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1. INDLEDNING – KAN DET IKKE FORKLARES, KAN DET IKKE FORSVARES 

 

”Hvis det ikke kan forklares, så kan det heller ikke forsvares” (Aidt, 2010, p. 21). Således udtaler 

vores tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard sig til Billedpædagogisk Tidsskrift i 

diskussionen omkring billedkunstfagets fremtid. Som kommende billedkunstlærer fremkalder dette 

udsagn en dobbeltfølelse hos mig, da jeg på den ene side kan blive helt dårlig ved tanken om, at et 

fag som billedkunst med dets elementer ikke længere skulle være en del af folkeskolen. På den 

anden side får jeg en lyst og motivation til netop at finde denne forklaring, så vi kan forsvare dette 

fag. Tina Nedergaard udtaler: 

 

”Fordi det også er meget vanskeligt for mig at forklare, hvad det er for en 

merværdi, dette fag giver. Jeg har bare den her fornemmelse af, at den er der.” 

(Ibid., p. 21) 

 

Jeg kan nikke genkendende til denne fornemmelse, men jeg må tilslutte mig Tina Nedergaards 

udsagn om, at mavefornemmelser ikke altid er nok. Hvad er det for en faglighed, vi har med at gøre 

i billedkunstundervisningen? Og hvad er det, denne praktisering af faglighed skal lede hen imod? I 

sin position som undervisningsminister ønskede Tina Nedergaard at vide, om billedkunstfaget 

øgede børnenes chancer for at klare en uddannelse samt at klare sig på arbejdsmarkedet (Ibid., p. 

21). Formålet med faget bliver dermed et led i planen om at sikre de unges videre uddannelse, 

hvorimod formålsformuleringen for faget billedkunst hævder at: 

                            

”Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, 

opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og 

forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.” 

(Undervisningsministeriet, 2009, p. 3)  

 

Der er i faghæftet derfor tale om et fag, der skal lære eleverne at udtrykke sig samt at varetage deres 

kreative udvikling og æstetiske dannelse (Undervisningsministeriet, 2009, p. 3). 

 Ambitioner og mål er vigtige, men det er det, der sker i den danske folkeskole, der ”tæller” – det 

er den praksis, der finder sted, de beslutninger om indhold der bliver truffet mv., der er med til at 

præge vores eleveres udvikling og fremtid. Jeg har været meget optaget af, hvordan 
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billedkunstundervisningen praktiseres i folkeskolen. Dette er især på baggrund af, at jeg i min 

praktik har oplevet to forskellige måder at anskue billedkunstundervisningen på. Hvor den ene 

måde for mig at se er produktorienteret og den anden ukritisk og barnecentreret. Fællesnævneren for 

dem begge var imidlertid, at faget skulle være rart. Det er en ”ambition”, som professor Niels 

Egelund, da han i februar talte på Læreruddannelsen i Aarhus om fremtidens skole, også tilsluttede 

sig – billedkunst er rart og en god afveksling fra de teoretiske fag (Egelund, 2012). Så længe 

ambitionsniveauet ikke er højere, er der for mig at se grund til at stille de spørgsmål, som netop 

Tina Nedergaard har stillet. For når der tales den gode undervisning, som Per Fibæk Laursen blandt 

andet har gjort det på DR2 den 9. marts 2010, taler vi også om fænomenet læring – noget der finder 

sted i folkeskolen under de rette betingelser. En af disse betingelser er, at eleverne lærer mere og 

bedre, hvis der er mål for undervisningen, og hvis de ved, hvorfor netop dette skal læres.  

Det kunne tyde på, at vi som billedkunstlærere skal til at gøre en mærkbar indsats, hvis vi ønsker, at 

vores fag skal tages alvorligt og indgå som en selvstændig del i fremtidens folkeskole. 

 

1.1. PROBLEMFORMULERING 

 

Ovenfornævnte tanker og oplevelser har resulteret i følgende problemformulering: 

 

 

Som praktikant har jeg oplevet lærere med forskellige faglige tilgange til 

billedkunstfaget. 

 

På baggrund af dette ønsker jeg at undersøge, hvordan jeg som billedkunstlærer 

kan forholde mig til fagligheden i billedkunstundervisningen med 

udgangspunkt i Per Fibæk Laursens teori om den autentiske lærer, så 

undervisningen kan lede frem mod æstetisk læring. 
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1.2. FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 

 

For mig har dette været en væsentlig problemformulering at undersøge, da formålet med min 

undersøgelse er at få billedkunstlæreren til at forholde sig til den faglighed, der gør sig gældende i 

billedkunstundervisningen - hvor denne faglighed skal lede hen, og hvordan man som 

billedkunstlærer kan være autentisk i sin lærerrolle. Vi skal forholde os til, om fagligheden er 

tidssvarende, eller om den mest minder om dengang, faget hed tegning eller formning. Vi skal 

forholde os til, om fagligheden overhovedet er til stede, eller om fagets formål er en velfortjent 

pause, hvor eleverne kan hygge sig. Vi skal forholde os til, hvad der gør netop dette fag uundværligt 

nu og i fremtidens folkeskole på baggrund af indholdsvalget og de formsprog, vi vælger at anvende. 

 

1.3. UNDERSØGELSESMETODE OG LÆSEVEJLEDNING 

 

Som folkeskolelærer har man et stort ansvar, når det kommer til en god, vellykket og lærerig 

undervisning, hvor eleverne trives. Hvad er det imidlertid for kvaliteter, man som lærer skal være i 

besiddelse af for at nå hertil? For at kaste lys over dette har jeg i min opgave valgt at tage 

udgangspunkt i Per Fibæk Laursens teori om den autentiske lærer. Han har gennem en empirisk 

undersøgelse forsøgt at indkredse de kvaliteter, som den autentiske lærer er i besiddelse af, arbejder 

for og vedligeholder. I denne sammenhæng har han opstillet syv aspekter af denne lærerautenticitet: 

Den personlige intention, inkarnationen af undervisningens budskab, respekt for eleverne, gunstige 

rammebetingelser, det kollegiale samarbejde, realisering af intentioner samt at tage vare på sin egen 

udvikling (Laursen, 2004b, p. 24 f.) (Bilag 1 – Den autentiske lærer). 

Det er med afsæt i disse syv aspekter samt mit teoretiske fundament, jeg vil søge at svare på min 

problemformulering og herunder forholde mig til de to didaktiske nærbilleder, som jeg har skrevet 

på baggrund af den daglige logbog, jeg har ført i min praktikperiode. Mine observationer har været 

fokuseret omkring fænomenet faglighed i billedkunstfaget, og mine to didaktiske nærbilleder 

afspejler to situationer, hvor syn på billedkunstfagligheden kommer til udtryk. Jeg er bevidst om 

objektivitetsdilemmaet i denne sammenhæng, men det har jeg valgt at forholde mig til i afsnittet 

Diskussion og metodekritik. 

 

Når vi taler billedpædagogik, er det muligt at kategorisere feltet i to tilgange: Den modernistiske og 

den postmodernistiske (Knudsen og Søndergaard, 2007, p. 11 ff.). Mit teoretiske fundament vil 
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primært være baseret på den modernistiske tilgang, da jeg finder denne bedst egnet i forhold til den 

undervisning, der skal praktiseres i den danske folkeskole for at leve op til Fælles Mål, faghæfte 8 

og dermed også til den praksis, jeg har observeret. 

 

For at søge svar på min problemformulering har jeg indledningsvis valgt at beskrive min udvalgte 

empiri, som jeg har kategoriseret i to dele. Den første del, som fremgår af afsnittet Empiri indsamlet 

i praktikken, består af erfaringer fra praktikken, som jeg har skrevet sammen til to didaktiske 

nærbilleder. Disse består overordnet af erfaringer og observationer fra en undervisningssituation 

samt et kollegialt samarbejde. Jeg vil begrunde samt redegøre for, hvorledes jeg har indsamlet 

denne udvalgte del. Det vil også være disse didaktiske nærbilleder, jeg senere i opgaven vil anvende 

som analyseobjekter. 

Empiriens anden del, som jeg ligeledes ønsker at beskrive og begrunde, er at finde i afsnittet Empiri 

fra Ministeriet for Børn og Undervisning og består af de to rapporter fra 2011: Forsøg med 

praktiske/musiske fag i folkeskolen, evaluering samt Kortlægning af de praktiske/musiske fags 

status og vilkår i folkeskolen. 

  

For at belyse henholdsvis min problemformulering og min indsamlede empiri har jeg udvalgt et 

teoretisk fundament bestående af Per Fibæk Laursen, Helene Illeris, Kristian Pedersen, Wolfgang 

Klafki, Dion Sommer samt Thomas Ziehe: 

I min problemformulering står der, at jeg vil forholde mig til fagligheden i 

billedkunstundervisningen. Jeg har i denne sammenhæng fundet det relevant at se nærmere på 

fagets udvikling. Derfor vil jeg i afsnittet Helene Illeris – Billedpædagogikkens udvikling, på 

baggrund af Helene Illeris’ Billede, pædagogik og magt – postmoderne optikker i det 

billedpædagogiske felt, lave en gennemgang af fagets udvikling fra tegning over formning til 

billedkunst med det mål at blive klogere på det empiriske materiale, jeg har indsamlet. 

 

Herefter vil jeg i afsnittet Kristian Pedersen - Billedpædagogikkens grundelementer, med afsæt i 

Pedersens Rekonstruktion af billedpædagogikken, søge at finde svar på hvilken faglighed, der gør 

sig gældende i billedkunstundervisningen i dag. 

 

Ifølge Per Fibæk Laursen skal man som autentisk lærer have en personlig intention med 

undervisningen, budskabet skal være inkarneret, og man skal realisere sine intentioner. For at belyse 
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dette i forhold til min empiri har jeg valgt at tage udgangspunkt i henholdsvis Kristian Pedersen, 

Helene Illeris samt Wolfgang Klafki. 

I afsnittet Wolfgang Klafki – Indholdsvalget, en intention med undervisningen vil jeg anvende 

Klafki til at belyse udfordringen omkring indholdsvalget i undervisningen. 

Fænomenet æstetisk læring er for mig at se centralt for billedpædagogikken og dermed også for 

lærerens intention med undervisningen. Jeg vil derfor i afsnittet Æstetisk læring anvende Hansjörg 

Hohr, Kristian Pedersen og Helene Illeris til at definere og forholde mig til dette fænomen.  

 

Den autentiske lærer har ifølge Laursens empiriske undersøgelser respekt for sine elever. For mig at 

se forudsætter denne respekt, at man som lærer gør sig klart hvilke elever, man har med at gøre. 

Derfor vil jeg i afsnittet Tidens børn - Respekt for eleverne redegøre for henholdsvis Dion Sommers 

karakteristik af barnet efter paradigmeskiftet samt Thomas Ziehes problematisering af den 

overophedede subjektivitet som en følge af den kulturelle frisættelse. 

  

I afsnittet Analyse og diskussion af didaktiske nærbilleder ønsker jeg at analysere, diskutere, 

vurdere og reflektere over min indsamlede empiri på baggrund af mit teoretiske fundament, de to 

rapporter fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt gennemgangen af de æstetiske fag i den 

danske folkeskole på baggrund af Kunstrådets rapport The Ildsjæl in the Classroom af Anne 

Bamford og Matt Qvortrup.  

Dette afsnit vil blive efterfulgt af afsnittet Undersøgelsens resultater, hvor jeg vil sammenfatte de 

resultater, jeg er nået frem til i afsnittet Analyse og diskussion af didaktiske nærbilleder. 

 

Efterfølgende vil jeg i afsnittet Diskussion og metodekritik forholde mig kritisk til mit valg af 

empiri, undersøgelsesmetoden og herunder de faglige redskaber. Dette har jeg valgt at gøre, da jeg 

mener, det er vigtigt at forholde sig til at de valg, der træffes i en undersøgelse altid vil afspejle en 

række fravalg – fravalg, hvis bud på problemløsningen muligvis havde været anderledes. 

 

Med afsæt i mine resultater og med de forbehold jeg har indset, vil jeg i afsnittet Konklusion søge at 

besvare min problemformulering. 

 

Afslutningsvis vil jeg i afsnittet Perspektivering – Billedkunstfagets muligheder tage afsæt i en 

postmodernistisk tilgang til billedpædagogikken ved at inddrage henholdsvis Helene Illeris, Karsten 
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Arvedsen, Mie Buhl samt Ingelise Flensborg. Her vil jeg gennem fænomenet visuel kultur, og 

dermed en udvidelse af billedbegrebet, forholde mig til billedkunstfagets fremtid og muligheder. 

 

 

2. OPGAVENS EMPIRI 

 

I dette afsnit vil jeg beskrive det empiriske materiale, jeg vil undersøge i afsnittet Analyse og 

diskussion af didaktiske nærbilleder. Jeg har valgt at inddele min empiri i to kategorier, da de to 

former for empiri har forskellige funktioner i opgaven. Den første del består af eget materiale 

indsamlet fra min praktik på fjerde årgang. Jeg vil her begrunde mit valg samt redegøre for, hvordan 

jeg har indsamlet empirien. Dette vil resultere i to didaktiske nærbilleder efterfulgt af reflekterende 

spørgsmål. 

 Den anden del af min empiri, som jeg ligeledes ønsker at beskrive og begrunde, består af 

rapporterne: Forsøg med praktiske/musiske fag i folkeskolen, evaluering (Ministeriet for Børn og 

Undervisning, 2011, oktober) samt Kortlægning af de praktiske/musiske fags status og vilkår i 

folkeskolen fra Ministeriet for Børn og Undervisning (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, 

november). 

 

2.1. EMPIRI INDSAMLET I PRAKTIKKEN 

 

I mine fire år på læreruddannelsen har jeg været meget optaget af og nysgerrig på de konkrete 

erfaringer, jeg har fået og gjort mig på mine praktikskoler. Jeg er tilhænger af at undersøge de 

mavefornemmelser, jeg får i mit møde med skolen, eleverne, ledelsen, kollegaerne – negative så vel 

som positive oplevelser. Det er, når jeg undrer mig over den virkelighed, jeg befinder mig i, at min 

motivation for lærerprofessionen for alvor kommer til udtryk, og det er også derfor, jeg har valgt, at 

netop oplevelser, erfaringer og observationer skal danne grundlag for min opgave.  

 

Jeg har på daglig basis efter endt skoledag på praktikskolen ført logbog med de tanker og erfaringer, 

jeg har gjort mig. På den måde har det været muligt at fastholde tanker, øjeblikke, kommentarer, 

holdninger, følelser mv. med det formål at vende tilbage til disse i forbindelse med min videre 
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planlægning af undervisningen, mit arbejde med lærer-elev-relationerne samt til mine vejledninger 

med henholdsvis praktiklærer og mentor. 

Der er imidlertid også en række fejlkilder forbundet med denne form for empiri – fejlkilder, som jeg 

vil behandle i afsnittet Diskussion og metodekritik. 

For at belyse min problemformulering har jeg valgt at beskrive to didaktiske nærbilleder, da jeg 

mener, at disse tilsammen er med til at demonstrere kompleksiteten af fagligheden i 

billedkunstfaget og det at være billedkunstlærer. Herudover har jeg fundet arbejdet med netop disse 

nærbilleder interessant, fordi de blandt andet omhandler aspekterne: Den personlige intention, 

respekt for eleverne samt det kollegiale samarbejde – elementer, der er vigtige at forholde sig til, 

hvis man ønsker at være en autentisk lærer.  

 

2.1.1. Didaktisk nærbillede – En undervisningssituation 

I min indledende praktik observerede jeg to billedkunsttimer i en 2. klasse varetaget af Heidi
1
. 

Eleverne skulle i par tegne efter hinandens kroppe i fuld figur, male og dekorere figuren for til sidst 

at klippe den ud. Resultatet blev dermed en papirfigur i realstørrelse af samtlige af klassens elever. 

Heidis begrundelse for dette arbejde var, at det var sjovt, det fyldte noget, og så skulle de jo have et 

produkt til forårsudstillingen. Da eleverne skulle dekorere figuren, gik de op til Heidi og bestilte en 

farve, som hun blandede til dem. Herefter gik eleverne i gang med at male deres figurere. Da 

figurerne var færdigmalede, bad Heidi eleverne om at tegne ”en sort streg” rundt om figuren, når 

denne var tør. Eleverne gjorde, hvad de blev bedt om. Da figuren skulle godkendes som værende 

færdig, blev en del af grupperne bedt om at tegne nogle flere ”sorte streger”, som Heidi udpegede, 

eller også gjorde hun det selv. 

 

Efter at have observeret denne undervisningssituation stod spørgsmålene i kø: 

Hvori bestod det billedkunstfaglige i denne undervisning? Hvilken intention havde læreren med 

undervisningen? Brændte hun for denne intention, og blev den realiseret? Hvilken form for læring 

fandt sted? Forholdt hun sig til de elever, hun underviste? 

 

                                                 
1
 Andet navn 
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2.1.2. Didaktisk nærbillede – Et kollegialt samarbejde 

I forbindelse med skolefestugen skulle jeg i samarbejde med Heidi og en anden kvindelig lærer, 

Adda
2
, planlægge værkstedet Skrammelkunst under temaet Grøn skole. Det var et værksted, som 

elever fra 0. til 8. klasse kunne melde sig på. Eleverne skulle her lave skrotskulpturer med det 

formål at få øjnene op for fænomenet genbrug. Da spørgsmålet kom til, hvordan dette skulle gribes 

an, kom der forskellige meninger til udtryk. Heidi og jeg mente, at der skulle opsættes nogle mål og 

være nogle rammer for arbejdet. Adda mente derimod, at lærerindblanding og procesangivende 

rammer ville hæmme elevernes mulighed for at udfolde sig og lave kunst. Hun gav udtryk for, at 

der ikke skal stilles krav til kreativ udfoldelse, hvis målet er et individuelt og kunstnerisk udtryk. 

Mødet endte med, at Adda gik til fordel for et andet møde med ordene ”Det afgør I bare”. 

 

I denne situation var der, sammenlignet med det forrige didaktiske nærbillede, nogle helt andre ting, 

jeg blev optaget af. Det blev ikke et lille møde, hvor en række praktiske ting lige skulle på plads 

inden temaugen startede. Det blev derimod et møde, hvor klare værdier pludselig fik mulighed for 

at udfolde sig. Hvad var det for fagsyn, der gjorde sig gældende? Og hvilke elevsyn? Skadede dette 

kollegiale samarbejde mere, end det gavnede? Hvilken påvirkning kan et sådant ”sammenstød” 

have på den enkeltes intentioner samt af inkarnationen og realiseringen af disse? 

 

Efter Adda forlod mødet, blev der udarbejdet en mål- og fremgangsbeskrivelse over 

skrammelkunstværkstedet (Bilag 3 - Skrammelkunstværkstedet).  

 

2.2. EMPIRI FRA MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING 

 

Anden del af min empiri består som tidligere nævnt af de to rapporter: Forsøg med 

praktiske/musiske fag i folkeskolen, evaluering samt Kortlægning af de praktiske/musiske fags 

status og vilkår i folkeskolen fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Disse beskæftiger sig blandt 

andet med anvendelsen af Fælles Mål, linjefagsdækningen, det kollegiale samarbejde, muligheder 

for videre uddannelse med mere. Jeg har valgt at anvende disse rapporter til at belyse min 

indsamlede empiri med det formål at søge svar på, om det, jeg har oplevet og de resultater, jeg når 

frem til gennem min analyse, er en tendens for faget i den danske folkeskole. 

                                                 
2
 Andet navn 
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I denne forbindelse vil jeg anvende rapporterne som undersøgelses- og diskussionspartnere, når jeg 

forholder mig til Per Fibæk Laursens aspekter (Laursen, 2004b, p. 24 f.): 

 Intentionen med undervisningen, herunder brugen af Faghæfte 8 samt undervisningens 

indhold 

 Respekt for eleverne, herunder lærernes forhold til elevernes udbytte af 

billedkunstundervisningen 

 Rammebetingelserne 

 Det kollegiale samarbejde 

 Det at tage vare på sin egen udvikling 

 

Disse udgør ifølge Laursen en stor del af forudsætningerne for at blive en autentisk lærer. 

 

 

3. OPGAVENS TEORETISKE FUNDAMENT 

 

Jeg har i mit udvalg af teoretikere valgt at inddrage henholdsvis Per Fibæk Laursen, Helene Illeris, 

Kristian Pedersen, Hansjörg Hohr, Wolfgang Klafki, Dion Sommer samt Thomas Ziehe, da jeg 

finder områder inden for deres tænkning relevante at benytte i forhold til analysen og diskussionen 

af mine didaktiske nærbilleder. Den autentiske lærer, billedpædagogikkens udvikling, 

billedpædagogikkens grundelementer, indholdsvalget, den æstetiske læring, det kompetente 

forhandlerbarn og den kulturelle frisættelse er faktorer, der kan være med til at belyse, hvordan jeg 

som autentisk billedkunstlærer kan forholde mig til fagligheden i billedkunstundervisningen, så 

undervisningen kan lede frem mod æstetisk læring, jf. problemformuleringen. 

 

3.1. PER FIBÆK LAURSEN – DEN AUTENTISKE LÆRER 

 

Som antydet i metodeafsnittet spiller Per Fibæk Laursen en anderledes rolle i min opgave 

sammenlignet med den øvrige teori, jeg har valgt at inddrage. Ud over at være en del af mit 

analyseredskab udgør hans syv aspekter vedrørende den autentiske lærer det felt, som jeg har valgt, 

min undersøgelse skal tage afsæt i. Årsagen hertil er, at det for mig er vigtigt at undersøge og 

forholde mig til, hvad det vil sige at være en autentisk billedkunstlærer. Jeg har et ønske om, at 
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undervisningen i billedkunst skal kunne betegnes som værende mere end ”rar”, jf. Niels Egelunds 

kommentar, og som mere end blot et pusterum for praktisk orienterede elever, der trænger til 

succesoplevelser (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, oktober, p. 33). Med dette som mål 

må jeg som kommende billedkunstlærer forholde mig til, hvor jeg kan sætte ind, og hvad jeg skal 

være opmærksom på. Derfor vil Per Fibæk Laursens teori om den autentiske lærer være et 

gennemgående element opgaven igennem, men primært i opgavens analyse- og diskussionsafsnit, 

da teorien netop beskæftiger sig med betingelser for den gode undervisning. Hans syv opstillede 

aspekter for den autentiske lærer, jf. oplistning side 12, vil af den grund blive anvendt og uddybet i 

afsnittene Wolfgang Klafki – Indholdsvalget, en intention med undervisningen og Tidens børn – 

respekt for eleverne, som hører til teoridelen samt i afsnittet Analyse og diskussion af didaktiske 

nærbilleder.  

 

3.2. HELENE ILLERIS –  BILLEDPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING  

 

Som det fremgår af min problemformulering, har jeg i min praktik oplevet to forskellige tilgange til 

billedkunstundervisningen og dennes faglighed. For at blive klogere på disse faglige indfaldsvinkler 

og disses eventuelle ophav har jeg valgt at anvende Helene Illeris’ optik og gennemgang af de 

diskursordner, som har gjort sig gældende inden for billedpædagogikken. Derfor vil jeg i dette 

afsnit redegøre for den billedpædagogiske udvikling med henblik på at bruge denne indsigt i min 

analyse og diskussion af min udvalgte empiri. 

 

Det fag, som vi i dag betegner billedkunst, har sine rødder i faget tegning. Her finder vi et fagsyn, 

der anser faget som værende karakterdannende, nyttigt i erhvervsøjemed, udviklende i forhold til 

elevernes iagttagelsesevne samt kognitive, tekniske og motoriske færdigheder (Illeris, 2002, p. 87 

f.). Heraf fremgår det også, at skolens opgave var at beskæftige sig med den praktiske dimension i 

faget frem for den kunstneriske, og undervisningen bestod derfor udelukkende af øvelser. 

Begrundelsen for dette var, at alle havde mulighed for at lære det håndværksmæssige (Ibid., pp. 93 

og 103). Hertil ansås det at frembringe kunst for nydelsens og dannelsens skyld som værende 

snobbet og unyttigt – noget, man kunne bruge elevernes fritid på (Ibid., p. 95 f.). Eleverne skulle 

lære at forholde sig til den verden, de levede i ved at anvende ”[…] et analytisk distanceret blik” 

(Ibid., p. 116). 
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 Hvor tegneundervisningen skulle gøre barnet dygtigt, skulle den efterfølgende diskursorden, den 

formningspædagogiske, som kom til i 1958, gøre barnet lykkeligt (Ibid., p. 156). Det at lære 

eleverne nyttige færdigheder blev anset for at være en snæver tankegang, da man mente, at 

samfundet havde brug for hele mennesker (Ibid., p. 124). Det gældende syn var, at barnet hverken 

var psykologisk eller biologisk modent til at kapere denne rationelle tilgang til livet, som den 

tegnepædagogiske diskursorden repræsenterede (Ibid., p. 124).  

Børnene blev set som særligt følsomme væsner, og det vigtige i opdragelsen blev derfor at bevare 

og stimulere barnligheden uden overdreven kontakt med de problemer, som gjorde sig gældende i 

”voksenverdenen” (Ibid., pp. 175 og 127). Ønsket var en barnecentreret billedpædagogik, der skulle 

”[…] tage afsæt i børnenes psykologisk betingede skaberglæde og dennes spontane udfoldelse i 

billedarbejdet.” (Ibid., p. 127). Illeris beskriver, at formningfagets lærere var af den overbevisning, 

at eleverne ikke var interesserede i deres egne færdige tegninger, men derimod af selve udfoldelsen 

– processen. Billedets kvaliteter i form af det æstetiske, tekniske og kommunikative var derimod de 

voksnes ide (Ibid., p. 128). Det blev desuden problematiseret, at der var en tendens til, at børn fra 8-

9 års alderen blev produktorienteret, hvilket medførte, at processen og skaberglæden udeblev. Dette 

resulterede blandt andet i, at formning udeblev fra fagudbuddet i de ældre klasser, men fik en 

central status i de mindre klasser, hvor der stadig ville være chance for en terapeutisk og 

socialiserende virkning (Ibid., pp. 128 f. og 147 f.). 

 I 1991 fik faget titlen billedkunst. Ønsket om at tilføje billedpædagogikken et teoretisk 

fundament var stort, og der blev lagt vægt på sociologi, kulturteori og semiotik med ønsket om at 

etablere en sammenhæng til den billedverden, der gjorde sig gældende uden for skolen (Ibid., p. 163 

f.). Illeris beskriver, at konsekvensen af formningsundervisningens øgede fokus på den enkeltes 

individuelle psykologiske udvikling samt lærerens passive holdning til undervisningen blev, at 

eleverne ikke var blevet rustet til at forholde sig til den billedstrøm, der gjorde sig gældende fra 

samfundets side. Dette resulterede i en undervisning, hvor hovedvægten blev lagt på billedformer, 

som blev regnet for at være dominerende i elevernes hverdag så som reklamer, tegneserier, tv-

programmer og legetøj (Ibid., p. 171). 

De billedpædagogiske diskurser var især kendetegnet ved ønsket om at distancere sig fra de 

dualismer, som den formningspædagogiske diskursorden repræsenterede: Teori > < praksis, natur > 

< kultur samt individ > < samfund (Ibid., p. 164). Der blev lagt op til en ”[…] integrerende 

forståelse af børn og børns billedproduktion som en del af samfundslivet og af den omgivende 

billedverden som en del af børns hverdag.” (Ibid., p. 164). 
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3.3. KRISTIAN PEDERSEN – BILLEDPÆDAGOGIKKENS GRUNDELEMENTER 

 

Dette afsnit kan betragtes som en forlængelse af forrige afsnit, da jeg har fundet det relevant at se 

nærmere på den billedkunstpædagogiske diskursordens forståelse af faglighed, da det er denne, der 

gør sig gældende i dag. Dette vil jeg gøre ved at beskrive Kristian Pedersens billedpædagogiske 

model (Bilag 2 – Kristian Pedersens billedpædagogiske model), da Pedersen i sit arbejde med denne 

har været med til at skabe et teoretisk fundament for den billedpædagogiske forståelse (Illeris, 2002, 

p. 194). 

Modellen giver indblik i hvilke elementer, vi som billedkunstlærere skal forholde os til, arbejde ud 

fra samt evaluere vores undervisning i forhold til. Jeg vil derfor i denne opgave anvende modellen i 

min analyse og diskussion af mine didaktiske nærbilleder. 

Den billedpædagogiske model bygger på Klafkis kategoriale dannelsesforestilling, men jeg har i 

dette afsnit valgt at have fokus på de elementer, som Pedersen fremhæver, skal sammentænkes i 

billedpædagogikken (Pedersen, 2004, p. 11). Jeg har derfor valgt at lave et selvstændigt afsnit om 

indholdsvalget: Wolfgang Klafki – Indholdsvalget, en intention med undervisningen. 

 Modellen er et bud på et relationelt orienteret system bestående af fire dimensioner. Pedersens 

mål var at samle to yderpunkter - henholdsvis det psykologiske perspektiv og det kulturelle 

perspektiv. Han har i denne sammenhæng problematiseret, at de forrige billedpædagogikker har haft 

fokus på hver deres yderpunkt, men for at opnå den optimale billedpædagogik må de to yderpunkter 

ifølge Pedersen sammentænkes til en ny pædagogik (Ibid., p. 11). 

Mødepunktet i modellen betegner Pedersen som et fagligt perspektiv. Det er her dimensionerne 

menneske og samfund fra den synkrone akse mødes på lige fod med punkterne fremtidens 

perspektiv og historisk perspektiv fra den diakrone akse. 

Ifølge Pedersen er det vigtigt, at billedkunstlæreren i sin undervisning tager højde for det 

psykologiske perspektiv, mennesket. Det er en forudsætning for læring, at vi kender barnets 

naturlige samt kulturelle forudsætninger (Ibid., p. 135).  

Det kulturelle perspektiv, samfundet, er imidlertid også vigtigt at inddrage, da en pædagogik, ifølge 

Pedersen, bliver nødt til at forholde sig til den kulturelle kontekst samt de samfundsmæssige 

realiteter, som skolens elever befinder sig i, og som de skal uddannes til at deltage i. 

Billedpædagogikken skal derfor beskæftige sig med de elementer i samfundet, som finder sted på 

det billedsproglige område (Ibid., p. 137). 
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Det historiske perspektiv giver os mulighed for at forstå den tradition og historie, vi kommer af – en 

tradition og historie, som fremtidens perspektiv skal være katalysator for at videreudvikle og 

dermed lade nye historier blive til (Ibid., p. 147). Fremtidsperspektivet i den billedpædagogiske 

model inddrager og medtænker både eleven og samfundet i den billedpædagogiske proces. 

Disse fire dimensioner mødes som tidligere nævnt i det faglige perspektiv, hvor billedsproget er 

genstandsområdet, og hvor æstetisk læring finder sted i kraft af den oplevelsesmæssige, den 

fremstillende samt den analytiske virksomhed. 

På baggrund af Pedersens model kommer billedpædagogikken til at handle om et interaktionelt 

forhold mellem eleven og dennes billeder samt kulturens billeder og samfundslivet (Ibid., p. 141). 

 

3.4. WOLFGANG KLAFKI – INDHOLDSVALGET, EN INTENTION MED UNDERVISNINGEN 

 

Tillid er et af nøgleordene, når Per Fibæk Laursen taler om lærergerningen, og herunder den 

autentiske lærer. Der er blot forskellige opfattelser af, hvorledes denne tillid opnås. Nye lærere og 

lærerstuderende er ifølge Laursen optagede af at skabe forudsætningerne for at undervise gennem 

gode relationer, der har til mål at skabe tillid mellem de involverede. Laursen er imidlertid af den 

opfattelse, at læreren og eleverne er samlet om det faglige indhold. Relationerne skal ikke 

underkendes, men det er af afgørende betydning, at læreren har en afklaret intention med 

undervisningen, og at vedkommende udstråler, det er noget, hun står inde for – inkarnationen af 

budskabet (Laursen, 2004a, p. 7 ff.). For at belyse udfordringen omkring indholdsudvælgelsen i 

undervisningen har jeg valgt at anvende Wolfgang Klafki. 

 

Klafki forholder sig til henholdsvis materialdannelsen samt formaldannelsen. Den materiale 

dannelse lægger ensidigt vægt på det indhold eller det stof, der udvælges til undervisningen. Det 

antages dermed, at stoffet i sig selv har en dannende virkning på eleven (Klafki, 2001, p. 15). Den 

formale dannelse fokuserer derimod ensidigt på subjektet, hvor træningen af personlige evner er 

vigtig (Ibid., p. 15). Ifølge Klafki kan disse retninger ikke stå alene, da de er for ensidige i deres 

tilgang til dannelsen. De skal derimod være i et dialektisk samspil, og det er netop denne dialektik, 

der udgør den kategoriale dannelse. Det er også i dette dialektiske sammenspil mellem det 

materiale og det formale, at den dobbelte åbning finder sted, hvor barnet åbner sig for verden, og 

verden åbner sig for barnet (Ibid., p. 17). 
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Den kategoriale dannelse bygger på det, Klafki betegner som det eksemplariske princip. Som lærer 

skal man med andre ord basere sin udvælgelse af undervisningsindhold på noget forbilledligt, hvor 

det er muligt at opnå kundskaber, evner og holdninger på baggrund af et eller ganske få eksempler 

(Ibid., p. 17). 

 Begrebsparret det fundamentale og det elementære hører til det eksemplariske princip. Det 

fundamentale i undervisningen er af en subjektiv karakter og henviser til elevens livserfaringer. Det 

elementære angår derimod det objektive og betegner et sagsforhold eller en grundviden, der er i 

stand til at åbne for et fagligt indhold (Ibid., p. 18). Undervisningens formål bliver derfor at skabe et 

møde mellem den objektive og den subjektive side, det fundamentale og det elementære, da dette 

møde er afgørende for en eksemplarisk faglig virksomhed. 

 Hvad er det så, der skal udgøre indholdet i undervisningen? Hvad er det, eleven skal forholde sig 

til på baggrund af egne livserfaringer?  Klafki mener, at vi i undervisningen skal beskæftige os med 

centrale problemstillinger, som gør sig gældende i samtiden og, hvis vi er i stand til at forudsige det, 

i fremtiden. Disse emner betegner han som nøgleproblemer og består af fredsspørgsmålet, 

miljøspørgsmålet, den samfundsskabte ulighed, de nye tekniske styrings-, informations- og 

kommunikationsmedier samt jeg-du-forholdet. Tilsammen har disse dannelsesmålet at handle for 

øje (Ibid., p. 74 ff.). 

 

3.5. ÆSTETISK LÆRING  

 

I afsnittet Kristian Pedersen – Billedpædagogikkens grundelementer nævner jeg ganske kort 

fænomenet æstetisk læring, som er at finde i den billedpædagogiske models midte. Jeg mener, at 

dette er helt centralt for billedpædagogikken og dennes faglighed, hvilket også er årsagen til, at 

æstetisk læring har fået en plads i min problemformulering. Derfor vil jeg i dette afsnit med afsæt i 

Hansjörg Hohr og Kristian Pedersen (Pedersen, 2001 samt Hohr og Pedersen, 2004) redegøre for 

æstetisk læring. Dette vil jeg efterfølgende problematisere med hjælp fra Helene Illeris (Illeris, 

2007). Formålet med dette afsnit bliver dermed at kvalificere min analyse og diskussion i forhold til 

mine didaktiske nærbilleder. 

 

Når vi taler æstetisk læring, er der tre hovedkomponenter, som skal være til stede: Følelse, 

oplevelse og analyse (Pedersen, 2001, p. 15 ff. og Hohr og Pedersen, 2004, p. 16).   
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Følelsen, eller sansningen, spiller en afgørende rolle i læreprocessen og er et vigtigt udgangspunkt 

for erkendelse – for æstetiske fag såvel som de fag, der i daglig tale bliver omtalt som de teoretiske 

fag. Som lærende skal man med andre ord opleve og erfare den ydre såvel som den indre verden, 

for at den æstetiske læring kan finde sted, og der er dermed tale om en førsymbolsk erkendelse 

(Pedersen, 2001, p. 18f.). 

 Følelsen, eller det sanselige, kan imidlertid ikke stå alene i den æstetiske læring. Der er behov for 

et middel, der er i stand til at give disse sanseoplevelser form. Dette middel betegnes i 

billedkunstregi som formsprog. Det er et sprog, hvormed vi har mulighed for at oversætte de 

erfaringer, vi har gjort os med verden (Ibid., p. 18ff.). Formsproget indbefatter blandt andet arbejdet 

med det plane, det rumlige og det elektroniske billedområde og bliver, når vi taler æstetisk læring, 

betegnet som oplevelse (Ibid., p. 37f.). 

 Analysen benytter sig af det diskursive sprog og er en beskrivende, fortolkende og forklarende 

erkendelsesform, der bliver til og udvikles, når eleven gradvist bliver i stand til at forbinde sine 

følelser og sansninger med de betydninger, som ligger indlejret i sprogsystemet (Pedersen, 2001, p. 

16 og Hohr og Pedersen, 2004, p. 19). 

Ifølge Pedersen er et særligt kendetegn for den æstetiske læring, at processen har en særlig 

interaktiv karakter, idet perception og repræsentation beriges gensidigt af hinanden. Med andre ord 

skal reception og produktion gå hånd i hånd (Pedersen, 2001, pp. 14 og 30).  

 Jeg vil i afsnittet Analyse og diskussion af didaktiske nærbilleder tage udgangspunkt i 

ovenstående, men jeg finder det imidlertid vigtigt at pointere, at Hohr og Pedersens overvejelser 

over den æstetiske læring får et problem ifølge Helene Illeris, der repræsenterer den 

postmodernistiske tilgang til billedkunstfaget. Dette problem skyldes, at der i vores samfund 

eksisterer en subjektiveringstendens. Konsekvensen af dette bliver, at når eleverne skal føle eller 

sanse, er de ikke i åben kontakt med virkeligheden, da denne bliver overskygget af indstillingen: 

”Siger det her mig noget?”. De lærende har derfor brug for at kunne træde ud af sig selv, så de 

formår at nyde ikke at være den samme identitet hele tiden (Illeris, 2007, p. 27). I denne 

sammenhæng inddrager Illeris positionering som et pædagogisk begreb. Denne tilgang til 

billedpædagogikken indebærer muligheden for at opleve mulige handlemuligheder, således eleven 

ikke låses fast i sin selvcentrering i sit møde med visuelle fænomener. Denne disciplin kræver 

refleksion og analyse, hvilket Hohr og Pedersen også vægter, men herudover skal der ifølge Illeris 

handling og eksperimenter til, hvor eleverne får mulighed for at indtage nye og andre positioner i 

forhold til det æstetiske udtryk, som de skal forholde sig til (Ibid., p. 27). En anden måde at 
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udfordre subjektiveringen på er igennem relationel æstetik, hvor værket iscenesætter relationer, og 

hvor beskueren derfor må tage aktive valg i forhold til værket (Ibid., p. 28). 

Helene Illeris forholder sig hermed kritisk i forhold til billedkunstfaget, og hvordan vi didaktisk kan 

gribe undervisningen an, og en af hendes vigtige pointer er, at ”det æstetiske” bliver en måde at 

agere på i verden (Ibid. p. 29). 

 

3.6. TIDENS BØRN – RESPEKT FOR ELEVERNE 

 

Respekt for eleverne er endnu et aspekt, man som lærer må forholde sig til for at være autentisk i sin 

lærergerning ifølge Laursen (Laursen, 2004b, p. 48 ). Han påpeger, at lærerens intention med 

undervisningen ikke blot retter sig mod indholdsvalget, men mod at eleverne skal inspireres til 

netop at lære (Ibid., p. 24). For at imødekomme dette bedst muligt finder jeg det relevant at 

karakterisere den elevgruppe, vi har med at gøre i dagens folkeskole. 

Jeg vil derfor først give en kort karakteristik af tidens børn med afsæt i Dion Sommer (Sommer, 

2003) og herefter forholde mig til tidens udfordringer med afsæt i Thomas Ziehe. 

 

3.6.1. Dion Sommer – Det kompetente forhandlerbarn 

Ifølge Dion Sommer er det skrøbelige og udsatte barn noget, der hører det foregående paradigme til. 

Nu opfattes barnet derimod som kompetent, autonomt og resilient. Han karakteriserer nutidens børn 

som forhandlerbørn, hvis tilbøjelige egenskaber blandt andet er at være nysgerrige, socialt anlagte 

og diskussionslystne (Sommer, 2003, p. 170). En konsekvens af dette bliver, at vi i folkeskolen har 

med en elevgruppe at gøre, der ikke opfatter læreren som en naturlig autoritet, men som derimod ser 

sig selv som medbestemmende, og som har et behov for at blive set og hørt. 

 

3.6.2. Thomas Ziehe – Den kulturelle frisættelse 

Overophedning af subjektiviteten kan ifølge Thomas Ziehe blive en følge af den kulturelle 

frisættelse, som i dag gør sig gældende. Vi ”arver” ikke længere kulturindlejrede værdier og 

holdninger, men lever derimod i et samfund, hvor den enkelte hele tiden skal foretage valg og 

derfor også en række fravalg. Det bliver derfor op til den enkelte at tillægge tingene værdi og 

derigennem finde ud af, hvad man som person står for. Det er en stor mængde af viden, den enkelte 

møder, og hvis ens valg-beredskab ikke er parat, kan dette være svært at håndtere (Nørgaard, 2000, 

p. 197). Dette er nogle af de udfordringer, som børn og unge står over for i dag, og ifølge Ziehe skal 
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lærerne blive bedre til at matche denne kulturelle frisættelse for at undgå den såkaldte 

overophedning af subjektiviteten, hvor de unge kan risikere en for tidlig lukning af deres identitet. 

Dette vil være en negativ følge, da identitetsarbejdet er en vedvarende og dynamisk proces, der 

understøttes af evnen til refleksivitet (Ibid., pp. 198 ff. og 204). For at undgå dette taler Ziehe om 

nedkølingseffekten, der skal forstås som kollektive projekter og fælles oplevelser (Ibid., p. 199). I 

denne forbindelse er begrebet decentrering relevant at inddrage, da det er en forudsætning for at 

kunne lære og erkende forskelligheder og dermed undgå at blive en fastlåst identitet. Der skal derfor 

i læringssammenhænge inddrages god anderledeshed, så vi kan bevare nysgerrigheden over for det 

ukendte, det anderledes og lidt fremmede (Ibid., p. 204 ff.). 

 

 

4. ANALYSE OG DISKUSSION AF DIDAKTISKE NÆRBILLEDER 

 

Jeg vil i dette afsnit analysere, vurdere, diskutere og reflektere over mine didaktiske nærbilleder på 

baggrund af mit teoretiske fundament, de to rapporter fra Ministeriet for Børn og Undervisning 

samt Kunstrådets rapport The Ildsjæl in the Classroom af Anne Bamford og Matt Qvortrup, der 

gennemgår de æstetiske fag i den danske folkeskole. 

Til at starte med har jeg valgt at forholde mig til de didaktiske nærbilleder enkeltvis på baggrund af 

det teoretiske fundament. Herefter vil jeg, med afsæt i Per Fibæk Laursens teori om den autentiske 

lærer inddrage de to rapporter fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt Kunstrådets rapport 

The Ildsjæl in the Classroom til en diskussion af fagligheden i billedkunstundervisningen med det 

formål at belyse mine analyser yderligere. 

 

4.1. ANALYSE AF DIDAKTISK NÆRBILLEDE – EN UNDERVISNINGSSITUATION  

 

I min analyse af undervisningssituationen, bestående af to billedkunsttimer i en 2. klasse, har jeg fra 

mit teoretiske fundament valgt at inddrage henholdsvis Per Fibæk Laursen til at belyse 

lærerautenticiteten, Wolfgang Klafkis teori om indholdsvalget, Kristian Pedersens 

billedpædagogiske model, fænomenet æstetisk læring samt Dion Sommer og Thomas Ziehes 

karakteristik af tidens elevgruppe. Jeg vil derfor først se på, hvorvidt der er tale om en autentisk 

lærer og dermed autentisk undervisning. Herefter vil jeg forholde mig til det billedkunstfaglige i 
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undervisningen for til sidst at se på, med Laursens terminologi, om respekten for eleverne var til 

stede. 

 

Anonym funktionær eller autentisk professionel? (Laursen, 2004b, p. 24) Dette er de to lærertyper, 

Per Fibæk Laursen opstiller. Karakteristisk for den anonyme funktionær er, at man er optaget af at 

leve op til stillede krav, hvorimod den autentiske lærer vil noget med sin undervisning og det 

indholdsvalg, hun
3
 præsenterer eleverne for – et indholdsvalg, der skal være værdifuldt, og som det 

giver mening at beskæftige sig med (Ibid., p. 24). På baggrund af dette fremstår 2. klassens 

billedkunstlærer ikke autentisk, da indholdsvalget, jf. det didaktiske nærbillede, bliver begrundet 

med at det er sjovt, og det fylder noget, hvilket er en fordel, når det skal bruges til 

forårsudstillingen. Hun havde med andre ord ikke en personlig intention med undervisningen og var 

dermed heller ikke i stand til at realisere et, for hende, betydningsfuldt indhold. 

 Ifølge Klafki er indholdsvalget for undervisningen også afgørende. Her er der imidlertid ikke tale 

om autenticitet, men om at danne eleverne så de bliver i stand til at handle. Derfor er det afgørende, 

at der i skolen arbejdes med de såkaldte nøgleproblemer jf. afsnittet Wolfgang Klafki – 

Indholdsvalget, en intention med undervisningen. Et af disse nøgleproblemer har betegnelsen jeg-

du-forhold, hvor det enkelte menneskes subjektivitet kommer i centrum. Ifølge Klafki vil det derfor 

være et godt undervisningsindhold at beskæftige sig med mennesket, som det er tilfældet i 2. klasse. 

Problemet i denne undervisningssituation opstår imidlertid hurtigt, da der ikke synes at ligge andre 

tanker bag projektet end, at det skal være sjovt og fylde på forårsudstillingen. Dette er ikke nok 

ifølge Klafki, hvis undervisningen skal kunne betegnes som eksemplarisk. Undervisningen skal her 

forholde sig til menneskelige erfaringer ”[…] inden for et spændingsfelt mellem individuelt krav på 

lykke, medmenneskeligt ansvar og anerkendelse af et andet menneske.” (Klafki, 2001, p. 78). 

 I forhold til Pedersens billedpædagogiske model (Bilag 2 – Kristian Pedersens 

billedpædagogiske model) er der som skrevet i afsnittet Kristian Pedersen – Billedpædagogiske 

grundelementer fire perspektiver: Menneske, samfund, historie og fremtid. Disse udgør et 

interaktivt forhold og mødes i det faglige perspektiv. Jeg vil senere i dette afsnit forholde mig til 

perspektivet menneske, men her vende blikket mod de tre øvrige perspektiver. 

For mig at se forholdt undervisningen sig hverken til den kulturelle kontekst eller det 

billedsproglige område, som er at finde i samfundet, hvilket betyder, at samfundsperspektivet syntes 

udeladt (Pedersen, 2004, p. 137). 

                                                 
3
 Jeg har valgt at bruge hunkøn om lærerpersonen for at lette opgaven sprogligt 
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Det historiske perspektiv blev ligeledes ikke inddraget i undervisningen, hvilket ifølge Pedersen 

ikke er optimalt, da det historiske perspektiv giver os mulighed for at forstå den tradition, vi 

kommer fra, som i dette tilfælde kunne være, hvorledes man før i tiden har afbilledet mennesker. 

Gennem arbejdet forholdt eleverne sig ikke til sig selv i hverken en nær eller fjern fremtid. Dette er 

et udtryk for, at der ikke var taget højde for fremtidsperspektivet, det utopiske perspektiv, i 

undervisningen, som ifølge Pedersen også bør være indlejret i billedpædagogikken og dennes 

faglighed. Eftersom det historiske perspektiv udebliver, får eleverne svært ved at se, hvilken 

tradition og hvilke mængder af historier der ligger bag dem. Det bliver derfor også svært bevidst at 

videreudvikle på disse historier og dermed deltage i fremtidsperspektivet, hvor nye historier bliver 

til. 

 I forhold til ”midten af den billedpædagogiske model”, det faglige perspektiv, vil jeg nu 

analysere Heidis måde at varetage det tekniske aspekt ved billedkunstundervisningen på. Herunder 

vil jeg komme ind på de tre aspekter i forhold til den æstetiske læring, følelse, oplevelse og analyse, 

som er en del af den billedpædagogiske proces. 

Billedkunstfagets genstandsområde er ifølge Kristian Pedersen billedsproget. Til dette billedsprog 

udgør farver en væsentlig del. I undervisningssituationen skulle eleverne bede om den farve, de 

ønskede. Heidi blandede efterfølgende farven til dem og kaldte på de pågældende elever, når farven 

var færdig. Eleverne deltog med andre ord ikke i farveblandingen og fik dermed ingen indsigt i eller 

erfaringer med, hvordan f.eks. den lyserøde, grønne eller lilla farve bliver til. Herudover insisterede 

Heidi på, at der omkring og mellem farvefladerne i elevernes figurer skulle tegnes en ”sort streg”. 

Heidi forklarede ikke, hvorfor dette skulle gøres, og eleverne spurgte ikke, hvorfor de skulle gøre 

det. På den måde blev den sorte konturstreg ikke betragtet som et billedsprogligt virkemiddel, der i 

dette tilfælde fik farverne til at fremstå stærke og intense op imod hinanden. Billedsproget og 

virkemidlerne blev med andre ord ikke ekspliciteret. 

 Den æstetiske læring er af en særlig interaktiv karakter mellem den lærende og den omgivende 

kultur. I denne proces indgår der med Hohr og Pedersens terminologi henholdsvis følelse/sansning, 

oplevelse og analyse. Ud fra Heidis udlægning havde klassen ikke beskæftiget sig med noget 

indledende i forhold til arbejdet med papirfigurerne. I forhold til princippet om æstetisk læring vil 

det sige, at eleverne i dette projekt ikke har arbejdet med en sanselig tilgang til menneskekroppen. 

Det sanselige arbejde kunne blandt andet have været at afprøve forskellige kropsholdninger og 

stillinger, så det endelige produkt bar præg af et valg og en stillingtagen frem for en række 

papirfigurer, hvor benene står solidt plantet i jorden, og hvor armene hænger ned langs siden. 
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Oplevelsesdelen består af henholdsvis en indtryksside, det receptive, og en udtryksside, det 

produktive (Ringsted og Froda, 2004, p. 17). I denne undervisningssituation var det imidlertid kun 

udtrykssiden, der blev praktiseret. Hvis indtrykssiden var blevet inddraget f.eks. i form af en 

udstilling eller indsamling af udklip med menneskeskikkelser, så ville det historiske perspektiv, jf. 

Pedersens billedpædagogiske model, være repræsenteret, og elevernes arbejde ville være blevet 

påvirket i kraft af de udefrakommende indtryk, da disse kan tjene som både inspirations- og 

refleksionskilde. Det sidste aspekt inden for den æstetiske læring betegnes analysen, jf. afsnittet 

Æstetisk læring. Analysen er en diskursiv formidlet erkendelsesform, hvor man beskriver, fortolker 

og forklarer. Den udvikles hos eleven i takt med dennes gradvise evne til at forbinde følelser og 

sansninger med sprogsystemets betydninger. I denne undervisningssituation blev denne analytiske 

eller reflekterende tilgang ikke anvendt, da det, eleverne foretog sig i billedarbejdet, ikke blev 

sprogliggjort. I forhold til den æstetiske læring kan jeg sammenfattende sige, at det alene var 

udtrykssiden, der blev arbejdet med i undervisningen. 

 Både Per Fibæk Laursen, Wolfgang Klafki samt Kristian Pedersen understreger vigtigheden af at 

kende den elevgruppe, man som lærer har med at gøre. Laursen betegner dette som respekt for 

eleven, Klafki kalder det for det fundamentale, og Pedersen betegner det som det psykologiske 

perspektiv eller mennesket. I den observerede undervisning oplevede jeg elever, som blev sat til at 

udføre et stykke arbejde. Der var hverken en undersøgende tilgang til arbejdet eller en dialog 

omkring det billedlige udtryk, som eleverne arbejdede med. Hermed blev kvaliteter som 

nysgerrighed samt lysten til at diskutere og have medindflydelse ikke anvendt aktivt ind i 

undervisningen – kvaliteter, som Dion Sommer påpeger, karakteriserer tidens børn. 

Hvis Thomas Ziehes’ terminologi og blik anvendes på denne undervisningssituation, bliver 

spørgsmålet, om Heidi har været i stand til at matche den kulturelle frisættelse, som tidens børn står 

overfor. Undervisningssituationen kan godt anskues som et kollektivt projekt, da klassen er i gang 

med at udarbejde et produkt til skolens forårsudstilling. Produktet er imidlertid meget 

individfokuseret, og eleverne har ikke, som ovenfor diskuteret, forholdt sig til den kultur, de indgår 

i. Det bliver i Ziehes optik relevant at se på, om der i dette kollektive projekt finder decentrering 

sted i form af god anderledeshed. For mig at se forholdt eleverne sig knap nok til deres eget 

arbejde. Spørgsmålet ”Er jeg færdig nu?” var dominerende og bar på ingen måde præg af 

nysgerrighed, som er en faktor, der for Ziehe er afgørende, da vi bliver nødt til at beskæftige os med 

det ukendte og anderledes, hvis vi ikke skal ende som fastlåste i vores identitet. 
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4.2. ANALYSE AF DIDAKTISK NÆRBILLEDE – ET KOLLEGIALT SAMARBEJDE 

 

I min analyse af Didaktisk nærbillede - Et kollegialt samarbejde, hvor det kollegiale samarbejde 

hører til blandt aspekterne ved den autentiske lærer, har jeg fra mit teoretiske fundament valgt at 

inddrage henholdsvis Per Fibæk Laursen til at belyse lærerautenticiteten, Wolfgang Klafkis teori 

om indholdsvalget, Helene Illeris til at belyse den formningspædagogiske diskursorden, Dion 

Sommer og Thomas Ziehes karakteristik af tidens elevgruppe samt Kristian Pedersens syn på 

billedpædagogik i form af hans billedpædagogiske model samt teori om æstetisk læring. 

Jeg vil først analysere hvilke intentioner og herunder hvilket indholdsvalg, der gør sig gældende i 

dette kollegiale samarbejde for herefter at belyse henholdsvis fag- og elevsyn. I forlængelse af dette 

vil jeg forholde mig til det billedkunstfaglige i undervisningsplanlægningen. 

 

Det kollegiale samarbejde er ifølge Per Fibæk Laursen et af de vigtigste aspekter ved lærerarbejdet 

overhovedet. Som autentisk lærer er man orienteret mod læring og udvikling og opsøger derfor 

udfordringer til netop at fremme dette (Laursen, 2004b, p. 90). Det er i sådant et samarbejde, 

videndeling forekommer, og dermed vokser ens fagkundskaber (Ibid., p. 82 ff.). Set i forhold til det 

didaktiske nærbillede er grundlaget for et autentisk virke godt på vej, da der i denne temauge er lagt 

op til kollegialt samarbejde. Herudover har de to lærere forinden sat sig sammen for at planlægge 

indholdet. Den personlige intention med undervisningen er som tidligere nævnt karakteristisk for 

den autentiske lærer. I dette didaktiske nærbillede er der et overordnet emne, som samtlige 

værksteder i skolefestugen skal afspejle: Grøn skole. Hermed er afsættet ikke den enkelte lærers 

intention, men derimod en fælles intention fra skolens side. De to lærere valgte imidlertid selv, at 

deres værksted skulle omhandle skrammelkunst med fænomenet genbrug for øje. Jeg vil på 

baggrund af den diskussion, der omhandlede, hvordan dette værksted skulle gribes an, påstå, at 

disse to billedkunstlærer havde en intention med deres undervisning. Diskussionen havde næppe 

fundet sted, hvis de hver især ikke mente, der var noget at kæmpe for. Der var en klar intention og 

en inkarnation af budskabet i dette samarbejde, da der var enighed om, at det er vigtigt at arbejde 

med miljøforhold og herunder genbrug. Dette engagement blev dermed også en forudsætning for at 

realisere intentionerne. 

 Ser vi på indholdsvalget ud fra Klafkis optik, bliver der arbejdet med et nøgleproblem, som 

Klafki betegner som miljøspørgsmålet (Klafki, 2001, p. 75). Materialerne består udelukkende af 
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skrot og skrammel, som tidligere har haft en anden funktion, og som, hvis ikke de var havnet i dette 

projekt, var blevet kasseret. 

 Da de to lærere og jeg som lærerstuderende skulle blive enige om, hvordan undervisningen 

skulle gribes an, udtrykte Adda jf. det didaktiske nærbillede, at lærerindblanding og 

procesangivende rammer ville hæmme elevernes mulighed for at udfolde sig og lave kunst. Hun 

mener, at der ikke skal stilles krav til kreativ udfoldelse, hvis målet er et individuelt og kunstnerisk 

udtryk. Hvis vi ser på denne tilgang i lyset af Helene Illeris’ gennemgang af de billedpædagogiske 

diskursordner, er det muligt at karakterisere Addas tilgang til undervisningen som værende 

formningspædagogisk. Hun tager udgangspunkt i det enkelte barn og dettes skaberglæde og 

spontanitet. Eftersom hun mener, at lærerindblanding skader, giver hun indirekte udtryk for, at 

barnet er et særligt følsomt væsen jf. den formningspædagogiske diskursorden. Rammer og mål for 

undervisningen blev af Adda set som en hæmsko. Kristian Pedersen forholder sig kritisk til denne 

undervisningstilgang, hvor eleven frit får lov til at udfolde sig, da dette får konsekvenser. Pedersen 

påpeger, at problemet med formningsundervisningen er, at det formelle og konventionelle bliver set 

som en hindring i forhold til elevens muligheder for at udtrykke sig. Ifølge Kristian Pedersen er 

hensigten med at tale om formsprog af forskellig art, at vi netop får en indsigt i et sprog, der er 

fælles og kollektivt. Et individuelt sprog er derimod meningsløst, da ens kommunikation ikke vil 

lykkes, når man som den eneste kender sproget (Pedersen, 2001, p. 34). 

 Hvorvidt respekten for eleverne er til stede i dette kollegiale samarbejde, må svaret være ja. 

Addas respekt er oprigtigt, men afspejler et børnesyn, som ifølge Dion Sommer hører det 

forhenværende paradigme til, og som ifølge Kristian Pedersen er karakteristisk for 

formningspædagogikken. Vi har med nysgerrige og diskussionslyste elever at gøre, der har et behov 

for at blive set og hørt. Jeg mener, med afsæt i Kristian Pedersen, at det er et behov, 

billedkunstfaget kan bidrage til i kraft af dets kommunikative formsprog og udtryksmuligheder. 

 Med afsæt i Thomas Ziehes forståelse af de elever, vi har med at gøre i folkeskolen, er der, jf. 

afsnittet Thomas Ziehe – Den kulturelle frisættelse, en risiko for overophedning af subjektiviteten 

som en konsekvens af den kulturelle frisættelse. Dette kan resultere i en tidlig lukning af identiteten, 

hvilket vil være et negativt udfald, da identitetsarbejdet ifølge Ziehe aldrig bør høre op. Det vil 

derfor ikke være godt, hvis eleven ”overlades til sig selv”, da dette vil resultere i en fokusering på 

den enkelte elev, ”mig”. Eleven skal derimod føle sig som en del af noget større. Det bliver derfor i 

forlængelse heraf, at Adda og Heidi skal præsentere eleverne for det, Ziehe betegner som god 

anderledeshed, hvor eleverne bliver udfordret på deres vante forestillinger med det formål, at de 
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bevarer nysgerrigheden for det ukendte. I dette tilfælde vil jeg betegne genbrugsspørgsmålet samt 

genbrugsmaterialerne som god anderledeshed og dermed som et udtryk for, med Per Fibæk 

Laursens betegnelse, at have respekt for eleverne. 

 Efter ovenstående finder jeg det interessant og ikke mindst væsentligt at forholde mig til det 

billedkunstfaglige i det didaktiske nærbillede ud fra Kristian Pedersens billedpædagogiske model og 

herunder den æstetiske læring (Bilag 2 – Kristian Pedersens billedpædagogiske model). I forhold til 

den synkrone akse, mener jeg, at de to lærere forholder sig til begge aspekter. Gennem temaet Grøn 

skole valgte de to lærere at forholde sig til fænomenet genbrug og fik dermed inddraget et 

samfundsperspektiv i undervisningen, som eleverne kunne forholde sig til på flere niveauer. 

Herudover blev det menneskelige aspekt sat i spil, da diskussionen lærerne imellem drejede sig om, 

hvorledes værkstedet skulle gribes an i forhold til elevernes udfoldelse. Ser vi på den diakrone akses 

historiske perspektiv, blev dette ikke taget med i overvejelserne omkring planlægningen af 

værkstedet. Eleverne fik derfor ikke et indblik i, hvordan andre har arbejdet med 

genbrugsmaterialer eller skulpturer. Ser vi på fremtidsperspektivet, kommer det indirekte til udtryk, 

da undervisningen lægger op til at imødegå den tidstypiske problemstilling miljø og genbrug, hvor 

eleverne i denne sammenhæng skal anvende materialer, som netop relaterer sig til dette problemfelt, 

som vedrører vores fremtid. Anskuer vi det faglige perspektiv og dermed den æstetiske læring, som 

består af elementerne følelse, oplevelse og analyse, blev der ud fra den pågældende diskussion, jf. 

det didaktiske nærbillede, udelukkende taget stilling til oplevelsesdelens udtryksside. Dette er ikke 

hensigtsmæssigt, da netop udtrykssiden tager udgangspunkt i den førsymbolske erkendelse, som 

eleven har sanset. Den diskursivt formidlede erkendelse gennem den analytiske tilgang bliver der 

ikke taget stilling til, hvilket bevirker, at sprogliggørelsen af den proces, eleverne vil komme til at 

gennemgå, udebliver.   

 

Det kollegiale samarbejde er som sagt afgørende i bestræbelserne på at blive en autentisk lærer, da 

det er et led i ens udvikling og læring. Set i forhold til dette didaktiske nærbillede, hvor Adda ender 

med at gå til fordel for et andet møde, kan det diskuteres, om autenticiteten var til stede i netop dette 

kollegiale samarbejde. Nok kom de hver især på banen med netop deres syn på, hvorledes 

værkstedsarbejdet skulle tilrettelægges. Kommentaren ”Det afgør I bare” er for mig at se en 

identifikation på, at der blev talt, men ikke lyttet og dermed ikke lært. 
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4.3. HVORDAN STÅR DET TIL I FOLKESKOLEN? 

 

Som det fremgår af henholdsvis min problemformulering og opgave, har jeg været interesseret i at 

undersøge, hvordan jeg som billedkunstlærer kan forholde mig til den faglighed, der gør sig 

gældende i billedkunstundervisningen. Mine oplevelser i praktikken, herunder de to didaktiske 

nærbilleder, peger for mig at se på en række problemstillinger i forhold til 

billedkunstundervisningens autenticitet og faglighed, herunder æstetisk læring. Vi kan ikke tale om 

autentisk undervisning ud fra det, jeg har observeret, hvilket er et stort problem set fra Per Fibæk 

Laursens optik, idet denne autenticitet er afgørende for god undervisning. Herudover lader det ikke 

til, at der blandt lærerne reflekteres over, at undervisningen skal tilrettelægges med henblik på en 

billedpædagogisk praksis, der leder frem mod æstetisk læring, som den bør tage sig ud ifølge 

Pedersen, og den æstetiske læring bliver derfor heller ikke optimal. 

På baggrund af de foregående analyser finder jeg det væsentligt at forholde mig til, hvor generel 

denne beskrivelse af billedkunstundervisningen er, samt hvilke tiltag den danske folkeskole 

eventuelt bør gøre i forhold til billedkunstundervisningen, så elevernes udbytte af undervisningen 

kan bruges nu og fremover. 

Som tidligere nævnt har jeg valgt at forholde mig til dette ud fra Per Fibæk Laursens begrebsapparat 

om den autentiske lærer, hvor jeg vil anvende rapporterne Kortlægning af de praktiske/musiske fags 

status og vilkår i folkeskolen og Forsøg med praktiske/musiske fag i folkeskolen, evaluering fra 

Ministeriet for Børn og Undervisning samt The Ildsjæl in the Classroom af Anne Bamford og Matt 

Qvortrup
4
. 

 

For at blive klogere på hvilke faglige tilgange og dermed intentioner, der gør sig gældende i forhold 

til faget, er det interessant at se på kortlægningsrapporten. Her fremgår det, at det står højt på 

dagsordenen for 89 pct. af de lærere, der underviser i de praktiske/musiske fag, at de praktisk 

orienterede elever får succesoplevelser (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, okt., p. 33 f.). 

Rapportens resultater peger med andre ord på målsætningen ”at alle skal lykkes med noget” (Ibid., 

p. 34). Sociale ambitioner er for mig at se vigtige, men jf. indledningen mener jeg, at vi som 

billedkunstlærer skal tillægge faget andre og flere kvaliteter, end at det skal være rart og fungere 

                                                 
4
 I det følgende vil jeg anvende betegnelsen lærer. Der vil her være tale om lærere inden for de praktiske/musiske fag 

og dermed også billedkunst, da de anvendte rapporter har samlet undersøgelsesresultaterne for fagene. Billedkunstfaget 

skiller sig imidlertid ud nogle steder fra de øvrige fag, hvilket også vil fremgå af afsnittet.  
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som et pusterum. Hvis vi på baggrund af dette kigger på de faglige ambitioner, fremgår det af 

kortlægningsrapporten, at billedkunstlærerne vurderer, at henholdsvis æstetiske udtryksformer, det 

at gennemføre et projekt fra ide til produkt samt det at kunne arbejde selvstændigt og individuelt er 

vigtige formål for faget (Ibid., p. 34). På trods af disse ambitioner viser kortlægningen, at de 

praktiske/musiske fag ikke vurderes til, i udbredt grad, at give eleverne kreative kompetencer eller 

evnen til at bruge de færdigheder, de har lært, på andre måder (Ibid., p. 51). Lærerne vurderer 

derimod, at eleverne får udførende og/eller håndværksmæssige kompetencer, og at de tilegner sig 

elementære kundskaber og færdigheder i fagene (Ibid., p. 3). Hvis vi ser på dette ind i en historisk 

sammenhæng for billedfaget, minder udfaldet af undervisningen meget om faget tegning, hvor der 

netop var fokus på de håndværksmæssige færdigheder. En forklaring på dette udfald kan muligvis 

findes, hvis vi ser nærmere på brugen af Fælles Mål for faget billedkunst samt den 

evalueringskultur, der gør sig gældende. 

 Kortlægningsrapporten viser, at det kun er 41 pct. af lærerne i de praktiske/musiske fag, der ofte 

anvender Fælles Mål i forhold til planlægningen af undervisningen. Dette hænger sammen med, at 

mange finder faghæftet svært at anvende som grundlag for undervisningen, da det er for 

omfattende, og at målene er for svære at omsætte til praksis. Hertil vurderer billedkunstlærerne, at 

det gennemførte timetal i forhold til billedkunstundervisningen ikke er tilstrækkeligt i forhold til at 

nå fagets mål (Ibid., pp. 2, 25 og 36). 

 Ud over den begrænsede anvendelse af Fælles Mål finder jeg det, på baggrund af mine 

praktikerfaringer, relevant at se nærmere på evalueringskulturen inden for faget. I forhold til 

afsnittet Didaktisk nærbillede – Et kollegialt samarbejde blev der udarbejdet en række mål for 

temaugen (Bilag 3 - Skrammelkunstværkstedet). Der blev imidlertid aldrig evalueret på disse mål 

og dermed heller ikke på elevernes udbytte af undervisningen og om intentionerne for 

undervisningen blev realiseret – noget, der er vigtigt, hvis man som lærer vil være autentisk. 

Spørgsmålet er, om dette er en generel tendens. Billedkunstfaget gør jf. kortlægningsrapporten brug 

af portfolio og udstillinger, når der skal evalueres (Ibid., p. 47). Problemet er imidlertid, at 

evaluering er noget, 40 pct. af lærerne aldrig eller sjældent anvender med den begrundelse, at der 

sjældent er tid hertil (Ibid., p. 45 f.). Dette er et uheldigt udfald, da der, ifølge rapporten The Ildsjæl 

in the Classroom, opstår kvalitet i undervisningen, når elever, lærere og kunstnere reflekterer over 

oplevelser og drager konklusioner i forhold til deres læring. For de mindre elever kan dette opnås 

gennem samtaler, mens de ældre elever skal igennem en mere formaliseret proces som fortælling, 
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skrive, debattere, diskutere osv. Dette er ifølge rapporten vigtigt at blive bedre til, da vi som lærere 

skal holde os orienteret i forhold til elevernes læring (Bamford og Qvortrup, 2006, pp. 38 f. og 48). 

 Det kollegiale samarbejde er ifølge Per Fibæk Laursen en afgørende ressource, hvis man som 

lærer ønsker at være autentisk. Ud fra afsnittet Didaktisk nærbillede – Et kollegialt samarbejde 

synes denne arbejdsform dog ikke naturlig for nogen af parterne. Dette lader ikke til at være et 

enkeltstående tilfælde, da kortlægningen af de praktiske/musiske fag viser, at det ser ud til, at 

lærerne i disse fag arbejder meget isoleret, og at fagudvalg nedprioriteres. Kortlægningen viser 

blandt andet, at 34 pct. af de adspurgte lærere inden for de praktiske/musiske fag slet ikke anvender 

kollegial supervision, og at kun 10 pct. i høj grad anvender kollegial supervision. Sammenlignet 

med de øvrige praktiske/musiske fag er den kollegiale supervision imidlertid mest udbredt i 

billedkunst. For at optimere situationen efterlyses der fra lærernes side fora, hvor det er muligt at 

dele viden og udvikle fagene (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, okt., pp. 3 og 50 f.). 

Samarbejde er også en af anbefalingerne i rapporten The Ildsjæl in the Classroom, hvis vi ønsker at 

kvalificere de praktiske/musiske fag i den danske folkeskole. Her anbefales det, at vi i Danmark 

skal blive bedre til at kommunikere med hinanden, dele vores viden systematisk og arbejde sammen 

på kryds og tværs af lærere, skoler, kunstnere, kunstinstitutioner. Formålet er, at vi skal lære af 

hinanden og dermed sørge for, at det er god undervisning, der bliver praktiseret (Bamford og 

Qvortrup, 2006, april, p. 44). Dette er imidlertid noget, lærerne har svært ved, hvis vi ser på 

kortlægningsrapporten. Her fremhæves det, at praksis fylder meget i fagene, og at der derfor ikke er 

overskud til teoretisk tænkning, videndeling og til selv at etablere netværk (Ministeriet for Børn og 

Undervisning, 2011, okt., p. 54). 

 At kunne tage vare på sin personlig-professionelle udvikling er en vigtig del af det at være en 

autentisk lærer, da skolen, eleverne, samfundet osv. er under konstant forandring – en forandring, 

man som lærer skal kunne matche (Laursen, 2004b, pp. 25 og 109 f.). Mine to didaktiske 

nærbilleder skildrer en forholdsvis produktorienteret lærer og en lærer, der endnu ikke har sluppet 

formningspædagogikken. Hertil er det min vurdering, at undervisningen har båret præg af 

manglende billedkunstfaglig indsigt, samt hvordan undervisningen kan lede frem mod æstetisk 

læring. Kaster vi et blik på kortlægningsrapporten, finder vi imidlertid noget, der kunne være et svar 

på denne tendens. Over halvdelen af de adspurgte lærere var meget uenige eller uenige i, at 

mulighederne for efteruddannelse inden for deres fag er gode (Ministeriet for Børn og 

Undervisning, 2011, okt., p. 25). Dette er et problem, da efter- og videreuddannelse er med til at 

sikre fagets udvikling og faglighed. 
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Det er nøjagtig den samme problematik, rapporten The Ildsjæl in the Classroom peger på: Lærerne 

får ikke en efteruddannelse, og hvis muligheden byder sig, er der for få deltagende (Bamford og 

Qvortrup, 2006, p. 48). Dette er for mig at se en foruroligende tendens, da netop efter- og 

videreuddannelse er med til henholdsvis at kvalificere ens intentioner med undervisningen samt ens 

kollegiale samarbejde, som vi ser, det er tilfældet i eksempelvis danskfaget, hvor der nedsættes 

fagteams og uddannes læsevejledere. 

 Jeg kan på baggrund af ovenstående undre mig over, hvad der kan være årsagen til den 

manglende realisering af intentioner, det manglende kollegiale samarbejde og den manglende 

lærerfaglige udvikling. Derfor finder jeg det væsentligt at se nærmere på det, som Per Fibæk 

Laursen betegner som rammebetingelserne. Rammerne for arbejdet må ifølge Laursen ikke 

modvirke de intentioner, man har som lærer, og derfor handler det om at opsøge eller skabe de 

rammer, der har en gunstig effekt i forhold til ens intentioner (Laursen, 2004b, p. 72).  I forhold til 

min praktik og dermed de to didaktiske nærbilleder lod det ikke til at være skolens 

rammebetingelser, der var noget i vejen med. Skolens billedkunstlokale var velfungerende, og 

ledelse samt bibliotekarer virkede interesserede i de processer, der udspillede sig i undervisningen 

og i forbindelse med udstillinger af elevernes arbejde. Disse observationer stemmer overens med 

rapporten The Ildsjæl in the Classroom, der påpeger, at vi i Danmark har gode betingelser for 

undervisningen i de æstetiske fag og i denne forbindelse fastslår, at der ikke behøves de store 

budgetter for at opnå en god undervisning (Bamford og Qvortrup, 2006, p. 63). Det lader dermed 

ikke til, at det er de materielle rammer, der er årsagen til den manglende realisering af intentioner, 

det manglende kollegiale samarbejde og den manglende lærerfaglige udvikling. 

 Ifølge rapporterne fra Ministeriet for Børn og Undervisning spiller linjefagsdækningen en rolle 

samt det faktum, at billedkunstfaget ikke er et prøvefag. 

Ifølge kortlægningsrapporten er der en lav linjefagsdækning i faget billedkunst, hvilket kan skyldes, 

at ”få-lærer-princippet” i indskolingen hersker på mange skoler. Dette princip får den konsekvens, 

at det ofte er klasselæreren, der varetager undervisningen. Linjefagsdækningen stiger imidlertid i 

takt med højere klassetrin (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, okt., pp. 2 og 20). 

Billedkunstundervisningen vil derfor naturligt ikke have det ønskede faglige niveau, og i dette 

ligger der en signalværdi, der fortæller, at dette fag ikke er nær så vigtigt og ”svært” som skolens 

øvrige fag. 

En anden væsentlig rammebetingelse, der gør sig gældende for billedkunstfaget, er, at det ikke er et 

prøvefag. I evalueringsrapporten, der omhandler forsøg med de praktiske/musiske fag i folkeskolen, 
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fremgår det, at de deltagende lærere og skoleledere generelt giver udtryk for, at så længe billedkunst 

ikke er et prøvefag, vil det ikke få samme status som de andre fag. Ved at gøre billedkunst til et 

prøvefag vil der ifølge de adspurgte blive signaleret, at indholdet er vigtigt. Billedkunstlærerne 

fremhæver i denne forbindelse, at eleverne får udviklet en større mundtlighed omkring deres 

processer, når de skal til prøve i faget, og elever og så vel som lærere udtrykker, at karakterer vil 

være en motivationsfaktor. (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, nov., p. 38 f.). 

Evalueringsrapporten viser i denne sammenhæng, at en afsluttende prøve i billedkunst har 

indflydelse på lærernes tilrettelæggelse af undervisningen, idet de her får fokus på, at 

undervisningen lever op til de fælles faglige mål for faget. På sigt kan dette bidrage til, at eleverne 

tilegner sig de kompetencer, der gør sig gældende for faget. (Ibid., p. 33 ff.). Kortlægningsrapporten 

bakker til dels op om denne påstand, da det heraf fremgår, at de praktiske/musiske fag, ifølge 

lærerne, har behov for et prestigeløft (Ministeriet for Børn og Undervisning, 2011, okt., p. 2). 

 

Jeg vil lade rapporten The Ildsjæl in the Classroom få det sidste ord i dette afsnit, da jeg på 

baggrund af min undersøgelse mener, at følgende citat illustrerer billedkunstundervisningen samt 

konsekvenserne af denne i den danske folkeskole: 

 

”There was a lack of expectation of excellence in the arts and a failure to 

challenge children to go beyond their current ideas and skills level. A strong 

child orientation and an emphasis on free individual or group expression – 

without systematic guidance, reference to quality aesthetic samples, or clear 

goals – meant that most students had underdeveloped understanding of artistic 

languages and the final work seen was generally of a low quality.” (Bamford og 

Qvortrup, 2006, p. 59) 

 

 

5. UNDERSØGELSENS RESULTATER 

 

Jeg vil i dette afsnit på baggrund af foregående analyse udlede undersøgelsens resultater med det 

formål at anvende disse i min konklusion. Jeg vil inddele undersøgelsens resultater i forhold til Per 

Fibæk Laursens aspekter ved lærerautenticiteten. 
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 Ser vi indledningsvis på Laursens aspekt respekt for eleverne, tyder min undersøgelse på, at 

lærerne vil eleverne det bedste. Der er i særdeleshed fokus på, at særligt de praktisk orienterede 

elever skal have det godt og få en følelse af, at der er noget, de lykkes med. Ifølge Dion Sommer og 

Thomas Ziehe stemmer dette hensyn imidlertid ikke overens med tidens elever og det behov, de 

har. Dette oplevede jeg selv i form af elever, der lod til at kede sig jf. analysen af Didaktisk 

nærbillede – En undervisningssituation. Frem for at anskue eleverne som skrøbelige skal vi se dem 

som nysgerrige og diskussionslystne, hvilket vi som lærere skal imødekomme ved at lade dem 

forholde sig til andre og andet end sig selv og deres umiddelbare virkelighed. 

 I forlængelse af ovennævnte peger min undersøgelse på, at lærerne primært forholder sig til 

eleverne frem for undervisningens indhold og mål. Dette medfører, at de faglige intentioner og 

realiseringen af disse udebliver. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem den begrænsede 

anvendelse af Fælles Mål samt den udeblivende evaluering i forbindelse med tilrettelæggelse og 

gennemførelse af undervisningen. Indholdsvalget samt den æstetiske læring lader med andre ord 

ikke til at spille en væsentlig rolle. 

 I forhold til det kollegiale samarbejde viser undersøgelsen, at det ikke er noget, lærerne er vant 

til. De hører derimod til en faggruppe, der arbejder isoleret. Dette kan for mig at se være en af 

forklaringerne på, hvorfor billedkunstlærerne i Didaktisk nærbillede – Et kollegialt samarbejde ikke 

var så gode til at lytte til hinanden. Det manglende samarbejde får imidlertid negative konsekvenser 

for den lærerfaglige udvikling i forhold til billedkunstfaget. 

 At der ikke bliver taget hånd om billedkunstlærernes personlig-professionelle udvikling gennem 

efter- og videreuddannelse er ligeledes noget, jeg kan udlede af undersøgelsen. Dette kan til dels ses 

som årsagen til de forældede fagsyn og den manglende faglige refleksion i forhold til fagets indhold 

og betydning, der gør sig gældende i folkeskolen. 

 Anskuer vi de rammebetingelser, billedkunstlærerne arbejder under, viser min undersøgelse, at 

vi i den danske folkeskole har gode fysiske rammer for at gennemføre en kvalificeret undervisning. 

Havde dette ikke været tilfældet, er jeg af den overbevisning, at de fysiske rammer ville være et 

forhold, der ville blive pointeret i min praktik og dermed også fremgå af de didaktiske nærbilleder.  

Jeg kan imidlertid ud fra min undersøgelse udlede, at de mere overordnede rammebetingelser har en 

betydning i forhold til lærernes oplevelse af billedkunstfaget som et lavstatusfag. Dette lader blandt 

andet til at skyldes, at linjefagsdækningen inden for faget er lav, og at billedkunst ikke er et 

prøvefag og derfor ikke tages seriøst i samme grad som skolens prøvefag. 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Sarah Westh Sloth, 280128 

VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus 

Bacheloropgave i billedkunst 2012 

 

Side 33 af 45 

 

6. DISKUSSION OG METODEKRITIK 

 

Jeg finder det vigtigt at forholde mig kritisk og diskuterende til min udvalgte empiri, min 

undersøgelsesmetode samt mine faglige redskaber, da disse valg naturligt har haft indflydelse på de 

undersøgelsesresultater, jeg er nået frem til. 

Jeg vil derfor i dette afsnit indledningsvis kritisere og diskutere min indsamlede empiri. Dette vil 

blive efterfulgt af en vurdering og diskussion af min undersøgelsesmetode og herunder de faglige 

redskaber, som udgør opgavens teoretiske fundament. 

 

6.1. KRITIK AF DEN VALGTE EMPIRI 

 

Da min analyserede empiri består af deltagende observationer samt erfaringer, der ikke er 

dokumenteret som lyd- eller videooptagelser, men derimod som en daglig logbogsføring, er der 

naturligt forbundet nogle fejlkilder hermed. Selvom situationerne er forsøgt objektivt beskrevet, 

spiller den menneskelige faktor, og dermed øjnene der ser, en afgørende rolle. Uanset mine 

bestræbelser på objektivitet vil situationerne være præget af netop mit interesse- og fokusområde: 

Fagligheden i billedkunst. Derved går jeg utvivlsomt glip af eller er blind for andre faktorer, der kan 

have betydning for de pågældende didaktiske nærbilleder. 

 Jeg problematiserer herudover, at Didaktisk nærbillede – En undervisningssituation alene består 

af to lektioners billedkunst. Dette bevirker, at grundlaget for min analyse og mine vurderinger af 

billedkunstundervisningen er snævert og dermed muligvis ikke tilstrækkeligt til at konkludere ud 

fra. 

 I forhold til Didaktisk nærbillede – Et kollegialt samarbejde anser jeg det som en fejlkilde, at den 

værkstedsuge, der skulle planlægges, ikke er lig billedkunstundervisning, og at den derfor er 

underlagt andre krav. Jeg har imidlertid stadig fundet det vigtigt at beskæftige mig med denne 

oplevelse, da de to kollegaer begge er billedkunstuddannet, og at deres tænkning i forhold til et 

æstetisk forløb derfor ville afspejle deres billedkunstfaglige kompetencer og deres syn på faget samt 

elevernes læring. Hertil mener jeg, at en tværfaglig uge også bør repræsentere faglige refleksioner, 

som i dette tilfælde er de billedkunstfaglige. 

 Jeg vurderer, at mit analysegrundlag kunne have set anderledes ud, hvis jeg opfølgende i forhold 

til de didaktiske nærbilleder havde valgt at interviewe de pågældende lærere. Det har imidlertid 
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været de uformelle situationer, jeg har været optaget af, da jeg mener, disse er en stor del af 

hverdagen i folkeskolen. Hertil har jeg fra tidligere lærerinterviews samt praktiklæreres fortællinger 

erfaringer med, at lærerne føler sig overvåget og misforstået i forhold til deres praksis. Det har med 

andre ord været for at sikre en naturlig og realistisk situation, at jeg har taget afsæt i observationer 

og erfaringer. 

 Jeg har i mit arbejde med empirien været klar over, at min problemformulering, mit valg af teori 

og dermed udfaldet af analysen kunne have været anderledes, hvis jeg som lærerstuderende havde 

observeret andre lærere og dermed andre samarbejds- og undervisningssituationer. I mine 

bestræbelser på at kompensere for dette valgte jeg at inddrage de to rapporter fra Ministeriet for 

Børn og Undervisning, da disse forholder sig til flere læreres praksis. En fejlkilde i denne 

forbindelse er imidlertid, at rapporterne afspejler alle de praktiske/musiske fag frem for billedkunst 

alene. Der er imidlertid også taget højde for dette, da billedkunstfaget bliver fremhævet, når dette 

skiller sig ud fra de øvrige praktiske/musiske fag. 

 

6.2. KRITIK AF UNDERSØGELSESMETODEN OG DE FAGLIGE REDSKABER 

 

I min undersøgelsesmetode har jeg valgt at tage afsæt i henholdsvis Per Fibæk Laursens teori om 

den autentiske lærer samt en modernistisk tilgang til billedkunstfaget. Mit afsæt i Per Fibæk 

Laursen har haft en afgørende betydning for hvilke teoretikere, jeg har valgt at inddrage i mit 

teoretiske fundament med henblik på at analysere min empiri. Det er ud fra Laursens aspekter, jeg 

har valgt henholdsvis Kristian Pedersen og Wolfgang Klafki til at belyse fagligheden og intention i 

undervisningen samt Dion Sommer og Thomas Ziehe til at belyse, hvad det er for nogle elever, vi 

som lærere skal have respekt for. 

 Kristian Pedersen er samtidig repræsentant for den modernistiske tradition inden for 

billedpædagogikken, og det har været hans billedpædagogiske model samt syn på æstetisk læring, 

jeg har redegjort for og analyseret ud fra. Jeg har imidlertid også inddraget Helene Illeris, som 

repræsenterer den postmodernistiske tradition, i forhold til billedpædagogikkens udvikling samt den 

æstetiske læring. Jeg har dog ikke anvendt hendes, eller en anden postmodernists, syn på 

billedpædagogikken i min analyse og diskussion. Jeg er opmærksom på, at havde jeg gjort dette, 

ville min analyse samt resultaterne af denne have set anderledes ud, idet postmodernisterne står for 

en relationel tilgang til billedpædagogikken med fokus på forskelle frem for en fællesmenneskelig 

tilgang, som er karakteristisk for modernisterne. 
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7. KONKLUSION 

 

Denne opgave indeholder, jf. problemformuleringen, en undersøgelse af, hvordan jeg som 

billedkunstlærer kan forholde mig til fagligheden i billedkunstundervisningen med udgangspunkt i 

Per Fibæk Laursens teori om den autentiske lærer, så undervisningen kan lede frem mod æstetisk 

læring. Opgaven giver et billede af mine erfaringer med den faglige og didaktiske tilgang til 

billedkunstundervisningen i folkeskolen, og min undersøgelses resultater er funderet i en teoretisk 

analyse af to didaktiske nærbilleder, hvor jeg særligt har haft fokus på den autentiske 

billedkunstlærer. Da dette imidlertid bygger på egne observationer og erfaringer, og dermed 

indeholder væsentlige fejlkilder, har jeg i forsøget på at generalisere udfaldet inddraget rapporterne 

Kortlægning af de praktiske/musiske fags status og vilkår i folkeskolen, Forsøg med 

praktiske/musiske fag i folkeskolen, evaluering samt The Ildsjæl in the Classroom. 

 

Jeg kan på baggrund af min undersøgelse konkludere, at den billedkunstundervisning, der gør sig 

gældende i den danske folkeskole, for mange læreres vedkommende, hverken lader til at være 

autentisk, i Per Fibæk Laursens optik, eller til at resultere i æstetisk læring. Dette synes at være en 

hård dom, og det er i denne forbindelse vigtigt for mig at fremhæve, at min undersøgelse, som 

ovenfor beskrevet, hviler på egne erfaringer og observationer samt kortlægning og evaluering på de 

praktiske/musiske fag generelt. 

 Mit formål med undersøgelsen var imidlertid, at jeg ville blive klogere på, hvordan jeg kan blive 

en autentisk billedkunstlærer med den intention at praktisere en undervisning, der leder frem mod 

æstetisk læring. 

Ud fra dette kan jeg konkludere, at det som lærer er vigtigt at have respekt for de elever, man 

arbejder med. En del af denne respekt handler om at gøre sig klart, hvilken elevgruppe vi har med at 

gøre for at kunne tilrettelægge den optimale undervisning. Min undersøgelse har i denne forbindelse 

vist, at undervisningen er meget børnecentreret, som vi kender det fra formningspædagogikken, og 

at der er meget fokus på, at de praktisk orienterede elever skal opleve at lykkes med noget. Nutidens 

børn og unge har ifølge Thomas Ziehe ikke behov for at være ”overladt” til sig selv, da dette kan 

resultere i en for tidlig identitetslukning. Vi skal som lærere derimod blive gode til fagligt at 

udfordre elevernes nysgerrighed og herigennem lære dem at forholde sig til det ukendte.  

 På baggrund af lærernes fokusering på eleven, brugen af Fælles Mål samt lærernes vurdering af, 

at de praktiske/musiske fag ikke i udbredt grad giver eleverne kreative kompetencer eller evnen til 
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at bruge de lærte færdigheder, har jeg udledt, at de faglige ambitioner for faget i stor udstrækning 

udebliver. I ønsket om at blive en autentisk billedkunstlærer kan man med fordel tage Pedersens 

billedpædagogiske model i brug i arbejdet med at realisere sine intentioner og tilrettelægge en 

undervisning, der leder frem mod æstetisk læring. Eleven kommer herigennem både til at forholde 

sig til det samfund, han lever i, den historie, han er en del af, samt den fremtid, han er med til at 

skabe. Dette sker i arbejdet med sanseindtryk, oplevelse af henholdsvis de indtryk, vi får, og de 

udtryk, vi skaber samt at analysere og reflektere over den proces, vi gennemgår. Evaluering bliver i 

denne forbindelse noget, vi i billedkunst skal blive bedre til. Det er et vigtigt redskab til at blive 

bevidste om, hvilket udbytte eleverne får af undervisningen, og dermed hvorvidt vore intentioner er 

blevet indfriet. 

 Den autenticitetsstræbende billedkunstlærer har, på baggrund af mine undersøgelsesresultater, 

flere udfordringer at forholde sig til: Det kollegiale samarbejde samt det at udvikle sig.  

Disse to forhold har det vanskeligt i den danske folkeskole, da billedkunstlærerne arbejder for 

isoleret, og efter- og videreuddannelse er et særsyn. Det er jf. rapporten The Ildsjæl in the 

Classroom imidlertid vigtigt at gøre disse forhold bedre, da det er en forudsætning for udvikling af 

lærerfagligheden og dermed også en kvalificering af den enkelte lærers intentioner med 

undervisningen. 

 

Kort sagt står billedkunstfaget og lærere, der på autentisk vis ønsker at varetage denne 

undervisning, over for en række udfordringer. Det er udfordringer, der rummer henholdsvis elevsyn, 

fagsyn, ambitioner og intentioner, kollegialt samarbejde, en mangelfuld evalueringskultur samt det 

at kunne videreuddanne sig. Der er tale om forhold, der lider under betingelser som fagets 

barneorienterede forhistorie, hvor vi skulle udfolde os og have det rart, samt den udbredte opfattelse 

af, at det er i prøvefag, de vigtige kompetencer læres. 

 

 

8. PERSPEKTIVERING – BILLEDKUNSTFAGETS MULIGHEDER  

  

Som kommende billedkunstlærer finder jeg det nedslående, at de faglige visioner for dette fag, samt 

hvad fagets indhold kan bidrage til i elevernes liv, synes så usynlige i den danske folkeskole. Jeg 

bliver irriteret ved tanken om, at billedkunst først kan tages seriøst, hvis det gøres til et prøvefag. I 

min praktikperiode blev jeg dagligt mødt af elever, der ville vide, om det var i dag, vi skulle have 
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billedkunst. Det var elever, der var nysgerrige og som undrede sig over de opdagelser, de gjorde i 

sammenstødet med de visuelle elementer, jeg præsenterede dem for. Jeg mener, det er denne 

begejstring og denne nysgerrighed, som eleverne udviser, der skal motivere os som lærere til at 

praktisere en god undervisning, hvor undring og refleksion er på spil. I dette arbejde mener jeg, at vi 

med fordel kan optage de strømninger, som i dag påvirker tænkningen omkring billedkunstfaget 

med henblik på at danne billedkompetente elever. Derfor vil jeg i dette afsluttende afsnit 

introducere fænomenet visuel kultur som en pædagogisk tilgang til faget med afsæt i Helene Illeris, 

Karsten Arvedsen, Mie Buhl samt Ingelise Flensborg. 

 

Buhl og Flensborg fastslår, at hvis vi ønsker billedkunstfaget skal have en rolle som aktiv og 

fremadrettet medspiller i forhold til elevernes liv, skal vi begynde at ty til andre midler i 

undervisningen end det billedbegreb, vi har i forvejen. Vi har med andre ord brug for et udvidet 

billedbegreb, der er i stand til at håndtere de aspekter, der gør sig gældende i den visuelle verden 

(Buhl og Flensborg, 2004, p. 2). Dette udvidede billedbegreb, der vægter alle visuelle udsagn lige, 

rummer den visuelle kultur, som skal forstås som den billedkultur, vi omgiver os med. 

Eleverne i folkeskolen er blandt andet dygtige til at aflæse situationer, håndtere visuelle budskaber 

samt at tyde tegn. Ifølge Buhl og Flensborg er eleverne imidlertid ikke så gode til at reflektere over 

hvorledes det, de vælger, er blevet til, eller hvordan de gennem det bevidste valg kan præcisere de 

budskaber, de ønsker at signalere (Ibid., p. 5). Evnen til at reflektere er imidlertid noget, 

billedkunstundervisningen kan bidrage til gennem en pædagogisk faglighed, der forholder sig til 

henholdsvis billede, betragter, blik og begivenhed (Buhl og Flensborg, 2004, p. 4, Illeris, 2005, p. 

5). Denne tilgang kan bidrage til udvikling af forståelsen for forskelligheder blandt mennesker og 

kulturer (Buhl og Flensborg, 2004, p. 5), da der i arbejdet udvikles en bevidsthed om, at blik og 

måder at se på er funderet i det sociale og kulturelle (Arvedsen og Illeris, 2006, p. 26). 

Den praktiske tilgang hertil kan ifølge Arvedsen og Illeris med fordel være antropologisk. Her går 

vi som deltagere undersøgende til værks i forhold til små lokale historier og fortællinger i det 

visuelle (Arvedsen og Illeris, 2006, p. 27 ff. og Illeris, 2003, p. 53). Vi skal blot være 

opmærksomme på, at spørgsmålene og undersøgelserne bliver forskellige, alt efter hvad vi 

beskæftiger os med – der er ikke en endelig fremgangsmåde (Arvedsen, 2005, p. 7). 

 Den visuelle kultur er ud fra den postmodernistiske optik afgørende at arbejde med, hvis vi vil 

undgå visuel inkompetence og visuel analfabetisme. For at eleverne bliver billedkompetente skal vi 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Sarah Westh Sloth, 280128 

VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus 

Bacheloropgave i billedkunst 2012 

 

Side 38 af 45 

 

praktisere en undervisning, hvor evnen til at se, bruge og reflektere over det, vi ser, kommer i fokus 

(Arvedsen, 2005, p. 11). Vi skal med Buhls ord sørge for, at eleverne får: 

 

” […]’et værktøj’ til at realisere kreativ tænkning med og ’en nøgle’ til at 

deltage i kultur med. At være billedkompetent er at have et åbent blik for 

forskelligheder og et nuanceret syn på selvfølgeligheder.” (Buhl, 2010, p. 7) 
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10. BILAG 

 

10.1. BILAG 1 - DEN AUTENTISKE LÆRER 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Modellen er udarbejdet af Sarah Westh Sloth  

 

Kilde: Laursen, P. F. (2004b): Den autentiske lærer: bliv en god og effektiv underviser – hvis du vil. 

København: Nordisk  

Den autentiske 

lærer 

Den personlige 
intention 

Inkarnationen 
af budskabet 

Realiseringer 
af intentioner 

Respekt for  
eleverne 

Samarbejdet 
med kollegaerne 

Tage vare på 
egen udvikling 

Rammebetingelser 
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10.2. BILAG 2 – KRISTIAN PEDERSENS BILLEDPÆDAGOGISKE MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Pedersen, K. (2004): Rekonstruktion af billedpædagogikken. Kbh.: Danmarks Pædagogiske 

Universitet 
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10.3. BILAG 3 - SKRAMMELKUNSTVÆRKSTEDET 

 

 

Skrammelkunst 

Mål: 

 Eleverne får en forståelse for, at hverdagsgenstande/materialer kan genbruges 

 Eleverne skal lave en skitse over den skrotskulptur, de vil fremstille 

 Eleverne skal lave skulpturer af skrot og skrammel 

 Eleverne skal lave en udstilling med skrotskulpturerne 

 

Forløb: 

 Introducerende snak om materialer og evt. farver – hvad kan de bruges til? Hvad betyder de 

forskellige farver? 

 Indskolingen: eleverne kan vælge mellem følgende sindsstemninger til deres skrotskulptur: 

glad + trist/ked af det + ond + en frækkert 

 Mellemtrin + udskoling: eleverne får udleveret et papskilt og skal på dette skrive et 

karaktertræk/sindsstemning, som deres skrotskulpturer skal have  

 Finde materialer 

 Fremstille en skitse 

 Fremstilling af skrotskulptur 

 Opstilling af udstilling  

 

Ekstraopgaver: 

Når eleverne har lavet deres skrotskulptur, kan de vælge mellem følgende aktiviteter: 

 Fremstille plakater/skilte med faktaoplysninger 

 Fremstille reklamer/plakater – hvad har vi lavet i vores værksted? 

 Spille affaldskrig (Sarah medbringer dette spil) 

 Opstille udstilling  
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Produkt og underholdning til skolefesten: 

 Udstilling med skrotskulpturer 

 Fiskedam (fiskenet) hvor man kan fange skrot/pyntegenstande til kæmpe skrotskulptur 

 

Lokale: Billedkunst 

 

Materialer m.m.: 

 Skrot  

 Spillekort  

 Fiskenet  

 Balje eller bassin  

 

”Vagtplan”: 

Mandag: Adda + Sarah  

Tirsdag:  Adda + Sarah 

Onsdag:  Adda + Heidi 

Torsdag: Adda + Sarah  

Fredag:  Adda + Heidi 
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