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Indledning 

 

 Skovsnogen Artspace (efterfølgende refereres til som Skovsnogen), mener jeg er en unik 

oplevelse af samtidskunst, med skoven som rammesætning (Bilag 3: Skovsnogens 

informationsfolder). De to elementer belyser hinanden på måder, som rummer et stort 

potentiale, jeg kan bruge i skolen. Dette og Skovsnogen som eksempel på kunstens og 

kulturens innovative kræfter, udenfor de store kulturmonopoler i Danmark, gør at jeg som 

lærerstuderende ønsker at bidrage til viden om Skovsnogens muligheder i skolen, ved at 

belyse mit udvalgte felt. 

 Dette bachelorprojekt tager sit udgangspunkt i billedkunstfaget, med fokus på fagets 

muligheder i samspil med kulturinstitution Skovsnogen. Jeg undersøger hvordan og ud fra 

hvilke forcer Skovsnogen kan inkluderes i den æstetiske læreproces i billedkunstfaget, med 

fokus på kroppen som det oplevende udgangspunkt.  

  Skovsnogen definerer sig selv som et udendørsgalleri, der if. deres hjemmeside (Skovsnogen 

u.å.), udfordrer den sædvanlige forestilling om mødet mellem kunst og 

publikum. Skovsnogen formidler samtidskunst, placeret under den åbne blå himmel i et 

skovområde, der dækker 25 hektar i Døvling Meldgaard Skov. Skovsnogen startede i 2009, 

som et kreativt arbejdsfællesskab mellem billedkunstnerne Rene Schmidt og Søren Taaning, 

samt Friluftsrådet (Herning Kommune. 2014). Citat fra Skovsnogens hjemmeside 

(Skovsnogen u.å.): 

Skovsnogen emmer af kvalitet, vilje, vovemod og fornemmelse for perspektivrig 

samtidskunst. Det er råt, vildt, sejt og refleksivt det, der foregår og projekteres i 

Skovsnogen. Her er rum og tanke for kunstens nye platforme og 

muligheder. Bente Jensen, Kunstanmelder og skribent bl.a. på Kunsten.nu og 

Herning Folkeblad   

 Skovsnogen er en offentlig naturpark. Dens hensigt er at imødekomme et publikum, der 

normalt ikke besøger gallerier og kunsten. Som gruppe, f.eks. en skoleklasse, kan  man booke 

en rundvisning på stedet, ellers er der fri entre.  

 Med den nye skolereforms krav om en åben skole, skal skolen i højere grad samarbejde med 

udefra stående kulturinstitutioner. Som lærer må vi gøre erfaringer om, hvordan vi kobler de 
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to verdner sammen i en meningsfuld helhed. Vi må være i stand til at se læringen i et andet 

lys, hvor vi ikke er underlagt de rammer, som skolens miljø definerer for os
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Problemformulering  

 

 Hvordan kan man som underviser i billedkunstfaget, inddrage Skovsnogen Artspace, som 

katalysator for æstetiske lærerprocesser med udgangspunkt i kropslig læring? Og hvordan kan 

der arbejdes videre med oplevelsen i den æstetiske lærerproces, med udgangspunkt i visuel 

kultur? 

Formål med undersøgelsen 

   

 Jeg ser projektet som praktisering af den åbne skole, som er en del af lovgrundlaget i den nye 

skolereform fra (2013), i samarbejde med eksterne partnere, og i tråd med Kulturministeriets 

strategi for skolebørns møde med kunst og kultur (Kulturministeriet 2014), dette inddrages i 

mine perspektiverende betragtninger. Mit mål er et lærerfagligt velbegrundet fondament for 

praksis og videre didaktiske tiltag, der kan gøre Skovsnogen relevant i billedkunstfaget og 

skolen generelt. 

Undersøgelsesmetoden 

 

Følgende punkter leder læseren igennem min undersøgelse, og er et overblik over hvilke 

begreber og teorier jeg belyser min empiri med og med hvilket formål. 

1. Indledningsvis redegøres der for udvalgte begreber og teorier, med henblik på deres 

brug i denne sammenhæng. 

2. Efterfølgende redegøres for min empiri og en afgrænsning af denne med udvalgte 

fokuspunkter, der gør det ud for min undersøgelses genstandsfelt 

3. I den første del analyseres empirien. Jeg analyserer elevernes møde med Skovsnogen 

ud fra teorier om samtidskunst og relationel æstetik. Dernæst analyserer jeg elevernes 

oplevelse af samtidskunst ud fra begrebet affordance, intentionalitet og første person-

perspektivet. Til sidste analyserer jeg egen praksis, ud fra tidligere nævnte teorier, i 

Skovsnogen sammen med tre elever fra min praktik, en praksis inspirerede af 

forskningsprojektet Body-Art-Index.  
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4. Her følger et sammendrag af min analyserede empiri. 

5. Jeg vurderer min empiri ud fra teori om æstetisk erkendelse og Malcom Ross´ model 

for æstetisk pædagogisk praksis. Der til bidrager jeg med refleksive betragtninger ud 

fra et billedpædagogisk blik på samtidskunsten. Efterfølgende kommer en kort 

opsamling, der leder læseren videre til min inddragelse visuel kultur, som 

forelæggende mulighed i den æstetiske læringsproces helhedstænkning.  

6. Jeg forholder mig til visuel kultur, som et overordnet pædagogisk sigte, og som 

didaktisk strategi billedkunstfaget. 

7. Afslutningsvis argumenterer jeg for en æstetisk praksis, ud fra Giddens og Qvortrups 

hyperkomplekse samfundsbegreb. 

8. Undersøgelsens væsentligste pointer gøres overskuelige i mine resultater, der lægger 

til grund forn min endelige konklusion. 

Redegørelse for teoretisk fundament 

 

Det hyperkomplekse samfund 

 Sociologen Anthony Giddens, beskriver vores vestlige moderne samfund som værende 

hyperkomplekst. I et modsætningsfyld og  hyperkomplekst samfund, er vi som enkelt 

individer kulturelt frisatte (Aústring & Sørensen. 2006. s. 82). Det betyder, at det ikke 

længere er givet at vi gennem traditionen overtager kultur, traditioner og normer. På dansk 

jord har Lars Qvortrup beskæftiget sig med emnet. Ud fra hans omfattende tekstmateriale om 

emnet, kan jeg samle det sammen, med reference til Luhmann, at det hyperkomplekse 

samfund er et brud med det moderne samfund. Hyperkomplekse systemer, såsom politiske, 

religiøse eller økonomiske iagttager andre hyperkomplekse systemer. Der er ikke længer 

given en almen gyldigt udgangspunkt hvorfra vi kan iagttage det komplekse. Både den der 

iagttager og den som iagttages er kompleks, og derfor betegnelsen hyperkompleks. (Qvortrup. 

2001) 

Samtidskunst  

 Samtidskunsten ligger sig i forlængelse af den modernistiske avantgarde, der 

problematiserede kunstscenen som "autonomt" socialt system (Arvedsen, K. 

2004.s.99).  Samtidskunsten vrister sig løs fra den moderne avantgarde, ved at blive mere 

samfundsorienteret og lokal, forstået på den måde, at den opgiver at se sig selv som 

afhængige af kunstinstitutions legalitet og stempling, for at kunne identificere sig selv og ses 
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som kunst. Samtidskunst opgiver det kunstinstitutionaliserede æstetikbegreb (Arvedsen, K. 

2004. s. 100 ff.). På den måde aktualiserer samtidskunsten sin egen problematik, om hvornår 

der er tale om kunst og ikke kunst.   

 I forhold til den samtidskunst vi møder i Skovsnogen, kan man, if. Karsten Arvedsen 

(Seligmann, T. & Mathiesen, F. (red). 2004.), definere kunsten som Kontekstkunst, i det 

denne kunst er afhængig af sine omgivelser, værket opstår i et sammenspil med omgivelserne 

(Arvedsen, K. 2004 s. 107). Det ville også være rammende med termen som Arvedsen kalder 

Site-specifik kunst; her arbejdes med skulpturer og installationer, som vi kender den fra 

kunstens verden, men hvor disse er udarbejdet i forhold til lokalitet, der arbejdes ofte med at 

værket skaber forskydninger og ændringer i perceptionen af lokaliteten.    

 

 Den relationelle kunst og relationel æstetik 

 Franske kunstteoretiker Nicolas Bourriauds begreb om den relationelle kunst, hvor det er 

kunstnerens primære intention, at skabe relationer end et konkret værk. Værkerne er 

kommunikative, i det de sætter beskueren i spil i betydningsdannelsen. Bourriaud kalder dette 

for en relationel æstetik, hvor værkernes værdi ses på deres evne i at skabe det han kalder 

sociale mellemrum (Hinnum, S.2000), hvor publikum, i disse sociale mellemrum, kan 

overveje deres ageren i verden og disses mulige alternativer. 

 

The White Cube – Gallerirummet 

 Kunstteoretiker Brian O´ Dohertys begreb The White Cube (O´Doherty 2002), oversat til 

dansk af Simon Sheikh – den hvide kube. I mine samtaler med Søren Taaning, definerer han 

Skovsnogen som et rum, der adskiller sig fra det rum, vi ofte kender til, når vi oplever kunst 

på museer, gallerier og kunsthaller – det hvide rum eller The White Cube. For at få bedre 

forståelse af Dohertys teori, støtter jeg mig til kunstkritikkeren Simon Sheikh, der står bag den 

danske oversættelse, samt hans kommentarer til bogudgivelsen Inside the White Cube 

(oprindeligt udgivet i 1986). Følgende citat fra (Simon Sheikh. I den Hvide Kube. s.125).  

"Gallerirummet ikke er en neutral container, men derimod et æstetisk objekt i sig selv, og en 

historisk betinget ideologisk konstruktion". O´Dohertys betragtninger af den hvide kube 

kommer på skrift, i en tid hvor samtiden selv er i gang med at udfordrer de vante 

konventioner inden for kunstens verden i 70´erne. Det er her vi bevæger os fra det moderne til 

det postmoderne. Et vendepunkt i den kunstneriske tænkning, hvor installationskunsten 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



 9 

eksperimentere med rummet, man går fra en ensidig optik af værket til en optik af værket i sin 

kontekst. Den måde og det sted vi vælger at installere værker, har betydning for værkes 

udsigelse (Simon Sheikh. I den hvide kube s. 129).   

 

Æstetisk pædagogisk praksis - Model af Malcom Ross  

  Malcom Ross´ model anskueliggører elementer som er væsentlige i den billedpædagogiske 

praksis. (Figur 1).  Ross pointerer, at det er særligt vigtigt at æstetisk virksomhed har en 

indtryks- som en udtryksside. Særligt i Ross` model er elementet impuls, den igangsættende 

faktor for den æstetiske virksomhed, de andre elementer skal være til stede for at impulsen 

kan udtrykkes. 

 

Figur 1: Model over forudsætningerne for en æstetisk pædagogisk praksis (Ringsted & 

Froda. 2008. s.30) 

 

Æstetisk virksomhed  

Susanne Ringsted og Jesper Froda har i deres bog Plant et værksted (2008 s. 25) udarbejdet 

deres egen model over den æstetiske virksomhed (Figur 2). Det element der handler om 

oplevelsen, kan både være på indtrykssiden og udtrykssiden. Der finder altså en æstetisk 

lærerproces sted, når man oplever og udøver æstetiske udtryk. Dog pointere Ringsted og 

Froda, ligesom Malcom Ross, at en proces der favner både indtryks- og udtrykssiden er den 

mest udviklende lærerproces (2008 s. 26)  
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Figur 2: Model - Æstetisk virksomhed  

Modelen viser hvordan man gennem perceptionen (bearbejdning af sanseindtryk), opnår en 

æstetisk oplevelse, enten knyttet til sanserne eller følelsen eller begge. Oplevelsen fører til en 

æstetisk erkendelse, som er en lagering af den erfaring, oplevelsen har ført med sig. 

Erkendelsen kan være mere eller mindre reflekteret eller bevidst. Den æstetiske erkendelse 

kan videre i ny æstetisk virksomhed gøres bevidst, udvikles, få symbolsk form via udvalgte 

formsprog og æstetiske medier.(Ringsted og Froda, 2006  s. 25). 

 

Æstetisk erkendelse  

 Kristian Pedersen præciserer erkendelse i den æstetiske oplevelse, som et resultat af 

formsproglig fremstilling og udtryk (Müller & Nielsen.1999 s.25) Hohr og Pedersen 

beskæftiger sig med både erkendelse af verden og sig selv i verden, i og med det aktive 

formsproglige fremstillingsarbejde” (1999 s.26). I Hohrs erkendelsesteori er følelsen den 

grundlæggende erfaringsform. Oplevelser er en syntese mellem følelsen og form. Syntesen 

mellem form og følelse bliver til i æstetiske reception og produktion, hvor formarbejdet kan 

ses som forslag til ”livspraktiske udkast” (1999. s.24). Ved at give følelsen form i oplevelsen 

lægger der her i en subjekt-i- verden-kundskab (1999.s.24), som er den æstetiske erkendelse. 

 

Krops- og bevægelsesbegribelse: Mogens Hansens begreb om forholdet mellem krop og 

billedfremstilling/ billedoplevelse   

 Følgende citat inddrages for at gøre det klart for min læser, hvordan kroppen har betydning i 

læringensprocessen (Müller & Nielsen. 1999. s. 18) 
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Kropslig aktivitet, billedmæssig udformning og refleksion hænger sammen i den 

forstand, at det er kroppens aktivitet, der former billeder, og forestillinger og 

refleksioner er baseret på erfaringer gjort af og med kroppen. Kroppen er med 

som en del af bevidstheden. 

Müller og Nielsens citat bunder i teorien om forholdet mellem krop og tænkning, som 

psykologen Mogens Hansen bruger til at forklare forhold mellem krop og billedfremstilling/ 

billedoplevelse. Hos samme kilde refereres til sprogforskerne Mark Johnson og George 

Lakoff og deres teori om embodiment. Ifølge teorien arbejder kognitionen på tre niveauer: 

forestillingskemaer, basale begreber og egentlig begreber. I teorien ses det hvordan krop og 

bevægelse har fundamentale betydning for begrebsudvikling og et rigt billedsprog. 

Forestillingsskemaer er (Müller &Nielsen 1999. s.19) ” kropsligt og bevægelsesmæssigt 

funderede perceptionsstrukturer, der danner grundlæggende forståelser af sammenhænge og 

forhold i verden”. Disse og de basale begrebsstrukturer som er ”medfødt, perceptuel parathed 

til gestaltning…kognitionsmåde, der gør det muligt at  erfare genstande som helheder... 

gennem aktiv udforskning” (1999.s.21),  gør det ud for barnets tilegnelse af et rigt 

billedsprog, gennem kropsligerfaring og bevægelse, da forestillingsskemaer og basale 

begrebsstrukturer er forudsætningen for udviklingen af egentlige begreber som er (1999. s. 

22).”konstruerede og afgrænsede betydninger i repræsentativ, symbolsk form”. Mogens 

Hansen definerer i sin billedteori, hvordan vi med de før nævnte tre kognitionsniveauer, gør 

os begribelser, hermed fanger han vores evne til at begribe verden med krop og sanser. 

Mogens Hansen definerer begrebet begribelse således (Hansen. 1998. s. 13) ”Begribelse har 

som udtryk bagrund i det at kapre (latin – cipere, feks. Percipere, altså sanse-begribe), der 

betyder at tage, begribe og forstå.”. 

 

Merleau-Pontys Kropsfænomenologi 

 Med inddragelse af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty, sætter han med sin krops 

fænomenologi ord på, hvordan kroppen sætter sig i relation til det omgivende verden. (Stelter. 

2011.s.60) ”den levede krop er en grundlæggende betingelse for enhver sansning, og sansning 

er en grundlæggende betingelse for en væren-i- verden”. Merleau-Ponty gør op med den 

dualistiske sondring mellem ånd og legeme. For Merleau-Pontys er det indre ikke adskilt fra 

kroppen, men de to betinger hinanden. Følgende citat slutter sig til det før beskrevet 

(Schiermer, 2013.s.127) "hans udgangspunkt er mennesket som en kropslig eksistens … 
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mennesket først og fremmest har tilgang til fænomenerne igennem perception". Kort og godt 

er det altså kroppen som giver os adgang til verden gennem sansning og følelse, og dermed er 

kroppen væsentlig at medtænke i den æstetiske lærerproces. 

Første person-perspektivet 

Dan Zahavi (2003. s.14) taler om forskellige erkendelsesmæssige niveauer. Som eksempel er 

den mest fattige måde en genstand kan fremtræde på gennem de signifikante agter, altså 

gennem sproget som tegn. Perception ses således, at først her bringes man i en direkte relation 

med fænomenerne – vi oplever genstande ved egen person (Zahavi. 2003. s. 14).  Dette første 

persons-perspektiv giver adgang til prærefleksiv og implicitviden (Stelter. 2011 s. 65). 

Intentionalitetsbegrebet 

Dan Zahavi siger vedr. det fænomenologiske intentionalitetsbegreb (Zahavi 2003. s.17) 

”Ethvert fænomen, enhver genstands fremtrædelse, er altid en fremtrædelse af noget for 

nogen”. Subjektet er rettet af en intentionalitet, som gør at vores omkringliggende verden 

opleves forskelligt. Vores kropslige forankring i verden har betydning for hvordan vi oplever 

fænomenerne, vi kan ikke opleve alt i sin helhed. På samme måde er vores sprog og 

begrebsparathed bestemmende for de muligheder hvormed vi kan møde og prøve at forstå 

verden. Den kultur og historicitet vi er født ind i, har en betydning for individets særlige 

intentionalitet – sin rettethed mod verden. Zahavi klargør min pointe, når han skriver at 

(Zahavi 2003. s18) ”Når vi undersøger fremtrædende genstande, afslører vi også os selv som 

den genstandene fremtræder for”. Vores udsigelser reflekter sig tilbage og siger noget om os 

selv.  

 Merleau-Ponty bruger begrebet den intentionelle bue, når han italesætter fænomenologiens 

intentionalitetsbegreb. For Merleau-Ponty er særligt den operative intentionalitet vigtig, som 

er en særlig måde at begribe verden på gennem kroppen, hvor kroppen agerer med en 

intentionalitet i forhold til tid og sted.  Følgende citat specificere mere præcis med Merleau-

Pontys ord hvad der sker i dette møde (Merleau-Ponty. 1994. s.85) 

Denne subjektets dialog med genstanden, denne subjektets overtagelse af den i 

genstanden udbredte mening, og genstansens overtageles af subjektes 

intentioner, som udgør fysiognomisk perception, omgiver subjektet med en 

verden, som af sig selv taler til ham og indføjer hans egne tanker i verden 

 Citat siger noget om hvordan subjektet beboer sin omverden gennem kroppen og dennes 

særlige intentionaliet, og hvordan omverden kommunikere med subjektet gennem kroppens 
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sansning og perception. Den intentionelle bue er med Silvermanns ord, individets oplevelse af 

mening. (Stelter. 2011 s. 61). Individet kobler sig via kroppens ageren til en forelæggende 

konkret nu og her virkelighed for gennem perception og handling at skabe betydning og 

forståelse. Perception og handling betinger hinanden (Stelter. 2011. s. 63), forstået således at 

handling og perception i betydningsdannelse er forudsætninger for hinanden. ”Persons sanser, 

opdager og forstår sin omverden via handling. Handling kan defineres som realisering af 

betydningsrelationer” (Stelter.2011. s. 63).   

Begrebet Affordance 

 Følgende er citerede fra bogen Lege-rum og fortælle tid: kultur formidling i institutionelle 

rammer (Toft. 2014) 

Affordance er afledt af det engelske verbum afford (at yde eller give adgang til 

noget) og benyttes gerne som betegnelse for en især visuel tilkendegivelse af 

tings egenskaber, fx i form af knapper på opvaskermaskinen eller taster på 

telefonen. 

 Begrebet er introduceret af kognitionspsykologen James Jerome Gibson. Gibson ser begrebet 

som dækkendende for alle objektive genkendelige handlemuligheder i omverden. Men 

handlemulighederne må ses i forhold til bestemte aktører og deres individuelle evner og 

formåen. (Toft. 2014 s.66) 

 

Visuel Kulturpædagogik 

 Visuelkultur pædagogik som forskningsfelt (DPU) med Helene Illeris, Mie Buehl og Ingelise 

Flensborg i spidsen. Forskningsenheden har haft det til formål, at udvikle visuel kultur som 

pædagogisk antropologisk faglighed. Både som en overordnet strategi i pædagogisk praksis, 

og som didaktisk og indholdsmæssigt felt i undervisningen (Buhl & Flensborg 2011). I denne 

sammenhæng benyttes en visuel kulturdidaktik som refleksions element i sammenhæng med 

billedkundskab og billedfremstilling samt billedkommunikation, i billedkunstfaget. Visuel 

Kultur er ikke kun forbeholdt billedkunstfaget, men kan inddrages i og på tværs af fag og 

projekter i skolen. 

 Konkret citat af Mie Buhl, som i artiklen Billedkompetencer: et bæredygtigt svar på 

fremtidens udfordringer (2013) skriver 
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Visuel Kultur-betegnelsen er kommet i stand, fordi der manglede en måde at tale 

om alle de visuelle indtryk og fænomener, vi møder i vores liv (feltet), og som 

vi med vores forskellige forudsætninger og samfundsmæssige tilhørsforhold 

opfatter og danner forskellige betydninger af (en måde at se på og reflektere det 

man får øje på) 

 Illeris henviser i sin artikel Boeyonce eller Bollywood (Illeris, H. 2009 s. 128) til Mie Buhl, 

hvor hun skriver ”Herigennem bestemmes visuel kompetence som reflekteret anvendelse af 

visuelle kvalifikationer forstået som strategisk tilgang til visuel kompleksitet” Buhl skriver i 

samme citerede artikel, at visuel kultur bl.a. er vigtig at beskæftige sig med, fordi digitale og 

sociale medier har ophævet de fysiske grænser for hvornår, hvad og med hvem der dannes 

forståelse og blikke 

Visuel kulturdidaktik – visuelle kvalifikationer og visuelkompetence 

 Visuel kultur skal ses som en praksisform, hvor der læres noget gennem billedproducerende 

og billedreflekterende handlinger (Buhl.2013). Illeris (2009 s. 137-140) definere begreberne 

visuelle kvalifikationer, som indeholder visuel opmærksomhed, visuel produktion og visuel 

analyse, disse sættes ind i et aktivt valg, når man taler om visuelkompetence. Jeg vil kort 

præcisere de tre kvalifikations former. I forhold til visuel opmærksomhed skal vi iflg. Illeris 

se os selv som deltagere, frem for betragtere i visuelle begivenheder, i den forbindelse kan der 

arbejdes med forskellige synsstrategier. I den visuelle produktion, peges der på en ny række af 

produktionsstrategier der er baseret på bearbejdning af allerede eksisterende visuelt materiale 

f.eks. gennem digitale teknologiske strategier. I den visuelle analyse skal vi ikke kun 

beskæftige hos med det visuelle objekt i sin isolerede form, men se det som en del af  de 

ordner og begivenheder de indgår i. Der arbejdes altså med en forståelsesamme for hvordan 

visuelle fænomener iscenesættes. Med Udgangspunkt i Illeris’ begreber og deres, her meget 

kortfattet, definition, har jeg beskæftiget mig med det ”nye”, som kan bidrage til de kendte 

formelle analyse begreber samt produktionsformer og visuelkommunikation i 

billedkunstfaget.  

Mie Illeris fire B-er en refleksionsstrategi 

 Med Illeris’ fire B-er (billeder, betragter, blik og begivenhed) kan vi se på de elementer, der 

er til stede i betydningsdannelsen i mødet mellem eleven og samtidsværkerne i Skovsnogen. 

Med sådan en tilgang arbejdes der med øje for en metarefleksion, hvor eleven forholder sig til 

den måde han eller hun konstruerer betydning. Følgende er referende fra Illeris artikel Fra 
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klassisk dannelse til visuel kultur: historiske og aktuelle strømninger i skandinavisk 

billedpædagogik (2005)  

Billede: Fænomener vi vælger at kigge på som billeder. 

Betragter: Omfatter de der ser samt de positioner de ser fra. I denne sammenhæng en 

elevposition. 

Blik: Blik er en måde at se på. Blikket er intentionelt og kan have forskellige formål og 

konstruktioner. 

Begivenhed: Betegnelsen omfatter hele synssituationen, hermed fremhæves det unikke og 

situerede ved den enkelte situation.   

Tavsviden 

 Her vil jeg bruge begrebet tavsviden ud fra filosoffen Michael Polanyi. Han kalder denne 

form for viden tacit knowing, han betoner derved det handlende aspekt og den personlig 

dimension i kundskab (Buhl & Flensborg 2009 s. 117). Følgende citat forklarer yderligere 

omkring tavs viden (Austring & Sørensen. 2006 s. 220 ) 

Den etableres i en proces, hvor den enkelte i det direkte sanselige 

møde med verden tilegner sig en række clues, erfaringer, om 

omverdens strukturer, former og sammenhæng. Disse erfaringer er 

byget op af delelementer og mønstre, der tilsammen kan skabe 

varierede helheder. I perceptionen af omverdenen indoptager 

subjektet sanselige erfaringer, som herigennem bliver en del af 

personens egen kropslighed.  

 

Forskningsprojekt Body-Art-Index: Krop sansning og samtidskunst  

 Et forsknings- og udviklingsprojekt fra 2008-2009, som tager afsæt i Museet for 

Samtidskunst, deres erfaringer med formidling til og undervisning af børn og unge. Projektet 

inddrager udøvende kunstnere for hvem kroppen er det centrale i deres felt. Yderligere har 

forsker Dan Zahavi været inde over projektet med inddragelse af kroppens fænomenologi.  

 Projektet var at undersøge hvordan man (Seligmann & Larsen. 2009. s. 3) ”… gennem større 

kropslig bevidsthed at styrke beskueren i en dybere og mere kropslig funderet respons i 

oplevelsen af samtidskunst”. Projektet peger på at fokus skal ændres fra forhold mellem 
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beskuer/sind/værk til deltager/krop-sind/værk (2009. s. 6). Kunsten kommunikerer med flere 

sprog, og derfor skal vi med sind og kroppe opleve disse sprog. En tilgang som der gøres brug 

af, når vi skal møde kunsten kropsligt, handler om at opstille en række benspænd. Opstille 

nogen krav og rammer omkring den opgave som skal løses, for derved at skærpe 

opmærksomheden omkring de områder man ønsker at sætte fokus på, f.eks. måtte man ikke 

bruge talen, man skulle kun med krop give udtryk for det man oplevede ved kunsten. Dan 

Zahavi siger ganske kortfattet hvordan det handler om at flytte tanken ned i kroppen 

(Seligmann og Larsen [red.] 2009 s.6).  

 

Beskrivelse og afgrænsning af empiri 

 

Observation i Skovsnogen - elever fra Finderup efterskole  
 Jeg har på baggrund af udarbejdet observationsskema (Bilag 1: Observationsskema og noter) 

observerede en rundvisning i Skovsnogen v. kunstner og Søren Taaning. Jeg tager 

udgangspunkt i observationer, jeg har foretaget på en rundvisning sammen med Finderup 

Efterskole. Underviseren på holdet havde på forhånd introducerede Skovsnogen til eleverne, 

med henblik på at de efter besøget i Skovsnogen skulle lave deres egen mini udgave af en 

Skulpturpark, hjemme ved deres efterskole.  

 I den sammenhæng vil jeg støtte op med og tilføje notater jeg har gjort mig under samtaler 

med Indehaveren Søren Taaning (Bilag 4: Stikordsnotater: interview med Søren Taaning). 

Taaning og jeg har undervejs talt sammen, hvor der til tider er opstået relevante og 

interessante betragtninger. Disse er ikke undergået en metodisk granskning, men de skal med, 

da man må være åben for at fange dem i nuet.      

 Afgrænsning 
 I min observation fandt jeg ud af, at eleverne var særligt optaget af at røre og agere direkte 

kropsligt med værkerne i Skovsnogen. Mens de under ledelse af rundviser, gik meget 

målrettet fra værk til værk, da var skovens kuberede terræn og deres møde med de mange 

store rumlige værker, en vedvarende kropslig oplevelse. Jeg er særlig interesserede i, hvad der 

er på spil og hvorfor eleverne bliver grebet af at kravle, sidde eller stå på værkerne. Og viden 

om hvad skoven som gallerirum har af betydning i den sammenhæng. Hvad kan den viden om 

kropslige oplevelse være anledning til i senere lærerprocesser?  
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 Da Skovsnogen formidler samtidskunst – er jeg, ud fra en billedkunstfaglig optik, 

interesserede i at vide, hvordan samtidskunsten gøre sig gældende i mine empiriske 

observationer. 

Egen praksis i Skovsnogen sammen med elever fra praktikken 
 For at kvalificere min besvarelse af min problemformulering, har jeg sat teorierne på prøve i 

praksis, i samspil med en mindre gruppe elever fra min praktikskole Børneskolen Bifrost. Jeg 

har sammen med eleverne afprøvet øvelser, jeg har udarbejdet særligt på baggrund af viden 

om kroppens fænomenologi og øvelser der er beskrevet i forskningsprojektet Body-Art-Index. 

Grundlæggende set, har det handlet om at sætte sproget i anden række og give plads til 

kroppens sanselige møde med kunsten, uden at det dagligdags dominerende analytiske sprog 

og det visuelle blik, kom i første række. Dette har været anledning til nogle relevante 

betragtninger, som jeg vil belyse nærmere i min analyse. (Bilag 2: Beskrivelse af øvelser samt 

billeder) 

Analyse af empiri 

 

Elevernes møde med Skovsnogen – Samtidskunst, The White Cube og 

relationel æstetik 
 Indledningsvist inddrager jeg et punkt fra mit strukturerede observationsskema: 

Fokuspunkt: Giver gruppen udtryk for en forudindtaget holdning til 

samtidskunst og formidling af disse? 

Elevernes respons: Museum, Kunst, Kedelig udsigt, Vi er på Museum, Vi er her 

sammen, Det er Kunst. 

 Eleverne havde tidligere været på kunstmuseum, noget tid forinden deres besøg i 

Skovsnogen. Da eleverne, står på parkeringspladsen spørger deres guide på turen, Søren 

Taaning (som også er indehaver af stedet), hvor de er og hvad de ser. En elev siger at de er på 

et museum, selvom de står ude på en parkeringsplads midt i skoven. Da Søren peger på et 

fuglehus i meget stærke farver, og spørger hvad det er, svarer nogen elever at det er kunst. 

Søren svarer lidt drilagtigt igen, at han vil mene det var et fuglehus. 

 Eksemplet som jeg her har beskrevet, indikerer det brud, med elevernes vante opfattelse af 

kunst, og hvor vi normalt ser på kunst, som Skovsnogen kan bidrage med. Vi er ude af det 
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vante gallerirum eller museumsrum, som Brian O´Dorthys kalder The White Cube. Kunsten i 

Skovsnogen gør sig uafhængig af den vante kunstinstitutionsrammer og dennes æstetik 

begreb. Søren Taaning prøver at rykke lidt ved elevernes holdning til, at nu er vi på et 

museum og vi ser på kunst, ved at stille dem de spørgsmål han gør. I mine samtaler med 

Søren Taaning, fortæller han, hvordan han til tider ikke havde lyst til at bruge ordet 

kunst(Bilag 4), når han havde en gruppe med på rundvisning i Skovsnogen. Taaning mente 

der opstod et skel mellem publikum og kunsten, i det at nogen har den forudfattede holdning 

til kunst - den forstår jeg ikke og den forstår ikke mig. Han vil altså gerne bryde med 

elevernes forudfattet holdning. Man kan stille sig selv spørgsmålet om dette nu er kunst eller 

ikke kunst, for Taaning er det ikke relevant, det relevante er, at det gør noget ved os. 

 Med Karsten Arvedsens definition af samtidskunsten, som bryder med det moderne 

kunstbegreb og dennes særlige institutionsbåren æstetik, da er mødet mellem kunsten i 

Skovsnogen og skoleeleverne givet en mulighed, hvor eleverne kan gå mere direkte til 

kunsten, da de ikke er hæmmet af en formel form, som vi kan møder på traditionelle museer 

og galleri. Her er vi i skoven, som mange børn på forhånd har et kendskab til og en evne til at 

tage i besiddelse. Eleverne kan skabe relationer med kunsten, når de aktivt kan tage den i 

besiddelse, her kan skovens særlige affordance ses som overgangen, der gør at eleverne 

begriber kunsten med hele deres krop med alle dens sanseindtryk. De kan med Silvermanns 

ord forsøg sig på at skabe betydningsdannelse og mening, som vi skal se eksempel på i det 

følgende afsnit. 

 

Værkets affordance, elevens intentionalitet og første person-perspektivet 
  Først følger et fokuspunkt fra min analyse: 

Hvordan agerer gruppen i relation til værket/værkerne- verbalt og nonverbal? 

Eleverne gør: Går tæt på værkerne, nogle rør ved værkerne, kravler på og 

bestiger værkerne (format har en betydning), værkerne prøves af, noget giver 

sig selv fx vippebænken 
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Figur: 3: Billede fra Observation – Elev og værket HATE – Skovsnogen 

 Vi er i den grad i et rum, som med sin særlige æstetik gør sig gældende, når eleverne oplever 

kunst og Skovsnogen i sin helhed. Skoven med sin særlige affordance henvender sig til 

elevernes opmærksomhed; man skal holde øje med hvor man går, op og ned af bakkerne, 

træer og grene som gør det til et udfordrende terræn.  

 Billederne i figur 3, viser en elev der forsøger sig på at bestige, det store værk HATE. Mange 

af eleverne var hurtige til at opfange kunstværkernes offordance, altså den mulighed der lå 

lige for ved at kravle, klatre eller side på værkerne. Mange af værkerne er også tænkt ind i en 

funktion som bænk, borde eller shelter.  

 Værkerne er ikke urørlige, der er ikke skilte eller en kustode som tydeligt indikerer - her må 

man ikke røre ved kunsten. Det interessante er, at eleverne ikke spørger om lov, men går 

direkte til værkerne. Der må altså være noget ved Skovsnogen, der i sin helhed besidder en 

affordance der siger - at her må man godt. Det er en god mulighed for eleverne at få det første 

person-perspektiv, hvor de får direkte erfaringer med kunstværkerne og omgivelserne, her 

skabes en kropslig forankret tavsviden. Kropsligt og sanseligt gør de via bevægelse, brug af 

Mogens Hansens kropslig-begribelse af den direkte verden. Det er ikke billeder i bøger eller 

billeder på nettet – nej, vi er lige nu i den verden som vi skal udforske.  Med Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi er det netop med kroppen, at vi forstår verden gennem vores handlinger, 

sansning og perception. 
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 Eleverne er på forskellige måder særligt optaget af forskellige ting, forskellige steder.  De har 

deres intentionalitet rettet forskelligt, fordi de er forskellige i deres interesser og måder at gå 

til tingene på. Drengen i billedet på (figur 3) gør sig en særlig kropsligbegribelse. Han vil 

sikkert opleve værket HATE på en anden måde, end en pige, som jeg senere havde en samtale 

med. Pigen fortæller mig, at hun ikke synes om at kravler på kunsten, det er jo noget nogen 

andre har lavet og derfor kravler man ikke på det, fortæller hun. Pigen har en anden tilgang en 

anden intentionalitet, hvor man respektere værket ved ikke at kravle på det, hun har mere 

været rettet med sit visuelle blik.  

 Vi ved at Samtidskunstens vil i dialog med sit publikum, den er med Bourriauds begreb 

relationel. På mange måder danner eleverne en relation når de sættes i spil med værkerne ved 

at begribe dem med krop og sanser. Men jeg står tilbage med spørgsmålet om, hvad den 

relation yderligere har bestået af, hvad fik de ud af at kravle, ligge eller sidde på kunsten og 

det er derfor man må videre ind i den æstetiske lærerproces, hvor oplevelse af sansning og 

deres perception kan få form, der må med Kristian Pedersens begreber bevidstgøres en 

æstetisk erkendelse. 

 

Afprøvninger i felten sammen med tre elever fra praktikken. Praksis 

inspirerede af forskningsprojektet Body-Art-Index 
 Jeg har med inspiration i forskningsprojektet Body-Art-Index formulerede øvelser som blev 

prøvet af i praksis (Bilag 2: Øvelsesbeskrivelser til afprøvning i praksis – i Skovsnogen med 

elever fra praktikken). Jeg havde sammensat øvelser, hvor min hensigt var at sætte eleverne i 

en kropslig relation til de samtidsværker, som er at finde i Skovsnogen, samt øge deres 

bevidsthed om det rum de færdes i. Jeg var optaget af forholdet mellem 

deltager/krop/sind/værk.  

 Med udgangspunkt i fænomenologiens intentionalitetsbegreb satte jeg eleverne til at agere 

fysisk i forhold til de værker som de mødte. Jeg bad dem konstruere en fortælling, hvor de 

ikke måtte tale sammen, men skulle agere via kroppen. Jeg opsatte altså nogle benspænd ved 

at de ikke måtte tale sammen. Et konkret eksempel er elevernes fortælling, som de skaber i 

relation til værket Sejrsskammelbænk (figur 4) hvor de genkender sig selv i forholdet mellem 

vinder og taber, de agere i forhold til værkets affordance som sejrskammel, den intentionalitet 

hvormed de møder værket virker til at komme fra samme udgangspunkt og fælles 

forforståelse.   
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Figur 4: Eleverne agerer en fortælling i relation til værket Sejrsskammelbænk (Praksis i Skovsnogen) 

 

  Et andet eksempel er når de i mødet med værket Giant Beetle, bliver bedt om at positionere 

sig selv i forhold til den, og bagefter italesætte hvorfor de har positionerede sig som de har. 

Den ene elev stillede sig tæt op ad billens ene side, da hun ser den som beskyttende, hvor en 

anden sætter sig ved billens mund, fordi det da ser ud til at han bliver ædt af billen. Her kan 

forforståelsen have været anderledes. En anden intentionalitet og oplevelse af forskellige 

affordance ved billens udtryk. Når jeg beder eleverne om at fortælle hvordan og hvorfor de 

har positionerede sig i forhold til billen, sætter de sig selv og billen ind i en spirende 

fortælling, hvor de personificerer og giver billen egenskaber som farlig eller beskyttende, de 

skaber en relation mellem dem og Giant Beetle (billen).  

 I en anden øvelse satte jeg eleverne til at agere mellem værket HATE og den 

omkringliggende skov. Helt konkret bad jeg dem om at berøre værket og derefter gå væk fra 

værket og berøre den omkringliggende natur. Dette gjorde eleverne under ledelse af 

underviseren, som øgede hastigt skiftende mellem HATE og omgivelse. Lige efter øvelsen, 

bad jeg hver elev om at udføre en mindmap over værket HATE. 

 Forsøget var fra min side, et forsøg på at sætte gallerirummet/ skoven i spil, i forhold til 

værkets udsigelser. Jeg ville se om eleverne reflekterede tydelig over forhold, der kunne have 

relation til naturen. En af eleverne havde konkret skrevet menneskenatur i sin mindmap. 

Øvelsen virkede kunstig og i sidste ende fik jeg den overvejelse, at det er vanskeligt at 

forholde sig til helheden, når man lige står midt i den. Forsøget virkede for insisterende og 

ude af trit med den kontekst vi befandt os i.  
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 I en øvelse sætter jeg eleverne til at gå på opdagelse i værket Det Gotiske Skur. En elev må 

ikke røre ved værket, en anden få bind for øjnene, og den tredje får med høreværn nedsat 

hørelsen til det minimale. Ved at reducere visse sanser, forsøger jeg, at skærpe andre sanser 

og derved give mulighed for en anderledes kropslig oplevelse af værket, hvor der med 

forskellig sanselig og kropslig begribelse. Eleverne må heller ikke her tale sammen under 

øvelsen.  

 Når jeg med øvelserne forsøger at sætte kroppen i spil i mødet med samtidskunsten, er det for 

at får eleverne til at sanse og opleve, inden de gennem sproget danner sig en forudfattet 

mening om det de møder. Skovsnogen giver rig mulighed for at vi med kroppen kan opleve 

og sanse kunstværker og det er denne mulighed jeg har forsøgt at prøve af, da jeg mener det er 

her vi kan finde det potentiale som Skovsnogen kan bidrage med i den æstetiske læreproces. 

Ved at minimere sprogets analytiske og begrebslige kasser, sætter jeg sproget i anden række 

for at følge min prioritering der hed deltager/krop/sind/værk. Når man umiddelbart er i 

situationen kan øvelserne virke som af afbræk i elevernes egen dagsorden, langt fra alle har 

intentionen rettet mod skoven eller kunstværkerne. Jeg forholder mig ambivalent til øvelserne, 

de kan på en side forstyrre elevernes umiddelbare oplevelse og udforskning, og på den anden 

sidde sætter øvelserne eleverne i spil i en relation, hvorved de kommer til at gøre sig 

erfaringer, de kan bruge senere hen.   

Sammendrag af analyserede empiri  

 

 Skovsnogen byder på et anderledes alternativ til det rum, The White Cube, hvor i de fleste 

har erfaringer med kunst. Skovsnogen ser mere sig selv, som en mulighed for oplevelser, der 

gør noget ved publikum eller nærmere deltageren, end som en kunstinstitution der er til for 

kunstens skyld.  

 Sammenspillet mellem skovens særlige æstetisk og samtidskunsten indeholder en særlig 

affordance, som gør at eleverne går direkte til kunsten og begriber den kropsligt. De har en 

kropslig erfaring med det at være i skoven, og i den verden bliver kunsten en del af legen eller 

udforskningen, som nogen elever ynder at udfolde sig ved, når de er i skoven.  

 Ved at begribe kunsten kropsligt og sanseligt får eleverne etablerede en tavsviden. Ved at 

bede eleverne om at sætte sig selv i spil i forhold til kunstværkerne, giver de her udtryk for en 

særlig intentionalitet eller rettethed. De giver udtryk for, hvad værket kan bærer af betydning, 
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og her begynder de at udtrykke symbolskform for det de oplever. Ved at eleverne ikke må tale 

eller vi nedsætter en sanseevne, kan der her udvikles på at skærpe kropslig og sanselig 

opmærksomhed i omgangen med kunstværker. Da samtidskunsten er relationel i sit 

udgangspunkt, og man slev må sætte sig i spil i tydningsprocessen, da har den kropslige 

erfaring været givende for en impuls, der kan være igangsættende for de videre æstetiske 

læringsprocesser. I mit eget forsøg i praksis, forsøgte jeg at sætte eleverne i et samspil med 

skoven og kunsten, fordi skoven som scene for kunsten gør noget ved værkernes udsigelse og 

betragterens modtagelse af disse. Det er i dette spil mellem kunsten og skoven hvori jeg ser 

betydninger dannes, og eleverne har her en særlig erfaring, da de har oplevet rummet og 

atmosfæren.  

 Man oplever elever som har forskellige præferencer i hvad der optager dem, og hvordan de 

begriber de situationer de er i. Nogen benytter sig af muligheden for den meget kropslige 

kontakt, andre vil hellere se eller betragte på afstand. Afhængig af eleverne, kan 

igangsætningen af øvelser være et passende fokuspunkt, eller det kan være at kunstigt afbræk 

i elevernes egen udforskning.  

 Når jeg med mit billedkunstfaglige blik ønsker at hente det ud af Skovensnogen, som kan 

bruges i en billedkunstfaglig kontekst, da står jeg, efter min analyse af empirien, tilbage med 

følgende tre spørgsmål:  

- Hvad har eleverne fået ud af at opleve samtidskunsten, hvilke tanker satte det i gang, 

ud over det nok har været sjovt og anderledes?  

- Har eleverne tænkt over, hvorfor man vælger at sætte samtidskunsten ud i en skov, og 

hvad gør det ved skoven og kunsten?  

- Hvordan kan jeg, som underviser, skabe en helhedsorienteret æstetisk læring og 

erkendelse, ud fra elevernes kropslig forankrede oplevelser i Skovsnogen? 

 

 I de følgende to afsnit forholder jeg mig, med bagrund i teorien, til de spørgsmål som min 

analyserede empiri har kastet af sig. 
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Vurdering af empiri ud fra teori om æstetisk erkendelse og Malcom Ross’ 

model for æstetisk pædagogisk praksis   
 Jeg vil i den følgende tekst, holde mig vurderende i forhold til den gennemgået empiri, med 

henblik på tiltag til en helhedsorienterede æstetisk lærerproces. 

  Hvis vi med udgangspunkt i Skovsnogen, vil arbejde med en æstetisk lærerproces, da må vi 

se på hvad vi på nuværende tidspunkt har erfarede i Skovsnogen gennem kropsligoplevelse og 

et blik for hvordan vi kan bearbejde disse oplevelser.  Pedersen og Hohr tager udgangspunkt i 

følelsen, som det der i oplevelsen gives form. Ved at give følelsen, som jeg tolker som 

kropslig og sanselig begribelse, form via formsproglige fremstillingsformer, da kan eleverne 

med Pedersens udtryk får en subjekt-i-verden kundskab. De får en viden om verden og 

hvordan de selv oplever sig selv i verden, der sker en æstetisk erkendelse.  

 Indtil nu har jeg via analysen klarlagt hvordan elementerne i Ross Model, oplevelse, leg, 

sansning og fantasi er bragt i spil. Men for at vi kan tale om en helhedsorienteret æstetisk 

erkendelse, da må vi bringe kreativitet, medie og håndværk ind i processen.  

 Målet må være, at give eleverne en mulighed for æstetisk erkendelse af det særlige samspil 

der er mellem samtidskunsten og skoven i Skovsnogen, ud fra deres egne erfaringer. 

 I det følgende afsnit bringes samtidskunstens relationelle æstetik frem i lyset af 

billedpædagogiske refleksioner, med udgangspunkt i Karsten Arvedsens artikel om at arbejde 

med flere (modstridende) kunstopfattelse i undervisningen og om forskellige problemer 

samtidskunsten stiller os overfor i en formidlingssituation (Arvedsen & Illeris [red] 2000 

s.111 ff.).  

Refleksive betragtninger ud fra et billedpædagogisk blik på 

samtidskunsten  
 I det følgende forholder jeg mig ud fra en billedpædagogisk optik, når jeg ser på hvilket 

potentiale og udfordringer samtidskunsten har på sig, når vi tager den med ind i 

undervisningslokalet eller møder den ude i Skovsnogen.  

 Hvis man spørger hvorfor man skal beskæftige sig med samtidskunst svare Karsten Arvedsen 

på to måder (Illersis. 2000. s. 112). For det første er vi som billedkunstlærer forpligtet på at 

formidle billedudtryk af den samtid vi lever i. Den anden måde er, at samtidskunsten er en 

spejling af vores tid, og via denne kan man få kendskab til den verden vi lever i, 

udviklingstendenser, samfundsforhold, livsopfattelser, stille spørgsmål og mulige svar på 
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problematiseringer af livet i den tid vi lever. Samtidskunsten giver også eleverne mulighed for 

at opleve et billedsprog, der kan give yderligere redskaber til elevernes egen produktion. 

Yderligere, med inddragelse af Arvedsen, taler han for (Arvedsen og Illeris 2000 s. 119) det 

noget væsentlige kriterium for tilgangen til samtidens kunst er indholdskriteriet, altså den 

konceptuelle tilgang. Kort og godt det, at indholdet afføder formen.  

 Det betyder noget med hvilke billedpædagogiske optikker vi møder samtidskunsten if. Karen 

Brandt og Lise Sattrup (Bek. J. et al. 2009) kan undervisserens manglende inddragelse af 

samtidskunsten skyldes manglende forståelse, en modernistisk kunstoptik eller manglende 

kendskab til de sammenhængen hvor i samtidskunsten formidles.    

 For at rette mine betragtninger videre, vil jeg til sidst inddrage Arvedsen, ved at tilføje 

(Arvedsen & Illeris 2000) ”Skal den lærerende indgå i processen, også som subjekt, er det 

vigtigt at tage udgangspunkt i, at det oftest er forskellige sociale systemer, forståelsesrammer, 

bevidstheder, sprogkoder… der mødes”.  Det er altså i mødet med samtidens kunst, at 

betydningen opstår, og disse betydninger falder forskelligt ud, da vi møder kunsten med 

forskellige forudsætninger.  

Opsamling 

 Med udgangspunkt i den æstetiske erkendelse ved vi nu, at for at der kan være tale om en 

æstetisk læringsproces if. Ross’ model over den æstetiske pædagogiske praksis, da må vi 

bringe form til den kropslig, bevægelsesmæssige og sanselige begribelse eleverne har gjort i 

Skovsnogen. Eleverne har erfarede sig tavsviden gennem den æstetiske virksomhed med 

særlig vægt på indtrykssiden.  

 For at der kan ske en æstetisk erkendelse, må vi i en følgende proces bringe form til den tavse 

viden/ følelse eller oplevelse, som eleverne har med sig fra Skovsnogen. Der lægges nu vægt 

på udtrykssiden i den æstetiske virksomhed. Ved at arbejde helhedsorienteret med indtryk og 

udtryk favner vi hele den æstetiske billedpraksis og dermed kan der være mulighed for 

æstetisk erkendelse, ved at eleverne sætter form på følelsen og derved skaber livspraktiske 

udkast som Pedersen og Hohr definere det. 

 Ud fra Arvedsens citat i forrige afsnit ”Skal den lærerende indgå i processen, også som 

subjekt, er det vigtigt at tage udgangspunkt i, at det oftest er forskellige sociale systemer, 

forståelsesrammer, bevidstheder, sprogkoder… der mødes [egen fremhævelse]”, retter jeg nu 

blikket mod Visuel kultur, som en pædagogik med blik for visuelkompetence i Giddens 

nævnte hyperkomplekse samfund. Jeg vil se på hvordan man ud fra visuel kultur, som en 
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refleksionsstrategi i den æstetiske lærerproces, kan tage højde for de forforståelser der sættes i 

spil i mødet med den relationelle samtidskunst, i Skovsnogen. Netop for at række ud over den 

umiddelbare oplevelse, og bære oplevelsen ind i en samfundsoptik, hvor vi kan belyse 

kunstens kommentar og spørgsmål til den samtid den er gjort af. 

Visuel Kultur – en refleksionsstrategi i billedkunstfaget 
  Ved at definere Skovsnogen som gallerirum, kan vi med O´Dorthy ansku dette natur-

gallerirum, som et æstetisk objekt i sig selv, der her sætter kunstværket i en kontekst, hvor 

gallerirummet med sin æstetik får betydning for værkets udsigelser. Naturen spiller således 

ind på vores møde og oplevelse af samtidskunsten. Og igen har vores blik på naturen 

indflydelse på dette forhold. Med reference til Buhl møder vi visuelle indtryk og fænomener 

med forskellige forudsætninger og samfundsmæssige tilhørsforhold, hvor ved vi opfatter og 

danner forskellige betydninger af det vi møder, ser og oplever.  Det vil altså være væsentligt, 

at sætte elevernes møde med skoven og samtidskunsten ind i en proces, hvor de reflekterer 

over deres møde, da dette har betydning for de opfattelser af indhold som kunsten kan byde 

på. Skovsnogens samtidskunst er en kontekstuel og site-specifik kunst, hvor installationer og 

skulpturer forskyder og rører ved vores oplevelse af, i denne sammenhæng, skoven og 

kunsten selv. Det sker fordi de vante konstruerede blikke, vi kan have, af det at være i skoven 

og så det at se på kunst, har været to adskilte verdener, som i Skovsnogen er sat sammen, og 

det spændende er at se og opleve, hvad de to verdner har at sige hinanden.  

 Med Illeris begreb de fire B-er (billede, blik, betragter og begivenhed), da kan vi bevæge os i 

et metarefleksivt felt og anskue egen læring refleksivt. Vi bevæger os fra den første persons-

perspektiv som kropsoplevelsen kan give, til et niveau hvor vi med et metarefleksivt blik ser 

på vores egen betydningsdannelse.   

 Gennem arbejde med billedkunstfagets formsprog, kan vi med øje for elevernes egen 

udtryksside, med udgangspunkt i den kropsligfundrede tavse viden, og en visuel 

kulturdidaktisk strategi, eksempelvis stille følgende opgave til eleverne (i de fleste af 

spørgsmålene, tages der højde for, at eleverne dokumenterer deres oplevelser i Skovsnogen 

ved at tage fotos eller film):  

- Tror du værket HATE, Sejrskammelbænk eller Giant Beetle, ville have betydet noget 

andet for dig, hvis du havde mødt dem i dit lokale Stor Center, på en tidsrejse til en 

historisk periode, eller i et andet land? 
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- Prøv at sætte et af de værker du mødte i Skovsnogen, som du fandt særlig interessant, 

ind i en anden kontekst, skab en anden scenografi – fjern skoven, og sæt noget andet 

ind i stedet. Hvad gør det ved din oplevelse af værket? 

- Hvordan ser du den skov du har mødt i Skovsnogen – hvordan kan en skov ellers se 

ud? hvordan skildres skoven f.eks. i eventyr, reklamer og kunstbilleder, eller hvordan 

kan skoven se ud fra forskellige ideologiske blikke f.eks. Greenpeace aktivisten, en 

nazist eller en religiøs person?  

- Find andre billeder af kunst, design, arkitektur og sæt det ind i Skovsnogen, f.eks. ved 

hjælp af digital billedbearbejdning, hvad giver det anledning til af mulige udsigelser 

og betydning? 

 Med de overstående eksempler lægges der op til et billedkunstfagligt arbejde, som særligt 

retter sig mod de ældre elever. De skal kunne arbejde selvstændigt med det digitale 

billedbehandling, billedsøgning på nettet, have begreb om kunsthistorie, design, arkitektur og 

et bredt begreb om ideologi, religion og kultur. Eleverne arbejder med blik på tilegnelse af 

visuelkompetence. Via Buhls begreber om visuel opmærksomhed, visuel produktion og visuel 

analyse arbejder eleverne med mulige konstruerede betydningsdannelse og metarefleksion. 

 Visuel Kultur har fået mere indflydelse på fagets mål og indhold med de forenklede 

fællesmål for billedkunstfaget fra 2013. I vejledningen for faget står bl.a. (EMU Danmarks 

læringsportal): 

Blikpositioner 

En talemåde siger: ”Det afhænger af øjnene, der ser”. Billeder er mere åbne for 

fortolkninger end ord og tal. Eleverne skal lære, at de ikke kan være sikre på, at 

andre mennesker opfatter billeder på samme måde, som de selv gør. Forståelsen 

af visuelle indtryk afhænger af iagttagerens erfaringer og position. 

 
 

 

 

Argumentation for æstetisk praksis i det hyperkomplekse samfund  

 Jeg vil med teoretisk fundament i Giddens begreb det hyperkomplekse samfund, begrunde 

relevansen af æstetisk praksis.  
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 I det hyperkomplekse samfund må det enkle individ være i stand til, at forholde sig til verden 

og igen reflektere over den måde det forholder sig til verden på. Lad mig tilføje følgende citat 

af Hansjörg Hohr (refereret fra Austring & Sørensen. 2006 s. 83.):   

Indsigt bliver til interaktion med verden, den handler derfor oprindelig hverken 

om verden eller individet, men om selve aktiviteten dvs. relationen mellem 

individ og verden.  

 Det er altså når vi belyser vores forhold til verden og til hinanden, at æstetisk læring, æstetisk 

erkendelse og indsigt finder sted og giver mening. Da det enkeltstående subjekt og objekt ikke 

kan beregnes for at være entydige størrelser, men det er i deres dynamiske og komplekse 

samspil og modspil, at vi kan erkende og lære om dem. 

 I den æstetiske lærerproces kan individet komme med udkast til livstolkninger, en måde at 

forstå sig selv i mødet med det hyperkomplekse samfund, hvor vi er kulturelt frisatte og på 

mange områder må skabe vores egen forståelse af verden og vores forhold til den. Med Visuel 

kultur som et værktøj i billedkunstfaget, sættes individet og omverden i en relation til 

hinanden, hvor man får indsigt i de blikpositioner hvorfra vi møder omverden. Blikke som er 

farvet af køn, kultur og ideologier, de er komplekse i sig selv. Man opdager altså at verden 

kan se anderledes ud med andre briller. Zahavi forklarer begrebet intentionalitet i 

fænomenologien, ved at når vi undersøger fremtrædende genstande, afslører vi også os selv 

som den genstanden fremtræder for, vores blik på verden er et blik ud fra vores egen 

kompleksitet. Til sidst vil jeg relatere mine betragtninger i dette afsnit, til et punkt i de 

forenklede fællesmål for faget billedkunst, hvor der i en samlet introduktion til faget står 

(EMU Danmarks læringsportal u.å.): 

Billedkunst er et kunstnerisk-æstetisk fag, hvor eleverne giver visuelt udtryk for 

oplevelser, holdninger, følelser og fantasier og opnår dermed erkendelse af sig 

selv og forståelse af omverdenen. 

Resultater 

 

 Følgende punkter er resultatet af min undersøgelse:   

- Skovsnogen som anderledes alternativ, via samspillet mellem skovens særlige æstetisk 

og samtidskunsten, indeholder en særlig affordance, som gør eleverne går direkte til 
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kunsten og begriber den kropsligt. Øvelser med kropsligt udgangspunkt kan være 

givende i en relevant sammenhæng. 

- Et mål må være, at give eleverne en mulighed for æstetisk erkendelse af det særlige 

samspil, der er mellem samtidskunsten og skoven i Skovsnogen, ud fra deres egne 

erfaringer. 

- Kropslig erfaring er en givende impuls, der kan være igangsættende for de videre 

æstetiske læringsprocesser. Det er i spillet mellem kunsten, eleven og skoven hvor i 

betydninger dannes. 

- Den kropsligforankrede oplevelse som indtryk, kan ikke stå alene, hvis vi vil arbejde 

med æstetisk læring. For at vi kan tale om en helhedsorienteret æstetisk erkendelse, da 

må kreativitet, medie og håndværk med ind i processen. Ved at arbejde 

helhedsorienterede med indtryk og udtryk favnes hele den æstetiske billedpraksis. 

Dette skaber mulighed for æstetisk erkendelse via livspraktiske udkast. 

- Visuelkultur i undervisningen kan give et metaperspektiv på betydningsdannelsen i 

den relationelle samtidskunst. Og blik for at betydningsdannelsen afhænger af den 

som begriber verden med krop og sanser, med sit personlige intentionelle 

udgangspunkt. 

- Det er væsentligt at beskæftige sig med samtidskunsten, da den er en spejling af hvor 

tid. Man får kendskab til den verden vi lever i, udviklingstendenser, samfundsforhold, 

livsopfattelser, spørgsmål og problematiseringer vedr. samtiden. En tilgang til 

samtidskunsten kan være, at forstå det er et møde mellem sociale systemer, 

forståelsesrammer, bevidstheder og sprogkoder. Betydningen opstår i mødet. 

- Det er når vi belyser vores forhold til verden og til hinanden, at æstetisk læring, 

æstetisk erkendelse og indsigt finder sted. 

- Æstetiske lærerprocesser giver adgang til en subjekt-i-verden-kundskab, hvormed vi 

kan relatere os til det hyperkomplekse samfund vi lever i, derfor skal man beskæftige 

sig med æstetisk læring. 

Diskussion og metodekritik 

 

 I de følgende punkter forholder jeg mig diskuterende og kritisk til udvalgte punkter i min 

undersøgelse. 
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Kommentarer vedr. empiri 

 Det skal pointeres at den rundvisning som jeg har observerede, og hvori jeg har samlet min 

empiri, ikke direkte kan oversættes til en undervisningssituation. En ting er formidling noget 

andet er undervisning.  En rundvisning ledsaget af Søren Taaning har potentialer, som jeg ser 

det kan supplere i forhold til en undervisningssituation.  Det har ikke været muligt at 

observere et konkret undervisningsforløb i Skovsnogen, da det har været et stort og brogede 

felt, at får øje på hvem og hvornår nogen har inkluderede Skovsnogen i en konkret 

undervisning.  

Relationer, det sociale og magtpositioner mellem lærer og elever 

 Det har været min hensigt at klarlægge teoretiske baggrunde, som kan danne grundlag for 

tilrettelægningen af æstetiske lærerprocesser med udgangspunkt i Skovsnogen. Jeg har ikke 

været optaget af relationer og magtpositioner mellem eleverne og forholdet til underviser.  

Dette er væsentlige faktorer i læringsrummet, men som ikke er i fokus i denne sammenhæng. 

Det sociale læringsaspekt ville have været relevant at inddrage i min undersøgelse. 

Fænomenologisk tilgang til læringsperspektivet 

 At beskæftige sig med fænomenologien har været mere et hermeneutisk anliggende end 

positivistisk målbar teori.  Den fænomenologiske tilgang kan ses som inspiration, til at vi må 

stille flere spørgsmål og undre os når vi lærer, før vi bliver konkrete og konkretisere det 

oplevede i kategorier – for derved reducerer vi det som var i den nærværende oplevelse. Det 

stiller spørgsmål til hvor megen lærerstyrring man skal lægge ned over processen.  Vil man 

som lærer stille klare mål op for, hvad vi skal få med fra Skovsnogen, eller vil man lade 

Skovsnogen inspirere til videre processer. Det er oplagt at beskæftige sig med samtidskunsten 

som kontekstuelkunst i skoven, som jeg også har pointerede i mine resultater.  

Visuel kultur 

 Ved at inddrage visuel kultur, beskæftiger eleverne sig med billedarbejde der kan lægge op til 

digitale billedprocesser. Jeg mener flere formsprog også kan være givende, og endda give 

mulighed for at arbejde mere konkret med det kropslige og sanseoplevelsen. Men man må 

passe på, at håndværk, materialer og udførsel ikke drukner de processer, der skal til for at 

skabe viden og indblik i hvad samtidskunsten kan og hvad den gør. Der skal være åndehuler 

til samtale, refleksion og diskussioner af det eleverne oplever og gør.  

Konklusion 
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 I det følgende vil jeg besvare min problemformulering ud fra min resultater og diskuterende 

samt kritiske forbehold. 

 Hvordan kan man som underviser i billedkunstfaget, inddrage Skovsnogen Artspace, som 

katalysator for æstetiske lærerprocesser med udgangspunkt i kropslig læring?  

 Samspillet mellem skovens særlige æstetik og samtidskunsten indeholder en særlig 

affordance. Det gør at mange elever går direkte til kunsten og begriber den kropsligt, her i 

forstået som en sanselig begribelse.  Som billedkunstunderviser må man have for øje hvad 

man vil med processen. Det kan være relevant at tilrettelægge øvelser hvor eleverne danner 

relationer til kunsten. Derved erfares en implicit viden, som eleverne kan tage med sig i den 

videre æstetiske læring. Ikke alle elever har lige stor interesse i det som Skovsnogen kan byde 

ind med, eller måske er der sociale strukturer i spil mellem eleverne som styrer elevernes 

dagsorden, og derfor kan man som lærer sætte processer i gang, der skaber impuls for videre 

bearbejdning.  

- Få eleverne til at, uden ord og tale, at skabe en fortælling i relation til et kunstværk, 

ved at positionere sig i et udtryk, som lærere eller en elev tager billeder af. Måske 

både processen og det færdige resultat. Eleverne kan med et aftalt signal indikere, at 

de er enige om at udtrykket er færdigt.  

- Eleven kan positionere sig forskelligt i forhold til et udvalgt samtidskunstværk, og der 

ved indikere forskellige udsagn, der sættes i spil når eleven relaterer sig til værket. Tag 

her igen billeder eller filme processen.  

- Fotos og film er væsentlige, både af resultater og processen, i den videre samtale 

omkring oplevelsen, og i elevernes eget produktive udtryk, hvor der arbejdes med 

udvalgte fotos og film. 

Og hvordan kan der arbejdes videre med oplevelsen i den æstetiske lærerproces med 

udgangspunkt i visuel kultur? 

 Ved at inddrage strategier fra den visuelle kulturdidaktik, f.eks. Illeris fire B-er, i arbejdet 

med kreativitet, medie og håndværk, favner vi en helhed i den æstetiske læring med vægt på 

både indtryk og udtrykssiden.  

 Visuelkultur kan give et metaperspektiv på betydningsdannelsen i den relationelle 

samtidskunst. Og blik for at betydningsdannelsen afhænger af de begribelser vi gør af verden, 

med vores intentionelle udgangspunkt. Samtidskunsten er en spejling af hvor tid, og det giver 
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et relevant udgangspunkt for eleverne at tage afsæt fra, ved at stille spørgsmål og 

problematisere kunsten. En tilgang ud fra den visuelle kultur, favner den hyperkompleksitet 

som præger både det vi ser og de blikke vi ser med, samt konteksten omkring synsakten. 

 Da betydningen opstår i mødet, ud fra de blikke, betragtere og begivenheder der er i spil, kan 

der i billedarbejdet skabes formsprog, som sætter eleven, samtidskunsten og skoven ind i en 

reflekterende og søgende proces, hvor forskellige billedmodaliteter kan sættes i spil. Følgende 

er en forkortet udgave af tidligere konkretiserede punkter: 

- Tror du værket HATE, Sejrskammelbænk eller Giant Beetle, ville have betydet noget 

andet for dig i en anden kontekst? 

- Prøv at sætte et af de værker du mødte i Skovsnogen ind i en anden kontekst, hvad 

giver det for et udsagn? 

- Hvordan ser du den skov du har mødt i Skovsnogen – hvordan kan en skov ellers se 

ud?  

- Find andre billeder af kunst, design, arkitektur og sæt det i ind i Skovsnogen, f.eks. 

ved hjælp af digital billedbearbejdning, hvad giver det anledning til af mulige 

udsigelser og betydning? 

 Følgende punkter går ud over min konklusion, men er stof til perspektiver på, hvordan man 

som underviser i billedkunstfaget kunne samarbejde med Skovsnogen 

- Skovsnogen kan udvide sit website med en platform, hvor skoleleverne og undervisere 

kan dele undervisningsforløb (produkter, fotos af processer, bud på tematiske forløb 

og generelle erfaringer). 

- Skovsnogen har i perioder udøvende kunstnere på stedet, her kunne der formidles 

kontakt så eleverne kunne får oplevelsen af kunstnerens udøvende praksis. 

- Et undervisningsforløb kan meget vel suppleres med en rundvisning og introduktion af 

Søren Taaning eller anden kompetent formidler.  
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Perspektivering 

 

Ny skolereform i samspil med Skovsnogen 

 

 Med den nye skolereform (Undervisningsministeriet.2013) er der skærpet opmærksomhed på 

flere punkter; den åbne skole, bevægelse, en mere alsidig skoledag, understøttende 

undervisning, inklusion og differentiering (Undervisningsministeriet, 2014b), hvor 

Skovsnogen kan inddrages. De følgende afsnit uddyber og reflekter disse aspekter yderligere.  

Skovsnogen i et tværfagligt og tematisk perspektiv 

 Skovsnogen er et gratis tilbud, hvor natur og kultur er sat i et sammenspil, som jeg mener 

mange fag i skolen kan have glæde af. Min opfordring vil være, at sætte flere fag i spil, for 

derved at fremme en tværfaglig tilgang, hvor en tur i Skovsnogen vil have relevans langt ind i 

mange af skolens faglige tematikker. Jeg mener det vil skabe motivation og mening for både 

lærer og elever, at orientere sig mod Skovsnogen, som en katalysator for og 

omdrejningspunkt i en sammenhængende og tematisk belyst undervisning,  ud fra de 

forskellige fagvidenskaber vi arbejder med i skolen. Skovsnogen bygger på et grundlag, hvor 

det at opholde sig i skoven kan være med til at belyse det liv som leves i byen. I Skovsnogens 

folder (Herning Kommune.2014) står der ”Netop det med at bruge naturen til at tænke over 

livet i byen har været afsæt i udviklingen af Skovsnogen”. Dette kunne gøre det ud for en 

temaorienterede undervisning, med fokus på miljømæssige tematikker, følgende citat 

underbygger min pointe yderligere, (Lov om Folkeskolen,§1) ”Folkeskolen skal…bidrager til 

deres [elevernes] forståelse for menneskets samspil med naturen”. 

Bevægelse og æstetisk potentiale 

 Jeg vil kort inddrage et citat i faghæfte 47 (Undervisningsministeriet 2010), der drejer sig om 

elevernes alsidige udvikling i relation til punkter fra skolereformen vedr. bevægelse, inklusion 

og differentiering: 

En god, differentieret undervisning vil forudsætte, at man bevæger sig ud over 

den stillesiddende boglighed og aktivt opsøger og udnytter faglig viden fra 

relevante medier. Teori skal kombineres med praktisk, kropslig aktivitet, og 

eleverne skal have mulighed for aktivt at opsøge, opleve og skabe æstetiske 

indtryk og udtryk. Ud over at være attraktive i sig selv kan de forskellige 
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udtryksformer virke direkte befordrende for den mere abstrakte og teoretiske del 

af undervisningen.  

 Skovsnogen byder på en skærpet kropslighed og sansning, som jeg har forsøgt at redegøre for 

i min undersøgelse. Desto mere af os selv, vi kan have med i oplevelsen, desto mere tager vi 

med os. I skrivende stund har DPU udgivet deres eget magasin Asterisk (2015), hvor temaet 

kunst og kreativitet sættes i relation til skolens fremtidige udfordringer. Flere forskere i 

magasinet, taler for, at den æstetiske lærerproces har et potentiale som er overset i den danske 

folkeskole. Samtidig tegner debatten også i hvilken sammenhæng de æstetiske læreprocesser 

og de æstetiske fag skal tag sig – er de katalysatorer for bedre læring i de boglige fag, eller har 

de en berettigelse i sig selv?  Fortalere for æstetikkens mangel i den danske folkeskole, peger 

på den vidensproduktion samt globale udfordringer, som kræves i fremtiden. Kreativitet og 

innovation er fyldige ord i skoledebatten, og flere peger på manglen af æstetiske 

lærerprocesser. Skovsnogen er et innovativt projekt i sig selv, da den har taget kunsten ud af 

dens vante kulturinstitution og placeret den i Skovens rum. Det er et forgangseksempel for 

skoleelever, at opleve Skovsnogen sprænge rammen for, hvordan vi tror vi skal se og opleve 

kunst og natur. 

Den åbne skole og børns møde med kunst og kultur - kulturministeriet 

 Når Skovsnogen med sin åbne struktur giver elever og lærer adgang til et helt unikt udendørs 

gallerirum, ligger det helt i tråd med den nye folkeskolereforms krav om den åbne skole, samt 

kulturministeriets strategi for skolebørns møde med kunst og kultur fra maj 2014. Ifølge 

kulturminister Marianna Jelvede, gør børn en vigtig erfaring når de møder kunst og kunstnere. 

Jeg oplever som billedkunststuderende, at man kan føle sig overset, når de kulturelle tilbud 

oftest finder sted større byer. Men her er Skovsnogen et unikt potentiale i den ydre del af 

Danmarks geografi. Strategien for Kulturministeriets handleplan indeholder bl.a. ”Alle børn 

skal tilgodeses, også dem der ikke af sig selv møder kunst og kultur i deres opvækst” 

(Kulturministeriet 2014). Skovsnogen er beliggende, hvor ikke alle de andre store førende 

kulturinstitutioner har hjemme, den giver kunstoplevelser til et bredt publikum, og den er på 

forreste række når det gælder nytænkning af kunstformidlingen.  
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