvorfor gik det godt? 
- Hvad havde du planlagt? 
- Var der noget, som blev anderledes 

end planlagt? 
- Hvordan sætter du rammerne for en 

god undervisning? 
- Hvilke mål havde du sat for forløbet? 
- Nåede I de mål? 
- Nåede I nogle andre mål end dem, du 

på forhånd havde tænkt i? 

Hvordan opleves spændingsfeltet mellem 

skolens to formål; dannelse og uddannelse? 

Hvorfor tænker du, at billedkunst er 
prioriteret som fag i folkeskolen? Hvorfor er 
det vigtigt, i forhold til hvad? 

 

Prøv at nævn nogle fordele og ulemper ved 
regeringens opstillede mål for en vellykket 
billedkunstundervisning? 

- Tænker du på målene i din 
planlægning? 

- Hvad betyder de for din planlægning? 
- Ser du dem som en hjælp? 
- Føler du at de hæmmer? 

 

Hvad oplever du som værende de største og 
sværeste udfordringer, når du skal 
gennemføre dét, du har planlagt som 
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 billedkunstlærer? 
 

Skala-spørgsmål: 
På en skala fra 1-10, hvor meget vægt lægger 
du så på den del, der handler om det 
fagfaglige (forklar)? 

 

Hvad skulle du gøre anderledes, hvis du 
skulle ligge højere? 
Hvad skulle du gøre anderledes, hvis du 
skulle ligge lavere? 
Hvorfor ligger du dér, hvor du gør? 

 

På en skala fra 1-10, hvor meget vægt lægger 
du så på den del, der handler om det 
procesfaglige (forklar)? 

 

Hvad skulle du gøre anderledes, hvis du 
skulle ligge højere? 
Hvad skulle du gøre anderledes, hvis du 
skulle ligge lavere? 
Hvorfor ligger du dér, hvor du gør? 

Hvordan kommer Klafkis tre begreber i 

forhold til dannelse (selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet) til udtryk i 

undervisningen? 

Hvad tænker du om, hvordan eleverne kan 
inddrages i undervisningen? 
Hvordan lykkedes det i det projekt, du 
fortalte om? 

- Var der noget, du havde tænkt, at de 
skulle inddrages i, som ikke blev 
sådan? 

- Hvad er det vigtige eleverne får ud af 
at være inddraget? 

- Hvor ligger begrænsningerne i forhold 
til at inddrage dem? 

- Hvis de skulle have været mere 
inddraget, hvad kunne du så have 
gjort? 

- Kunne de have lært noget af det, som 
de ikke lærte i det forløb, I havde? 

Fornyelse / handlekompetence – er det 

noget lærerne nævner i en eller anden 

form? 

Hvis du mødte en elev, som du har i 
billedkunst nu, om 5 år, hvad ville du så 
allerhelst have, at hun sagde, at hun havde 
fået ud af billedkunst-undervisningen? 
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 Hvad vil du sige, at du gør i din undervisning, 
som kan gøre, at du får sådan et svar? 

Debriefing Er der nogle ting som interviewpersonen 
synes at jeg mangler at komme ind på? 

 

Tak for hjælpen! 

 

 

 
 

Bilag 2 - Interview 
 

Interview 1 - Sanne 

Interview person: Dansk, billedkunst, materieldesign. 

Har været lærer i 18 år, med billedkunst alle år. Maler og udstiller i sin fremtid ”Og det ved 

eleverne jo også godt” (at hun brænder for det). 

Hvad lægger læreren vægt på i sin tilrettelæggelse og udførelse af undervisningen? 

I starten af året lægger en årsplan – med høje forventninger og mål (både med baggrund i 

“Fælles mål”, og idealer fra f.eks. Klafki. 

Problemer: Det første år, er der ikke mulighed for at komme i billedkunstlokalet med eleverne, 

da det er booket. Det er en stor skole, og der er mange klasser om buddet. De er i lokalet, og 

mangler materialer. Sanne har en kasse som hun bærer med sig rundt når hun skal til 

undervisning i de små klasser (voksdug, maling). 

Sanne prøver at få billedkunst ind i de andre fag også – f.eks. i dansk og natur/teknik – Men 

frygter samtidig at det er sådan at fremtiden bliver. At faget ikke bliver vigtigt i sig selv, men 

bliver et element som kobles til andre fag: ”Det er jo så også det jeg kan se, at det bliver 

fremtiden, ikke. At man kobler de forskellige fag sammen, og så har man forskellige øjne på. 

Mine elever for eksempel, er vant til at jeg siger, at nu er det billedkunstlæreren der taler, og nu 

er det dansklæreren der taler. Dvs. i den her opgave gør vi meget ud af billedsiden, og i den her 

gør vi meget ud af det grammatiske.” (03:55). 

Forløbet var en succes fordi: 
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Eleverne lærte noget om farveblanding, symboler og noget om Heerup og den tid han levede i. 

Give en forståelse af at når du skaber noget, er det ofte et billede af den tid du lever i. I øvrigt 

var eleverne var meget spændte over forløbet. 

Hvad er det vigtigste ved billedkunstundervisningen? 

At de får lyst til at lære mere, og at de bruger den viden som de har erfaret, når de er ude for 

klasse sammenhæng: ”Det her med at de kommer tilbage, og siger ”Ej Sanne, forleden dag ikke, 

der så jeg hjemme hos Anna, at der hang et Heerup.” – Så har jeg det sådan inde i hovedet; Det 

er nu lykkedes […] Så kan det godt være at det ikke var et Heerup, men så var der måske 

elementer fra det.” (25:49 min) 

“Fælles mål” – hvordan bruger Sanne dem? 

Starter og slutter året med “Fælles mål” i årsplanerne. Det er det som politikerne og regeringen 

gerne vil have – det er det hun er ansat til og skal. 

Hun tænker ikke over “Fælles mål” i dagligdagen og i det praktiske. 

“Fælles mål” fungerer som en fælles retning – blandt mange mennesker, forskelligheder og 

fagsyn. 

“Fælles mål” er et fint fundament – men man skal holde sig kritisk til dem. 

De kan – med den nye reform – blive meget lukkede og dominerende. De kan hæmme mere 

end de gavner - ligesom kanonen og nationale tests: 

”…Om lidt får vi det også i billedkunst - Du skal kunne blande de her farver, og du skal kunne 

analysere det her billede…Der kan jeg godt tænke; Ej nu skal vi også passe på! Verden kører 

hurtigt, og vi skal følge med – vi skal ikke stå fast i nogle dogmer som politikerne har besluttet” 

(17:58 min). 

Hendes frygt som billedkunstlærer: 

Hun er bange for at billedkunst bliver glemt med den nye reform. Hun er bange for at 

billedkunst bliver en SFO ting. Nogle af de ting som hun synes er vigtige ved faget – kritisk 

stillingtagen til billederne vi møder f.eks. – er hun bange for bliver nedprioriteret, fordi fagets 

seriøsitet forsvinder: 

”Hvis jeg skal være helt ærlig, så frygter jeg at de [regeringen] glemmer billedkunst. Der er 

meget der bliver lagt ind under dansk, og der er vi nogle billedkunstlærere der skal gøre 

opmærksom på, at det her hører til billedkunst […] Jeg frygter helt klart at billedkunst lander i 

SFO, og det kan godt være at det er godt, men det vil jeg være ked af.” (Sanne - 18:54 min) 
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Elevinddragelse: 

Med udgangspunkt i det som hun har præsenteret – f.eks. Heerup, skal de selv være med til at 

sætte kravene – hun sætter nogle, og de bidrager. F.eks. hvilke symboler de hver især vil bruge: 

”… Det kunne også været sådan med, at jeg har de her krav; Jeg vil have at i hver især laver en 

skitse, jeg vil have i laver en skitse sammen.. Nogle ting som læreren beslutter der skal være  

løst. Og så kommer de der krav de selv stiller.” (23:40 min). 

Hun fokuserer meget på at eleverne bliver inddraget i ”vurderingen” af hinanden billeder. Er 

hinandens kritiske spejl og er med til at analysere hinandens billeder. 

Hvad vil du ønske at et barn om 5 år har fået ud af undervisningen? 

Børn glemmer, og vil højst sandsynligt ikke huske hvad de lærer i deres billedkunstundervisning: 

”…De har jo nærmest glemt hvad de lavede, og det er jo chokerende og sørgeligt                        

for mig… Så derfor tror jeg, at jeg har lyst til at de står med en følelse af det var fedt at          

have billedkunst. Jeg håber at de husker at de havde om Heerup […] Men jeg ved også godt, at 

det vil være 1 ud af 20 forløb de husker…” (26:25 min) 

Den største hæmsko for en god undervisning: 

At eleverne ikke fungerer socialt - de børn som modarbejder. 
 
 

Interview 2 – Marianne 

Baggrund: Lærer siden 93, har boet i udlandet, hvor hun ikke har arbejdet. Været fast lærer de 

sidste 11 år. Samarbejder meget med lærere i de andre fag, for at give eleverne en følelse af at 

der er en sammenhæng mellem de forskellige fag. 

Eksempel på et godt billedkunstforløb: 

En 5 klasse – et cykelforløb. 20-22 elever, 6 dobbelttimer. 

De havde haft tegnelære, som hun gerne ville arbejde videre med. De skulle tegne deres 

drømmecykel – efterfølgende skulle de forme deres cykel i ståltråd (3D) – Så fik de udleveret en 

plade, som de skulle male baggrund på, og så sætte deres cykel på. 

Hun var selv meget glad for processen – at de havde været igennem mange teknikker. 

Processen fra 2D til 3D, var meget vanskeligt for nogle af eleverne at skifte materiale, 

rumforståelse osv.:  ”Det var utrolig skægt at se, hvor frustreret de ind imellem var, når de 

skulle bygge de der cykler.. Fra at have det på tegning, til at have det i 3D.. Der er mange ting 
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der skal vendes oppe i hovedet […] Det var at se den der ”aha” fornemmelse de så får, når det 

lykkedes.” (06:28 min) 

Laver flere forskellige eksempler for at vise at hendes måde at gøre det på, ikke nødvendigvis 

er den rigtige: 

”Det kan også godt være at jeg tager et stykke ståltråd. Hvis nu de ikke kan finde ud af at lave 

et hjul, så kan jeg lave mit eget hjul, og så kan de hvad jeg gør […] Jeg er meget påpasselig med 

at det jeg laver, enten bliver smadret, eller at jeg laver flere forskellige eksempler. Det skal ikke 

være det jeg laver der er reglen for hvordan man gør. De skal ligesom selv finde ud af deres 

egen.” (Interview 3 - 07:12). 

Hvorfor er billedkunst et vigtigt fag i folkeskolen? 

1. Vi bliver bombaderet med billeder alle steder fra – eleverne skal lære at håndtere dem 

og være billedkritiske: ”Jeg synes det bliver mere og mere vigtigt, for vi bliver jo 

bombaderet med billeder alle vegne fra.” (09:10 min). 

2. Vi skal leve af vores hjerner, og det har meget med kreativitet og billedkunst at gøre. 

”Som voksen bruger jeg selv min kreative ting, til at løse opgaver som ikke har noget 

med billedkunst at gøre.” (10:05 min). 

Fordele og ulemper ved “Fælles mål”: 

Hun bruger ikke “Fælles mål” i planlægningen af starten af året. Det er vigtigt for hende at nå 

ind på punkterne for “Fælles mål”, i løbet af året, og de fungerer godt som vejledning. 

Udfordring at leve op til “Fælles mål”s krav om at arbejde med digitale billeder, 

billedbehandling m.m., fordi at man med skolens it-ressourcer, ikke har mulighed for det.  

De største udfordringer fra at have planlagt forløb hjemmefra til udførslen i virkeligheden: 

Fravær: ”Fraværet kan godt være et problem, vi har mange børn i området, som rejser uden for 

ferier, og så kommer der nogle og lige mangler noget eller at starte.. Og så skrider planen jo for 

at alle skal være færdige lige omkring samme tid, eller inden for samme dobbelt lektion.” (14:29 

min) 

Processen: Det er vigtigt at være til stede i hele processen. Hun oplever det i en klasse, hvor det 

handler om at blive færdig hurtigst muligt – eleverne lærer i processen, at det er vigtigt at 

fordybe sig: 

”De synes at de var gode nok nu, og så gik de over og lavede et tryk af det… Og så blev det helt 

sort, fordi de ikke havde skåret dybt nok, og så måtte de gå i gang igen.” (17:12 min). 
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Elevinddragelse: 

Skifter mellem at inddrage og ikke inddrage. I cykelforløbet, havde hun bestemt materialer, 

form og udførsel – eleverne skulle kun beslutte hvordan cyklen skulle se ud. 

”De valgte selv, hvordan deres cykel skulle se ud, og hvordan baggrunden skulle være og sådan 

nogle ting.. Der skulle måske være nogle ting på… Det førte de, men det var ligesom mig der 

førte dem derhen.” (18:47 min). 

Hun elsker kaos ”Jeg elsker sådan set kaos, og hvis jeg har en klasse i gang med otte forskellige 

ting… Så synes jeg det er skide skægt altså. Men det skal man jo kunne leve med som voksen. 

Også at kunne have øjnene alle vegne.”(21:50) 

”Men man skal have det inden i sig, at man godt tør at give slip, og så turde samle det op igen.” 

(22:38 min). 

Begrænsninger; man skal kende sin klasse – der er også svære elever, begrænser 

valgmuligheder i forhold til struktur, rammer, materialer. 

Hvad vil du gerne have at eleverne får ud af din undervisning? 

De elever som ikke kan lide faget, at de finder måder at bruge det på. Finde glæden ved faget: 

”Hvis jeg kan flytte deres grænser bare en lille smule, så de måske godt kunne lave en lille 

tegning, eller godt kunne lave en sangskjuler til deres mormors fødselsdag, og lige pludselig 

godt kunne lave noget kreativt. Det ville jeg synes var rigtig lækkert.” (24:25 min). 

Det er vigtigt at brænde for det du laver – den glæde du har ved et fag smitter af på børnene – 

og så kan man få dem til næsten hvad som helst (30 min). 

 
 

Interview 3 – Jesper 

Været lærer i 46 år – undervist i billedkunst altid. 

Han maler i sin fritid. 

 
Et godt undervisningsforløb: 

Karl Henning Pedersen – de skulle arbejde med masker. 

Undervisningsforløbet var en blanding af en teoretisk faktuel viden om Karl Henning Pedersen, 

et besøg på Arken og se udstillingen, og et praktisk arbejde med farveblandinger og at lave 

masker. 
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Vellykket undervisningsforløb, fordi… 

Det var godt, fordi eleverne blev meget fangede af forløbet – de begyndte at se sammenhænge. 

Største udfordring: 

Han mener at børn i dag, er vant til at tingene skal gå stærkt, og det kan derfor være svært at 

have børnene med hele tiden og virkelig fordybe sig: 

”Det er jo en generation, der er vant til det der med hurtige skift i tingene, computerspil, 

fjernsyn og film og sådan noget, hvor det hele kører i meget hurtige sekvenser. Der skal være 

handling på hele tiden, der skal ske noget hele tiden og sådan noget…” (07:55 min). 

Hvorfor er billedkunstfaget i folkeskolen: 

Lære at kommunikere, læse billeder – Vi er omgivet af billeder, det er vigtigt at lære ”sproget”: 

”Det kan godt være at de ikke bliver så gode til tysk eller spansk. De lærer jo ikke alle sprog i 

verden, men billedsproget er universalt. Det kan jo bruges over hele verden.” (9:00 min). 

Det er et oplevelsesfag - Har stort fokus på at eleverne skal prøve mange forskellige ting, og få 

en oplevelse med det. 

Fordele og ulemper ved “Fælles mål”: 

Fordele: Man husker at få nogle områder med i forbindelse med billedkunst – kræse ind 

omkring emnet. 

Ulemper: Problemet er, hvis man gør det for vidt/bredt, det bliver ikke så grundigt. 

Billedkunst som selvstændigt fag: 

Han er bange for at billedkunst bliver slået sammen med de andre praksismusiske fag (som de 

har gjort det på nogle skoler) – billedkunstfaget kan noget specielt i forhold til kommunikation – 

og han er bange for at det ville gå tabt! (13:31 min) 

De største og sværeste udfordringer: 

Man skal passe på med ikke at være for indsnævret når man stiller opgaverne – ”Man skal jo 

heller ikke ødelægge deres mulighed for selv at forestille sig…”  (17:35 min) 

Inddragelse af eleverne: 

”I mange tilfælde er det jo bundende opgaver de arbejder med. Men inden for de bundende 

opgaver kan man jo give dem mange muligheder for valg også.” (22:30 min) 

Der skal være nogle rammer! – Arbejder man f.eks. med ler: ”Hvis man siger ”fri leg med leret”, 

så får man terninger og rullede slanger” (24:20 min) 

Møde en elev om 5 år: 
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Forsat have en glæde over billeder og fagets andre sider, farver osv. – f.eks. ved at tage på 

museum. 

Hvordan gør han det? 

Det er vigtigt at de opnår en glæde ved faget – og det betyder at man nogle gange må indgå 

kompromisser med tingene – og lave noget som kan fange dem endnu mere i en periode, og så 

få lukket dem ind i kampen igen på et andet tidspunkt (28:00 min) 

Problemet med det lave timetal: 

”Det er 45 min de får til både at rydde op og til at arbejde og sådan noget. Det er faktisk for lidt 

– alt for lidt. De bruger meget længere tid, og kunne godt bruge længere tid, så de kunne nå at 

fordybe sig meget mere i det.” (Interview 3 – 28:17 min). 

Fordybelse er vigtigt at lære, og kan bruge i alle livets henseender. Fordybelse er vigtig i forhold 

til at tænke kreativt. 

Hvordan kan billedkunst styrke kreativiteten i forhold til andre fag? 

Ved hjælp af farver, streger, ved at blande – De store kreative ting, opnår man netop ved at 

kunne blande ting og ved at kunne bruge forskellige elementer og materialer på kryds og tværs, 

og derved at forny. Grundpillen i billedkunst. 

”Man bliver ikke påduttet at skulle tegne på en bestemt måde … Man skal kunne se at der er så 

mange muligheder: Man kan forelske sig i en mulighed, og forkaste andre muligheder – det er 

der plads til inden for billedkunst – I matematik f.eks. – man kan godt have mange forskellige 

måder at regne på, men facit er nu engang det samme. I billedkunst kan facit være mange 

ting!” (31:00 min) 

Samfundet i dag – og hvad der bliver vigtigt: 

”Noget af det der er vigtigst, måske, i vores samfund i øjeblikket… Det er jo at man prøver at 

skrue tempoet op, og man arbejder og arbejder, og man skal knokle derudaf og nå så meget […] 

Jeg tror det er vigtigt også, at kunne give dem en oplevelse af at kunne skrue tempoet ned en 

gang imellem og sidde og nyde tingene, og have nogle gode oplevelser.” (31:44 min). 


