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1.0	  Indledning	  

”I et demokrati er færdigheder som at kunne læse og skrive både vigtige for at kunne finde og forstå 

informationer og for at kunne udtrykke sine holdninger. Det samme gør sig gældende for visuelle 

kompetencer, hvor det er begrænsende, hvis man ikke selv kan afkode, forstå eller udtrykke sig visuelt.”  

(Liv Merete Nielsen, professor ved Afdelingen 

for Estetiske Fag på Høgskolen i Oslo. Dael 2010) 

 

Dagens folkeskole har som opgave at danne eleverne til aktive medborger i et samfund præget af 

åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Begrebet medborger fylder meget i de sidste års diskussion 

om skolens dannelsesmål. Ovenstående citat fremhæver, at i dagens moderne samfund, som 

bliver stadig mere præget af billedbåren information, er de visuelle kompetencer særlig vigtige 

for at kunne begå sig og være aktivt handlende i et demokratisk samfund. Billedkunstfaget 

beskæftiger sig med at fremme elevernes visuelle kompetencer ved at arbejde med forskellige 

visuelle udtryk og give eleverne et sprog om billeder. Arkitektur er et af disse felter, som er med 

til at gøre eleverne bevidste om de genstande og rum, de møder i hverdagen, og lærer dem at 

forholde sig opmærksomt og kritisk til deres fysiske omgivelser. 

 

Mennesket er både et produkt og en skaber af sit miljø. (Flensborg 2010) Bygninger, byrum og 

kvarterer er stadig i forandring, men hvem bestemmer egentlig disse forandringer? I Danmark 

har borgerne mulighed for at deltage i lokalplanlægningen af det offentlige rum, men det er få, 

der benytter sig af denne chance (Flensborg og Møller 1993). Ofte er diskussionerne om byens 

udvikling for abstrakt og langt væk fra hverdagen til, at de fleste mennesker er motiverede til at 

involvere sig. Hvordan kan arbejde med arkitektur i skolen være med til at gøre dialogen om 

byen mere konkret og fremme elevernes handlemuligheder og deltagelse i diskussionen om det 

offentlige rum? I forlængelse af dette kan der antages, at arkitekturundervisning i billedkunst har 

både potentiale til at udvikle elevernes visuelle kompetence og deres kompetencer til at være 

aktive og reflekterende deltagere i samfundet. Hvordan skal den pædagogiske praksis og den 

konkrete undervisning dermed planlægges og gennemføres, hvis undervisningen i billedkunst 

skal give elever mod på at præge vores virkelighed og styrke deres medansvar for omverden? 

 

Olga Dysthe har samarbejdet med skoletjenesten ved flere museer i Danmark omkring et projekt, 

der undersøger museumspædagogikkens potentiale som medborgerskabsfremmende (Dysthe 

2012). Undersøgelsen konkluderer, at museerne gennem dialogbaseret undervisning er med til at 

fremme elevernes medborgerskabskompetencer gennem flerstemmighed og dialog i mødet med 

kunsten. Denne undersøgelse har inspireret mig til at undersøge, om den dialogbaseret 
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undervisning også kan noget særligt, hvis billedkunstfaget skal arbejde med medborgersskab. Er 

dialog i samspil med arkitekturundervisning en givende arbejdsform, hvis eleverne skal udvikle 

kompetencer, der gør dem i stand til at være aktive, reflekterende deltagere i samfundet?  

1.1	  Problemformulering	  

På baggrund af de tanker og overvejelser jeg har gjort mig i ovenstående, er jeg kommet frem til  

følgende problemformulering: 

 

1.2	  Begrebsafklaring	  og	  emneafgrænsning	  

Ved at fremme medborgerskab menes, at undervisningen arbejder mod, at eleverne lærer hvordan 

nogle sociale og kulturelle udfordringer kan løses politisk-demokratisk samt give dem en 

forståelse for skolen og samfundet som fælles styrer af en række grundlæggende værdier, 

principper og formål. (Lauritzen 2011) Der opereres med flere medborgerskabsidealer, men på 

grundet opgavens omfang beskæftiger denne opgave sig kun med demokratisk medborgerskab.  

 

Dialogbaseret undervisning skal forstås ud fra Dysthes definition af begrebet, hvor undervisning 

er baseret på en dialogisk forståelse af meningsskabelse og kommunikation (Dysthe 2012:45). 

Det betyder, at mening skabes og udvikles gennem dialogisk interaktion og samarbejde mellem 

mennesker i en given situation. Opgaven arbejder ud fra en forestilling om, at dialog kan være 

både verbal, skriftlig og billedlig. Dysthes begreb det flerstemmige og dialogiske klasserum vil i 

opgaven benævnes som et dialogisk og flerstemmigt læringsrum.  

 

Arkitektur er tilknyttet flere områder og dækker ikke alene bygninger, men skal ses som de 

fysiske rammer, der omgiver mennesket. Arkitekturundervisning forstås i denne kontekst som 

undervisning, der beskæftiger sig med arkitekturfeltet gennem pædagogisk praksis. Arkitektur 

kan med fordel indgå i flere forskellige fag, og eftersom denne opgave tager afsæt i 

billedkunstfaget vil jeg i det følgende undersøge arkitekturundervisningens særlige potentiale ud 

fra et billedkunstfagligt perspektiv.  

Hvordan kan billedkunstfaget fremme medborgerskab gennem at arbejde dialogbaseret med 

arkitekturundervisning? 
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2.0	  Metode	  

2.1	  Læringssyn	  

Mit læringssyn er inspireret af Olga Dysthe og hendes forståelse af et socialkulturelt læringssyn, 

der vægter dialog og samspil i læreprocessen (Dysthe 2007) og Knud Illeris læringsteori (Illeris 

2007). Med udgangspunkt i en sociokulturel forståels af læring og Illeris læringsteori dannes et 

grundlag for et konstruktivistisk syn på læring. Det betyder, at jeg både ser eleverne som 

konstruktører af læring samtidig med, at læring ses som en proces, der konstrueres gennem 

social interaktion. Eleverne forstås derfor som hele mennesker og ikke bare intellekter, der skal 

fyldes med viden. Det kobles til et helhedssyn på undervisning, hvor læreren skal tænke både 

sociale, kognitive, følelsesmæssige og kropslige aspekter med i undervisningen.  

	  
2.2	  Hypotese	  

Jeg arbejder i denne opgave ud fra en hypotese, om at billedkunstfaget kan være med til at 

opfylde de krav folkeskolens formålsparagraf sætter i forhold til, at folkeskolen skal forberede 

eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre 

(Fælles Mål:2009). Hypotesen bygger videre på, at dialogbaseret tilgang til 

arkitekturundervisningen kan noget særligt i dette henseende. 

 

For at besvare min problemformulering vil jeg arbejde både teoretisk og empirisk. Dele af de 

forskellige teorier vil benyttes som analyseredskabet i forbindelse med analysen af det empirien.  

Nedenstående redegøres for opgavens teorietiske begrundelse og den empiriske 

indsamlingsmetode. 

2.3	  Teoretisk	  begrundelse	  	  

Jeg har valgt at præsentere min teori i forhold til opgavens tre hovedemner medborgersskab, 

arkitekturpædagogik og dialogbaseret undervisning. Følgende teoretikere danner primært 

grundlag for opgavens teori, videre vil sekundære teoretikere citeres og nævnes i teoriafsnittet 

for at belyse emnernes bredde.  

2.3.1	  Medborgerskab	  

Ove Korsgaard, professor i pædagogik, har i sit pædagogiske arbejde redegjort for forskellige 

medborgerskabsforestillinger. Jeg benytter hans beskrivelser af demokratisk medborgerskab, og 

hvad der ligger i begrebet medborger for at belyse, hvad elevernes dannelse, set i lys af 

medborgerskabsidealet, skal lede frem i mod.    
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Diderich Benner, professor i almen pædagogik, forsøger i sin almen pædagogisk teori at 

sammentænke dannelse og medborgerskab. Han argumenterer for en ikke-affirmativ pædagogik, 

hvor dannelse ses som menneskets søgen efter mening gennem handlen i forskellige praksis. Jeg 

vil i analysen anvende hans begreb om ikke-affirmativ pædagogik for at undersøg mit 

undervisningsforløbs inden for de forskellige praksisområder samt undersøge undervisningens 

ikke-affirmative forhold. 

 

Bo Lauritsen, pædagogisk konsulent og projektleder for projektet ’Medborgerskabsuddannelse’,  

beskæftiger sig i hovedsag med den didaktiske side af medborgerskab, og han bygger sine teorier 

og overvejelser på Korsgaards medborgerskabsforståelse. Jeg vil gøre brug af Lauritzens 

didaktiske planlægnings- og evalueringsmodel for medborgerskabsundervisning, der er skabt på 

baggrund af forskellige medborgerskabsprojekter i EU's regi. Denne model benyttes for at 

undersøge, hvorledes empiriens undervisningsforløb tager højde for de forskellige dimensioner, 

som medborgerskabspædagogikken består af.  

	  2.3.2	  Arkitekturpædagogik	  

Lektor Ingelise Flensborg beskæftiger sig med arkitekturpædagogik og er relevant i denne 

sammenhæng, da hun argumenterer for, at undervisning i arkitektur kan fremme medborgerskab. 

Hendes teorier benyttes til at argumentere for mit undervisningsforløbs tematiske relevans samt 

til at undersøge kvaliteten og læringspotentialet i undervisningsforløbet.  

2.3.3	  Dialogbaseret	  undervisning.	  

Olga Dysthe, professor i pædagogik, er kendt for sit engagement inden for dialogbaseret 

undervisning. Hun bygger sine teorier i hovedsag på Bakhtin og betoner flerstemmighed som 

særlig væsentlig i dialogbaseret undervisning (Dysthe 2007). Begrebet flerstemmighed anvendes 

som et omdrejningspunkt for analysen og som overordnet mål for den dialogbaserede 

undervisning, da begrebet indeholder et kommunikativt læringspotentiale, som står centralt i den 

dialogbaserede praksis. Dysthe omtaler Nystrand og Gamorans undersøgelse af, hvad der 

fremmer dialogisk kommunikation. Deres begreber autentiske og åbne spørgsmål, optag og høj 

værdsætning benyttes løbende i analysen for at fremhæve aspekter ved undervisningen, som 

skaber grundlag for flerstemmighed. 

2.4	  Empirisk	  begrundelse	  	  

Med afsæt i problemformuleringen vil jeg analysere, diskutere og vurdere opgavens empiri ud 

fra et hermeneutisktilgang. Den hermeneutiske meningsfortolkning anvendes for at nå frem til en 

gyldig og almen forståelse af  empirien.  
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”Inden for humanistisk videnskab er begrebet ”hermeneutik” brugt om metoder, der er baseret 

på fortolkning af menneskelige handlinger og udtryk” (Rønholt 2003:73). 

 

Opgavens undersøgelse er baseret på et planlagt og gennemført undervisningsforløb, hvor jeg 

selv var deltagende aktør. Dette er dokumenteret ved undervisningsplanen (bilag 1 og 2) 

videooptagelser fra undervisningen (bilag 3) og et fokusgruppeinterview (bilag 4). De tre 

følgende empiriafsæt er valgt på baggrund af, jeg ønsker at opnå et nuanceret empirigrundlag, 

som er med til at belyse min problemstilling  fra forskellige vinkler og positioner - både gennem 

lærerdidaktiske overvejelser, konkrete eksempler fra praksis samt elevernes oplevelse af 

forløbet. 

 

Empiriafsnittet starter med en kort beskrivelse af undervisningsforløbet. Undervejs beskrivelses 

kort udvalgte aspekter på baggrund af min logbog, der bruges til at skabe en dybere forståelse for 

episoder og hændelser gennem skriftlig refleksion (Bjørndal 2007:72). Her under beskrives dele 

af et videooptag, der indeholder en dialog mellem lærer og elevgruppe. Videooptagelse benyttes 

for at fastholde mest mulig information i et pædagogisk øjeblik og for at fremme refleksion over 

samspil og kommunikationsprocesser (Bjørndal 2007:102). I denne kontekst undersøges, 

hvorledes billedsamtalen og dialogen benyttes i klassens pædagogiske praksis.  

 

Til sidst beskrives et fokusgruppeinterviewet med seks elever. Her gengives samtalens 

interviewguide for at præsentere undersøgelsens formål. Dette er med henblik på at skabe en 

forståelse for de interviewede elevers perspektiv samt afprøve deres forståelse for det aktuelle 

emne, de havde arbejdet med de sidste seks uger. Denne metode er derfor særlig relevant, da jeg 

har brug for indsigt i hvordan eleverne oplever og anvender den viden og erkendelse, de har 

erhvervet sig i undervisningen til den videre analyse. Interviewet er transskriberet (bilag 4). 

2.4.1.	  Vurdering	  af	  empirisk	  materiale	  

Mit undersøgelse giver en begrænset empirisk grundlag, da den kun bygger på ét forløb 

gennemført i én enkelt klasse. Logbog, fokusgruppeinterview og videooptagelser er kvalitativt 

orienterede metoder (Harboe, 2006), der giver et bredt billede af få undersøgelsesenheder og er 

velgenet for at skabe en dybere forståelse for det problemkompleks jeg studerer. Jeg er på den 

baggrund bevidst om at opgaven ikke kan give et generelt svar som per definition  kan overføres 

til andre undersøgelser. Konklusionen i denne opgave må derfor tolkes som erfaringer som er 

undersøgt og analyseret i dybden, og som giver et svar i forhold til de konkrete data 

undersøgelsen omfatter, men  ikke nødvendigvis  er et svar i andre undersøgelser.  

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Bacheloropgave 2013 – Læreruddannelsen Zahle 
Berit Kvam, 080206 

 9 

3.0	  Medborgerskab	  	  

3.1	  Medborgerskab	  som	  dannelsesideal	  i	  folkeskolen	  	  

Dannelse forstås og fortolkes på forskellige måder, men et fællestræk, der står centralt for 

dannelse, er forholdet mellem det enkelte individ og fælleskabet. Folkeskolen som  

uddannelsesinstitution har dermed et dobbelt formål, da dens opgave består både i at hjælpe 

eleverne med at udvikle sin individualitet samtidig med, at eleverne skal dannes til aktører i en 

fælles tilværelse. (Oettingen 2007:47) 

 

For det fællesskab, som den danske stat udgør, har der i lang tid overvejende eksisteret en 

sproglig, etnisk og religiøs enhedskultur, hvor mindretallet har tilpasset eller indordnet sig den 

herskende kultur. De senere år er denne enhedskultur blevet kraftigt udfordret af indvandring, 

globalisering, informationsteknologi, relativering af normer og øget individualisering (Korsgaard 

2004:29). Medborgerrollen betragtes  som en  god ballast  at have med i mødet med de nye 

udfordringer  i det senmorderne samfund (Ulrich 2007). I tilknytning til dette er ideen om 

demokratiske medborgerskab som pædagogisk ideal dukket op. I de seneste år er 

medborgerskabsbegrebet blevet en vigtig del af folkeskolens dannelsesideal, noget som ses i 

folkeskoleloven, der skriver i §1. Stk. 2: Folkeskolen skal (...) skabe rammer for oplevelse, 

fordybelse og virkelyst så eleverne udvikler (...) baggrund for at tage stilling og handle og §1, 

stk. 3 Folkeskolen skal forberede eleverne  til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd 

og demokrati (Fælles Mål 2009).  

 

Der eksisterer ingen entydig definition af begrebet medborgerskab, men Korsgaard skelner 

mellem en formel/juridisk dimension og en subjektiv, identitetsmæssig og psykologisk 

dimension (Korsgaard 2007:24ff). Det betyder, at medborgerbegrebet prøver at indfange den 

enkelte borgers identitetsmæssige forhold til det politiske-juridiske fællesskab, som borgeren 

indgår i. I bred forstand er en medborger et individ, der føler et tilhørsforhold til det 

demokratiske fællesskab, kender sine rettigheder, pligter og ansvar og i praksis deltager i og 

tager medansvar for de fælleskaber, som borgeren føler sig som en del af (Lauritzen 2011). 

Medborgerskab udspiller sig i en række forskellige fællesskaber, som individet indgår i. 

Individets identificeringsmæssige dimension omfatter derfor både globale, nationale, regionale 

og lokale fællesskaber, og det kan også gælde de nære fællesskab, som skolen og den enkelte 

klasse (Korsgaard 2007:34ff). 
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Hvilken betydning medborgerskabsbegrebet får for undervisningen afhænger af, hvordan  

demokrati og medborgerskab defineres. Forståelsen for demokrati har to modpoler, hvor den 

liberale demokratiforståelse baserer sig på individernes rettigheder, mens den republikanske 

demokratiopfattelse fremmer fællesskabet (Korsgaard 2007:30). Ulrich opstiller på bagrund af 

dette fire forskellige idealer for den demokratiske medborgerrolle: Den oplyste tilskuer, hvor 

idealet er koncentreret om oplysning. Medborgeren skal holde sig orienteret om 

samfundsspørgsmål, og følge med i det politiske system og dets funktion (Ulrich 2007:30). Den 

politiske (for)bruger, hvor medborgerskabsidealet er centreret  om aktiv deltagelse i de 

intentionelle sammenhænge der berører den enkeltes hverdag. I denne sammenhæng bliver 

argumentation og forhandlingsmæssige kompetencer afgørende for at kunne fremme personlige 

interesser (Ibid.). Fællesskabs-demokraten, hvor aktiv deltagelse i det lokale er det vigtige. 

Deltagelsens formål er at afdække fælles værdier og traditioner, og fællesskabets interesser er det 

væsentlige fremfor personlige behov (Ibid.). Dialog-demokraten, hvor medborgerskabsidealet 

handler om aktiv deltagelse i de politiske offentligheder, og kompetencer som lydhørhed og 

empati over for andre parter i dialogen samt evne til at se ting fra flere perspektiver, er centrale 

kompetencer (Ibid.). 

 

3.1.1	  Almen	  danneles	  og	  medborgerskab	  

Benner er relevant at fremhæve, da han har forsøgt at forme en almen dannelsesteori, der 

medtænker forholdet mellem dannelse og medborgerskab samt deres integration i en 

skolesammenhæng (Oettingen 2007:60). Ifølge Benner er det, der kendetegner mennesket og 

fælleskabet, at vi som mennesker gennem handling eller praksis, selv kan udkaste og formgive 

vores eksistens. Benner argumenterer for, at der findes en fælles menneskelig praksis. Mennesket 

forholder sig til sig selv og til fællesskabet gennem en etisk, politisk, økonomisk, æstetisk, 

religiøs og pædagogisk praksis. De fællesmenneskelige praksis stræber ikke efter et bestemt 

resultat eller mål, men har den konsekvens, at dannelse i et moderne perspektiv ikke kan forstås 

som noget bestemt og harmonisk (Oettingen 2001). Benner taler her for en ikke-affirmativ 

pædagogik, der for medborgerskabstanken betyder, at individets deltagelse i samfundet på 

forhånd ikke har et bestemt udfald og resultat. Benner understreger, at det at være medborger 

ikke er en fastlagt størrelse, men noget som først skal læres for at kunne vide, hvad der forventes 

og kræves af en borger. 

 

For skolen medfører Benners almene praksisteorier, at skolen gennem undervisning skal 

forberede elevernes fremtidige deltagelse i fælles offentlig perspektiv (Oettingen 2007:64).  

Skolens undervisningsopgave består således i at muliggøre lærings- erkendelses- og 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Bacheloropgave 2013 – Læreruddannelsen Zahle 
Berit Kvam, 080206 

 11 

erfaringsprocesser gennem de for skellige praksisområder. Undervisningens opgave handler ikke 

om at bekræfte bestemte politiske, demokratiske, etiske, religiøse, æstetiske eller pædagogiske 

værdier, men gennem undervisning at eksperimentere med forskellige syn på verden således, at 

eleverne får en reflekterende tilgang til deres selv- og verdensforhold  (Oettingen 2007:64).  

 

3.2	  Medborgerskab	  som	  pædagogisk	  kategori	  

Det er en udfordring at begrebsliggøre medborgerskab som en pædagogisk kategori, da 

medborgerskab er en overfaglig problematik, der ikke kun angår det enkelte fag, men som 

potentielt kan være et perspektiv i alle fag (Andersson m.fl. 2007:213). Helt overordnet kan 

medborgerskabspædagogik, om det så skal være et eget fag, et faglig element eller dække hele 

skolens virke, have følgende overordnede læringsmål: 

 

At eleverne lærer, hvordan nogle sociale og kulturelle udfordringer kan løses 

politisk-demokratisk, samt give dem en forståelse for skolen og samfundet som et 

fælles rum styret af en række grundlæggende værdier, principper og formål.        

(Lauritzen 2011) 

 

Medborgerskab i en pædagogisk kontekst skal ses problemorienteret, men det kan være svært at 

finde medborgerskabsfagets eller fagelementernes eksemplariske problemstillinger. 

Problemorienteringen afhænger af, hvilke samfundsproblemer, der identificeres som de mest 

pressende i samfundet (Andersson m.fl. 2007:215).  

 

I forlængelse heraf kan følgende model benyttes til planlægning, gennemførelse og evaluering af 

en medborgerskabsundervisning. Modellen kan bruges som inspiration til at skabe 

undervisningsforløb, hvor der arbejdes med alle fire dimensioner. Når den pædagogiske praksis 

kun fokuser på enkelte dimensioner i modellen, arbejdes der ud fra en minimal 

medborgerskabsforståelse, hvorimod hvis alle fire områder er i spil, opereres der med en 

maksimal medborgerskabsforståelse (Korsgaard 2007:257).  

 
Model 1: Elementer i det gode pædagogiske medborgerskabsprojekt – en planlægnings- og evalueringsmodel 

(Lauritzen 2011) 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Bacheloropgave 2013 – Læreruddannelsen Zahle 
Berit Kvam, 080206 

 12 

1. Vidensdimension 

Viden om: 

• Rettigheder og pligter 
• Demokrati 
• Diskrimination 
• Civilsamfundet m.m.  

2. Identitetsdimension 

Refleksion over: 

• Identitet 
• Tilhørsforhold 
• Værdier 
• Etik m.m. 

3. Inklusiv dimension 

Læringsmiljøet som  ramme om inklusion: 

Sikkerhed og tryghed: socialt, psykologisk og 
fysisk 

Medbestemmelse, medejerskab, mening 

4. Kompetencedimension 

Færdigheder i: 

Aktiv deltagelse og medbestemmelse 

Mulighed for at udvikle færdigheder i 

medborgerskab og opøve handlekompetence som 

aktiv medborger: Det politiske spil, den politiske 

omgangsform, forhandling, forståelse for love og 

reglers betydning. 

 

Undervisningen skal så vidt mulig arbejde med alle fire dimensioner således, at eleverne får 

mulighed for at opbygge viden – om fx civilsamfundet, foreninger og organisationer 

(vidensdimensionen), at eleverne får mulighed for at reflektere over, hvem de er og deres 

tilhørsforhold og holdninger til de udfordringer og dilemmaer  undervisningen stiller dem 

overfor (identitetsdimensionen), at undervisningen medtænker elevernes medbestemmelse og 

tryghed (inklusionsdimensionen) samt at undervisningen opøver eleverne i medborgerskabs- 

færdigheder, både den politiske alfabetisering og færdigheder for konfliktløsning, argumentation, 

forhandling og mobilisering (Kompetencedimensionen) (Lauritzen 2011). Hvis en maksimal 

medborgerskabsforståelse er målet, skal eleverne deltage aktivt i processer og forløb, der 

benytter hele spekteret af medborgerskabsdimensioner (Korsgaard 2007:257). 

4.0	  Arkitekturpædagogik	  

4.1	  	  Hvorfor	  arbejde	  med	  arkitektur	  folkeskolen?	  

Efter faget billedkunst blev indført i 1994, er arkitektur blevet en del af fagområdet. 

Billedkunstfaget opererer med en bred betegnelse for billeder, og begrebet er blevet udvidet til 

visuelle udtryk i Fælles Mål fra 2009. Faget er blevet mere orienteret mod den visuelle kultur og 

arkitektur har fået en mere fremtrædende plads som følge af, at der er større fokus på 

omgivelserne og billedes funktion inden for andre fagområder (Dael m.fl. 2010:62). Ifølge 

Fælles Mål 2009 er formålet med undervisning i arkitektur at: Vi er brugere af arkitektur, 
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bygninger og deres rum, byer, havner, pladser, torv og landskabelige omgivelser. Det er derfor 

betydningsfult, at eleverne lærer at sanse, registrere og vurdere de nære fysiske omgivelser. Det 

er i høj grad en træning i at kunne opleve med hele sanseapparatet.  

 

Arkitektur er en del af den brede visuelle kultur mennesket daglig agerer i. Visuel kultur  

omfatter visuelle fænomener, der er menneskeligt fremstillet eller tolket, og som har en 

tillægsfunktion eller kommunikativ, æstetisk betydning og nydelsesværdi. Visuel kompetence 

vedrører evnen til at se, bruge og reflektere over det man ser gennem at beskæftige sig med 

væsentlige dele af den visuelle verden, mennesket er omgivet af (Arvedsen 2005). Arkitekturen 

og visuelle miljøer er et fænomen indenfor den visuelle kulturen, der kan sige noget om 

samfundet,  formidle byens historie og  fortælle om menneskerne, der bruger det pågældende 

rum og deres værdier (Dael m.fl. 2010). Rummet signaliserer, hvad det kan benyttes til afhængig 

af, hvordan det er udformet (Flensborg 2010:76), derfor er det nødvendigt, at eleverne opøver 

visuelle kompetencer til at afkode og reflektere over de visuelle miljø de møder i hverdagen.  

 

Flensborg og Møller fremhæver de sidste års stadig øgende debat blandt borgere  om 

byplanlægning og byfornyelse, som et argument for, at billedkunstfaget og andre fag i 

folkeskolen skal give børn et bedre kendskab til deres nærmiljø og byens arkitektur således, at de 

senere kan være aktive deltagere i debatten om byens bebyggelse på en kvalificeret og bybevidst 

måde (Flensborg og Møller 1993). De bliver støttet i sine teorier af arkitekten Bjarke Ingels, der 

mener, at skolen i højere grad bør fokusere på arkitektur i undervisningen, da det indeholder et 

bredt læringspotentiale og bidrager til at bevidstgøre eleverne om, at de vokser op i et 

demokratisk samfund, hvor de har mulighed for at være med at påvirke og forme sine fysiske 

omgivelser og morgendagens samfund (Dael 2010:67).  

 

At medvirke til forandring af det arkitektoniske rum kræver omverdens-kompetence. Det 

betyder, at eleven gennem undervisning skal udvikle menneskelige muligheder for at forstå 

omverden, at gribe den og at begribe den og om at overskride grænser (Flensborg og Møller 

1993). For at opnå det må eleverne opøve kompetencer gennem sansebaseret orientering  i de 

rumlige omgivelser og søge erfaring og kundskab i mødet med både det fysiske og sociale miljø. 

Hvis målet i sidste ende er medindflydelse og deltagelse i forandring af sit miljø, er det derfor 

første skridt på vejen at have kendskab til sit miljø og forholde sig aktivt til det.  

4.2	  Forskellige	  erfarings-‐	  og	  virksomhedsformer	  	  

Der er mange måder at gribe arkitekturundervisningen an, og udvælgelsen og begrundelsen af, 

hvad der inddrages, er op til den enkelte lærer, det samme er, hvilke metoder og tilgange der 
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benyttes. Selv om der er fleksibilitet i forhold til didaktiske overvejelser, påpeger Flensborg, at 

det er en fordel at arbejde med arkitektur som et helhedsorienteret emne, der giver mulighed for 

forskellige former for erfaring (Flensborg og Møller 1993:17). 

 

For at opnå kompetencer inden for arkitektur og fremme børnenes bybevidsthed bør eleverne 

selv være skabende, konstruktive og selvvirksomme. Når det handler om at udvikle sansemæssig 

eller æstetisk kompetence, er der forskellige måder eleven kan være virksom på. Flensborg 

fremhæver Brodersens opstilling af fem æstetiske virksomhedsformer (Brodersen 1985) som bør 

indgå i arbejdet med æstetisk læreprocesser. Disse lyder som følgende:  

• Oplevelsesmæssige virksomhed 

• Håndværksmæssige virksomhed 

• Udtryksmæssige virksomhed 

• Analytisk virksomhed 

• Kommunikativ virksomhed  

 

Arkitekturundervisning bør tænkes som en vekselvirkning mellem forskellige 

virksomhedsformer og rumme mulighed for at være virksom indenfor disse fem felter. Videre 

fremhæver Flensborg, at arkitekturforløb bør være baseret på elevernes nære erfaringer og 

bevægelsesmuligheder samt bidrage til sansende erkendelse. Derudover  er det en fordel at 

medtænke kollektive udtryksprocesser, hvor eleverne får mulighed for at diskutere erfaringer og  

arbejde skabende for at kommunikere (Flensborg 2010:75).  

5.0	  Dialogbaseret	  undervisning	  

5.1	  Dialogbaseret	  undervisnings	  teoretiske	  forankring	  

Dialogbaseret undervisning bygger på den sociokulturelle teori, hvor kundskab  konstrueres   

gennem interaktion og samarbejde mellem mennesker, som er situeret i en bestemt kontekst 

(Dysthe 2012). Dysthes teorier er inspireret af Bakhtin1. Det væsentlige kendetegn ved Bakhtins 

teori er, at mening opstår i samspillet mellem dem, der kommunikerer, og responsen fra den 

anden er det aktiverende princip, der skaber forståelse (Dysthe 2005:218). Hovedargumentet for 

et dialogbaseret læringsmiljø ligger i sprogets centrale betydning i læreprocessen. Der er en tæt 

                                                
1 Mikhail Bakhtin (1895-1974) er en russiske sprog, litteratur og kulturteoretiker, som ikke direkte beskæftiget sig med  pædagogik, men hans 

teorier om dialog og flerstemmighed og  har været til stor inspiration for nutidige teoretikere,  der arbejder indenfor det dialogpædagogiske felt.    

2 Begreberne stammer fra en omfattende undersøgelse, hvor et forskerteam undersøgte den mundtlige klasserumsdiskurs i mere end 1000 
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forbindelse mellem sprog og tænkning, og sprogets mulighed for at skabe mening mellem 

mennesker (Dysthe 2005).  

5.2	  Hvad	  kendetegner	  dialogiske	  undervisning	  

Dysthe fremhæver, at brugen af dialog ikke skal forstås som, at det kun er brugen af samtale, der 

gør undervisningen dialogisk, men at det der primært gør undervisningen dialogbaseret er, at 

underviseren skaber nødvendige rammer for dialogisk kommunikation (Dysthe 2012:46). Dysthe 

opererer med betegnelserne det monologiske og det dialogisk klasserum. Det monologiske 

klasserum kendetegnes ved at formidle, reproducere og teste kundskab, hvor kundskaben er 

fastlagt på forhånd, mens det dialogiske klasserum er præget af interaktion  mellem læreren og 

eleverne, hvor mening og kundskab skabes undervejs i samspillet mellem de deltagende aktører 

(Dysthe 2005). En undervisning er sjælden kun monologiske eller kun dialogisk, men bevæger 

sig i feltet mellem de to modpoler.  

 

Dysthe påpeger, at  dialogen også kan være monologisk i form af, hvordan den er struktureret. 

En monologisk dialog kendetegnes ved, at eleverne fylder de tomme felter ind, i det læreren 

spørger efter og samtalen ikke er knyttet til elevernes erfaringer (Ibid. 220).  

 

Grundlæggende træk ved et dialogiske læringsmiljø er, at al interaktion har dialogiske 

dimensioner,  og forståelse er aktivt og socialt, således, at mennesket finder mening sammen. En 

klasse eller elevgruppe vil altid være potentielt flerstemmigt. Begrebet flerstemmighed er et 

udtryk for en kommunikativ situation, hvor både social, kulturel og sproglig forskellighed får 

plads, idet deltagere får lov til at give udtryk for det, de står for på deres egne vilkår  (Ibid. 60). 

Videre er det nødvendigt, at eleverne lærer at se hinanden som ressourcepersoner, have respekt 

for hinandens ord, vilje til at lytte og bruge de andres ord som tankeredskab (Ibid.). 

Forskellighed og konfrontation af divergente stemmer ses her som en ressource, og potentialet 

for læring er størst, når forskellige syn konfronterer hinanden, da det her giver eleverne mulighed 

for at finde sit eget indre overbevisende ord (Dysthe 2012:61).  

 

Der er flere måder at praktisere dialogisk undervisning, men Nystrand og Gamoran fremhæver 

de tre følgende punkter som væsentlige for at fremme dialogisk kommunikation: autentiske 

spørgsmål, optag af elevsvar og høj værdsætning af det eleverne siger 2 (Ibid. 229ff). Autentiske 

og åbne spørgsmål er et redskab til at involvere eleverne i undervisningssamtaler, hvor de 

                                                
2 Begreberne stammer fra en omfattende undersøgelse, hvor et forskerteam undersøgte den mundtlige klasserumsdiskurs i mere end 1000 

klasserum i USA. Den kvantitative studie viste målbare og signifikante forskelle på kundskaber i de forskellige klasser, alt efter graden af og 

typer af samtaler som blev anvendt.  
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udfordrer deres forståelse og tænkning. Autentiske spørgsmål kendetegnes ved, at læreren ikke 

kender svaret på forhånd og spørgsmålet giver eleverne mulighed for selv at reflektere, da der 

ikke findes et facitsvar. Denne form for spørgsmål understeger, at eleverne er vigtige medspillere 

og læring, er en aktiv proces. Optag af elevsvar betyder, at underviseren inkorporerer elevernes 

svar i næste spørgsmål, noget som fører til, at eleverne får mulighed for at reflektere videre over 

det som vedkommende selv har sagt. Optag kræver, at der lyttes, for at medspillerne skal kunne 

slå ned på det vigtigste og bygge videre på det (Dysthe 2005:27). Dette må øves og praktiseres i 

flere omgange både af lærer og elev før at samtalen kan blive dialogisk. Høj værdsætning af det 

eleverne siger, betyder, at læreren bygger videre på det, som eleven siger, og således styrer 

samalens videre forløb. Hvis dette benyttes regelmæssigt af læreren, signaliseres det, at elevernes 

ideer og tanker er værdifulde. Kommentarer som  godt og flot er værdsætning på lavt niveau, da 

det ikke specifikt fortæller noget om hvad der er godt (Ibid). 

 

5.3	  Billedkunstfagets	  dialogiske	  potentiale	  

Billedkunstfaget har en lang tradition om at anvende samtale som  erkendelse- og 

evalueringsværktøj gennem billedsamtaler. Billedsamtaler er en verbal samtale, der tager afsæt i 

elevernes oplevelser af billeder og er med til at stimulere brug af billedterminologien og skærpe 

elevernes iagttagelse (Fælles Mål 2009 Billedkunst:32). Samtalen kan være en dialog mellem 

læreren og den enkelte elev eller udmunde sig som en klassesamtale. Billedsamtalerne kan 

systematiseres efter forskelige tilgange og forskellige kategorier som indhold, form, funktion og 

materiale/teknik (Ibid. 33). At benytte forskellige samtaleformer er vigtige for, at eleverne skal 

opnå ny erkendelse om forhold vedrørende indhold og fremstillingsformer, som de kan bruge til 

efterfølgende arbejdet. Samtidig er samtalen et værktøj til at udvikle elevernes sprog om billeder 

(Ibid.), De forskellige samtaleformer kan være intuitive, sansende, analytiske og reflekterende.  

Løbende billedsamtaler i forløbet er ligeledes en metode til dialog mellem lærer og elev, hvor 

eleven kan hjælpes til at rykke videre i sin læreproces. Billedsamtalen besidder et dialogisk 

potentiale i kraft af, at mening og forståelse skabes i møde med fællesskabet, og at eleverne får 

ny erkendelse gennem mødet med de forskellige stemmer deltagerne bidrager med. Alt efter, 

hvordan læreren formår at styre samtalen med autentiske spørgsmål og optag af elevsvar, og høj 

værdsætning, kan billedsamtalen optræde mere eller mindre dialogisk.  

 

I billedkunstfaget kommunikeres der ikke kun verbalt, men i lige så høj grad gennem 

billedsproget. Det betyder, at udsagn kan have en æstetisk form, men dette aspekt ved 

dialogteorien er stadig ikke udforsket (Dysthe 2012:209). I den billedskabende proces, hvor 

eleverne selv skaber billeder og udtrykker sig visuelt, ligger også et dialogisk potentiale i det, 
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billedligsproget kan udtrykke noget andet og noget mere end verbalsproget. I den billedskabende 

proces findes der ingen facit. Målet er fremfor alt, at eleverne skal eksperimentere med billeder 

og udvikle et personligt billedudtryk. Således får alle elever en reel stemme og flerstemmighed 

skabes, idet eleverne får lov til at give udtryk for det, de står, på deres egne vilkår (Dysthe 

2012:60). 

6.0	  Empiri	  

Empirien i denne opgave er hentet fra min praktikperiode på fjerde årgang,  hvor jeg i 

billedkunst planlagde, gennemførte og evaluerede et forløb med en 4. klasse, der omhandlede 

emnet byrum. Forløbet strakte sig over seks uger og indeholdt både undervisning i og 

undervisning med arkitektur. Projektet var bygget på ”lad om” processer, hvor elevernes  ønsker 

og drømme om, hvordan de byrum de dagligt færdes i, kan se ud, hvis de fik lov at bestemme. 

Undervisningsforløbet var planlagt ud fra både en billedkunstfaglig- og almen dannende 

målsætning. Hovedvægten i forløbet lå på det billedkunstfaglige, hvor en 

medborgerskabsdannende tanke var tænkt som et supplement.  

6.1	  Planlagt	  og	  gennemført	  undervisningsforløb	  

Første lektion startede med, at læreren præsenterede emnet og spurgte eleverne om, hvad de ved 

om arkitektur og byrum. Eleverne kom med bud på hvad det kan være ved at give eksempler på 

forskellige bygninger og steder. Der snakkes videre om, hvad en arkitekt laver. En billedsamling 

med billeder af forskellige byrum fra Danmark vises for at eksemplificere emnet. Læreren 

startede en billedsamtale ved at spørge ind til de viste billeder med spørgsmål som hvordan ser 

byrummet ud, hvem tror du bruger byrummet og hvordan er stemningen her? Enkelte elever var 

meget aktive i samtalen, mens de fleste sad og lyttede. Da billeder fra deres nærmiljø vises, blev 

deltagelsen i samtalen stor, og de fleste elever havde noget at sige til billederne.  Lektionerne 

afsluttes med at eleverne fik en praktisk opgave, hvor de skulle lave et kort over deres 

favoritbyrum.  

 

Forløbet fortsatte med, at vi i den følgende uge tog på udflugt til forskellige byrum i nærmiljøet, 

hvor elevernes sansemæssige perception og oplevelse af rummet var det vi primært arbejdede 

med (Bilag 2). Formålet var, at eleverne skulle lægge mærke til de forskellige byrum de bevæger 

sig i og blive opmærksom på arkitekturens påvirkning af menneskers ageren i byrummet. Planen 

var at besøge tre forskellige steder, en aktivitetspark med træningsapparater og boldbane, en 

park/kirkegård og en ubebygget grund midt i byen. Eleverne stod i rundkreds, hvor de blev bedt 

om at sætte ord på det de så, hørte og lugtede. Øvelsen startede med, at eleverne lukkede deres 
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øjne. Der var stor aktivitet og eleverne fortale om deres sanseoplevelser. Derefter talte de om, 

hvad byrummet bruges til og elevernes egne erfaringer med det pågældende rum. Næste opgave 

var, at eleverne skulle ændre perspektiv og lade som om de var en genstand på pladsen, for 

eksempel basketballkurven eller græsset, og fortælle, hvordan pladsen så ud fra deres perspektiv. 

Spørgsmål som, hvordan er det at være en basketballkurv og hvad ser græsset dernedefra? 

Denne form for rollespil, er legende, og eleverne kom med mange sjove forslag og meget latter.  

Ikke alle elever deltog i lige stor grad i denne  øvelse. Planen var, at  eleverne skulle rundt i par 

og føle og mærke på forskellige materialer, som de skulle beskrive og lave gnidetryk af.  Denne 

øvelse blev droppet, da jorden var dækket af sne og vejret gjorde det for besværligt. Sanseturen 

blev også forkortet af samme årsag.  

 

Ugen efter blev klassen delt ind i tre grupper på hver 7-8 elever, der hver især skulle arbejde med 

et sted i nærmiljøet, de gerne ville forandre eller forbedre. Eleverne kom med forslag til 

forskellige steder i nærheden af skolen og begrundelser til, hvorfor det kunne være interessant at 

arbejde med det bestemte sted. Fordelingen blev afgjort ved, at eleverne stemte om, hvad de 

helst ville arbejde med. Inden grupperne gik ud og arbejdede blev der i en klassesamtale talt om, 

hvordan gruppearbejdet  kan og bør foregå, og eleverne blev præsenteret for begreber som at 

argumentere, diskutere, lytte til hinanden, indgå kompromis og afstemning. De tre næste ugers 

lektioner blev brugt til, at grupperne besøgte de udvalgte byrum, tog billeder, skitser og 

udarbejdede undersøgelser, som de tilbage på skolen bearbejdede gennem visueller brainstorms 

og modeller med konkrete forslag til, hvordan de ønskede byrummet skulle se ud. Eleverne 

arbejdede med en sansende- og kritisk forholden til byens arkitektur, som de bearbejdede og 

formidlede gennem praktisk billedarbejde. 

 

Forløbet blev afsluttet med, at grupperne viste deres model og forklarede og begrundede  

løsningsforslaget for resten af klassen. På grund af tidspres, fik eleverne ikke mulighed for at 

forberede sig på præsentationen. I nedenstående vises et kort uddrag af transskriptionen af 

elevpræsentationen (bilag 3), hvor gruppen, der har arbejdet med den ubebyggede grund, 

præsenterer sit løsningsforslag. I det udvalgte klip deltager 7 elever og læreren i dialogen, og 

resten af klassen er tilhørere.  

 

Gruppen starter med at fortælle om modellen og, hvad de har valgt at lave. Læreren spørger ind 

til  det, som eleverne siger og stiller spørgsmål til deres model. 

 
Lærer: Hvorfor har I valgt at have de forskellige ting der? Jeg kan se I har lavet mange træer?  

Elev 1:. Det er hyggeligt med træer og det giver god luft. 
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Elev 3:  Jeg tror faktisk det var Eskil og Emils idé. Eskild skulle bestemme hvad der skulle være 

der og det første han sagde var SKOV! 

Lærer: Ja, så hvorfor vil I have en skov midt på Nørrebro?  

Elev 2: Det er bare en fed forandring.  

Elev 5: Ja det er noget nyt, noget friskt.  

Lærer: Ja, det er rigtigt. Det er en meget stor kontrast til det der finder der i dag.  

Elev 6: Og så var det også for at de har lavt et koncept, de lige har begyndt på, som heder 

hundred tudsen træer i byen.  

Lærer: Hvad er det for et projekt? 

Elev 6: Et projekt som de lige har begyndt på, har jeg set, forskellige steder som de sætter 

plakater op. Der graver huller og planter træer.  

Lærer: Så det havde i lyst til at være med til, det projekt? 

Elev4: Ja, det har vi lyst til. 

Elev 2: Ja, grøn by! 

Lærer: Supergodt 

Elev 3: Ja, også er det også mere hyggeligt med lidt grønt i stedet for alt for det der skrald. 

 

Senere drejer samtalen ind på, hvorledes eleverne har arbejdet og samarbejdet.  

 

Elev 3: Vores model er lidt overfyldt med ting, for vi havde så mange forskellige ideer.  

Lærer: Men det er jo kun godt, det viser at I er kreative og har mange ønsker for pladsen. Flot. 

Hvordan blev i enig om, hvordan I skulle gøre det?  

Elev 5: Vi snakket bare sammen. Kom med ideer og diskuteret masse! 

Lærer: Så diskuteret masse. Hvordan delte I det så op?  

Elev 1: Vi valgte selv. Nogen ville gerne lave den ting, og nogen sagde de gerne ville lave 

bænke eller cykelstativ. Vi har fået lov til at lave de vi selv ville.  

Lærer: Så alle fik lave noget de selv ønsket at forandre eller forbedre? 

Elev 1: Ja.  

Lærer: Det er også en god måde at arbejde på. Det har været sjovt at se, hvor godt I har arbejdet 

sammen. I har hele vejen samarbejdet godt og diskuter med hinanden for at finde ud hvordan 

deres model skulle se ud. I har indgået kompromis for å få en god model. I har virkelig vist at I 

kan samarbejde.  
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6.3	  Fokusgruppeinterview	  	  

Guiden til fokusgruppeinterviewet var en række spørgsmål, som skulle afdække forhold 

vedrørende elevernes læring og oplevelse af forløbet. Undersøgelsen informerer om følgende 

punkter: 

Hvad ved eleverne om byrum? 

Hvorledes arbejdet grupperne med projektet? 

Hvad synes eleverne selv de har fået ud af forløbet? 

 

Fokusgruppeinterviewet blev gennemført i slutningen af praktikforløbet med 5 informanter og 

tog form som en afslutningssamtale, der fungerede som et afsluttende og evaluerende element. 

Eleverne kendte ikke spørgsmålene på forhånd, noget som skabte en naturlig og åben dialog. Jeg 

tænkte over min formulering og graden af åbenhed/lukkethed i forhold til, hvilke spørgsmål der 

blev stillet til gruppen. Interviewet blev optaget på lydbånd og senere transskriberet og vedlagt 

opgaven. For konkret ordveksling se bilag  4.  

7.0	   Analyse	   og	   diskussion	   af	   centrale	   tema	   på	   baggrund	   af	   teori	   og	  

praksis.	  	  	  

I det følgende vil opgavens empiri holdes op mod den tidligere beskrevne teori for at vurdere, 

analyse og diskutere, hvilket læringspotentiale, der ligger i den dialogbaseret pædagogik i  

tilknytning til arkitekturundervisning samt, hvordan dets særlige potentialer kan fremme 

elevernes medborgerskabskompetencer. Analysens første del fokuserer på, hvordan den 

dialogbaserede undervisning lykkes i samspil med arkitekturundervisningen. Afsnittet deles i to 

underafsnit; flerstemmighed og variation af virksomhedsformer som tilsammen udgør vigtige 

aspekter ved undervisningen. I anden del af analysen ses undervisningsforløbet i lyset af 

medborgerskab som dannelsesmål, hvor undervisningsforløbets medborgerskabsfremmende 

potentiale belyses.  

7.1	  Flerstemmighed	  	  

I arbejdet med undervisningsforløbet var der enkelte udfordringer, der var betydelige for, 

hvorledes den dialogbaserede undervisning kunne lykkes. Rammefaktorer som, at underviseren 

var praktikant og ikke kendte klassen og deres lærerforudsætninger samt, at billedkunstfaget kun 

har to lektioner per uge på timeplanen - noget som begrænser muligheden for relationsarbejdet, 
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og mulighed for at planlægge undervisningsdifferentiering og forløbets omfang. Dette begrundes 

nedestående. 

 

For at få øje på elevernes erfaringer, interesser og potentialer, og samtidig skabe en dialogisk 

atomsfære, startede forløbet derfor med en indledende samtale om emnet. Indledningssamtalen 

blev struktureret af læreren og eleverne bidrog med input.  En billedsamling, som viste et bredt 

udvalg af forskellige byrum blev vist og læreren formulerede både lukkede spørgsmål (Fx: Hvad 

er arkitektur? Er det nogen der ved hvor dette er?) og autentiske spørgsmål, (Fx: Hvis du var i 

dette byrummet, hvad ville du så ha lavet?) for at skabe dialog. Til at starte med var det  

krævende at få eleverne med i dialogen omkring billederne, noget som kan skyldes flere faktorer. 

Den lave deltagelse kan bunde i manglende tryghed og relation til den nye underviser. Videre 

kan elevernes kendskab til samtaleformen være afgørende, da de måske ikke rigtig viste, hvad 

der blev forventet af dem. Den tredje faktor, der så ud til, at påvirke deltagelsen, var 

billedudvalget i billedsamlingen. Billederne viser forskellige byrum i København og andre byer. 

Billedsamlingen starter med billeder fra bl.a. Kongens Nytorv og Frederiksberg Have – steder 

enkelte af eleverne aldrig har været og derfor ikke kender til. Da billeder fra Nørrebro og deres 

lokalområde dukker op på smartboardet, erfaredes  en større deltagelse og et dialogisk samspil, 

der var præget af flerstemmighed opstod. Det var ikke længer læreren som førte en monologisk 

dialog, hvor eleverne fyldte ind de tomme felter i det læreren spurgte efter. Ved at styre dialogen 

over til elevernes lokalmiljø, knyttedes  samtalen an til elevernes hverdagserfaringer og de fik 

fortalt om oplevelser og holdninger de havde til de forskellige byrum. Samtalen bevægede sig 

med dette fra at være monologisk til at blive dialogisk og var med til at skabe og tydeliggøre en 

deltagerkultur, ved at eleverne oplevede, at de blev lyttet til og taget alvorligt.  

7.1.1	  Udnyttelse	  af	  flerstemmighedens	  læringspotentiale	  	  

4. klassen bestod af elever med forskellig baggrund og forskellige opfattelser, dette gør ikke 

automatisk læringsrummet flerstemmigt. Udfordringen for læreren var at tilrettelægge 

undervisningen således, at den potentielle flerstemmighed blev udnyttet på en læringsmæssig 

konstruktiv måde. I følgende ses eksempler fra empirien, hvor flerstemmigheden udnyttes 

hensigtsmæssigt og andre gange, hvor det lykkes mindre godt.  

 

I indledningssamtalen spørger læreren eleverne om, hvad arkitektur er. Her kommer eleverne på 

banen med mange forskellige forslag, og det bliver tydeligt at se, hvordan elevernes forskellige 

svar giver temaet bredde. Flere elever bidrager med deres tanker og perspektiver på arkitektur og 

enkelte responderer på det hinanden og læreren siger. Læreren benytter undervejs elevernes 

udsagn til at bygge videre på og kommer med  ekspertviden og opklaringer.  Læreren kunne selv 
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præsentere emnet for eleverne med et monologisk foredrag, men ved at deres egen stemme blev 

inddraget, skabes en større nærhed til emnet.  Dette er et eksempel på en samtale, hvor mange 

elever bidrager, hvilket giver temaet større bredde (Dysthe 2012). 

 

Sanseturen i lokalområdet gav muligheder for flerstemmighed gennem en sanseorienteret tilgang 

til arkitektur. Formålet med denne tur var, at eleverne skulle udforske et velkendt fænomen, altså 

de byrum de kender fra dagligdagen. Fremfor at formidle kundskab og fagtermer, handlede 

denne lektion om at give eleverne mulighed for at bruge deres sanser for at lægge mærke til, 

hvilke forskelle der er mellem forskellige byrum, og hvordan de selv bliver påvirket af 

byrummet. Den sanseorienterede tilgang er inkluderende, da det ikke handler om at finde et 

facitsvar, men at percipere med hele kroppen og sætte ord på sine følelser. Gennem at 

sprogliggøre oplevelser, fornemmelser og tanker træner eleverne deres 

kommunikationsfærdigheder, og deres refleksion og opmærksomhed omkring arkitekturens 

udformning. I første del af øvelsen, hvor eleverne bliver bedt om at sætte ord på det, de ser, 

lugter og hører, er der stor aktivitet og mange, der har noget de ønsker at dele. Her benyttes 

autentiske og åbne spørgsmål, der retter sig til elevernes oplevelse af byrummet. Det gør, at de 

alle har kvalificerede svar at bidrage med. Eleverne lægger mærke til mange forskellige ting, og 

bidrager derfor med at udvide hinandens opmærksomhed og oplevelse af byrummet, i kraft af 

hinandens stemmer. Nogle elever er bedre til at sprogliggøre oplevelserne end andre, og her 

udnyttes de kommunikativt dygtige elever for at hjælpe de andre på vej. De elever, der ikke kan 

finde ord for det de sanser, hører de andres svar og får mulighed for at bruge de samme ord eller 

associere til nye. Det kan fungere positivt i forståelsesprocessen for hele klassen, da deltageren 

supplerer og viderefører hinandens tanker og benytter hinandens ord som tankeredskab, så 

stemmerne på den måde interanimerer hinanden (Dysthe 2012:196).  

 

I gennemførslen af undervisningsforløbet blev det klart, at flerstemmighed ikke skabes kun ved 

at flere taler. Gennem gruppearbejde fik eleverne mulighed for at  gå i dialog med hinandens 

meninger og holdninger til, hvorledes byrummet skulle forandres. Her oplevede eleverne, at 

deres holdninger ikke altid var ens, og de forskellige stemmer gik i konfrontation med hinanden. 

Eleverne blev udfordret til at argumentere og begrunde sine synspunkter overfor gruppen for at 

finde en fælles løsning på opgavens udfordring. I dette ligger et stort læringspotentiale ved, at 

eleverne skal finde ud af, hvad de selv kan stå inde for, de skal finde frem til sit eget indre 

overbevisende ord (Dysthe 2012:). I den proces er det netop nyttigt at møde andre konceptuelle 

systemer og andre måder at tænke på for, at både den, der taler og de der lytter kan lære at se 

tingene fra forskellige vinkler og få øje på ligheder og forskelle i hinandens forslag (Dysthe 
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2012:61). Lærerens rolle er at anskueliggøre dette for eleverne, men læreren formåede i løbet af 

undervisningsforløbet i ringe grad at sætte de forskellige synspunkter op imod hinanden for at 

tydeliggøre forskelle og ligheder. Således udnyttes ikke det flerstemmige potentiale, der ligger i 

konfrontationen af forskellige stemmer.   

 

Empiriundersøgelserne omfatter ikke elevernes konkrete gruppesamtaler fra værkstedsarbejdet, 

men på baggrund af mine oplevelser og erfaring fra praktikken viser det sig, at mange elever 

ikke lytter til hinanden, men har kun sit  fokus på, hvad de selv skal sige. I dette tilfælde benytter 

eleverne ikke optag af hinandens svar og forslagene bygger ikke videre på det, de andre siger. 

Her formår deltagerne ikke at skabe en produktiv samtale, hvor stemmerne interanimerer med 

hinanden (Dysthe 2012:196). Det førte i flere tilfælde til konflikter indad i grupperne og det blev 

i løbet af forløbet tydeligt, at der var brug for at udvikle gruppearbejdet som undervisningsform, 

hvor respekten for de andres ord og evnen til at lytte og benytte de andres ord som tankeredskab 

øves (Dysthe 2012:61).  

 

Dialogteorien fremhæver divergente stemmer og kontraster som læringsfremmende (Dysthe 

2012:209), men i gruppearbejdet, hvor eleverne i fællesskab skulle lave en model, er der kun den 

første fase, der indeholder denne konfrontation af stemmer.  Ret hurtigt er eleverne nødt til at 

opnå en enighed om, hvordan opgaven skal løses for at kunne fuldføre opgavens mål. Empirien 

viser, at det derfor ikke er nok med en flerstemmig dialog, der kun vægter divergente stemmer, 

men eleverne skal også kunne indgå i samtaler, hvor målet er enighed og konsensus. Dette gør, at 

eleverne også skal lære at argumentere og træffe beslutninger i fælleskab med sine medelever. 

Dette oplevedes som en udfordring  for to af grupperne, og læreren var nødt til at gå ind at 

mægle og assistere eleverne i processen til at finde en fælles løsning.   

7.1.2	  Lærerens	  rolle	  	  

Lærernes rolle i det flerstemmige læringsrum er ikke kun at lægge til rette for dialog, men også 

sørge for at læringspotentialet, der ligger i dialogen bliver udnyttet (Dysthe 2012). Udfordringen 

i praktikken var  på den ene side, at lade eleverne komme til ordet og benytte det, som eleverne 

siger videre i samtalen, samtidigt med, at læreren skal udnytte sin egen faglige viden og udfordre 

eleverne med ny viden.  

 

Ud fra empiriundersøgelserne kan det konstateres, at lærerens rolle i dialogen forandres alt efter, 

hvilken samtaleform billedkunstundervisningen benytter og, hvilket mål undervisningen arbejder  

i mod. I indledningssamtalen var formålet at etablere en kontakt med eleverne og skabe en 

deltagerkultur, hvor eleverne føler sig trygge til at deltage. Dette prægede lærerens rolle i forhold 
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til at stille autentiske spørgsmål og benytte optakt og høj værdsætning af det eleverne bibringer 

samtalen, så de føler sig trygge til at deltage aktivt. I billedsamtalerne var fokus på billeder eller 

det fysiske byrum som eleverne bevæger sig i. Læreren udnytter her elevernes egne oplevelser 

og sansning i samtalen, ved at spørge ind til, hvad de kan se, høre og lugte. I værkstedssamtalen 

er lærerens rolle at støtte eleverne i at løse den praktiske opgave og hjælpe gruppen til at fungere 

som et arbejdsfællesskab.  

 

I  præsentationssamtalen af modellerne, prøver lærerne at give plads til gruppernes tanker om det 

produkt de har lavet, og gennem spørgsmål til modellen, få den enkelte elevs betragtningsmåder 

frem. Lærerens bidrag til præsentationssamtalen opsummeres, ses det på denne måde:  

 

 

 

Fordelingen af taletiden i præsentationssamtalen viser, at dette er en samtale, hvor eleverne får 

mulighed for at bidrage i stor grad. Det er også naturlig eftersom samtalens formål er at 

præsentere elevproduktet for resten af klassen. Lærerens rolle er her at styre samtalen med åbne 

og lukkede spørgsmål, som giver eleverne mulighed for at reflektere over deres valg. Ud fra 

ovenstående oversigt kan, der tolkes, at læreren benytter forskellige måder at spørge ind og 

værdsætte det eleverne kommer med i samtalen. Lukkede spørgsmål er nogle gange nødvendig 

at benytte i dialogen, men bidrager i lav grad til, at eleverne udfordres til at reflektere selv,  men 

fremstår mere som test- eller opklarende spørgsmål. Eksempel på dette ses i lærerens 

formuleringer - så i bor i nærheden? og så alle fik lavet noget de selv ønskede at forandre eller 

forbedre? (bilag 3) Gennem at stille autentiske spørgsmål ind til deres produkt, som fx: hvorfor 

har I valgt at have de forskellige ting der?, udfordres eleverne til at sætte ord på sine tanker og 

begrunde gruppens valg. I præsentationssamtalen svarer eleverne, at det var nogen, der kom med 

ideen om at lave en skov og det ville de gerne være med til. Ved at videre spørge hvorfor vil I 

have en skov midt på Nørrebro? laves et optag af elevsvaret. I næste spørgsmål styrer læreren 

dialogen  således, at  eleverne får mulighed for at uddybe sine overvejelser og flere stemmer 

Lukkede spørgsmål IIII 

Autentiske spørgsmål IIIIII 

Optag af elevsvar IIIIII 

Høj værdsætning II 

Lav værdsætning IIIII 

 

 
Taletid 

 
minutter 

 
procent 

 
Elever 

  
3 min 22 sek 

 
76,5% 

 
Lærer 

 
1 min 2 sek 

 
23,5% 
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kommer med i samtalen.  Læreren anvender i præsentationssamtalen som oftest udtryk som godt, 

fint og rigtigt  til at vise, at hun værdsætter og hører det, eleverne siger. Det er lav værdsætning 

af  elevsvar (Dysthe 2012:74).  Det er derimod de gange læreren formår at optage elevsvaret i 

videre samtale eller når læreren viser, hun tager elevsvaret alvorligt og begrunder, hvorfor 

elevens bidrag er godt, at høj værdsætning benyttes (Ibid.). Eksempel på, hvor høj værdsætning i 

præsentationssamtalen i større grad kommer til udtryk, er når en elev lidt usikkert siger: Vores 

model er lidt overfyldt med ting, for vi havde så mange forskellige ideer. Læreren svarer her: 

Men det er jo kun godt, det viser at I er kreative og har mange ønsker for pladsen. I har også 

være rigtig produktive som har nået at lave alle de ting.  Flot! Udsagnet bidrager ikke til videre 

samtale, men er rosende og tydelig i, hvorfor deres arbejde har været godt.  

7.1.2.1	  Opsummering	  

Ud fra ovenstående kan, der tolkes, at flerstemmighedens læringspotentiale i denne 

sammenhæng ligger i, at eleverne lærer at udnytte hinandens ord som tankeredskab og i mødet 

med forskellige stemmer opnås ny erfaring. Gennem at sprogliggøre sanseoplevelser, øves både 

elevernes individuelle kommunikationsfærdigheder samtidig med det fremmer refleksion i mødet 

med hinandens stemmer. Gennem gruppearbejde og dialog opøver eleverne 

samarbejdskompetencer, lærer at lytte, argumentere, begrunde sine synspunkter og se tingene fra 

forskellige perspektiver. For at dette potentiale skal opfyldes, kræves det, at læreren giver plads 

til dialog og elevdeltagelse i undervisningen, inddrager elevernes erfaringer samt er bevidst om, 

hvilke samtaleformer og spørgsmål, der benyttes. Undersøgelsen af empirien viste, at 

ovennævnte  fungerede godt i undervisningen, men læreren kun i lille grad formåede at etablere 

en tryg deltagerkultur og udnytte flerstemmigheden ved at sætte forskellige udsagn op mod 

hinanden.  

 

7.2	  Variation	  af	  virksomhedsformer	  

Med udgangspunkt i Flensborgs teorier om, hvad en alsidig arkitekturundervisning bør 

indeholde, er undervisningsforløbet Nørrebros byrum  planlagt således, at det skal være en 

vekselvirkning mellem forskellige virksomheds- og erkendelsesformer.  

 

Elevernes sanselige oplevelser gennem direkte kontakt med byrummet danner i forløbet grundlag 

for den sansende virksomhedsform. Denne sansemæssige undersøgelse af skolens nærmiljø retter 

sig mod de visuelle, auditive, kinæstetiske, haptiske og taktile kvaliteter af byrummet (Buhl og 

Flensborg 2011:116), Her bliver elevernes erfaringer og sanseindtryk genstand for 

undervisningen for at tydeliggøre, hvordan byrummets udformning påvirker mennesket. Gennem 
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praktisk aktivitet i det fysiske rum, udforskes byrummets sansemæssige kvaliteter gennem at 

mærke, hvorledes overfladerne føles, hvordan rummet virker, og hvad rummet kan bruges til. 

Dette bidrager til en personlig erfaringsdannelse og konstruktion af viden om byrummet (Ibid. 

:117). Meget af denne viden lagres som tavs, implicit viden, og kan ikke nødvendigvis omsættes 

umiddelbart til verbalsproget. Ved at inddrage en dialogisk samtale, kan nogle af de eksplicitte 

erfaringer og oplevelser åbnes op og bidrage til ny forståelse blandt eleverne. Her arbejdes med 

æstetiske erkendelser i relationen med de andre elever, og ny mening findes sammen med andre 

(Ibid:124). Ved at italesætte, hvad der giver følelse af ubehag og velbehag i forskellige byrum, 

bevidstgøres eleverne om, hvorledes miljøet er udformet samt, hvordan det er med til at påvirke 

vores ageren i rummet. Videre oplever eleverne forskellige byrum og bevidstgøres om deres 

forskelle, noget som kan være med til at starte en refleksion over, hvad der for den enkelte er et 

godt bymiljø.  

 

Den udtryksmæssige virksomhed, hvor de skulle eksperimentere og udvikle et formsprog med 

sigte på at udtrykke mening, fik eleverne kendskab til gennem kollektive udtryksprocesser, hvor 

hensigten var, at eleverne skulle diskutere erfaringer og  arbejde skabende for at kommunikere 

(Flensborg 2010). Gennem den praktisk-æstetiske proces med at bygge en model af byrummet, 

fik eleverne en mulighed for at sammenfatte sine oplevelser, erfaringen og forestillinger, som de 

tidligere i forløbet havde gjort sig i et rummeligt billede. Når eleverne skal sætte form på deres 

forestillinger på denne måde, kræver det refleksion og udvælgelse samt fantasi og viden. Den 

praktisk-æstetiske proces, gav lejlighed til at tydeliggøre  den tavse viden, som eleverne havde 

indsamlet gennem bevægelse i og sansning af byrummet. Den tavse, implicitte viden er ofte svær 

at sætte ord på og begribe med verbalsproget, men billedproduktionen gav eleverne nogle andre 

udtryksformer og erkendelsesmuligheder end den sproglige for at kommunikere en mening.  

Herigennem kan elevernes praktisk-æstetiske projekter og deres færdige modeller ses som 

meningsbærende udsigelser og en stemme i dialogen omkring, hvordan eleverne ønsker 

byrummet skal være indrettet.  

 

Forløbet gav kun delvis mulighed for at arbejde indenfor den håndværksmæssige 

virksomhedsform. Tidsaspektet og tilgængeligheden af materialer var begrænset, men på trods af 

dette viser eleverne en stor iver og gode færdigheder i at bygge modeller. Der var ikke meget tid 

til at fordybe sig i modelbyggeriet, men eleverne formåede at udnytte de tilgængelige materialer 

på en kreativ måde. De fik trænet sine håndværksmæssige kompetencer indenfor at bygge, 

sammenføje, lime, klippe, skære og tegne. Videre virkede det som om det at bygge modeller 
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hjalp flere elever med at forstå rumlige forhold og bidrog til en øget indsigt i byrummets 

funktion. 

Undervisningen rummer videre den analytiske virksomhed ved, at eleverne får mulighed for at 

udvikle evne til at analysere og vurdere arkitekturs relevans, betydning og kvalitet igennem 

gruppedialog og billedsamtaler. Et eksempel på dette er, når eleverne skal blive enige om, hvilke 

byrum de ønsker at arbejde videre med i gruppearbejdet. Her kommer de med mange forslag, 

som de skal begrunde. Gennem klassedialog kommer eleverne frem til tre steder, de synes har 

dårlig kvalitet og stort forbedringspotentiale.  I denne proces vurderes arkitekturens relevans og 

kvalitet ud fra elevernes egne perspektiver. Eleverne vurdered hovedsagelig miljøet ud fra en 

følelsesmæssig tilgang, hvor miljøets brugbarhed for leg og aktivitet stod i fokus.  

 

Den kommunikative virksomhedsform tilgodeses løbende gennem forløbet ved, at undervisningen 

benytter sig af den dialogbaseret tilgang og kollektive udtryksprocesser. Her får eleverne 

mulighed for at kommunikere deres erfaringer og synspunkter både gennem klassesamtaler, 

gruppearbejde og præsentation af produkt. Gruppernes modeller bliver i slutningen af forløbet 

præsenteret for resten af klassen og her fik eleverne mulighed for at fortælle om deres tanker og 

erfaringer knyttet til projektet. Herigennem fremmes den refleksive orientering ved at eleverne 

forholder sig til sin egen models meningsskabende udtryk i en kommunikativproces (Buhl og 

Flensborg 2011). 

 

Forløbet Nørrebros byrum var en et ”lad som om-projekt” som ikke førte til fysisk forandring af 

miljøet. Klassen kom med flere løsningsforslag på konkrete udfordringer i nærmiljøet, men 

elevernes løsningsforslag blev desværre ikke vist  for et bredere publikum og deres forslag blev 

ikke genstand for udvikling og forbedring af byrummet, andet end gennem elevernes visioner.  

 

Alle tre løsningsforslag eleverne lavede tog udgangspunkt i leg og mulighed for aktivitet i 

byrummet. Videre blev vigtigheden af den sociale dimension og muligheden for at være sammen 

med andre mennesker fremhævet. I to af modellerne var flere træer og mere beplantning en stor 

del af deres forslag til forbedring. Det viser, at eleverne har taget afsæt i egne følelser og 

erfaringer i arbejdet med opgaven og formåede at fremhæve aspekter med positive byrum som er 

vigtig i forhold til menneskets trivsel og tilhørighedsforhold.  

 

I undervisningsforløbet Nørrebros Byrum, er der dels blevet lagt vægt på italesættelsen af 

oplevelser, holdninger og tanker af forskellige byrum, dels på inddragelsen af praktisk-æstetiske 

opgaver. At arbejde i vekselvirkning mellem verbal dialog og praktisk-æstetiske læreprocesser, 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013



Bacheloropgave 2013 – Læreruddannelsen Zahle 
Berit Kvam, 080206 

 28 

giver mulighed for, at elever der har brug for det, bliver støttet i deres refleksion, da de 

forskellige virksomhedsformer og dialog kan fremhæve forskellige pointer ved det undersøgte 

rum. På denne måde kan der sluttes, at den diskursive og den praktisk æstetiske deltagerform i 

mange tilfælde interanimerer hinanden (Dysthe 2010), da de forskellige deltagelsesformer 

supplerer og kompletterer hinanden.  

7.2.1	  Opsummering	  

Forløbet indeholder mere eller mindre muligheder for at arbejde med alle fem 

virksomhedsformer. Det er derfor et emne som lægger til rette for mange måder at lære og erfare 

på og understøtter målet med, at den enkelte elev skal kunne tage udgangspunkt i egne 

forudsætninger og finde udfordring i undervisningen. Undersøgelsen af empirien peger videre på 

fordele ved at benytte dialog og æstetiske læreprocesser i vekselvirkning, da de to tilgange til 

arkitekturundervisning underbygger og supplerer hinanden.  

 

Udforskning, bevægelse og sansning af nærmiljøet  og aktiviteter i rummet er med til at udvikle 

elevernes omverdenskompetence og bybevidsthed. Undervisningsforløbet forsøger herigennem 

at lægge til rette for at, eleverne skal udvikle en viden om byrummet, som danner bagrund for 

stillingstagen og følelser omkring tilhørsforhold.  

 

7.3	  Medborgerskab	  

I følgende knyttes undervisningsforløbet (bilag 1) op mod medborgerskabsteori for at vurdere og 

analysere, hvordan forløbet fremmer politisk medborgerskab. Afslutningsvis vil den 

dialogbaserede arkitekturundervisnings særlige potentiale i et medborgerskabsperspektiv 

diskuteres.  

7.3.1	  Tematisk	  relevans	  

Undervisningens overordnede emne er arkitektur og byrum. Temaet er, hvordan forskellige 

byrum påvirker mennesket og i forlængelse heraf, hvordan kan de lokale byrum forbedres eller 

forandres ud fra elevernes perspektiv og ønsker. Dette viser, at temaet er udforskende og 

problemrettet, og således lever op til kravet om medborgerskabsundervisning skal være 

problemorienterende (Korsgaard 2007:214). Gennem deltagelse i undervisningsforløbet om 

byrum, bevidstgøres elevernes egen situation og holdning til lokalmiljøet, som de har mulighed 

til at være med at forme. Herigennem bekræftes ingen bestemte værdier eller holdninger, men 

eleverne gives mulighed for, via at eksperimentere med forskellige syn på og oplevelser af 

byrum,  udvikle et reflekterende  selv- og verdensforhold (Oettingen i Korsgaard 2007:64).  
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Byens pladser fortæller om samfundet udvikling og menneskers livsvilkår, og de fysiske rammer 

har stor  betydning for menneskets tryghed og tilhørsfølelse i byen. Eksempler fra nærmiljøet 

som benyttes i undervisningen, som Superkilen på Nørrebro, er et eksempel på netop, hvordan 

området har forandret sig i forholdt til områdets beboere og  benyttes for at tydeliggøre 

arkitekturens påvirkning af menneskets livsvilkår og tilhørsforhold. Gennem, at undervisningen 

arbejder netop med byrum i nærmiljøet fremmes elevernes følelsesmæssige tilknytning og de 

kan udvikle en større ansvarsbevidsthed overfor byens rum og deres muligheder (Flensborg 

1993).  

 

Det er svært at opstille eksemplariske problemstillinger i arbejde med medborgerskab, da 

fremtiden er uvis (Lauritzen 2011). Argumenter for, at emnet arkitektur og byrum kan være 

relevant i et demokratisk dannelsesperspektiv er, at det styrker børns fornemmelse for den tid de 

lever i, det befordrer forståelsen for regional identitet,  der gør eleverne mere kulturelt 

kompetente samt at det fremmer deres bevidsthed om, at de selv har kraft til at påvirke, hvordan 

deres omgivelser ser ud (Dael m.fl. 2010).  På baggrund af dette forberedes elevernes fremtidige 

deltagelse i den fælles offentlige praksis, hvor problemstillingen om, hvilket samfund vi former i 

morgen står centralt. (Oettingen i Korsgaard 2007:64)  

 

7.3.2	  Ikke-‐affirmativ	  pædagogik	  

Ifølge Benners almene dannelsesteorier, som medtænker medborgerskab, skal skolens 

undervisning muliggøre læring, erkendelse og erfaring gennem arbejde ikke-affirmativt med de 

forskellige praksisområder. (Oettingen i Korsgaard 2007:64)  Arkitekturundervisning som 

rummer dialog har et iboende potentiale til  at arbejde indenfor både den etiske, demokratiske, og 

æstetiske praksis med en mere eller mindre affirmativ tilgang. Ud fra den tidligere vurdering af 

forløbet Nørrebros byrum, kan der tolkes at dialogbaseret arkitekturundervisning lever op til 

kravet om at arbejde ikke-akkumulativt. Arkitekturundervisning drejer sig ikke om at læreren 

forklarer eleverne, hvorledes verden hænger sammen, men eleverne søger svar gennem 

selvvirksomhed og dialog. Undervisningen lægger således tilrette for, gennem eksperimenterer 

med forskellige syn på byrummet og arkitektur, at eleverne får en reflekteret tilgang til sine 

omgivelser og sin identitet (Oettingen i Korsgaard 2007:64).  
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7.3.2	  Undervisningsforløbet	  set	  i	  lyset	  af	  den	  didaktisk	  medborgerskabsmodel	  

I følgende afsnit sammenholdes og analyseres mit undervisningsforløb med den tidligere 

beskrevne didaktisk model for medborgerskabsundervisningen (se model 1). 

Undervisningsforløbets analyseres ud fra de fire dimensioner, der omfatter viden, identitet, 

inklusion og kompetence.  

 
Undervisningsforløbet beskæftiger sig i meget lille omfang med centrale medborgerskabsfaglig 

viden om rettigheder, demokrati, diskrimination, interkulturel kommunikation eller 

civilsamfundet, foreninger og lignende.  Det lykkes derfor ikke, at give eleverne adgang til en 

formel viden, der omhandler rettigheder, ansvar og pligter. (Lauritzen 2011) Det viser at 

vidensdimensionen i den didaktiske model for medborgerskabsundervisning, ikke er i spil i  

undervisningsforløbet.  

 

I gennem arbejdet med skolens lokalmiljø, fik eleverne mulighed til at overveje, hvad det gode 

bymiljø betød for dem. Eksempler på særlige byrum i nærmiljøet, som har taget højde for 

Nørrebros særpræg, forskellige kulturer og alternative måder at leve på er mange. Ved at 

undervisningen belyste disse steder, skabtes en anledning for eleverne til at reflektere over 

kulturel og lokal identitet. Gruppearbejder og praktisk-æstetiske læreprocesser gav eleverne 

mulighed for, at videre benytte sine refleksioner og tanker i samspil med andre og indgå i en 

diskussion om, hvad der er vigtig for både dem som individ og for fælleskabet, når byrum skal 

planlægges. Herigemmen fik eleverne lejlighed til at reflektere over deres identitet og ”hvem de 

er” i forhold til de udfordringer og dilemma, der opstår i arbejde med byfornyelsesopgaven 

(Lauritzen 2011). På denne måde tager undervisningsforløbet højde for  identitetsdimensionen 

ved, at eleverne fik mulighed til at træffe valg og aktivere følelser på bagrund af tilhørsforhold 

og personlige holdninger.  

 

Den inklusive dimension som vægter tryghed og medbestemmelse, arbejdet   

undervisningsforløbet kun delvis med. Undervisningen var præget af et undervisningsmiljø som 

inkluderer eleveres aktive deltagelse både gennem  dialog, gruppearbejde og praktisk-æstetiske 

læreprocesser. I beslutningsprocesser omkring, hvilke byrum der skulle fornyes eller forbedres, 

var elevernes medbestemmelse central. Her fik de gennem dialog og afstemning besluttet tre 

byrum som klassen synes kunne være interessant at arbejde videre med. Ved at eleverne gives 

medbestemmelse sikres det, at undervisningen virker meningsfuld og inkluderer deltagerne. I 

beslutninger om arbejdsformer, gruppedeling og målsætning derimod, var eleverne ikke 

involverede. Videre var det enkelte rammesætninger som tidsperspektiv og få billedkunsttimer, 
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som gjorde, at det ikke blev gjort særlig meget ud af at arbejde relationelt og skabe et trygt 

læringsmiljø. Det påvirkede deltagelsen i enkelte aktiviteter. I den dialogbaseret undervisning 

oplevedes det, som  en udfordring at få alle elever til at deltage i dialogen. I de fleste samtale var 

der elever, som meldte sig ud eller ikke bidrog aktivt. Mest markant var det i 

indledningssamtalen, hvor der kun var få elever der deltog i samtalen i begyndelsen. Jeg har 

tidligere nævnt flere mulige grunde til dette. Det tyder på,  at der var  mange som ikke følte sig 

komfortable med at tage ordet i klassen, men i stedet deltog som mere eller mindre aktive lyttere. 

Selv om der ikke var tid og mulighed for at arbejde med relationerne indbyrdes i klassen, kunne 

vi som undervisere med fordel have organiseret aktiviteterne anderledes for at prøve at skabe 

tryghed og øget deltagelse. For at lade alles stemmer komme til og skabe et trygt og sikkert 

læringsmiljø, kunne der været en større vekselvirkning mellem gruppedialog og  klassesamtale.  

I små grupper er det lettere for den enkelte at ytre sig i et trygt forum og komme til ordet med 

synspunkter  omkring hvad arkitektur og byrum kan være for en størrelse. 

 

Undervisningsforløbets styrke ligger i muligheden for at udvikle færdigheder i medborgerskab. 

Gennem forløbets varierede arbejds- og virksomhedsformer, fremmes elevernes egenaktivitet og 

færdigheder inden for at samarbejde, argumenter, deltage aktivt i diskussionen, indgå kompromis 

og lytte. Det er denne dimensionen også eleverne selv trækker frem i fokusgruppeinterviewet 

som eksempler på, hvad de har lært i løbet af forløbet. For eksempel fremhæver eleverne:  Vi har 

lært at høre på forskellige forslag og se at andre har gode ideer og jeg har lært at min mening 

ikke altid er den eneste rigtige (Bilag 4). Dette viser, at eleverne gennem undervisningen har 

udviklet færdigheder i at lytte til hinandens ideer og indgå kompromisser med gruppen. Videre 

siger en pige: Også har vi har lært at samarbejde med drengene. Det var vi ikke så gode til 

(Bilag 4). Her fremhæves samarbejdsfærdigheder og konfliktløsning som en stor del af 

læringspotentialet, der ligger i undervisningen. Endvidere kan elevernes anvendelse af 

afstemning og flertalsbeslutninger i gruppearbejdet tyde på at de har forståelse for den politiske 

omgangsform og beslutningsproces. I forlængelse af overstående kan der vurderes at 

kompetencedimensionen i høj grad er til stede i undervisningen. Undervisningen giver eleverne 

forudsætninger til og mulighed for at deltage aktivt i at lave positive forandringer, og 

herigennem udvikle handlekompetence.  (Korsgaard 2007:252)  

 

7.3.2.1	  Opsummering	  

Ud fra overstående, konkluderes der, at undervisningsforløbet ikke opfylder det maksimale 

medborgerskabsbegreb, da ikke alle dimensionerne i den didaktiske medborgerskabsmodel er i 

spil. Ved at hovedfokus ligger på identitet- og kompetencedimensionen, arbejder 
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undervisningsforløbet ud fra et smalt medborgerbegreb, der vægter personlig og kulturel 

tilhørsforhold og udvikler færdigheder indenfor dialog og samearbejde. Med brug af Ulrich 

termer om den demokratiske medborgerrolle betyder det, at undervisningen arbejder mod et 

medborgerskabsideal, der er en kombination af den politiske forbruger, fællesskabs-demokraten 

og dialog-demokraten. Det betyder at eleverne dannes til at kunne deltage aktivt i 

lokalsamfundet samt aktiv deltagelse i det politiske offentligheder, hvor målet er en skabende 

kolonisering af fremtiden (Ulrich 2007:30). Kompetencerne som eleverne i gennem 

undervisningen erhverver sig er at kunne argumenter ud fra private interesser at have blik for det 

fælleskabets bedste, være lydhør og empatisk over andre dialogpartnere, og have evne til at se 

ting fra forskellige sider (Ibid.).  

 

7.4	  Diskussion af	  dialogbaseret	  arkitekturundervisnings	  bidrag	  til	  demokratisk	  
medborgerskab	  
Arkitektur er et stort felt der indeholde mulige emner til både billedkunst og andre fag i skolen, 

og emnerne kan være med til at belyse mange aspekter af skolens målsætning. Set i lyste af 

medborgerskab som dannelsesideal, har arkitekturundervisning noget særligt at bidrage med. 

Byrummet er vores aktiviteters fysiske ramme og den påvirker den måde vi lever og de 

muligheder vi har for udfoldelse. (Flensborg m.fl. 1993) Vi som borgere i et demokratisk 

samfund mulighed for at påvirke, hvorledes de fysiske rammer indrettes gennem aktiv deltagelse 

i samfundsdebatten. Det første skridt mod medindflydelse og deltagelse i forandringen af 

bymiljøet, er kendskab til sit miljø og aktivt forhold sig til det. Gennem arkitekturundervisning 

får eleverne denne mulighed ved, at de udvikler omverdenskompetence og bybevidsthed samt 

bliver bevidst om menneskets påvirkning af byrummet. Gennem et ”lad som om-projekt” som 

forløbet Nørrebros byrum, gøres eleverne bevidste om byen og erfarer,  at deres oplevelser af og 

erfaringer med lokalmiljøet er af betydning. Arkitekturundervisning opfordrer eleverne til at tage 

stilling og  de gives mulighed til at begrunde og argumentere for sit syn på, hvordan byen bør 

indrettes ud fra individuelle perspektiv. Undervinsingen opøver på denne måde elevernes 

færdigheder til, at i fremtiden skulle deltage aktivt i den offentlige diskurs omkring, hvordan 

vores omgivelser skal formes.   

 

For at målet med aktiv deltagelse i den offentlige diskussion skal opnås,  er det vigtig at være 

klar over, at undervisningen også skal tydeliggøre, hvordan eleverne kan deltage i 

beslutningsprocesser om problemstillingerne angående hvad fremtidens byplanlægning byder på. 

Selv om det undersøgte undervisningsforløb ikke tager højde for det, er det væsentligt at 

undervisningen befordrer viden om, hvordan demokratiet er organiseret og kundskab om 

civilsamfundets forskellige organisationer og foreninger, er  væsentligt at medtænke i 
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arkitekturundervisningen. Videre er det en fordel at tænke stedsrelateret fremfor ”lad som om-

projekter” i arkitekturundervisningen, da det giver mulighed for faktisk indflydelse på steder i 

lokalområdet. På denne måde tydeliggøres elevernes mulighed for deltage i diskussionen og  de 

ser konkrete bidrag til forandring af byen.  

 

Ved at benytte en dialogbaseret tilgang til arkitekturundervisningen, lægger undervisningen til 

rette for, at eleverne deltager aktivt gennem både samtale og andre læreprocesser, og at deres 

stemmer respekteres og udnyttes i kontrast til andre stemmer (Dysthe 2012:233).  Gennem 

dialog om arkitektur og en undervisning, der vægter flerstemmighed, lærer eleverne at lytte til 

andre stemmer og se andres perspektiver, stille spørgsmål og søge svar sammen med andre.  

Herigennem indbefatter den dialogbaserede tilgang en mulighed for at træne centrale aspekter af 

medborgerskab ved, at eleverne opøver kompetencer og færdigheder i, at deltage i samtaler, 

formulere og begrunde egen stillingstagen, håndtere uenighed, udvikle respekt for mennesker 

med andre meninger, samt få erfaring med at løse problemer i fællesskab. Det er her, den 

dialogiske praksis og ideen om medborgerskab knyttes sammen og giver mening.  

 

I empiriundersøgelsen støder vi også på en udfordring mellem det, at på den ene side  åbne op 

for flerstemmighed og udfolde elevernes uensartede stemmer og på den anden side det 

strategiske behov for at søge konsensus og enighed for at eleverne skal kunne lave et fælles 

produkt. Dette er også et kendt dilemma i et demokratiske samfund og i gennem 

empiriundersøgelsen ser vi, at dette også udspiller sig på mikroplan i undervisningen.  

 
Det er nemt at fremhæve og forgylde, hvilket demokrati og medborgerskabspotentialet der ligger 

i dialog og gruppearbejde. Dialog er nærmest blevet et slagord der fremhæves som løsning på et 

mangefold af samfundets problemer (Dysthe 2010:236). Dette kan indebærer en overdreven 

forventning til brug af dialogen i pædagogisk praksis. Dialogbaseret undervisning har gerne øget 

forståelse og tolerance for hinandens ord som målsætning, men disse målsætninger er svære at 

måle. Ligeledes  kan det også svært at måle elevernes udbytte af æstetiske læreprocesser og 

medborgerskab. Empiriundersøgelsen har ikke direkte målt elevernes læringseffekt og 

selvrefleksion, hverken i forhold til dialogpædagogikkens kvaliteter eller målet om at fremme 

medborgerskab. Det gør, at jeg derfor i overstående kun kan pege på potentialer og muligheder 

for at fremme medborgerskab i undervisningsforløbet i henhold til temaet arkitektur og den 

dialogbaserede undervisning samt fremhæve elevernes egne tanker om egen læring gennem 

forløbet.  
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7.5.1	  Opsummering	  

Arkitektur er en del af det fysiske fællesskab mennesket agerer i og gennem 

arkitekturundervisning går eleverne aktivt arkitekturen i møde og opøver sin 

omverdenskompetence og  bybevidsthed. Herigennem forberedes eleverne til at tage stilling til 

arkitekturen og senere deltage aktivt i den offentlige diskussion om, hvorledes morgendagens 

fysiske miljø bør udformes. Hvis målet om aktiv deltagelse skal nås, er det ved siden af 

omverdenskompetence nødvendigt, at eleverne gennem undervisningen får en viden om, 

hvordan det demokratiske samfund fungerer og  oplevelse af, at deres tanker og meninger 

faktiske betyder noget.  

 

Den dialogbaserede tilgang til arkitekturen fremmer elevernes medborgerskabsfærdigheder inden 

for at argumentere, lytte,  deltagelse i dialog, respektere forskellighed og erfaring med at løse 

problemer i fællesskab. Dialogbaseret undervisning kan benyttes hensigtsmæssig i mange 

undervisningssammenhænge, men dialogens kvaliteter og formål er ofte ikke målbare og derfor 

svære at få målt læringsudbytte af.    

8.0	  Konklusion	  

At forberede eleverne til aktiv deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk 

samfund, er en central opgave for folkeskolen. Alternativer til, hvordan en undervisning skal 

planlægges for at fremme politisk medborgerskab, er mangfoldige.  

 

Undersøgelsen af empiri, har vist, hvilket læringspotentiale, der ligger i den dialogbaserede 

arkitekturundervisning. Undersøgelsen fremhæver dialogens mulighed for at udvikle elevernes 

verbal kommunikationsfærdigheder, evne til at se ting fra forskellige perspektiver og tolerance 

for hinandens meninger. Videre får eleverne chance for, gennem gruppearbejde og kollektive 

udtryksprocesser at udvikle samarbejdskompetencer og  håndtere uenighed og søge konsensus. 

Dette er alle vigtige  kompetencer og færdigheder at erhverve sig, hvis målet er aktivt deltagende 

medborgere. Gennem udforskning, bevægelse og sansning af arkitektur og aktiviteter i 

byrummet udvikles elevernes omverdenskompetence og bybevidsthed. Herigennem dannes et 

potentiale for stillingstagen til omgivelserne som er første skridt mod aktiv deltagelse i 

samfundsdebatten.  

 

For at udnytte det læringspotentiale, der ligger i den dialogbaserede arkitekturundervisningen, er 

det betydeligt, at læreren arbejder systematisk med dialog og fremhæver flerstemmigheden i 

klassen samt benytter forskellige virksomheds- og erkendelsesformer i arbejde med arkitektur. I 
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lærerens tilrettelæggelse, planlægning og gennemførelse af medborgerskabsundervisningen er 

det videre væsentligt at være opmærksom på dannelsens ikke-affirmative  forhold og lade 

eleverne  selv være virksomme med stoffet og gennem selvvirksomhed reflektere over individets 

forhold til fællesskabet. 

 

Det viser, at den hypotese jeg opstiller i starten af opgaven, i nogen grad bekræftes af den 

empiriske undersøgelse. Der kan konkluderes, at den dialogbaserede arkitekturundervisning, der 

ligger til grund for denne undersøgelse, beskæftiger sig med et smalt medborgerskabsbegreb, der 

vægter  identitets- og  kompetencedimension i forhold til medborgerskab. Det viser at 

billedkunstfaget har et tydeligt potentiale til at arbejde med medborgerskabsdimensioner som 

retter sig mod dialog, samarbejde og identitet. Hvis eleverne derimod skal erhverve sig en 

maksimal medborgerskabsforståelse, er ikke denne tilgang tilstrækkelig og det kræver at 

undervisningen medtænker en viden om demokratiet og arbejder med at udvikle en inkluderende 

deltagerkultur. 

9.0	  Handleperspektiv	  

Jeg kommer til at arbejde videre med dialog og arkitektur på mange forskellige måder i min 

fremtidlige praksis som billedkunstlærer. Medborgerskabsperspektivet  vil være naturligt at 

tænke ind i arbejde med arkitektur, men skal arkitekturundervisningen iboende medborgerskabs 

potentialer udnyttes bedst, vil jeg tænke emnet ind i en tværfaglig ramme. Således kan temaet  

belyses fra  forskellig faglige perspektiv og vidensdimensionen i medborgerskabsbegrebet bliver 

tilgodeset.  

 

Den empiriske undersøgelse har vist, at en knap tidsramme påvirker og elevernes oplevelse af og 

fordybelse i forløbet, noget som i sidste ende resulterer i et svagere læringsresultat. I fremtidlig 

forløb vil jeg derfor efterstræbe at afsætte mere tid til processen, hvor eleverne gives mulighed 

for fordybelse og udforskning af den både den sansende, undersøgende, produktive og 

kommunicerende  del af projektet. Samtidig vil en større vekselvirkning mellem dialog og 

praktisk æstetiske arbejdsformer være fordelsagtige for at tilgodese alle eleverne og samtidig 

lave en varieret undervisning.  

 

I fremtidlige arkitekturprojekter vil jeg bestræbe mig på at arbejde stedsrelateret og sørge for at 

elevernes forslag bidrager til forandring.  På den måde bliver elevernes forslag værdsat og taget 

alvorligt. Det kan være de helt små projekter som at have medbestemmelse på, hvorledes 

klasselokalet indrettes, til større områdeforandringer af. skolegården og byrum i nærmiljøet. Her 
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vil det være væsentligt at involvere flere parter og drage nytte af forskellige fagkompetencer 

gennem at tilknytte arkitekter og personer fra  områdets lokaludvalg eller lignende.  

10.0	  Perspektivering	  

Den dialogbaseret tilgang til undervisning medfører nogle udfordringer som. knytter sig til 

klasseledelse, deltagelse og inklusion. Det vil derfor være oplagt at undersøge hvordan læreren 

kan tilrettelægge og lede undervisningen således alle elever får større mulighed og motivation for 

at deltage. Cooperative learning er en overordnet betegnelse for en tilgang til organisering af 

aktiviteter i klasserummet, hvor deltagernes aktive samarbejde er centrum for læring. 

Samarbejde skal foregå systematisk gennem organiserede læringsmønster, der giver lejlighed til 

at alle elever kommer i dialog med andre og stoffet (Kagan og Stenlev 2006:11). Denne metode 

til at styre undervisningen kan være gavnlig at medtænke i planlægning og gennemførelse af 

dialogbaseret undervisning, da de forskellige læringsmønster indeholder en tidsramme, 

strukturering og gruppesammensætning, der sikrer alle elevers deltagelse. Cooperative learning 

kan være oplagt at medtænke ud fra et medborgerskabsperspektiv, da styringsredskabet har en 

klar demokratisk karakter ved, at de forskellige læringsmønster bidrager til at fremme centrale 

medborgerskabskompetencer hos eleverne (Kvam 2012:10).  

 

I forlængelse af dette kan der også være interessant at kigge på, hvorledes logbog og portfolio-

metoden kan anvendes i undervisningen for at fremme dialog mellem lærer og elev og styrke 

elevernes læring gennem løbende refleksion over den billedskabende proces.  

 

Videre viser den empiriske undersøgelse, at der i gruppearbejde og kollektive udtryksprocesser 

ikke kun er brug for Bakhtin-inspirerede samtaler, der vægter divergente stemmer, men at der i 

høj grad er brug for samtaleform, der søger enighed. Jürgen Habermas ser medborgerskab som 

en fredelig dialogisk form for kamp i den offentlige arena (Korgaard 2007:29) og danner på 

denne bagrund  teorien om den herredømmefri samtale, hvis mål er at skabe konsensus. Regler 

der skaber grundlag for denne samtale er sandhed - at tale i overensstemmelse med kendte fakta, 

sandfærdighed – at udtrykke sig i overensstemmelse med sin egen opfattelse af, hvordan verden 

bør være og rigtighed - at udtrykke sig i overensstemmelse med sine følelser (Habermas 2009). 

Det kunne været interessant at undersøge, hvorledes den konsensusstyrede dialog kan benyttes i 

samspil med den flerstemmige tilgang, og for at fremme kollektive praktisk-æstetiske processer.  
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Bilag	  1	  

 
Klasse:	  4b	  
Emne:	  Arkitektur	  
Tema:	  Nørrebros	  byrum	  
Lektioner:	  12	  	  
	  
Undervisningen	  skal	  lede	  frem	  mod,	  at	  eleverne	  har	  tilegnet	  sig	  kundskaber	  og	  færdigheder,	  der	  sætter	  dem	  i	  
stand	  til	  at	  	  

-‐ deltage	  aktivt	  i	  billedarbejde	  både	  i	  grupper	  og	  selvstendigt	  
-‐ undersøge	  og	  vurdere	  egne	  og	  andres	  billeder	  
-‐ kende	  til	  enkelte	  arkitektur-‐	  og	  designudtryk.	  
-‐ udforske	  materialekvaliteter	  i	  nærmiljøet.	  
-‐ fremstille	  skitser	  og	  billede	  på	  baggrund	  af	  iagttagelser	  og	  andre	  sanseoplevelser	  samt	  følelser	  og	  

forestillinger	  
-‐ præsentere	  egne	  og	  andres	  billeder	  
-‐ tage	  stilling	  til	  hvorledes	  de	  ønsker	  nærmiljøet	  skal	  formes.	  

 
 

Uge	  	   Mål	   Aktivitet	   Arbejdsmåde	  	   Lærerrolle	   Evaluering	  

	  48	   -‐Beskrive	  billeders	  
indhold	  og	  historie	  
gennem	  	  
billedsamtaler	  	  

	  

-‐	  Skærpe	  elevernes	  
opmærksomhed	  
omkring	  arkitektur.	  

Præsentation	  –	  hvem	  er	  vi,	  
hvad	  skal	  vi	  gøre	  de	  neste	  6	  
uger.	  
	  
Billedsamtale:	  	  
Hvad	  er	  en	  plads,	  torv	  og	  
park?	  
-‐	  Hvad	  er	  ens	  for	  alle	  
pladserne?	  
-‐	  Hvad	  er	  forskelligt	  ved	  
pladserne?	  
	  
Tegneopgave	  	  
“Bykort	  efter	  
hukommelsen”	  
prøv	  at	  tegne	  et	  kort	  over	  
det	  kvarter	  i	  byen,	  du	  bruger	  
mest.	  Sammenlign	  elevernes	  
kort.	  

	  
	  
	  
	  
Dialog	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Praktiske	  opgave	  

	  
	  
	  
	  
Ordstyrer,	  stiller	  
spørgsmål	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vejleder,	  
udfordrer	  

	  
	  
	  
	  
Billedsamtalen	  –	  
hvad	  ved	  
eleverne	  fra	  
før?	  
Åbne	  spørgsmål	  

Uge	  
49	  

-‐	   At	   eleverne	   får	  
sansemæssige	  
oplevelser	   af,	   hvordan	  
arkitektur	   påvirker	  
dem.	  
	  
-‐	   At	   de	   får	   skærpet	  
deres	   opmærksomhed	  
omkring	   arkitektur	   og	  
omgivelser	  
	  
-‐	  At	  eleverne	  opnår	  en	  
mere	   nuanceret	  
forståelse	   for	  
arkitektur	  
	  

Udflugt	  til	  pladser	  i	  
nærmiljøet	  –	  (se	  bilag	  2)	  	  
-‐	  lav	  små	  skitser	  af	  former,	  
linjer	  og	  mønstre,	  af	  
detaljer/farveprøver,	  
visuelle	  og	  verbale	  
materialebeskrivelser,	  
frotager.	  
	  
Hvis	  tid	  -‐	  tilbage	  på	  skolen	  
lav	  en	  harmonikafolder	  
/flipflap-‐figur	  
	  

registrering	  og	  
oplevelsestur	  
-‐	  fokus	  på	  
sansemæssig	  
perception,	  
oplevelseskvalitet
er	  og	  materiale	  
kvaliteter	  	  	  
	  
	  
	  

Ordstyrer	  	  
Vejleder	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Billedsamtalen	  –	  
hvad	  er	  
eleverne	  
opmærksomme	  
på?	  
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Uge	  
50	  

-‐	  Kende	  til	  enkelte	  
arkitektur-‐	  og	  
designudtryk.	  

	  
-‐	  Udforske	  
materialekvaliteter	  i	  
nærmiljøet.	  

Klassen	  deles	  i	  tre	  grupper.	  
Vælger	  en	  plads	  på	  
Nørrebro	  de	  gerne	  vil	  
forandre/forbedre.	  	  
	  
Ud	  og	  undersøg	  pladsens	  
funktion,	  trafik,	  arkitektur	  
og	  æstetik.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Praktisk	  
undersøgelse	  	  
-‐	  arbejder	  i	  
grupper.	  	  

Ordstyrer,	  stille	  
spørgsmål	  
	  
	  
	  
Igangsætter,	  
vejleder	  

Billedsamtale	  og	  
arbejdsark	  
	  
	  

Uge	  
51	  

-‐	  Skærpe	  elevernes	  
opmærksomhed	  
omkring	  arkitektur.	  
	  
-‐	  Anvende	  forskellige	  
materialer	  i	  
fremstillingen	  af	  plane	  
og	  rumlige	  billeder.	  

Arbejder	  videre	  med	  
fornyelsen	  af	  pladsen	  
grupperne	  diskuterer	  og	  
planlægger	  pladsen	  
kommende	  udformning.	  
	  
Visuel	  brainstorm	  
	  	  
-‐	  Lave	  tegninger	  og	  skitser	  
over	  de	  ønskede	  
forandringer.	  
-‐	  Der	  udarbejdes	  en	  model	  
af	  det	  endelige	  forslag	  med	  
kommentarer.	  

Arbejder	  i	  
grupper	  med	  
projektet.	  	  

Igangsætter,	  
Vejleder	  

	  

Uge	  
2	  

-‐	  Eleverne	  skal	  blive	  
opmærksomme	  på	  de	  
mange	  forhold,	  der	  
skal	  tages	  hensyn	  til	  i	  
en	  by.	  	  
	  
	  -‐	  Anvende	  forskellige	  
materialer	  i	  
fremstillingen	  af	  plane	  
og	  rumlige	  billeder.	  

Arbejder	  videre	  med	  
fornyelsen	  af	  pladsen.	  
Grupperne	  diskuterer	  og	  
planlægger	  pladsen	  
kommende	  udformning.	  
	  	  
-‐laves	  tegninger	  og	  skitser	  
over	  de	  fremkommende	  
ønsker	  
-‐	  der	  udarbejdes	  en	  model	  
af	  det	  endelige	  forslag	  med	  
kommentarer.	  

Arbejder	  i	  
grupper	  med	  
projektet.	  

Vejleder,	  
motivator	  og	  
give	  
udfordringer.	  

	  

Uge	  
3	  

-‐	  Eleverne	  skal	  blive	  
opmærksomme	  på	  de	  
mange	  forhold,	  der	  
skal	  tages	  hensyn	  til	  i	  
en	  by.	  
	  
	  
-‐	  Præsentere	  egne	  og	  
andres	  billeder.	  

Tag	  billeder	  (evt.	  hentet	  fra	  
internettet)	  af	  pladsen	  til	  
præsentation.	  	  
Evt.	  digitalpræsentation.	  
Grupperne	  præsenterer	  
deres	  projekter	  for	  pladsen	  
for	  resten	  af	  klassen.	  	  

Eleverne	  
præsenterer	  
pladsen	  for	  
hinanden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vejleder,	  
ordstyrer	  	  	  

Præsentation	  og	  
billedsamtale	  	  

	  
	  
	  

Bilag	  2	  

Program	  for	  sansetur	  på	  Nørrebro	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  05.12.12	  
	  
	  
Faglige	  mål:	  

-‐ At	  eleverne	  får	  sansemæssige	  oplevelser	  af,	  hvordan	  arkitektur	  påvirker	  dem.	  
-‐ At	  de	  får	  skærpet	  deres	  opmærksomhed	  omkring	  arkitektur	  og	  omgivelser.	  
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-‐ At	  de	  får	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  for	  arkitektur	  
-‐ At	  de	  lærer	  at	  se	  og	  argumentere	  ud	  fra	  forskellige	  positioner.	  	  

	  
Forløbets	  struktur:	  

-‐ indledningssamtale	  til	  dagens	  sansetur	  ude	  i	  klasserummet.	  	  
-‐ vandring	  i	  forskellige	  byrum	  i	  nærmiljøet	  og	  dialog	  med	  eleverne.	  Øvelserne	  gentages	  på	  hvert	  

sted.	  	  
-‐ Lave	  skiteser/foto	  på	  de	  forskellige	  steder	  af	  en	  ting/elementer	  de	  godt	  kan	  lide	  med	  de	  steder	  

vi	  besøger.	  
	  
	  
Sprogliggørelse	  af	  sanseoplevelser	  
Øvelser,	  hvor	  eleverne	  bliver	  bedt	  om	  at	  sætte	  ord	  på	  det,	  de	  ser,	  hører	  eller	  lugter.	  	  
	  

-‐ Luk	  øjnene	  et	  minut,	  og	  bagefter	  fortælle,	  hvad	  de	  hørte.	  
-‐ Vise	  med	  kroppen,	  hvordan	  byrummet	  kan	  føles.	  F.eks.	  trangt,	  rumligt,	  afslappende,	  kaotisk.	  	  
-‐ Bank	  og	  mærk	  på	  forskellige	  materialer.	  Hvordan	  føles	  de,	  hvordan	  lyder	  de?	  
-‐ Stil	  sig	  på	  det	  sted	  på	  pladsen	  de	  bedst	  kan	  lide	  –	  forklar	  hvorfor.	  
	  
Gentag	  sanseøvelserne	  på	  forskellige	  steder.	  	  
	  
Derefter	  introduceres	  nøglespørgsmålet,	  der	  kræver	  at	  eleverne	  ændrer	  perspektiv:	  	  
-‐ Hvis	  du	  var	  et	  legestativ,	  hvad	  ville	  du	  se	  og	  høre?	  	  
-‐ Hvad	  ser	  klatrestativet	  deroppefra?	  	  
-‐ Hvordan	  er	  det	  at	  være	  et	  klatrestativ?	  	  
-‐ Hvad	  ser	  underlaget	  derfra,	  hvor	  det	  er?	  	  

	  
Tegneøvelse:	  	  
Eleverne	  skal	  skitsere/fotografere	  en	  ting	  fra	  hver	  plads	  som	  har	  gjort	  indtryk	  på	  dem/de	  kan	  lide	  ekstra	  
godt/de	  gerne	  vil	  forandre	  osv.	  (5	  minutter)	  	  
	  
Forslag	  til	  rude:	  	  
Pladsen	  udenfor	  skolen,	  Assistens	  Kirkegården,	  Nørrebro	  runddel.	  (Vi	  kan	  nok	  kun	  nå	  3	  steder)	  	  	  
	  
Tilgang:	  
Dette	   er	   en	   anden	   tilgang	   til	   arkitekturundervisning	   end	   den	   traditionelle	   fortællende	   og	   forklarende	  
form.	  Det	  handler	  mindre	  om	  at	  formidle	  kundskaber	  om	  en	  bygning	  og	  forklare	  begreber	  og	  fagtermer,	  
og	  mere	  om	  at	  give	  eleverne	  en	  mulighed	   for	  at	  mærke	  med	  alle	  deres	  sanser,	  hvilke	   forskelle	  der	  er	  
mellem	  de	   forskellige	  byrum,	  og	  hvordan	  de	   selv	  bliver	  påvirket	   af	   disse	   forskelle.	   En	   sanseorienteret	  
tilgang	  som	  denne	  er	  meget	  inkluderende,	  men	  det	  er	  ligevel	  vigtig	  at	  være	  opmærksom	  på	  at	  for	  nogle	  
kan	  det	  være	  meget	  abstrakt	  form	  for	  dialog.	  Vigtig	  at	  holde	  fokus	  på	  en	  legende	  tilgang.	  	  
	  

Bilag	  3	  

 
Transskription af præsentationsamtale 
 
En gruppe med 7 elever præsenterer sin model – jagtvej 69, det gamle ungdomshus. Eleverne 
forklarer de forskellige elementer og små dele af modellen og fortæller resten af klassen hvad de 
har lavet. I samtalen deltager 7 elever og en lærer og hele præsentationen varer i 4 minutter og 5 
sekudder. Eleverne benævnes som E1, E2, E3, E4, E5, E6 og læreren som L i transskriptionen.  
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Samtalen indledes med at eleverne forklarer og fortæller om  deres model de første 1,5 minut.  
E1:  Vi har lavet er mange fantasi ting. Sjove skorstene og fantasi hus.  
E2: Ja også en rutsjebane fra moderhuset.  
L: Hvorfor har i valgt at kalde det moderhuset.?  
E3: Ja, fordi det nå var noget som hed faderhuset, og faderhuset gik måske ikke så godt.  
(elever larmer) 
L: Hys! Hør nå hvad de siger! Det er helt rigtig som du siger Bertram. Kender I historien til 
pladsen? Hvad var der  før? 
E3: Ja, det var nogle unge der boede i det, så skulle det rives ned, så kom det messe ballade der 
og ja...  
L: Ja, det er rigtigt. 
E2: Ja, så skulle de lave pladsen om.  
L: Ja, så var det faderhuset som købt ejendommen. 
E2: Ja, så syntes vi det var sjovt hvis vi gjorde det om til moderhuset.  
L: Aha! Men når i var på det der sted på jagtvej..?  
E4: Ja, det var mega ulækkert, jeg fik hundelort på mine hansker.  
L: Puha! Hvorfor har i så valgt at gøre det på den der måde i stedet for sådan som det var?   
E2:  Fordi det er fedt at have en legeplads midt foran sin hoveddør! Så kan man gå direkte ud og 
lege. 
L: Så i bor lige ved siden af? 
E2: Ja, det gør vi. 
L: Hvorfor har i valgt at have de forskellige ting der? Jeg kan se i har lavet mange træer?  
E1:. Det er hyggeligt med træer og det giver god luft. 
E3: Jeg tror faktisk det var Eskil og Emils idé. Eskild skulle bestemme hvad der skulle være der 
og det første han sagde var SKOV! 
L: Ja, så hvorfor  vil I have en skov midt på Nørrebro?  
E2: Det er bare en fed forandring.  
E5: Ja det er noget nyt, noget friskt.  
L: Ja, og det er en meget stor kontrast til det der finder der i dag.  
E6: Og så var det også for at de har lavt et koncept, de lige har begyndt på, som heder hundred 
tudsen træer i byen.  
L: Ja? 
L6: Som de lige har begyndt på, har jeg set, forskellige steder som de sætter plakater op. Der 
graver huller og planter træer.  
L: Så det havde i lyst til at være med til, det projekt? 
E4: Ja, det har vi lyst til. 
E2: Ja, grøn by! 
L: Godt 
E3: Ja, også er det også mere hyggeligt med lidt grønt i stedet for alt for det der skrald. 
E2: ja også ønsker vi at lave en swimmingpool, som vi har lavet…lidt naturel sten i midten og 
sådan…og en hoppeborg.  
L: en hoppeborg? 
E1: Ja, for at lave det lidt sjovere.  også har vi lavet ting til både små børn og  lidt ældre børn.  
L. Ok, så det er meningen at alle aldersgrupper skal kunne bruge pladsen? 
E1: Ja.  
E2: Ja, så er det nemmere 
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L: Godt 
(Elever fjoller og larmer) 
L: Stop med det der. I skal også være med i samtalen, nu forstyrrer i bare de andre.  
E3: Vores model er lidt overfyldt med ting, for vi havde så mange forskellige ideer.  
( larm fra to elever)  
L2: Nu stopper det! (lærer snakker til de to elever der larmer) 
L: Men det er jo kun godt, det viser at I er kreative og har mange ønsker for pladsen. I har også 
være rigtig produktive som har nået at lave alle de ting. Flot! Hvordan blev i enig om hvordan i 
skulle gøre det?  
E5: Vi snakket bare sammen. Kom med ideer og diskuteret masse! 
L: Så diskuteret masse. Hvordan delte I det så op?  
E1: Vi valgte selv. Nogen ville gerne lave den ting, og nogen sagde de gerne ville lave bænke 
eller cykelstativ. Vi har fået lov til at lave de vi selv ville.  
L: Så alle fik lave noget de selv ønsket at forandre eller forbedre? 
E1: Ja.  
L: Det er også en god måde at arbejde på. Det har været sjovt at se  hvor godt I har arbejdet 
sammen. I har hele vejen samarbejdet godt og diskuteret med hinanden for at finde ud hvordan 
deres model skulle se ud. I har indgået kompromis for å få en god model. I har virkelig vist at I 
kan samarbejde. Er det noget mere I vil sige om modellen? 
(Eleverne svarer ikke på spørgsmålet) 
L: Nej, Er det nogen ting i tænkte I skulle lave, men ikke fik tid til?  
E3: Jaaa! 
E4: Ja jeg ville lave gynger.   
L: Gynger mmh, hvor skulle gyngerne være? 
E2: Her (peger) og højtalere.  
L.: Og en højtaler.  men i har alligevel fået lavet ret meget.  
E4: Men det var kedelig at vi ikke nåede at lave en højtaler. En sådan højtaler som man kan 
lægge sin telefon ned i den og vælge en sang i, så spiller den musik højt. 
L: Å, det var også en god idé. I bør vise jeres model til faderhuset, måske de kan friske pladsen 
op og gøre den grøn og sjov.  
Elever: latter.  
E4: Skal vi ikke gå rundt til hvert bord og vise den? 
L: Jeg tror vi  sige tak. Hvis i stiller model over på bordet, kan de andre kigge på den bagefter.  

Bilag	  4 

 
Fokusgruppe interview med lærer og 5 respondenter, Respondenterne var  to piger og tre drenge 
fra 4. Klasse, som alle havde deltaget i forløbet.    Unødvendig støj og kommentarer, der ikke 
haver noget med spørgsmålene i interviewet at gøre, er i transskriptionen ikke taget med.   
 
L.  Jeg vil gerne snakke med jer om det forløb vi lige har arbejdet med. Jeg stiller nogle 
spørgsmål, så snakker vi bare om det derfra. I skal ikke tænke at det er nogle som er rigtig eller 
galt – i siger bare det i selv føler og tænker. Det er ingen facitsvar her. Ok? 
 
Eleverne: Ja 
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L:  Hvad viste I om byrum inden projektet? 
 
E1: Jeg viste det var forskellige steder rundt i byen. Park og vej og sådant.  
E2: Jeg tror ikke jeg viste så meget. Måske et rum? 
E3: Og forskellige pladser. Jeg viste om Nørrebroparken fra før af.  
E1: Det gjorde jeg også. 
E4: Ja, forskellige pladser i byen, det vidste jeg også. Jeg vidste også Nørrebroparken og det der.    
 
L: I siger alle noget om rum og pladser, og det er jo rigtig. Så I viste faktisk noget om byrum fra 
før. Men hvad ved i om byrum nu?  
 
E2: Nå ved jeg hvad byrum er. At det kan være mange ting.  
E5: Ja, det kan være skolegården. 
L: Ja, det kan det være. 
E1: Også er det hele nørrebroparken og kirkegården også. 
E3: Og et sted vi kan cykle og lege. Og biler kan også køre nogen gange.  
E2: Det er pladser mennesker bruger i byen. Sådan som pladsen ved krydset ved skolen, med 
basket banen og de der maskiner.  
 
L: Ja, det er gode eksempler. Vi har jo arbejdet meget med nærmiljøet rundt skolen. Hvad synes 
I byrum her på Nørrebro skal indeholde?  
 
E5: Sjove steder. Mange byrum er kedelige. 
E4: Ja, det er kedeligt når det ikke er græs og sådant.  
 
L: Hvorfor er det sjovt med græs? 
 
E4: Det er hyggeligere og blødere at lege på. Eller sidde på… 
E1: Ja, også gir det god luft.  
E5: Også spille fodbold! 
E1. Jeg synes det skal være steder som både små og store børn kan have det sjovt. Og voksne. At 
alle kan være sammen.  
 
 
L: Det er en fint ting å planlægge byrum etter – at alle skal have lyst til at være der. I havde jo 
mange ideer til hvordan I kunne forbedre forskellige steder her på Nørrebro.  Hvordan blev 
jeres ideer skabt? 
 
E2: Jeg tænkte bare på, hvad jeg havde lyst til at det skulle være her.  
E5: Vi viste om nogle pladser som kunne forbedres. Den restlingbane på den røde plads som er 
så glat. Der lavet vi et nyt blødt dække, så også små bør kan lege. 
E3: Ja og høytalerne på den røde plads, de er så dårlige. De vil vi gøre bedre. 
E4: Vi lavet bare fantasiideer egentlig. Drømmer egentlig.  
 
L: Hvordan arbejdet i med at lave modellen? 
 
E5: Vi samarbejdet. 
E2: I min gruppe diskuteret vi masse om det.  
E2: Vi lavet bare mange forskellig ting som vi ville. Jeg lavet en bænk til at sidde på.  
E5: Ja, vi snakket også meget om det inden vi gik i gang.  
 
L: Du siger I diskuteret meget. Hvordan blev beslutninger tager, eller mere hvordan blev i enige 
om hvad i skulle gøre? 
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E3: Sten, saks og papir.  
(latter)  
E1: Flertallet bestemte.  
E2: Ja, men vi snakket sammen og stemte om det i vores gruppe. 
E5: Vi kombinerede ideerne. 
 
L: betyder det at  I indgik kompromiser?  
 
E5: Ja. Vi bygget ideerne sammen på en måde. 
E4: Min gruppe delte os i to. Vi kunne ikke blive enig, så vi ville heller lave to modeller.  
 
L: Ja, det kan man også gøre.  Var det konflikter undervejs  i arbejdet?  
E4: Ja, men ikke efter vi delte os. 
E2: Lidt, men vi blev enige til sidst. Vi skulle bare stemme om det. 
E5: Vi havde ikke konflikter, men det var nogen der ikke gjorde så meget. De bare sad der og 
kigget på.  
 
L: Hvad kræver denne måden at arbejde på af der elever? 
E5: Vi må samarbejde og blive enig. 
E1: Vi skal arbejde hurtigt. 
 
L: Hvad har i lært undervejs, mens vi ha arbejdet med dette projektet? 
	  
E5:	  Vi	  har	  lært	  at	  høre	  på	  forskellige	  forslag	  og	  se	  at	  andre	  har	  gode	  ideer.	  
E4:	  Lært	  at	  man	  kan	  dele	  gruppen	  op	  og	  komme	  med	  flere	  forskellige	  forslag.	  
før	  E2:	  Jeg	  har	  lær	  hvad	  byrum	  er	  og	  at	  det	  kan	  være	  meget	  forskellige.	  
E3:	  Også	  har	  vi	  lært	  hvad	  en	  arkitektmodel	  er	  og	  hvordan	  vi	  kan	  bygge	  en.	  
E1:	  Min	  mening	  er	  ikke	  altid	  den	  eneste	  rigtige.	  
E4: Også har vi har lært at samarbejde med drengene. Det var vi ikke så gode til. 
 
 
L: Hvad synes I om de sidste 5 ugers forløb, hvor vi har arbejdet med arkitektur og byrum?  
E4: Det var sjovt at bygge modeller. 
E2: Ja, det var fedest at selvlave ting. 
E5: Det synes jeg også. Det var også gode materialer at bygge med. 
E4: Jeg synes det er sjovest at arbejde i billedkunstlokalet, hvor man kan være kreativ og sådan. 
Vi skulle vært mere i billedkunstlokalet. 
E3: Også var det koldt at gå på tur i parken. 
E4: Ja, det var mega koldt. Det håber jeg ikke vi skal gøre igen. 
E5: Det var også meget stres til sidst. Skulle ønske vi havde bedre tid. 
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