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1. Indledning 

”Hun er en pige, der har meget svært ved at sidde stille og koncentrere sig”. ”Han er en meget 

livlig og urolig dreng”. Disse citater er eksempler på velkendte narrativer, som lærere ofte danner 

på baggrund af skolekonteksten. Narrativer er dynamiske fortællinger, og de er en naturlig del af 

social interaktion. Narrativer skaber nemlig verden for individer. For at forstå en given handling må 

man indsætte den i et narrativt forløb, og her vil man ofte forefinde et narrativt mønster, og disse 

influerer handlingen. Denne gensidige positionering er på én og samme tid fantastisk og alvorlig, 

eftersom valget af en given position hos ét individ, påvirker et andet individs position (Løw, 2019). 

Som lærer må man være bevidst om de narrativer, man får skabt om sine elever, da disse vil 

influere måden, hvorpå eleverne opfatter sig selv - personligt og fagligt. Læreren må tilmed 

nuancere i sine narrativer for ikke at risikere at forankre eleverne i én given position - og her kan 

æstetiske læreprocesser komme læreren til undsætning. 

   Æstetiske læreprocesser som begreb for arbejdet med kreative, sansende og skabende 

undervisning er i nutidens folkeskole ikke dominerende - og slet ikke i danskfaget, hvor mange 

elever - på grundlag af egne observationer - fortsat oplever stillesiddende tavleundervisning, og 

hvor grammatisk og analytisk arbejde i arbejdsbogen har førsteprioritet. Æstetiske læreprocesser 

rummer mange muligheder inden for arbejde med bl.a. fantasi, oplevelse og virkelyst (Austring og 

Sørensen, 2006). Kernen i det æstetiske arbejde er den skabende dimension, og denne knytter sig 

ikke til specifikke fag i folkeskolen. Tværtimod kunne folkeskolens almene fag drage nytte af den 

skabende proces i det faglige arbejde, hvorved der skabes rum for æstetisk erfaring. Jævnfør 

Folkeskolens formålsparagraf skal folkeskolen (…) ”udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for 

oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 

muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” (UVM, 2020). I denne paragraf kommer 

netop det æstetiske element til udtryk, og det nævnes ifm. nøgleord som selvtillid, baggrund for 

stillingtagen og handlekraft. 

   Med afsæt i ovenstående forelægges følgende antagelse; æstetiske læreprocesser som 

læringsredskab i danskfaget kan bidrage til en nuancering i elevers og læreres narrativer, eftersom 

æstetiske læreprocesser lægger op til en anden faglig bearbejdelse end den traditionelle fagtradition 

inden for danskfaget. Denne antagelse er blevet efterprøvet i folkeskolens praksis ifm. dette projekt. 
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2. Præsentation af skolekontekst 

Dette projekt tager udgangspunkt i indsamlet empiri på 3. praktikniveau, hvor der blev undervist i 

bl.a. dansk i en 6. klasse bestående af 24 elever. Det undervisningsforløb, der blev gennemført, var 

planlagt med udgangspunkt i to didaktiske modeller, som er forenet i én samlet model (bilag 12.1). 

Denne model forener hhv. SMTTE-modellen (Keiding, 2017, kap. 2) og Grundmodel for 

igangsættelse af æstetiske læreprocesser (Austring og Sørensen, 2006, kap. 7) med intentionen om 

både at vægte didaktik og æstetisk virksomhed i folkeskolens praksis. I det danskfaglige forløb blev 

fokus rettet mod novellen som genre, og gennem hele forløbet, der strakte sig over seks uger, var 

æstetisk virksomhed i fokus. Forløbet mundede ud i en fælles publicering af elevernes noveller, 

som blev udgivet på skolens bibliotek. 

   I den foregående praktik blev det observeret, at flere elever befandt sig i en forankret position. 

Gennem dialoger og vilkårlige kommentarer på lærerværelset blev det tydeligt, at der var blevet 

skabt nogle særlige narrativer om nogle givne elever, og disse havde eleverne ikke ressourcer til at 

bryde ud af. Det fælles arbejde med æstetiske læreprocesser blev altså udgangspunktet for at 

undersøge sammenhængen mellem æstetisk virksomhed og læreres og elevers narrativer i 

skolesammenhænge. Denne efterprøvelse og erfaringerne med samme har ledt frem til 

nedenstående problemformulering. 

3. Problemformulering 

Hvordan kan dansklæreren anvende æstetiske læreprocesser mhp. at nuancere i sine narrativer om 

eleverne, og hvordan kan æstetiske læreprocesser påvirke elevers faglige identitetsforståelse og 

egne narrativer i danskfaget? 

 

3.1 Aktualisering 

Denne undersøgelse er aktuel af flere grunde. Folkeskolen er i dag yderst mangfoldig og 

fordringsfuld, hvorfor læreren må formå at differentiere og variere sin undervisning med 

intentionen om at inkludere flest mulige elever. I projektet tillægges æstetiske læreprocesser høj 

værdi, eftersom tilgangen har flere didaktiske og psykologiske potentialer, hvilket indtil nu ikke er 

blevet formidlet tilstrækkeligt, og dette motiverer i høj grad undersøgelsen.  Æstetiske 

læreprocesser lægger op til en mere sansebaseret tilgang til læring, hvor den skabende proces er i 

fokus (Austring og Sørensen, 2006). Denne skabende proces tager udgangspunkt i kernebegreber 

såsom fantasi og kreativitet, hvoraf fantasi også nævnes i Folkeskolens formål (UVM, 2020), og 
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disse evner må prioriteres i skolen. Uddannelsestænkningen er præget af et dualistisk livssyn, hvor 

psykiske erkendelsesprocesser deles op i tanke på den anden side og følelser på den anden (Hohr, 

1996), men emotionaliteten og intellektet må og kan forenes. Dette kan ske gennem æstetiske 

læreprocesser, og effekten kan være gavnlig i flere henseender, hvilket dette projekt vil belyse. 

4. Læsevejledning 

Projektet har til hensigt at undersøge æstetiske læreprocessers indflydelse på narrativer i skolen - 

både elevernes egne og lærernes. I forbindelse hermed analyseres to temaer, hvoraf det første er 

æstetiske læreprocessers potentiale i danskfaget efterfulgt af andet tema; nuancering af narrativer og 

faglige identitetsforståelser gennem æstetiske læreprocesser. Gennem disse to temaer bør det være 

muligt at komme med et oplæg til projektets konklusion. Projektet skrives med udgangspunkt i det 

kontinentale projektsyn, hvorfor professionspraksissen vil være forgrunden, og praksis analyseres 

løbende via teori (Pjengaard, 2019, s. 72) 

 

I det førstkommende afsnit redegøres for metodiske og empiriske overvejelser. I den forbindelse 

beskrives det videnskabsteoretiske afsæt, etiske overvejelser og ikke mindst det konkrete 

undersøgelsesdesign bestående af hhv. semistruktureret interview af lærer, semistruktureret 

fokusgruppeinterview af elever og en praksisfortælling. Følgende afsnit afsluttes med et metodisk 

metablik, hvor der anlægges et kritisk syn på datatyper og reliabilitet.  

 

Næstkommende afsnit har til formål at definere og diskutere centrale begreber. Her inddrages flere 

definitioner mhp. at udfolde diverse begrebers kompleksitet. Dog skabes i dette afsnit en tydelighed 

ift., hvilken definition, som dette projekt primært forholder sig til. Projektets tre centrale begreber 

er: Æstetiske læreprocesser, narrativer og faglig identitetsforståelse. 

   Herefter tages der hul på praksisanalysen, som er inddelt i to temaer. I projektets første tema 

undersøges æstetiske læreprocessers potentiale i danskfaget. Her inddrages især Austring og 

Sørensen (Austring & Sørensen, 2006) og Kjeld Fredens (Fredens, 2018) som teoretisk fundament. 

I dette tema forefindes et didaktisk fokus, eftersom æstetiske læreprocesser som læringstilgang 

beskrives og analyseres med udgangspunkt i praksis. I dette afsnit er praksiseksempler et bærende 

element, og elevernes subjektive holdninger inddrages også ifm. et fokusgruppeinterview med to 

elever, da netop eleverne er centrale respondenter, når æstetiske læreprocessers potentiale skal 

undersøges. Dette tema tager også afsæt i klassens egen dansklærers syn på æstetiske læreprocesser, 
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som kommer til udtryk gennem et semistruktureret interview. En praksisfortælling inddrages også 

mhp. at fremhæve de potentialer, æstetiske læreprocesser rummer. 

   Trods temaets didaktiske fokus afsluttes afsnittet med en narrativ kobling, hvor det beskrives, 

hvordan æstetiske læreprocesser som læringstilgang kan medvirke til nuancering i narrativer.  

 

I projektets andet tema rettes fokus mod det narrative aspekt ved æstetiske læreprocesser. Det 

empiriske grundlag er det samme som i første tema, men i dette afsnit analyseres praksis med 

udgangspunkt i bl.a. Løws teori om narrativitet (Løw, 2019, kap. 5) og Skaalviks begreb om faglig 

selvvurdering (Skaalvik, 2015). Derudover inddrages Michael White’s begreber om tynde og tykke 

fortællinger (White, 2008) og Michaela Schnoors teori om problemforståelser (Schnoor, 2016). 

Som relevant forskning inddrages Hatties rangliste, da han opererer med et centralt begreb med høj 

effektstørrelse (Hattie, 2016). 

 

Slutteligt følger projektets handleinitiativer, en metarefleksion og dernæst en afsluttende 

konklusion, hvis hovedformål er at anskueliggøre de narrative potentialer, æstetiske læreprocesser 

rummer. Derudover kan denne forhåbentlig bidrage til eksisterende forskning og praksisviden 

indenfor området. 

5. Metodiske og empiriske overvejelser 

Som beskrevet ovenfor tager dette projekt udgangspunkt i ét gennemført undervisningsforløb og én 

konkret kontekst, hvorfor der ikke vil kunne drages en entydig konklusion for æstetiske 

læreprocessers indflydelse på de narrativer, der gør sig gældende i skolen som institution. Trods 

denne afgræsning kan projektets analyser og konklusion bidrage til en forståelse for og ikke mindst 

øget opmærksomhed på de stereotype og velkendte narrativer, som gør sig gældende i nutidens 

skole. Med en forståelse for narrativers ophav og deres individuelle påvirkning er det muligt at 

forandre praksis. 

   Projektets valg og fravalg er bevidste og præget af den erkendelsesinteresse, der gør sig gældende. 

Derudover har det videnskabsteoretiske afsæt stor betydning for projektets analyse og konklusion, 

hvor subjektiviteten er en vigtig bestanddel. Narrativitet og undersøgelse af samme fordrer en høj 

grad af subjektivitet, hvorfor projektet er præget af egne narrativer om de inddragede parter. 

Intentionen er derfor ikke et objektivt perspektiv, da det valgte videnskabsteoretiske afsæt og 

dertilhørende undersøgelsestilgang finder subjektiviteten nødvendig og gunstig. Ifm. 
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empiriindsamlingen er der blevet foretaget praktikerforskning. Eftersom empirien er indsamlet i 3. 

praktikperiode, har der dels været fokus på at udøve i form af tilrettelæggelse, planlægning og 

evaluering af undervisning, dels udvikling ifm. dette projekt, hvorfor der både er blevet praktiseret 

og forsket. Denne type forskning kræver høj personlig involvering, hvilket bevirker forringet 

objektivitet og værdineutralitet. Dog producerer subjektiviteten mere autentisk materiale. I 

forbindelse hermed er det reflekterende dobbeltblik påkrævet. Eftersom praktikerforskning er det 

bærende i dette projekt, må der være en vis balance ift. at bevæge sig mellem nærhed og distance, 

når empirien skal analyseres og teoretiseres. (Glasdam et al., 2016, kap. 12), hvilket er forsøgt 

praktiseret. 

 

5.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

Det gældende videnskabsteoretiske afsæt hænger uløseligt sammen med den valgte 

undersøgelsestilgang og de konkrete undersøgelsesmetoder. Eftersom omdrejningspunktet er 

narrativitet, beror dette projekt på fænomenologien, som vægter subjektive oplevelser og 

fortolkninger. Fokus er her subjektets erfaringer og oplevelser med livsverdenen. Livsverdenen er 

en fælles verden, hvori der forefindes en iboende social, kulturel og historisk kontekst, hvorfor 

viden ikke kan gøres uafhængig af subjektet, og derfor er forholdet mellem subjektets livsverden og 

videnskab dynamisk (Ebdrup, 2015). Dette perspektiv rummer en høj grad af subjektivitet, hvor det 

betones, at verden er, som den fremtræder for det enkelte individ, og verden er derfor ikke én 

størrelse. Denne kvalitetsbedømmelse af det subjektiv influerer i høj grad den aktuelle 

undersøgelsestilgang og ikke mindst de konkrete undersøgelsesmetoder, som alle vægter et 

førstepersonsperspektiv.  

 

Projektets undersøgelsestilgang tager afsæt i den narrative tilgang. Denne tilgang vægter 

fortællingen og søger derudover at forstå menneskers adfærd i et livshistorisk og socialt perspektiv. 

Det sociale liv anses som en sammenhængende fortælling af betydningsfulde sekvenser, hvor der 

skabes en retorisk illusion, der resulterer i, at fortælling gøres til forklaring. Dette fokus på 

livshistoriske sammenhænge er et særpræg, der tilhører den narrative tilgang. Frem for kun at forstå 

menneskers adfærd i den kontekst og institution, der er gældende, rettes fokus mod mere generelle 

livs- og familiehistorier. Dog må skolen som institution ikke underkendes, da denne kontekst er 

uundværlig, når projektet netop søger at analyse de narrativer, der gør sig gældende i 

skoleinstitutionen. Dette projekt søger svar dels inden for skolen som institution, dels uden for den 
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institutionelle kontekst mhp. at besvare problemstillingen bedst muligt (Glasdam et al., 2016, kap. 

13). 

   Ovenstående problemstilling er udtryk for en tvedelt undersøgelse; en undersøgelse af elevernes 

selvopfattelser og faglige identitetsforståelser og en undersøgelse af lærerens narrativer om 

eleverne. Dette todelte perspektiv fordrer metodetriangulering, hvorfor flere forskellige 

undersøgelsesmetoder inddrages. 

 

5.2 Etiske overvejelser 

Ifm. projektets empiriindsamling følger et etisk ansvar ift. beskyttelse af de involverede parters 

rettigheder og interesser. Projektets data er håndteret og opbevaret på forsvarlig vis, og de 

involverede er informeret om projektets hensigt. De involverede parter er én lærer og to elever, og 

både elevernes forældre og eleverne selv har på forhånd indvilliget i at deltage. De to forældrepar er 

derudover begge blevet tilbudt indsigt i projektet. Alle involverede er sikret anonymitet både i 

relation til optagelserne og transskriberingerne. Personlige data kan derfor ikke identificeres. 

 

5.3 Undersøgelsesdesign 

Problemstillingens kompleksitet og tvetydige perspektiv kræver inddragelse af flere forskellige 

undersøgelsesmetoder, og derfor er nedenstående undersøgelsesmetoder blevet anvendt: 

− Semistruktureret interview af lærer 

− Semistruktureret fokusgruppeinterview af elever 

− Praksisfortælling 

 

5.3.1 Semistruktureret interview af lærer 

Med en målsætning om at undersøge æstetiske læreprocessers indflydelse på lærerens narrativer er 

det afgørende at henvende sig til netop læreren. Derfor blev der ifm. 3. praktikniveau foretaget et 

semistruktureret interview med en lærer. Den lærer, der blev rekrutteret, var i tæt kontakt med den 

6. klasse, som projektets empiri tager afsæt i. Derudover fulgte denne lærer de dansktimer, hvor 

æstetiske læreprocesser var bærende, hvorfor vedkommende kontinuerligt observerede eleverne og 

de processer, der fandt sted i klasserummet. Det semistrukturerede interview tog udgangspunkt i en 

interviewguide (bilag 12.3) bestående af en introduktion til interviewet efterfulgt af seks spørgsmål. 

Disse spørgsmål omfattede indledende spørgsmål, sonderende spørgsmål, specificerede spørgsmål, 
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direkte spørgsmål og fortolkende spørgsmål (Glasdam et al., 2016, kap. 7). Dog bar interviewet i 

høj grad præg af dialog, hvorfor alle spørgsmål ikke blev oplæst og besvaret i kronologisk 

rækkefølge. Dette medvirkede til en faglig og dybdegående samtale, hvor læreren bidrog med sin 

subjektive holdning.  

    

5.3.2 Semistruktureret fokusgruppeinterview af elever  

Projektets problemstilling søger tillige at undersøge elevernes egne narrativer og 

identitetsforståelser ifm. inddragelse af æstetiske læreprocesser i danskfaget, og derfor er det 

afgørende at inddrage elevernes stemmer. Det blev derfor nøje overvejet, hvilke elever, der skulle 

rekrutteres, da også elevernes indbyrdes relation er afgørende i denne type interview. Det 

semistrukturerede fokusgruppeinterview er en velegnet metode til mere tabubelagte og komplekse 

emner (Glasdam et al., 2016, kap. 8), og netop derfor blev denne metode anvendt i interviewet med 

eleverne. Narrativitet og faglig identitetsforståelse kan være et meget personligt og - for nogen - 

skrøbeligt emne. Især i tilfælde af, hvis man som barn føler sig misforstået og/eller fagligt svagere. 

Rekrutteringen af fokuspersonerne skete i samspil med klassens lærer, som også er blevet 

interviewet som beskrevet i ovenstående afsnit. Rekrutteringen blev foretaget med grundige 

overvejelser ift. indbyrdes interaktion, fagligt niveau og personlighed. Med intentionen om at 

producere data med udgangspunkt i interaktion var det afgørende at rekruttere elever, som ville 

have lyst til at byde ind. Derudover blev det erkendt, at de pågældende elever måtte have en fælles 

baggrund og en god indbyrdes tillid, hvis interviewet skulle producere de nødvendige data med 

afsæt i et personligt emne. Derfor blev to af klassens drenge rekrutteret til et semistruktureret 

fokusgruppeinterview, som ligeledes tog udgangspunkt i en interviewguide. Denne interviewguide 

indeholdt fem spørgsmål af forskellig karakter; indledende spørgsmål, opfølgende spørgsmål, 

sonderende spørgsmål, indirekte spørgsmål mfl., hvilket bevirkede, at interviewet forløb som en 

dialogisk og afslappet samtale, hvor elevernes svar løbende blev udgangspunkt for dialogen. På 

denne måde blev eleverne medforskere, hvorved en fælles konstruktion af praksisrelevant viden 

blev produceret (Glasdam et al., 2016, kap. 8). 

   Forinden interviewet blev der lagt vægt på, at der ingen korrekte eller forkerte svar fandtes, og at 

eleverne blot kunne sige, hvad de tænkte. Derudover blev der taget hensyn til, at det kan være 

grænseoverskridende at tale om egen faglig identitetsforståelse. Derfor blev der ikke spurgt direkte 

ind til denne, men emnet blev berørt gennem nogle andre og mere specifikke spørgsmål (bilag 12.2) 
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med intentionen om at gøre interviewet behageligt for alle parter. 

 

5.3.3 Praksisfortælling 

Det er oplagt at gøre brug af en praksisfortælling, eftersom den narrative tilgang danner rammer om 

projektet. Praksisfortællinger zoomer ind på udvalgte temaer (Glasdam et al., 2016, kap. 13), og i 

dette tilfælde består det udvalgte tema af en konkret øvelse, som blev lavet ifm. det æstetiske forløb 

i danskundervisningen. 

   Følgende praksisfortælling er opbygget efter Hedegaard-Sørensens skabelon til 

praksisfortællinger (Hedegaard, 2013). Hændelsen udspiller sig i klasselokalet. Nærmere bestemt i 

en dansktime ca. fire uger inde i 3. praktikforløb. I klasselokalet sidder alle klassens elever og 

klassens egen dansklærer.  

 

Klassen er tidligere i forløbet blevet præsenteret for begrebet ”mikroplan”, som i dagens lektion er 

i fokus. Eleverne er i fuld gang med at skrive egne noveller, hvor der både fokuseres på makro- og 

mikroplan. Med intentionen om at gøre eleverne endnu mere bevidste om mikroplanets betydning 

laves en øvelse i plenum. Øvelsen går ud på, at jeg som lærer laver nogle scener ved tavlen, og 

eleverne får derefter tid til at skrive ned, hvad de ser. Det kan både være i form af subjektiver, 

verber og adjektiver. Eleverne introduceres for øvelsen, og kort tid efter går jeg ud ad døren. Jeg 

trækker tiden for at øge spændingen en smule. Få sekunder senere stormer jeg ind, så døren til 

klasselokalet slår ind i ét af bordene. Elevernes blikke rettes hurtigt mod mig. Herefter trækker jeg 

en stol ud fra katederet, som jeg sætter mig på med armene over kors og med blikket ned i gulvet. 

Det bliver helt stille. Jeg bliver siddende i min fastlåste position, selvom jeg har lyst til at kigge op 

for at se elevernes reaktion. De første par sekunder mærker jeg, at eleverne blot kigger på mig, men 

umiddelbart efter hører og fornemmer jeg, at alle elever noterer i hæfterne. Jeg kigger forsigtigt op, 

og jeg ser alle elever i aktion. Allerede her antager jeg, at den æstetiske tilgang i arbejdet med 

mikroplan er lykkes. Alle deltager på dette tidspunkt aktivt i øvelsen ved skiftevis at kigge på mig og 

min stilling og ved at nedskrive, hvad de ser. Øvelsen gentages med et par forskellige scener, hvor 

vi løbende samler op på tavlen med alle de ord og ordklasser, eleverne har koblet på mine scener. 

Eleverne fik i fællesskab skrevet rigtig mange ord og vendinger på tavlen, og det blev her tydeligt, 

hvor mange ord og vendinger, man kan bruge til at beskrive én given scene, og denne erfaring 

kunne eleverne tage med sig i det videre arbejde med mikroplanet i deres egne novelleproduktioner. 
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Ovenstående praksisfortælling er udtryk for praktikerforskning, hvorfor fortællingen indeholder høj 

grad af subjektivitet, som dog anses som et fundamentalt redskab inden for den narrative tilgang 

(Glasdam et al., 2016, kap. 12). Subjektivteten i denne metode er derved medvirkende til at skabe 

den autentiske virkelighed. 

 

5.4 Metodisk metablik 

Med fænomenologien som videnskabsteoretisk position bortvælges automatisk muligheden for 

indsamling af kvantitative og objektive data, og dette er et bevidst valg. Projektets problemstilling 

må beskrives og forklares som et fænomen, hvorfor der derfor ingen interesse er for målbare data. 

Interessen består derimod i subjektives fortælling og oplevelse af fænomenet, og disse data hverken 

kan eller skal være kvantitative eller objektive. Fokus er at belyse frem for at bevise (Glasdam et 

al., 2016, kap. 13). Dette begrunder de kvalitative metoder, projektet tager afsæt i. I de kvalitative 

undersøgelser arbejdes i dybden med antalsmæssigt få interviewpersoner, hvor der er interesse i at 

opdage mønstre og sammenhænge, ikke en bevisførelse for samme (Glasdam et al., 2016, kap. 7). 

Kvalitative data indeholder flere kvaliteter, herunder en indre validitet i form af konsensus og ikke 

mindst en ydre validitet ift. autenticitet og dybde. Reliabiliteten er intersubjektiv og dermed 

situationelt defineret, eftersom erkendelsesniveauerne bl.a. er forståelse, forandring og illustration 

af tendenser modsat kvantitative undersøgelser, som søger at beskrive, forklare og generalisere 

(Pjengaard, 2020). 

6. Gældende definitioner 

6.1 Æstetiske læreprocesser 

Æstetiske læreprocesser henviser i dette projekt til en læringstilgang, hvor den skabende proces er i 

centrum. Individet indgår i denne skabende proces i et samspil mellem fantasi og kreativitet, hvor 

oplevelser af verden bearbejdes gennem anvendelse af et medie, hvorved medierede udtryk skabes. 

Det drejer sig altså om at sætte symbolsk form på egne oplevelser og erfaringer, hvilket giver 

mulighed for både oplevelse af følelsesmæssig og kognitiv erkendelse. Her er fantasi og kreativitet 

nøgleord. Ifølge Austring og Sørensen er alle individer født med fantasi og kreativitet, men disse 

evner skal stimuleres og udvikles løbende (Austring & Sørensen, 2006) - og gerne i skoleregi. 

   Ovenstående definition kombineres i dette projekt med Kjeld Fredens syn på en aktiv tilgang til 

læring, hvor kroppen bygger bro mellem hjerne og omverden. Denne tilgang er udtryk for et opgør 

med den reduktionistiske tankegang, hvor hjernen alene menes at styre menneskets mentale 
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funktioner. Kjeld Fredens pointerer - ligesom Austring og Sørensen - vigtigheden af fantasien, da 

fantasien trækker på kropslige erfaringer (Fredens, 2018). 

Når begrebet æstetiske læreprocesser benævnes er der altså tale om en kombination af ovenstående 

definitioner, eftersom Austring og Sørensen især vægter fantasi og kreativitet, hvor Kjeld Fredens 

hovedsageligt betoner kropslighed. 

 

6.2 Narrativer 

Begrebet narrativ stammer fra den latinske ordstamme narrare, som betyder at fortælle (Løw, 

2019, kap. 5). Projektet bruger derfor begrebet narrativer synonymt med begrebet fortællinger. 

Narrativer har en række kendetegn; iboende sekventialitet, faktuel indifference og håndtering af 

unikke afvigelser. Dette vil sige, at narrativer indebærer en sekvens af hændelser, herunder et plot, 

som følger et tidsforløb. Den faktuelle indifference (Bruner, 2004) omhandler fortællingens 

sandhed og/eller falskhed. Narrativer kan være virkelige eller opdigtede uden at miste sin 

berettigelse som narrativ. Narrativer hænger nøje sammen med de situationer, hvor der opleves brud 

på det vanemæssige og forventelige i situationen - også kaldet det kanoniske. Her bliver håndtering 

af unikke afvigelser vigtigt, eftersom narrativer kan medvirke til at (gen)skabe orden og 

sammenhæng ift. en afvigende situation. Der knyttes altså forbindelse mellem det enestående og det 

almindelige. 

   Fortællinger er derfor dobbeltgængere, som bevæger sig på to plan; handlingens landskab og 

bevidsthedens landskab. I handlingens landskab sker den konkrete hændelser, hvor aktørerne gør 

noget. I bevidsthedens landskab tillægges aktørerne og handlingen fortolkning og mening (Bruner, 

2004). Narrativer kan derfor overraske og bryde med gængse forventninger. Narrativer tillægges 

nemlig mening via fortolkning og gennem sprog (Løw, 2019, kap. 5), og narrativer forstås derfor i 

dette projekt som dynamiske og kontekstbundne.  

 

6.3 Faglig identitetsforståelse 

Ved begrebet faglig identitetsforståelse forstås de narrativer, vi fortæller om os selv og andre om 

egne oplevelser og erfaringer i faglige sammenhænge - også kaldet selv-narrativer ifølge Ole Løw. 

Selv-narrativer er yderst betydningsfulde set i lyset af den narrative dannelse af selvet. Her refereres 

til de situationer og begivenheder, som har været betydningsfulde over tid, og de narrativer, der 

skabes ud fra disse, skaber forventninger til fremtiden (Løw, 2019, kap. 5). ”Hvad vi fortæller, 

afhænger i nogen grad af, hvad vi tror, de andre mener, vi burde være, eller hvad vi tænker, vi 
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fagpersonligt burde være” (Løw, 2019, s. 80). Dette citat udtrykker betydningen af det sociale 

aspekt ift. narrativitet; selv-narrativer kan variere og tilpasses alt efter den sociale kontekst. 

   Ole Løws definition forenes med Skaalviks begreb faglig selvvurdering. Dette begreb er nøje 

beslægtet med mestringsforventninger og Banduras begreb self-efficacy, eftersom der er flere 

ligheder ved disse begreber. Der er i alle tilfælde tale om kompetencevurderinger, der foretages af 

eleverne selv på baggrund af erfaringer, og begge har konsekvenser for elevernes motivation og 

adfærd. Dog er der også væsentlige forskelle mellem begreberne faglig selvvurdering og 

mestringsforventninger. Hvor faglig selvvurdering refererer til en generel følelse af at være dygtig, 

henviser mestringsforventninger til en forventning om at mestre en konkret opgave. Endnu en 

væsentlig forskel er stabiliteten i de narrativer, eleverne har om sig selv. En faglig selvvurdering er 

relativt stabil, hvorimod mestringsforventning ændres hurtigere i takt med, at eleverne gør sig nye 

erfaringer. Sidst men ikke mindst udgør kilden til narrativerne en stor rolle. De vigtigste kilder er 

sociale sammenhænge og andres vurderinger ved faglig selvvurdering, hvor ægte 

mestringserfaringer er kilden ifm. mestringsforventning (Skaalvik, 2015). 

   I dette projekt refererer faglig identitetsforståelse til elevernes selv-narrativer og faglige 

selvvurderinger, da kernen i projektet er fortællingens kraft og ikke mindst den mere generelle 

faglige opfattelse hos eleverne, der ikke relaterer sig til konkrete opgaveløsninger. 

 

7. Praksisanalyse 

7.1 Temaernes afsæt 

Nedenstående to temaer har til hensigt at koble teori og praksis mhp. at komme med et kvalificeret 

svar på projektets problemformulering. Derfor tager de to temaer udgangspunkt i de centrale dele af 

projektets problemformulering; æstetiske læreprocessers potentiale i danskfaget, narrativitet og 

faglig identitetsforståelse og sammenhængen mellem disse. 

 

7.2 Tema 1 - æstetiske læreprocessers potentiale i danskfaget 

Æstetiske læreprocesser rummer mange potentialer i flere af skolens fag - dels som en naturlig del 

af de praktisk-musiske fag men i den grad også i skolens mere almene fag som f.eks. danskfaget. 

Som tidligere beskrevet blev den æstetiske undervisning planlagt og udført med afsæt i en æstetisk 

og didaktisk model, som er visualiseret i bilag 12.1. Austring og Sørensens model beskriver syv 

forskellige faser i det æstetiske arbejde, og disse syv faser omfatter tre overordnede typer af læring; 
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empirisk læring, æstetisk læring og diskursiv læring (Austring og Sørensen, 2006, kap. 7). Under 

den empiriske læring hører tre faser; impuls, optakt og eksperiment. I impulsfasen skal der 

indsamles eller skabes udtryk af en art, der motiverer eleverne til at udtrykke sig. Denne fase bestod 

på 3. praktikniveau af flere forskellige aktiviteter, men klassen så bl.a. en video om fortællende 

tekster, og derudover betragtede klassen nogle forsider fra velkendte litterære værker mhp. at 

inddrage elevernes forhåndsviden om diverse genrer, således eleverne blev motiveret til at deltage 

og udtrykke sig. I optaktsfasen skal et fælles fokus og en fælles stemthed skabes. Det er typisk i 

denne fase, at der etableres en fiktionskontrakt, hvor det fiktive rum skabes og udfoldes. Denne 

optakt foregik særligt ved tre kortere undervisningsaktiviteter; et associogram, en præsentation af en 

illustration tilhørende novellen Ispigen af Bent Haller samt en højtlæsning af samme novelle på 

klassen. Klassen fik først novellens titel, og ud fra denne skulle de hver især udfylde et 

associogram. Eleverne skulle her notere egne associationer til titlen. Efter denne øvelse blev 

eleverne præsenteret for en illustration tilhørende novellen, og ud fra denne kunne eleverne nu lave 

tilføjelser i associogrammet. Novellens titel og illustration rummer stemninger, der også udtrykkes i 

novellen, hvorfor førlæsningsaktiviteter som disse er nyttige. Efterfulgt af disse to kortere øvelser 

fik klassen læst novellen højt. Eleverne blev forinden højtlæsningen bedt om at lukke øjnene og blot 

slappe af og lytte. Her var fokus nemlig at skabe en stemthed, hvorfor novellen blev læst højt med 

en høj grad af indlevelse i form af f.eks. forskellige stemmer ved direkte tale. I løbet af denne 

højtlæsning blev der etableret en fiktionskontrakt, hvor der blev skabt et fiktivt rum med plads til 

æstetisk udfoldelse. 

Tredje fase i Austring og Sørensens model er eksperimentfasen. Her er fokus på øvelse, skitser og 

foreløbige formudtryk. Det er i denne fase vigtigt, at eleverne eksperimenterer med at få sat 

symbolsk form på egne oplevelser. I 6.a blev denne fase indledt med diverse skriveøvelser og 

skriftlige og æstetiske udkast. Eleverne skulle bl.a. tegne deres novellers hovedpersoner og beskrive 

dem med flere adjektiver med intentionen om at lære deres hovedpersoner ordentligt at kende, 

inden de skulle formå at sætte sig i hovedpersonernes sted i selve skriveprocessen. Derudover blev 

eleverne introduceret til novellens genretræk samt begreberne makro- og mikroniveau, og i 

forbindelse hermed blev der eksperimenteret med udkast til indledning. Eksperimentfasen forløb 

over flere uger, hvor det primære fokus var den skriftlige novelleproduktion med flere responsfaser 

undervejs. Ifm. sidste responsfase blev den fjerde fase indledt; udvekslingsfasen. Her overgår 

læringen fra at være empirisk til at blive æstetisk. I denne udvekslingsfase præsenteres skitser til 

gensidig inspiration, og dette var netop det bærende fokus i de to responsøvelser. De to responsfaser 
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fandt sted i to forskellige lektioner med et særligt fokus. Mhp. at stilladsere responsfaserne fik 

eleverne et ark med punkter til respons, således hver elev fik brugbar og konstruktiv respons med til 

det videre arbejde. Efterfulgt af disse responsfaser overgik eleverne til femte fase, hvor fokus er 

fordybelse. Her færdiggjorde eleverne i en fokuseret medieringsproces deres produktioner. I denne 

fase er det vigtigt at være opmærksom på tiden, således impulsen og engagementet ikke slipper op. 

Fordybelsesfasen strakte sig i 6.a over ca. fem lektioner. Med målsætningen om at gøre eleverne 

bevidste om mikroplanets betydning i fortællende tekster blev en sceniske beskrivelse igangsat, som 

projektets praksisfortælling beskriver, og eleverne skulle blot finde papir og blyant frem og holde 

øjne og ører åbne. Eleverne var her vidne til et lille skuespil, hvor jeg agerede skuespiller i tre 

forskellige scener. Elevernes opgave var at iagttage for dernæst at beskrive, hvad de så, og her var 

både substantiver, verber og adjektiver velkomne. Denne æstetiske øvelse fremhævede vigtigheden 

af sproglige billeder og beskrivelser, og denne erfaring kunne eleverne passende tage med i deres 

egne skriveprocesser. Som en del af fordybelsesfasen blev endnu en kreativ proces igangsat, da 

eleverne selv skulle designe den kommende fælles novellesamlings for- og bagside. Ifm. dette 

producerede hver elev én tegning, der relaterede sig til deres novelles titel, og disse tegninger skulle 

pryde novellesamlingens for- og bagside. Slutteligt skulle elevernes noveller finpudses, hvorfor 

eleverne fik rettelser til forbedring, inden novellesamlingen skulle samles. Dette leder til sjette fase 

i Austring og Sørensens grundmodel, som er præsentation. I denne fase præsenteres elevernes 

produkter for et publikum. Publikums reaktioner er her afgørende, da disse kan motivere eleverne 

yderligere ift. at begive sig ud i nye æstetiske læreprocesser. Denne spejling mellem elever og 

publikum er derfor af stor betydning. Det er yderst meningsfuldt at skabe en rituel stemning i denne 

fase, således eleverne får stemt sindet, så oplevelsen virker levende. I 6.a skulle denne fase have 

været indledt med en tur på skolens bibliotek, hvor den fælles novellesamling skulle overdrages til 

bibliotekaren, men skolens bibliotek var påvirket af restriktioner ifm. Covid-19, hvorfor 

overdragelsen ikke var mulig. I stedet blev klassen præsenteret for to færdige novellesamlinger på 

klassen, hvor de to novellesamlinger gik på tur, således alle elever fik mulighed for at se og mærke 

deres egenproduktion. Novellesamlingen blev dernæst overdraget til biblioteket af mig, hvorefter 

den kunne lånes på skolens bibliotek.  

Modellens sidste fase er evaluering, og det er her, eleverne får mulighed for at udtrykke sig æstetisk 

og/eller diskursivt om den proces, de har indgået i - og ikke mindst om slutproduktet, som i 6.a var 

klassens novellesamling med alt, hvad der dertil hører. Eleverne kommunikerer i denne fase om de 

erfaringer, de har gjort sig i det æstetiske forløb, hvilket forklarer det sidste skift ift. læringstype, da 
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denne faser indleder den diskursive læring, fordi læringen her bliver sproglig og analytisk (Austring 

og Sørensen, 2006, kap. 7). I 6.a omfattede evalueringsfasen både en skriftlig og mundtlig 

evaluering, hvor der var et todelt sigte; evaluering af elevernes færdigheder og testning af viden og 

udvikling af egen æstetisk undervisning. 

 

Dette afsnit tydeliggør undervisningsforløbets æstetiske fokus. Forløbet vægtede særligt den 

skabende proces, som er et bærende element i det æstetiske arbejde. Eleverne har i et samspil 

mellem fantasi og kreativitet anvendt et danskfagligt medie - novellegenren - til at bearbejde 

oplevelser af verden. I forløbet blev der generelt lagt vægt på en kreativ og kropslig tilgang til 

læring, hvorfor et særligt udviklingssyn dominerer; menneskelig udvikling er ikke determineret. 

Tidligere var man af den overbevisning, at den menneskelige udvikling var genetisk bestemt. Dog 

er et andet udviklingssyn ved at vinde indpas, og det er netop det udviklingssyn, der har ligget til 

grund for den æstetiske undervisning, der fandt sted i 6.a. Udvikling er et resultat af dynamisk 

samspil, hvor potentiale kan udvikles, og hvor omgivelser og omstændigheder spiller en afgørende 

rolle. Dette udviklingssyn kommer til udtryk gennem praktisering af en aktiv tilgang til læring, hvor 

kroppen bygger bro mellem hjerne - og dermed det faglige stof - og omverdenen (Fredens, 2018). I 

6.a blev kroppen i flere forskellige undervisningsaktiviteter en vigtig bestanddel - bl.a. ifm. et 

skuespil, der var udgangspunkt for forståelse for teksters mikroplan, som beskrives i 

praksisfortællingen, og ifm. en danskfaglig analyse af novellen Ispigen, hvor legen Den varme stol 

blev udgangspunktet for analysearbejdet. I denne øvelse var kropssprog, mimik og 

fiktionskompetence - som omfatter evnen til indlevelse og evnen til læsning med fordobling - i 

fokus. I arbejdet med at skrive en novelle er det yderst nødvendigt at bruge kroppen mhp. at skabe 

en levende hovedperson. Kropslige handlinger støtter os nemlig i at udføre det, vi satser på at lære 

(Brodersen, 2020, kap. 2). 

 

Æstetiske læreprocesser kan med fordel inddrages i danskfaget, da de åbner op for en mere kreativ 

og sanselig tilgang til de traditionelle danskfaglige aktiviteter. Forskning viser ydermere, at 

æstetiske læreprocesser - herunder særligt drama, som også var en del af det æstetiske forløb - har 

et særskilt potentiale ift. udvikling af sprog og literacy (Tonsberg, 2015). Æstetiske læreprocesser 

har klar effekt på læring, hvilket flere forskellige nyere forskningsprojekter cementerer. En 

undersøgelse af James S. Catterall fra University of California fastslår, at børn, der modtager en god 

mængde undervisning i musik, drama, dans og billedkunst, klarer sig bedre fagligt, socialt og 
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økonomisk (Catterall, 2009). Denne undervisning i musik, drama, dans og billedkunst egner sig 

ikke blot i de praktisk-musiske fag. Disse kunstneriske udtryksformer kan passende indgå i andre 

faglige sammenhænge - f.eks. i danskfaget med aktiviteter som tableau-vivant; en levende og 

kropslig iscenesættelse (EMU, 2020) med udgangspunkt i f.eks. en fiktionstekst. Denne form for 

aktiviteter, som omfatter en mere kropslig og sansebaseret tilgang, kan fungere som en form for 

undervisningsdifferentiering, hvor de elever, som f.eks. trives med den kinæstetiske tilgang til 

læring, tilgodeses og aktiveres (Henriksen, Andersen, Fristrup og Fernández, 2015). Ved at anvende 

æstetiske læreprocesser inddrages automatisk forskellige organisationsformer og arbejdsmønstre 

(Hiim og Hippe, 2010), som karakteriserer undervisningsdifferentiering. Variation i 

organisationsformer og arbejdsmønstre understøtter forskellige læringsstile og potentialer, og netop 

æstetiske læreprocessers fokus på hhv. fantasi, oplevelse og virkelyst kan bidrage til et kreativt 

læringsrum, hvor det skabende arbejde står centralt. Dette kreative og skabende rum kan passende 

skabe grundlag for undervisningsdifferentiering. I et fokusgruppeinterview med to elever siger én af 

eleverne: 

 

 

Dette nævnes, da der bliver talt om, hvordan det æstetiske forløb har adskilt sig fra, hvad klassen 

plejede at lave i dansktimerne. Det formodes, at eleverne således har mærket en markant forskel i 

de faglige aktiviteter i løbet af det æstetiske forløb. 

 

Praksisfortællingen på s. 9 er et klart eksempel på, hvilken effekt æstetiske læreprocesser har i 

faglige sammenhænge. Klassens egen dansklærer udtaler ifm. denne konkrete hændelse: 

 

 

 

 

 

 

Dansklæreren kunne altså også se en positiv effekt af inddragelsen af æstetiske læreprocesser - 

nærmere bestemt skuespil ifm. mikroplan. Lærerne tilføjer: 

 

 

”Så skulle vi arbejde meget i arbejdsbogen” (elevinterview d. 10/12-2020) 

”Det var noget, de reagerede rigtig, rigtig positivt på, og jeg tænker, at det der med at have en 

æstetisk tilgang skaber nogle andre tankeprocesser, og det skaber nogle forestillinger - og 

specielt hos drengene er det meget positivt. Jeg lagde i den øvelse mærke til, at rigtig mange var 

på, og mange havde rigtig meget at byde ind med” (lærerinterview d. 11/12-2020) 
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Denne pointe er vigtig, eftersom det æstetiske aspekt lægger op til en refleksiv tilgang til læring, 

hvor opgavekravene ikke altid er lige så synlige, og denne refleksive tilgang må trænes i takt med 

den faglige progression og klassetrin. 

 

Den oplevelse, som beskrives i praksisfortællingen, bekræfter projektets antagelse; at æstetiske 

læreprocesser som læringsredskab i danskfaget kan bidrage til en nuancering i elevers og læreres 

narrativer. Ifm. denne konkrete hændelser var alle elever aktivt deltagende - også de elever, som 

ellers kunne have tendens til at falde fra. De intense og nysgerrige blikke, som var gennemgående 

hos alle elever i denne øvelse, er et vidnesbyrd på, at eleverne havde lyst til at deltage i det faglige 

arbejde - uanset faglige forudsætninger og faglige identitetsforståelser. I denne øvelse havde alle 

elever de samme faglige forudsætninger for deltagelse, da kravene var simple; eleverne skulle 

nedskrive, hvad de så, og eleverne kunne bruge udbyttet af øvelsen i det videre arbejde med 

novelleproduktionerne, hvor billedlige beskrivelser var nødvendige. Set fra mit perspektiv var 

denne hændelse også en gunstig øjenåbner, eftersom eleverne ikke havde behov for hverken 

stilladsering eller hjælp til opgaveløsningen. Min eneste rolle som lærer var at agere skuespiller, og 

dette fandt eleverne underholdende og ikke mindst spændende. Den koncentration og fordybelse, 

som jeg her var vidne til, var yderst interessant og bekræftende ift. projektets antagelse. 

 

7.3 Tema 2 - nuancering af narrativer og faglige identitetsforståelser gennem 

æstetiske læreprocesser 

”Det er først og fremmest gennem vore fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i verden, og 

det er gennem sine fortællinger, en kultur giver sine medlemmer modeller for identitet og handling” 

(Bruner, 1998). Dette citat er fortsat aktuelt i dag, hvor skolen som institution er en stor del af den 

omgivende kultur. Skolen er nemlig fuld af narrativer, hvilket også hurtigt blev tydeligt ifm. opstart 

på 3. praktikniveau, hvor flere elevers narrativer kunne betegnes som uhensigtsmæssige og 

forstyrrende ift. handlemuligheder og identitet. Efterfulgt af det æstetiske forløb var der sket store 

ændringer i de dominerende narrativer fra lærernes side, og der var ikke mindst sket forandringer i 

”Æstetiske læreprocesser er et godt redskab ift. at træne den refleksive tilgang, som især fylder 

på sjette klassetrin, hvor eleverne går fra at være meget, meget konkret tænkende til at være 

mere og mere refleksivt tænkende” (lærerinterview d. 11/12-2020) 
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elevernes selv-narrativer. I fokusgruppeinterviewet med to af klassens elever sætter eleverne ord på 

deres selv-narrativer og faglige selvvurderinger, da de bliver spurgt ind til, hvordan de selv synes, 

de ligger i danskfaget (bilag 12.2). Her svarer eleverne: 

 

 

 

 

Eleverne bliver altså enige om, at deres faglige niveau generelt er middel i danskfaget. Dette er 

udtryk for, at begge elever har oplevet nogle situationer, som har været positivt betydningsfulde 

over tid, og disse situationer påvirker elevernes forventninger til fremtiden (Løw, 2019, kap. 5). 

Eleverne afgiver altså disse svar på baggrund af erfaringer i danskfaglige sammenhænge. Den 

faglige selvvurdering, som disse svar tilkendegiver, refererer til elevernes generelle følelse af 

dygtighed i danskfaget, og denne faglige selvvurdering er stabil (Skaalvik, 2015) men dog stadig 

situeret, da spørgsmålet, eleverne bliver stillet, retter sig mod nutiden og altså elevernes faglige 

selvvurderinger på ét givent tidspunkt. I forlængelse af ovenstående svar fra eleverne spørges der 

yderligere ind til det konkrete æstetiske forløb - og om eleverne har kunnet mærke en forskel på 

dem selv i forløbet (bilag 12.2). Her svarer eleverne: 

 

 

 

 

 

Eleverne bliver umiddelbart efter spurgt ind til deres faglige selvvurderinger og deres faglige niveau 

ifm. det praktiserede æstetiske forløb (bilag 12.2), hvortil de svarer:  

 

 

 

 

 

Følgende uddrag fra elevinterviewet bekræfter projektets antagelse; æstetiske læreprocesser kan  

Fokusperson 1: ”Fordi jeg godt kunne lide emnet, så har jeg været mere aktiv” 

 

Fokusperson 2: ”Ja. Jeg synes, det har været sådan… Lidt mere spændende og så… Har jeg 

koncentreret mig mere” 

Fokusperson 1: ”Altså… Måske lidt højere. Fordi det var mere spændende… End det vi normalt 

laver” 

 

Fokusperson 2: ”Jaer” 

 

Fokusperson 2: ”Sådan ved midten…” 

 

Fokusperson 1: ”Jae…” 
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bidrage til en - i dette tilfælde positiv - nuancering i elevers og læreres narrativer. Hvor elevernes 

faglige selvvurderinger før var middel, føler de - ifm. inddragelse af æstetiske læreprocesser - at de 

ligger lidt over middel. Klassens dansklærer bekræfter denne antagelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående besvarelse relaterer sig til nuanceringen af lærerens narrativer om eleverne, hvor der 

gives udtryk for, at klassens lærer har fået nuanceret i sine narrativer om nogle af eleverne ifm. med 

det æstetiske forløb. 

 

Et væsentligt aspekt ved narrativer er narrativernes kompleksitet og mangfoldighed. Som Bruner 

påpegede i 1998, er narrativer afgørende for individets handlemuligheder og udvikling af identitet, 

og derfor er det nødvendigt at skelne mellem tynde og tykke fortællinger i den narrative praksis 

(White, 2008). Tynde fortællinger omfatter entydige problemstillinger, hvorfor kompleksitet og 

mangfoldighed ikke vægtes. Derfor bidrager disse tynde fortællinger til begrænsede 

handlemuligheder, og der skabes derfor tynde konklusioner om relationer og (faglig) identitet. 

Denne type fortællinger tenderer til at avle flere tynde konklusioner, og derfor medvirker tynde 

fortællinger til at fastholde og forstærke problemforståelser (Schnoor, 2016).  

   I løbet af de seks ugers praktik blev få tynde fortællinger om elever overhørt sporadisk på 

lærerværelset og på gangene, men de tynde fortællinger var ikke dominerende blandt lærerne. Et 

par gange kom et par kommentarer, der var udtryk for tynde fortællinger om klassen som helhed - 

bl.a. noget lignende: ”De er simpelthen så larmende og urolige”. Denne fortælling kunne hverken 

klassens egen dansklærer eller jeg nikke genkendende til. Dette er blot endnu et bevis på, at de 

fortællinger, der skabes, afhænger af konteksten (Løw, 2019, kap. 5). 

   Denne bevidsthed om fortællingens kompleksitet er netop, hvad tykke fortællinger vægter. Tykke 

fortællinger er mere nuancerede, og de levner derfor plads til detaljerede og modsatrettede 

Til spørgsmålet: ”Har du - i det forløb, jeg har kørt - set nogle nye, positive faglige sider fra 

nogle elever?” svarer klassens lærer: ”Ja, det har jeg”. 

 

Han uddyber efterfølgende: ”Jeg synes, rigtig mange er kommet med på banen - især da du 

iscenesatte de situationer på klassen. Her var der rigtig mange, der havde hånden oppe. Jeg så 

overordnet en klasse, der var meget, meget motiveret. En elev som Fokusperson 1 har helt 

sikkert haft gavn af den mere anderledes undervisning med forskellige undervisningsmetoder”.  

(lærerinterview d. 11/12-2020) 
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konklusioner og beskrivelser, hvorfor der er flere handlemuligheder til rådighed. De tykke 

fortællinger stiller altså flere positioner til rådighed. Ifm. praktiseringen af det æstetiske forløb var 

jeg som lærer på forhånd yderst bevidst om de gældende og dominerende narrativer. Allerede fra 

første dag i klasseværelset, hvor indtrykkene er mange, var jeg bevidst om, hvilke fortællinger, jeg 

fik skabt om eleverne og om klassen som helhed. Jeg forsøgte altid at se bag elevernes handlinger 

mhp. at skabe tykke fortællinger frem for tynde. Enhver handling måtte ses i den givne kontekst, og 

eftersom et æstetisk forløb til tider kan være knap så rammesat, er det ganske naturligt, at eleverne 

reagerer. Gennem både min verbale og nonverbale kommunikation forsøgte jeg at skabe mere 

komplekse og indholdsrige fortællinger, da problemer skabes i fortællinger. Problemer er nemlig 

sproglige fænomener, der bliver skabt og vedligeholdt inden for rammerne af disse fortællinger. I 

relation til dette opereres der med begrebet internaliserende forståelser. Disse forståelser placerer 

årsagen til givne problematikker i indre omstændigheder (Schnoor, 2016) - f.eks. hos den enkelte 

elev. Denne forståelse kan f.eks. blive udtrykt således: ”Han er modvillig og vil ikke samarbejde”. 

Netop denne type forståelser forsøgte jeg fra start at tage afstand fra. Derfor blev eksternaliserende 

sprogbrug et vigtigt redskab mhp. at skabe tykke fortællinger i klasserummet. Her er der fokus på at 

adskille problematikker og de enkelte individer. Ved eksternaliserende sprogbrug bliver det derfor 

muligt at opleve egen og andres identitet adskilt fra problemet (Schnoor, 2016). Dette aspekt var 

afgørende for at få skabt tykke fortællinger i det æstetiske forløb, da problematikkerne anskues i 

den givne kontekst, og problemerne opfattes blot som problemer i sig selv. I praksis forsøgte jeg 

gentagende gange at undlade at koble den pågældende elev med den givne udfordring. Jeg forsøgte 

at se bag elevens handling og derved være nysgerrig på, hvad udfordringen bundede i. Her blev jeg 

ofte bekendt med, at min undervisningspraksis adskilte sig fra, hvad klassens elever var vant til, og 

jeg måtte huske på kontekstens indflydelse på de adfærdsmønstre, jeg oplevede fra elevernes side, 

og jeg måtte have in mente, at eleverne er mere end det, der fortælles om dem i én given kontekst. 

Her forsøgte jeg altså også at søge svar uden for skolekonteksten, som også er en bærende del af 

den narrative tilgang. 

   I forlængelse heraf er det relevant at inddrage begrebet unikke hændelser (Løw, 2019, kap. 5). 

Disse var nemlig også et vigtigt redskab, da jeg havde en målsætning om at skabe tykke fortællinger 

om eleverne. Unikke hændelser refererer til undtagelser, der går mod de dominerende narrativer. 

Unikke hændelser kan skabe og styrke såkaldte genforfatninger, som handler om at arbejde med og 

styrke foretrukne fortællinger (Schnoor, 2016). Unikke hændelser må ikke gå tabt, da de kan 

medvirke til nuancering i narrativerne og skabelsen af nye, foretrukne fortællinger. De unikke 
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hændelser må ses som et initiativ fra den pågældende person (White, 2008), og disse rummer stort 

potentiale ift. at praktisere genforfatning, hvor eventuelle negative dominerende fortællinger 

erstattes af mere komplekse og nuancerede fortællinger. Én elev markerede første dag ifm. et fagligt 

spørgsmål, hvor det viste sig, at eleven blot ville spørge om lov til at gå på toilettet. Dette skete 

gentagende gange, og jeg tog efterhånden mig selv i at forvente en forespørgsel frem for en faglig 

besvarelse, når den pågældende elev rakte hånden i vejret. Et par dage inde i det æstetiske forløb 

markerede denne elev igen. Jeg havde en forventning om endnu en forespørgsel pga. min egen 

hidtil dominerende fortælling, men en unik hændelse opstod, da eleven bød ind med et fagligt input. 

Denne unikke hændelse lod jeg vægte højt, og den medvirkede til en nuancering i mine narrativer 

om den pågældende elev - især fordi eleven fortsatte med at bryde med mine foretrukne fortællinger 

om ham. Her blev også Rosenthal-effekten (Larsen, 2018) tydelig, da mine forventninger til eleven 

i høj grad influerede elevens faglige præstationer. Forinden den unikke hændelse havde jeg primært, 

trods mit brændende ønske om tykke fortællinger, negative forventninger til eleven. Dog 

resulterede den unikke hændelse, hvor eleven fagligt bød ind, i positive forventninger til elevens 

præstationer, og eleven fortsatte desuden med at byde ind fagligt gennem hele det æstetiske forløb, 

hvorfor de positive forventninger og fortællinger blev vedligeholdt. 

En central narrativ pointe er her, som det også 

visualiseres i figuren til højre; des mere indholdsrige og 

komplekse fortællinger, des flere forståelser. Des flere 

forståelser, des flere konklusioner - og jo flere 

konklusioner, jo flere handlemuligheder (Schnoor, 

2016).  Denne pointe relaterer sig i høj grad også til 

skolens praksis. 

   Eleverne i 6.a fik i det æstetiske forløb mulighed for at 

skabe mere indholdsrige og komplekse fortællinger om 

sig selv, eftersom forløbet lagde op til sanselige og 

æstetiske aktiviteter, hvorfor både lærer og elever 

opdagede nye faglige sider og potentialer. Den sceniske beskrivelse, som beskrives i 

praksisfortællingen, stillede flere positioner til rådighed med opgavens subjektivitet, enkelthed og 

form, og når flere positioner stilles til rådighed, skabes mere indholdsrige og komplekse 

fortællinger, hvilket bidrager til flere forståelser af eleverne - fagligt som socialt. I 

fokusgruppeinterviewet med de to elever er det tydeligt, at eleverne har fået skabt flere faglige 
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fortællinger om dem selv, eftersom de sætter ord på en forhøjet faglig selvvurdering ifm. det 

æstetiske forløb (Skaalvik, 2015). Disse mere nuancerede forståelser bidrager i sidste ende til flere 

konklusioner og handlemuligheder, hvilke er vigtige aspekter inden for det narrative felt, hvis man 

ønsker at undgå fastholdelse af elever i uhensigtsmæssige positioner. 

 

John Hattie har ifm. egen forskning undersøgt narrativers indflydelse i skoleregi. Han introducerer 

begrebet collective teacher-efficacy, som defineres således: ”The collevtive belief of the staff of the 

school/faculty in their ability to positively affect students” (Hattie, 2016). Begrebet forkortes CTE 

og omfatter altså læreres fælles tro på og tiltro til, at kollektive handlinger fra lærernes side influerer 

elevers præstationer. I 2016 præsenterede Hattie dette begreb som det vigtigste begreb ift. elevernes 

præstationer med dets effektstørrelse på 1,57. For at sammenligne begrebets indflydelse kan det 

nævnes, at feedbacks effektstørrelse dengang var 0,72 (Hattie, 2016). Hattie udtrykker med dette 

begreb vigtigheden af narrativers betydning og betydningen af positive forventninger. Lærere må 

have tillid til egne evner ift. kvaliteten af læring, formidling og målsætning mhp. at influere 

eleverne positivt. Hatties forskning viser i relation til dette, at når CTE er til stede, er lærerne bedre 

rustet til at fremme positiv adfærd, og lærerne bidrager dermed til at hæve elevernes forventninger 

til dem selv. Dette vil altså sige, at læreres selv-narrativer og kollektive tiltro til egne evner påvirker 

elevernes selv-narrativer og deres tiltro til egne evner. 

   Forinden praktikstart og undervejs i praktikforløbet havde jeg som lærer - qua dette projekt og 

dets antagelse - en tro på, at jeg via det æstetiske forløb kunne skabe nuancerede og tykke 

fortællinger om mine elever. Denne antagelse delte jeg med flere lærere på skolen, hvorfor der var 

kollektiv opbakning. Med min egen positive forventning og ikke mindst den kollektive opbakning 

blev det muligt at indfri mine forventninger, og jeg oplevede som både praktiker og forsker, at det 

æstetiske arbejde gav mulighed for mere komplekse og indholdsrige narrativer, unikke hændelser 

og flere handlemuligheder for eleverne. Min og de andre læreres metakognition inden og undervejs 

i forløbet var medvirkende til at skabe nye perspektiver på virkeligheden i klasserummet (Løw, 

2019, kap. 5), og det er overordnet en afgørende faktor, når man som lærer ønsker at nuancere i sine 

narrativer.  

8. Handleinitiativer 

I praksisanalysen frembringes resultater, som bekræfter projektets antagelse om, at æstetiske 

læreprocesser kan bidrage til en nuancering i elevers og læreres narrativer. Projektets empiriske 
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grundlag har bidraget til et praksisnært billede på, hvilke potentialer, æstetiske læreprocesser 

rummer ift. nuancering af narrativer i skolen. Det empiriske grundlag er løbende blevet suppleret af 

relevant teori og forskning på området, hvorfor det nu er muligt at præsentere mulige 

handeinitiativer, der kan bidrage til udvikling af narrativer. Disse uddybes nedenfor:  

1. Det første handleinitiativ centrerer sig om det didaktiske aspekt i danskundervisningen, hvor 

dansklæreren må formå at tilrettelægge og gennemføre et æstetisk forløb, som lægger op til 

mere kropslig og sansebaseret bearbejdelse, der kan fungere som en form for 

undervisningsdifferentiering. Læreren kan med fordel sammenflette en æstetiske model med 

en klassisk didaktisk model (bilag 12.1) mhp. at forene det æstetiske og didaktiske felt, 

således begge tilgodeses og inddrages. En oplagt æstetisk aktivitet er f.eks. drama eller 

tableau vivant, som begge er aktiviteter, der fordrer kropslig aktivitet og erfaringer, og disse 

kan bryde med dominerende fortællinger. 

2. Det andet handleinitiativ vedrører lærerens villighed til at lade det æstetiske forløb åbne op 

for nye narrativer - f.eks. via unikke hændelser (Løw, 2019, kap. 5). Læreren må være 

bevidst om egne dominerende fortællinger, typen af fortællinger og arbejdet med 

genforfatning (Schnoor, 2016) med intentionen om at nuancere i og evt. ændre på elevernes 

selv-narrativer. Læreren må altså turde se indad og forholde sig kritisk til egen praksis og 

narrativer, og i samme ombæring er det vigtigt, at læreren er i stand til at foretage en 

metakognition, således læreren øver sig i at indtage nye positioner og perspektiver (Løw, 

2019, kap. 5). Hvis ikke læreren formår at være kritisk over for egne fortællinger, risikerer 

man at fastlåse eleverne i én given position, som kan være yderst vanskelig for eleven at 

bryde ud af på egen hånd. Derfor forudsætter nuancering af elevernes selv-narrativer i høj 

grad en indvilligelse fra lærerens side; hvis læreren ikke er villig til at skabe mere 

indholdsrige og komplekse fortællinger ifm. f.eks. unikke hændelser, skabes unuancerede 

forståelse, unuancerede konklusioner og slutteligt ringe handlemuligheder for eleverne. 

Disse ringe handlemuligheder kan resultere i en forankret positionering, som er yderst 

risikabel. Her kan Rosenthal-effekten igen inddrages, da denne også beskæftiger sig med 

negative forventninger. Dette vil altså sige, at lærerens negative forankring kan influere 

eleven i så høj grad, at eleven vil have tendens til at opfylde disse negative forventninger 

(Larsen, 2018). 
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9. Metarefleksion 

Til trods for den forestående konklusion må læreren have en bevidsthed om, at al læring er situeret. 

Derfor kan projektets konklusion ikke nødvendigvis overføres direkte til andre praksisser og 

sammenhænge. Projektets konklusion tager udgangspunkt i én konkret kontekst, hvor adskillige 

parametre undervejs har haft indflydelse på æstetiske læreprocessers effekt. Af den årsag er intet 

entydigt, og til trods for, at empirien understøtter projektets antagelse, kan andre parametre, som i 

dette projekt har været udelukket, have haft stor indflydelse på projektet og dets udfald. Et centralt 

parameter består i perioden, hvori empirien er indsamlet. Al empiri er indsamlet på 3. 

praktikniveau, og undervisningsforløbet forløb over kun seks uger. Den klasse, der løbende 

henvises til, var fra start bekendt med, at jeg som praktikant kun skulle være der i seks uger, og 

dette kan i høj grad influere elevernes tilgang til undervisningen og dens indhold. Derfor må et 

aspekt som dette medtænkes. 

 Dog indebærer konklusionen en vis grad af transferværdi, eftersom den konkrete læringskontekst 

er beskrevet og behandlet, og praktiseringen af æstetiske læringsprocesser kan derfor overføres til 

andre faglige tematikker og kontekster; så længe undervisningsforløbet følger grundmodellen for 

igangsættelse af æstetiske læreprocesser (Austring & Sørensen, 2006) som præsenteret og 

analyseret tidligere. Den konkrete empiriske analyse omfatter også en vis grad af transferværdi, 

eftersom der forelægger et teoretisk grundlag, der kan videreføres i andre praksisser. Den 

inddragede forskning viser, at fortællinger skaber mennesker, og dette gælder i alle fag og alle 

henseender.  

 

Projektet konkluderer, at æstetiske læreprocesser kan bidrage til nuancering i narrativer, men vel 

vidende at al læring er situeret, vil andre tilgange til læring ligeledes influere narrativer, da der i 

bund og grund er tale om forskellige læringstilgange og undervisningsdifferentiering, som alle kan 

påvirke de fortællinger, der skabes - hvad end disse er positivt eller negativt ladede. Derfor har 

projektet ikke til hensigt at fastslå, at det kun er æstetiske læreprocesser, der rummer dette narrative 

potentiale. Projektet har blot forsøgt at undersøge nuanceringen af narrativer gennem æstetiske 

læreprocesser, hvilket har virket efter hensigten. Det kunne være spændende og ikke mindst nyttigt 

at undersøge, hvilke andre tilgange til læring, der i høj grad influerer narrativer i skolen, som 

overordnet kan bidrage til flere positive fortællinger i skoleinstitutionen, og der bør rettes fokus på 

netop dette. En afsluttende antagelse er nemlig; alt for mange elever lider under lærerens 

dominerende fortællinger, og hvem bærer ansvaret for dette? 
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10. Konklusion 

I dette projekt fremhæves vigtigheden af æstetiske læreprocesser ifm. nuancering af narrativer, og 

det kan konkluderes, at dansklæreren med fordel kan anvende æstetiske læreprocesser mhp. at 

nuancere i sine narrativer om eleverne, idet æstetiske læreprocesser giver mulighed for at erfare 

unikke hændelser fra elevernes side (Løw, 2019, kap. 5), da læringstilgangen i højere grad vægter 

kreativitet og kropslighed (Austring & Sørensen, 2006). I den skabende proces, som æstetiske 

læreprocesser prioriterer, arbejdes med forskellige organisationsformer og arbejdsmønstre, hvilket 

understøtter en indbygget undervisningsdifferentiering, som også kan bidrage til nye perspektiver 

på eleverne og deres faglige potentialer (Hiim og Hippe, 2010). Projektets empiri klarlægger, hvad 

æstetiske læreprocesser kan - herunder øge deltagelsen, koncentrationen og motivationen blandt 

elever (bilag 12.2) og ikke mindst åbne op for nye perspektiver og narrativer, fordi der i en sådan 

proces dannes nye fortællinger, som indgår i en ny kontekst. Ved at ændre på 

undervisningsrammerne ved f.eks. anvendelse af æstetiske læreprocesser kan læreren altså - med 

velvillighed - nuancere i sine narrativer om eleverne. Førend nuanceringen kan finde sted må 

læreren formå at foretage en metakognition (Løw, 2019, kap. 5) og være nysgerrig på og kritisk 

over for egne dominerende fortællinger, således der gives mulighed for at skabe genforfatninger og 

tykke fortællinger, som omfatter mere indholdsrige og komplekse skildringer af eleverne (Schnoor, 

2016). Rosenthal-effekten er yderst relevant ifm. dette, da denne fremhæver vigtigheden af positive 

forventninger. De elever, der bliver mødt med positive forventninger, tenderer nemlig til at 

efterleve de forventninger, de mødes med (Larsen, 2018), og derfor må læreren også være yderst 

bevidst om egne forventninger til hver enkelt elev og klasser som helheder. 

 

Ligeledes kan det konkluderes, at æstetiske læreprocesser kan påvirke elevers faglige 

identitetsforståelse og egne narrativer i danskfaget. Æstetiske læreprocesser muliggør en udvikling i 

elevernes selv-narrativer og faglige selvvurderinger, da den sansebaserede og kropslige tilgang 

indbyder til øget deltagelse og koncentration (bilag 12.2). Igen fremhæves vigtigheden af det 

didaktiske aspekt ved æstetiske læreprocesser, som i sidste instans er, hvad der resulterer i 

nuanceringen af narrativer. Som nævnt i starten af projektet er narrativer dynamiske og 

kontekstbundne, og æstetiske læreprocesser danner ramme om en ny kontekst i skolen, hvor fokus 

ikke er opgaver i arbejdsbogen eller andre traditionelle danskfaglige aktiviteter. Denne nye kontekst 

baner vejen for nye og mere indholdsrige fortællinger, hvorved flere forståelser, konklusioner og 

handlemuligheder opstår som følge heraf (Schnoor, 2016). Ved at ændre i den kontekst, læringen 
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sker i, gives nye handlemuligheder for eleverne, og disse er af stor betydning, når elevernes egne 

narrativer og egne faglige identitetsforståelser skal nuanceres. I et æstetisk forløb gør eleverne sig 

nye og mere kropslige erfaringer, som de oplever som betydningsfulde (Løw, 2019, kap. 5), og 

disse nye erfaringer er udgangspunktet for nuancering i selv-narrativer og faglig identitetsforståelse. 

Eleverne skal opleve, at det faglige stof giver mening. De skal opleve faglig succes og et fagligt 

tilpasset niveau, således der er overvægt af positive erfaringer, som kan nuancere elevernes faglige 

identitetsforståelser.  

   To elever bliver i fokusgruppeinterviewet enige om, at de begge ser en positiv ændring i deres 

faglige identitetsforståelser ifm. det æstetiske forløb (bilag 12.2). Eleverne beskriver, at de 

overordnet føler, at de placerer sig i middelområdet i danskfaget, hvor de ifm. det æstetiske forløb 

beskriver, at de ligger en smule over middel. Dette er et klart udtryk for nuancering i elevernes 

faglige identitetsforståelse, og denne kan eleverne drage nytte af på sigt, da de positive erfaringer og 

oplevelser er yderst betydningsfulde. Elevernes selv-narrativer og faglige selvvurderinger udvikles 

også positivt som følge af lærerens eksternaliserende sprogbrug, hvor problem og individ adskilles 

(Schnoor, 2016), hvorfor kommunikation desuden tillægges stor betydning.  

 

Projektets empiri og antagelse understøttes af forskning, der viser, at æstetisk undervisning bidrager 

til faglige, sociale og økonomiske forbedringer (Catterall, 2009). Kjeld Fredens’ hjerneforskning 

klarlægger også æstetikkens aktualitet i skolen, eftersom kropslige tankeprocesser og 

legemliggørelse tillægges stor betydning ift. børns udvikling og læring (Fredens, 2018). Der er 

derfor ingen tvivl om, at inddragelse af æstetiske læreprocesser overordnet set rummer et potentiale 

ift. læring. Hvad der også influerer elevers læring, er lærerne og deres kollektive handlinger og 

fortællinger, hvilket Hattie fremhæver i sin forskning ifm. udarbejdelsen af ranglisten og forskellige 

parametres effektstørrelse på elevers læringsresultater (Hattie, 2016).  

 

Det kan slutteligt konkluderes, at dansklæreren altså med fordel kan anvende æstetiske 

læreprocesser som læringstilgang, hvis der forefindes en målsætning om at nuancere i narrativer - 

hvad end det er lærerens egne eller elevernes selv-narrativer og faglige identitetsforståelser. 
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12. Bilag 

12.1 Forenet didaktisk model 
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12.2 Uddrag af fokusgruppeinterview med elever 

 

03.40 - 04.13 

I: ”Godt at høre. Så kommer der lige noget lidt mere generelt… Fordi hvad synes I generelt om 

danskfaget? Nu har I normalt N til det. Hvordan synes I, faget er?” 

 

Fokusperson 1: ”… Det kommer lidt an på, hvilket emne, vi har” 

 

I: ”Ja! Det er et godt svar faktisk. Ja. Hvilke emner tænker du, at du bedre kan lide end andre? Kan 

du sætte et par ord på det?” 

 

Fokusperson 1: ”Hvis f.eks. stil kan jeg godt lide. Når vi skal skrive. Eller analysere en tekst” 

 

I: ”Ja. Det er dele, du godt kan lide ved danskfaget?” 

 

Fokusperson 1: ”Mmmh” 

 

I: ”Hvilke ting er så knap så fede?” 

 

Fokusperson 1: ”Arbej… Det er nok at arbejde i arbejdsbogen. Jeg kan bedre lide at arbejde på 

computeren” 

 

04.41 - 04.46 

I: ”Det kan jeg godt forstå. Hvad er jeres yndlingsfag egentlig i skolen, hvis I skulle svare på det?” 

 

Fokusperson 1: ”Madkundskab!” 

 

I: ”Madkundskab? Jaer!” 

 

Fokusperson 2: ”Matematik” 
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05.16 - 05.30 

I: ”Fedt! Er der en grund til, at I ikke nævner dansk som jeres yndlingsfag? Er der noget ved 

danskfaget, I synes er svært?” 

 

Fokusperson 1: ”Mmhh… Nej” 

 

I: ”Nej?...” 

 

Fokusperson 1: ”Ikke så meget. Eller… Det kommer også igen lidt an på, hvilket emne, vi har” 

 

05.34 - 08.12 

I: ”Emnet har meget at sige, ja! Hvordan vil I selv sige, at I ligger i danskfaget? Sådan rent fagligt. 

Hvordan synes I, I præsterer?” 

 

Fokusperson 2: ”Sådan ved midten…” 

 

Fokusperson 1: ”Jae…” 

 

I: ”Sådan middel? Ja! Føler I, at I i det forløb, vi har kørt, har fået - hvad skal man sige - et andet 

indtryk af jer selv fagligt? Føler I, at I har kunnet deltage mere, eller har det været det samme? 

Eller? Eller har det været ”dårligere” end I synes, I plejer at præstere?” 

 

Fokusperson 1: ”Jeg synes, at…” 

 

I: ”Har I kunnet mærke en forskel på jer selv?” 

 

Fokusperson 1 ”Fordi jeg godt kunne lide emnet, så har jeg været mere aktiv” 

 

I: ”Ja! Jeg har i hvert fald set, at du har været aktiv! Hvorfor er det så, I gerne vil være med?” 

 

*AFBRYDELSE pga. udefrakommende elever i lokalet 
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I: ”Det jeg spurgte ind til, var det her med… Har I ændret jer i det her forløb, eller har I kunnet 

mærke en forskel på jer selv ift. jeres faglige…” 

 

Fokusperson 2 ”Ja. Jeg synes, det har været sådan… Lidt mere spændende og så… Har jeg 

koncentreret mig mere” 

 

I: ”Okay! Så det har gjort, at du har haft en anden lyst til at være med?” 

 

Fokusperson 2: ”Jaer” 

 

I: ”Okay. På grund af hvad?” 

 

Fokusperson 2: ”At øøhh… Det var sådan spændende og jeg synes, at det var sjovt at arbejde med 

noveller” 

 

I: ”Det er dejligt at høre. Nu siger I, at I begge synes, I ligger middel normalt, ikke? Hvis I skulle 

sige; hvordan synes I, I har ligget i det her forløb, vi har kørt?” 

 

Fokusperson 1: ”Mmmhh…” 

 

I: ”Hvad er jeres fornemmelse? Der er igen ikke noget rigtigt og forkert svar. Jeg er virkelig bare 

nysgerrig på, hvad I selv tænker” 

 

Fokusperson 1: ”Altså… Måske lidt højere. Fordi det var mere spændende… End det vi normalt 

laver” 

 

Fokusperson 2: ”Jaer” 

 

I: ”Godt at høre!” 

 

Fokusperson 2: ”Ja… Det samme” 
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12.3 Interviewguide - semistruktureret person med lærer 

 

1. *Definition af æstetiske læreprocesser + genopfriskning af det æstetiske forløb (jf. didaktisk 

og æstetisk model) 

 

2. Hvad er dine erfaringer med æstetiske læreprocesser? 

 

3. Hvilket potentiale tænker du, at æstetiske læreprocesser rummer? 

 

4. Synes du, at du har observeret et danskfagligt forløb, der tog udgangspunkt i æstetiske 

læreprocesser? Kom gerne med eksempler. 

 

5. Har du selv – i den pågældende klasse – oplevet at have fået skabt uhensigtsmæssige 

(negative) fortællinger (narrativer) om nogle elever? Ved du, hvordan disse er opstået?  

 

6. Har du set nogle nye, positive faglige sider fra (nuanceret i dine narrativer om) disse elever i 

løbet af dette seks ugers forløb? Hvilke? Og i hvilke konkrete 

situationer/undervisningssammenhænge? 

4.1. Hvordan agerede eleven (eleverne) i denne faglig kontekst (det æstetiske forløb) 

sammenlignet med andre danskfaglige sammenhænge? 

 

7. Overordnet; hvad har du været vidne til (ift. elevernes faglige færdigheder og 

identitetsforståelse) i løbet af disse seks uger, hvor vi har arbejdet mere æstetisk? 
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