Inspiration til nye læringsfællesskaber i krydsfeltet
mellem kunst, innovation og ungdomsuddannelser

KUNSTDREVEN
INNOVATION

”Jeg tror, at min
praktisk tænkende
hjerne har det sådan,
at den gerne vil lave
noget, der er realistisk. Men jeg synes
også, at det modsatte
er sjovt at prøve, altså
sådan the sky is the
limit-agtigt…”

”Jeg synes, at det der
med, at man skal vise
noget, fysisk, at det
er svært. I stedet for
bare at skrive det ned
og sige det. At man sådan skal lave det.”

”Jeg har tænkt
mindre på hvad der
er rigtigt og mere
på hvad der er
sejt...”

”Personligt er jeg
sådan en kontrolfreak, der vil have
at alt skal være rigtigt, og det har jeg
lært, at det behøver
det ikke at være.
Der kommer jo ikke
nogen idéer, hvis
man hele tiden skal
begrænse sig og
ikke tør, så det har
jeg lært meget af.”

”Jeg har primært lært noget nyt om idegenerering.
Især nu hvor vi skal have innovation til næste år
med metoder til at lære at tænke lidt mere ud af
boksen. For hvis man sætter sig ned og tænker:
Okay, nu skal jeg finde på noget nyt, så er det
virkelig svært.”
Citater af elever fra HHX/HTX Køge og HHX Ishøj
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Hvorfor kunst
& innovation?
”Jeg synes, at både kunst og innovation har lidt med frihed at gøre.
I stedet for at sætte ord på hvad
man tænker, så også at få det ud i
verden ved at lave et eller andet.”
Elev fra HHX i Køge

Dette er et inspirationsmateriale til at arbejde
med kunst og kunstneriske processer som et
element i innovationsundervisning. ARKEN
Undervisning har gennem de seneste år sammen med Opfindertjenesten på Teknologisk
Institut (TI), Køge Handelsskole, Køge Tekniske
Gymnasium og CPH WEST i Ishøj indgået et lærende partnerskab i krydsfeltet mellem kunst,
innovation og uddannelse. I udviklingsprojektet
”Kreative Innovationskurser”, støttet af Kulturstyrelsen, har vi undersøgt, hvordan kunst og
kunstneriske processer kan styrke innovative
processer, med henblik på at styrke unges
kreative og innovative kompetencer. Denne
tilgang har vi kaldt for kunstdreven innovation.
Med denne publikation ønsker vi at inspirere
til nye måder at styrke elevers innovative og
kreative kompetencer på. Vi præsenterer vores undervisningsforløb baseret på kunstdreven innovation, elevperspektiver på forløbene
og endelig tre kritiske venners refleksioner
over de metoder til kunstdreven innovation,
som vi har udviklet i projektet.
Unges kreative og innovative kompetencer
Styrkelse af unges innovative kompetencer
blev med gymnasiereformen 2015 en del af

de gymnasiale uddannelsers formål. Vi har
som kunstmuseum længe været interesseret
i at undersøge, hvordan vi med inspiration fra
kunstneriske strategier kunne styrke unges
kreative og innovative kompetencer – og
om vi kunne kvalificere innovative processer
ved at bruge kunsten som kritisk sparring. Vi
valgte at tage afsæt i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, da de er kendetegnet ved
ikke i samme omfang som det almene gymnasium at gøre brug af kunstmuseer. Erfaringerne fra projektet har imidlertid perspektiver
for en bredere gruppe af elever og skoler, da
det åbner for nye forståelser af, hvordan man
kan arbejde med kunstdreven innovation, som
potentielt kan styrke børn og unges kreative
og innovative kompetencer.
Metodeudvikling i praksis
Projektet var baseret på aktionslæring med
løbende udvikling, observation, evaluering og
nyudvikling af innovationsforløb. I alt blev der
i projektperioden udviklet 15 innovationsforløb
med 1., 2. og 3.g-klasser. Forløbene har strakt
sig over tre til fem dage og har fundet sted på
elevernes skole, på ARKEN og i Teknologisk
Instituts FabLab. Undervisningen har overordnet været bygget op som velkendte faser i innovationsprocesser - fra idé til prototype med
skiftende ”åbne- og lukkefaser” (hhv.divergent
og konvergent tænkning). Som noget særligt
har forløbene inddraget kunstværker og kunstneriske processer og strategier som kreative
katalysatorer. En væsentlig del af udviklingen
har været baseret på en kollektiv vidensproduktion mellem projektparterne i løbende
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evalueringsmøder og -workshops. I udformningen af forløbene har undervisergruppen
på bagrund af erfaringer fra afviklede forløb
afprøvet forskellige nye didaktiske greb. I den
forbindelse har vi på ARKEN trukket på vores
viden om og erfaring med kunstpædagogik
og kreative processer, og TI har bidraget med
deres viden om innovation og læring.
Elevperspektiver
Et meget væsentligt element i projektets
aktionslæring har været en række interviews
med udvalgte elever, både før, under og
umiddelbart efter forløbene. Eleverne fremhæver, at både kunst og innovation har været
nye områder for dem at begive sig ind i.
Interviewene har kastet lys over nogle fælles
træk ved de udfordringer, man som elev kan
møde i kreative og innovative læreprocesser.
Elevernes oplevelser og deres måde at italesætte dem på har været en vigtig retningsgivende faktor for udvikling af metoder til
kunstdreven innovation som læringsforløb.
Kunstdreven innovation
I projektet blev den sondring, som en af projektets kritiske venner, Michael Paulsen (SDU),
foretager mellem tre innovationsforståelser
(en teknokapitalistisk, en frigørende og en
faglig) afgørende for vores forståelse af de
forskellige partneres afsæt for at arbejde med
innovation. Implicit understøttede sondringen
også en forståelse af, hvad kunst og kunstneriske processer særligt kan bidrage med
i innovationsundervisning. Kunst kan stille
spørgsmål til vores opfattelser af verden, kan
udfordre os til at ”tænke ud af boksen”, til at
slippe kontrollen og til at formidle på en stærk
og sanselig måde. Alt sammen elementer, der
knytter sig til den frigørende innovationsforståelse og som er givende, når man skal lære
at arbejde innovativt. Om det så er generelt
eller specifikt inden for en lang række fx sociale, kulturelle eller demokratiske felter, hvor
der er et behov for emancipatorisk innovation.
Vi har gennem projektet udviklet kunstdreven innovation som et krydsfelt mellem fire

domæner: kunst, innovative processer, fag
og projektvinkling. De tre første domæner
- kunst, innovative processer og fag - repræsenteres af de tre samarbejdspartnere, hhv.
ARKEN, Teknologisk Institut og de erhvervsrettede gymnasier. Det fjerde domæne - projektvinklingen - er udarbejdet i fællesskab.

Projektvinkling

Innovative
processer

KUNSTDREVEN
INNOVATION

Kunst

Fag

Kunst:
En udstilling danner den fysiske ramme for
forløbet og leverer et tematisk indhold. Mødet
med udvalgte kunstværker og kunstnerstrategier bruges til at åbne for nye perspektiver
på faglige, æstetiske, eksistentielle, etiske osv.
problemstillinger.
Fag:
En udvalgt dimension af et af elevernes fag
danner den faglige klangbund for forløbet. Her
ligger en viden, der kan anvendes, udvides eller
innoveres på.
Innovative processer:
Forløbene er inspireret af innovationsdiamanten og består af en løbende vekselvirkning
mellem konvergente og divergente processer.
Projektvinkling:
Den særlige måde, vi vælger at koble kunst,
innovative processer og et fagligt domæne
sammen på – og som bliver bestemmende for
den overordnede opgave, eleverne stilles.

Optakt til
forløbet

DAG 1
Idégenerering
faciliteret af ARKEN Undervisning

Fordybelse
på skolen

DAG 2
Konceptualisering
faciliteret af TI’s opfindertjeneste og
ARKEN Undervisning

Fordybelse
på skolen

DAG 3
Iscenesættelse
faciliteret af ARKEN Undervisning
Fordybelse
på skolen
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Optakt
til forløbet
Underviserne fra ARKEN, Teknologisk Institut
og uddannelsesinstitutionen aftaler rammerne
for forløbet i krydsfeltet mellem domænerne
kunst, fag, innovative processer samt en særlig projektvinkling (jf. model s. 6).

af en overordnet forløbsplan, et kort videoklip
(der knytter sig til fx kunst eller kreativitet og
innovation) og/eller en introducerende øvelse
(fx et billedmateriale eller et spørgsmål, som
eleverne skal reflektere over).

Før forløbet introducerer klassens lærer forløbet for eleverne gennem en til lejligheden
sammensat forberedelsespakke, som har til
formål at skabe forforståelse og forberede eleverne på forløbets indhold. Den kan fx bestå

Nedenfor giver vi et eksempel på, hvordan vi
konkretiserede de fire domæner og forberedelsespakken i et specifikt forløb med en 3.g
HTX-klasse. Vi bruger det samme forløb som
case for alle eksempler i denne publikation.

Eksempel: De fire domæner

•

•
•
•

Kunst: Som kunstdomæne vælges kunstværker på ARKEN, der tematiserer ”køn
til forhandling”. Det drejer sig om værker fra ARKENs særudstilling med Gerda
Wegener og samtidskunstværker af bl.a. Jesper Just. Værkerne lukkes op gennem
kreative, kunstpædagogiske tilgange.
Fag: Det faglige domæne er designfaget og dets metoder og terminologi.
Innovative processer: Fokus på vekselvirkning mellem divergente og konvergente faser.
Projektvinkling: At skabe design med afsæt i kønstematikken. Vi bruger ordet
kønsterrorisme, som vi er stødt på i kønsforskningsartikler, som katalysator til at
lukke problemfeltet op.

Eksempel: Forberedelsespakken

•

En forløbsplan og en lille forforståelsesøvelse til kønstematikken, hvor eleverne
bliver bedt om at fuldende flere varianter af sætningerne ”kvinder bør…” og
”mænd bør…” og tage dem med på ARKEN.
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DAG 1
Idégenerering

1
Check-in og opgavedefinition
Opsamling på forberedelsespakken.
Eleverne deler deres mest interessante diskussioner fra forberedelsespakken med ARKENs undervisere. Kort præsentation af forløbets
opgave og tidsplan.

Eksempel
”Køn til forhandling” er den tematiske
ramme om forløbet. I krydsfeltet mellem designfaget og refleksioner over
”køn som flydende størrelse” (inspireret af kunstværker af Gerda Wegener
og Jesper Just) er det nu elevernes
opgave at udvikle et ”kønsterroristisk
design”. Den præcise formulering
lyder: ”Skab et kønsterroristisk design
til/tæt på kroppen”.

Dagen foregår på ARKEN og handler om at gå
ind i et nyt problemfelt og få det til at folde
sig ud, bl.a. i mødet med kunstværker. Først
sidst på dagen formuleres et spørgsmål, en
problemstilling, en tese. Der arbejdes i en
vekselvirkning mellem divergente og konvergente faser, men der er stadig langt til
løsninger og færdige definitioner.

2
Møde med problemfeltet
Undersøgelse af udvalgte kunstværker gennem eksperimenterende
tilgange. Værkerne relaterer sig til
kønstematikken på forskellige måder.

Eksempel
Kortlægning af elevernes oplevelse
af Jesper Justs videoværk Bliss
and heaven gennem associationsskriveøvelse. Undersøgelse af Gerda
Wegeners iscenesættelse af sin mand
Einar som kvinden Lili. Elevernes
egne iscenesættelser med fokus på
køn, identitet og alter ego’er - med
afsæt i et værk af Gerda Wegener.
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4

Visuel brainstorm i loops
Med nye refleksioner fra mødet med
kunstværker i baghovedet arbejder
eleverne med idégenerering. Det
foregår som visuel brainstorm, fx i form
af tegning eller digital collage. Processen rammesættes stramt af særligt
tilrettelagte benspænd. Brainstormen
afløses af udvælgelse af det bedste
idépotentiale, som der idégenereres
videre på (divergente og konvergente
processer i loops).

Sproglig definering
På baggrund af det udvalgte idémateriale genererer hver gruppe en
problemformulering, som skal danne
afsæt for næste dags proces.

Eksempel
Ord fra skriveøvelser i udstillingen
anvendes som benspænd til opgaven ”et kønsterroristisk design til/
tæt på kroppen”. Der arbejdes på tid,
hvor der skal genereres et stort antal
idéer, før næste benspænd smides
ind. Resultatet er et stort antal (i
elevernes egne øjne ubehjælpsomme) skitsetegninger, der peger i alle
retninger. I udvælgelsesprocesserne
går underviseren med i en dialog
om idépotentiale. I denne proces
udfordres eleverne til at se potentialer i det, de selv umiddelbart opfatter
som værdiløst.

Eksempel
Gruppe A: ”Hvordan kan vores design
være med til at ændre [kønsrelaterede] fordomme om andre?” Gruppe
B: ”Hvordan kan vi lave et design,
der rykker ved religiøse menneskers
opfattelser af køn?”

Fordybelse
på skolen
Læreren og de enkelte grupper
definerer i samarbejde hvilken faglig
viden, projektet kan trække på, og
afsætter tid til fordybelse i det valgte
faglige felt.
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DAG 2
Konceptualisering

1
Check-in
En opvarmning til fejlkultur, improvisation og bred forståelse af viden.

Eksempel
Alle tilstedeværende fortæller i få sætninger noget irrelevant om sig selv.
Kort underviseroplæg om kreativitet
og fejlkultur.

Dagen foregår på Teknologisk Institut og handler om at udarbejde et koncept på baggrund
af elevernes problemformulering fra DAG 1.
Processen foregår stramt styret i en dialog med
visualitet og materialer. Dagens output er en
oplevelsesmodel, der formidler konceptet.

2
Problemformuleringen skærpes
Tiden har arbejdet for eleverne, som
ser med friske øjne på problemformuleringen fra DAG 1. Hvad kunne
med fordel præciseres?

Eksempel
Underviserne vælger at bede eleverne angive en målgruppe for at
konkretisere projektet. Gruppe A
præciserer således: ”Hvordan kan
vores design blandt vores jævnaldrende på gymnasiet være med til at
ændre [kønsrelaterede] fordomme
om andre?” Og Gruppe B: ”Hvordan
kan vi lave et design, der rykker ved
meget religiøse kristne menneskers
opfattelser af køn?”
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3

4

“Rapid prototyping”
En materiel brainstorm i højt tempo
med pap, papir, tape, sakse og knive
på mindst 15 løsninger på gruppens
problemformuleringer. Benspænd:
Der afsættes kort tid til opgaven, og
eleverne må ikke tale sammen imens
(men gerne kommunikere via tegnsprog, tegning o.l.).

”Reflect”
Refleksion i gruppen gennem afklarende spørgsmål til hinandens prototyper. Gennem sprogliggørelsen og
opmærksomheden på den enkelte
prototype sættes knopskydning af
nye idéer i gang.

Eksempel
I Gruppe A arbejder flere af eleverne
individuelt med brillelignende prototyper. En enkelt elev producerer en
maske. I Gruppe B arbejder to elever
sammen om en højttaler-model, en
tredje producerer et fabeldyr i pap,
mens en fjerde producerer hele syv
modeller, bl.a. en bibel, en bil, bænke.
Da tiden er gået, har grupperne nået
omkring ti løsninger hver.

Eksempel
I Gruppe A leges og jokes med briller
og masker – alle prototyper kredser om
at se gennem nye øjne. I Gruppe B har
to elever arbejdet med en idé om propaganda (højttaleren - idé fra skitse fra
DAG 1), én arbejdede intuitivt uden en
klar idé (fabeldyret) og én brainstormede systematisk på at forandre eksisterende inventar i og omkring kirken (lilla
bænke, ny regnbuefarvet bil til præsten,
skrive bibelen om mv.).
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5

6

”Refine”
På basis af refleksionerne er gruppernes opgave nu at udvælge et eller
flere elementer, de vil tage med i det
videre fælles arbejde med en løsning.
Elementerne skal arbejdes sammen
til et enkelt koncept.

Designloop og feedback
Den videre konceptualisering sker i
designloops mellem materialisering
og feedback. Der bygges, smides
væk, ombygges. Materialiseringen
skaber et fælles rum for feedbackprocesser, der er både sanselige og
kognitive. Eleverne skærper deres
koncept i dialog både internt og med
projektets undervisere, der bakker op/
udfordrer med feedback, der fx kommer omkring æstetik, funktion, værdi,
etik, konnotationer.

Eksempel
Gruppe A er mest optaget af masken
og hvordan man kan arbejde med
design eller teknologi, der ændrer
perception. De udvælger en maske,
hvor der er indsat en form i øjenåbningerne, som forstyrrer maskebærerens blik. Gruppe B har svært ved at
vælge et enkelt element og beslutter
sig for at integrere alle elementer i en
”kønsterroristisk totalrenovering” af
kirken, hvor kirkegængere mødes af
kønspropaganda i højttalere; præstebil
og kirkeinventars farver sender nye
signaler; han og hun i Bibelen erstattes
af det kønsneutrale høn; og fabeldyret
integreres som kirkens maskot.

Eksempel
I Gruppe A er masken med til at
kvalificere en diskussion om fordomme. Hvordan kan man ændre
nogens blik? Der tales om angsten for
det fremmede og om indlevelse - at
kunne genkende sig selv i andre. Kan
spejlet som materiale hjælpe gruppen
videre? I gruppe B hjælper materialiseringen med at skabe fokus: Den
kønsneutrale bibel sætter humor, leg
og tanker i gang, da eleverne begynder at omskrive konkrete bibelcitater.
Maskotten får en plads i konceptet, da
underviserne bringer kristne symboler som fisken på banen og dermed
peger på nye mulige betydninger.
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7
Konceptmodel/oplevelsesmodel
Konceptualiseringen udmunder i en
oplevelsesmodel – en rekvisit, der kan
formidle enten essensen eller ét enkelt
element af den innovative idé til andre. Hermed kan modellen/rekvisitten
både fungere som en test af konceptet og som igangsætter af debat.

Eksempel
Gruppe A ender med at producere
deres maske i et spejlmateriale, der
kan udskæres ved hjælp af laserskærer. Masken har skiftet bærer – det
er den, der fordømmes, der udstyres med den, så den fordømmende
ser sig selv i den anden. Gruppe B
udformer en bibel i bl.a. tyndt krydsfinér, hvorpå maskotten indgraveres
ved hjælp af laserskærer. Bibelen kan
åbnes på ét opslag, hvor elevernes
omskrevne citat indsættes.

8
Check-out

Eksempel
Kort pitch fra hver gruppe.

Fordybelse
på skolen
Grupperne søger feedback på det
udviklede koncept. Fx testes konceptet på andre elever eller personer i
det offentlige rum, med henblik på
at raffinere eller justere det. Eller der
søges faglig viden, der kan perspektivere konceptet.
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DAG 3
Iscenesættelse

Dagen foregår på ARKEN og handler om at
formidle konceptet fra DAG 2, dels ved hjælp
af gruppernes oplevelsesmodel, men også
ved hjælp af andre greb til iscenesættelse,
der bryder med præsentationsformer, eleverne er vant til.

1

2

Check-in
En opvarmning til fejlkultur, improvisation og bred forståelse af viden.

Rammesætning og forberedelse
Dagens mål er at skabe oplevelsesbaseret formidling af gruppernes
koncept. Eleverne præsenteres for
benspænd i form af de elementer,
der skal indgå: oplevelsesmodellen
fra DAG 2, udvalgte iscenesættelsesmetoder (inspiration fra fx performance- eller interventionskunst)
og endelig museets rum og værker.
Grupperne arbejder både i museets
værksted og i udstillingsrummene
med at forberede og designe oplevelsen. Værkstedets basismaterialer
står til rådighed, underviserne fra
ARKEN og gymnasiet fungerer som
sparringspartnere.

Eksempel
Underviserne performer dagens program frem for at fremlægge det. Eller
de performer ”den kedelige fremlæggelses begravelse”.

5
Check-ud

Eksempel:
Projektets eksterne kritiske venner, der har deltaget som publikum
i sidste del af dagen, præsenterer
deres perspektiver på, hvordan de har
oplevet elevernes projekter.

Eksempel
Gruppe A og B finder hurtigt hver sit
kunstværk/specifikke sted i udstillingen, som de synes vil passe til deres
koncept og til den model, de har udviklet. Men begge grupper er rådvilde,
da de skal generere nærmere idéer til
iscenesættelsen. Et indspark fra underviserne i form af en kasse udklædningstøj fra museets kælder bringer
begge gruppers proces videre.
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3

4

Iscenesættelser med publikum
Klassekammerater, undervisere og
evt. eksterne inviterede gæster bliver
deltagere i gruppernes iscenesættelser i museets rum.

Feedback og diskussion
Materialisering af koncepter gennem iscenesættelse giver et konkret
afsæt for spørgsmål og feedback fra
publikum.

Eksempel
Gruppe A har skabt en performance, hvor to unge gymnasieelever
konfronteres med hinanden. Den
ene skiller sig ud med et look, der
konnoterer både mand og kvinde.
Ved hjælp af spejlmasken ser den
konventionelle gymnasieelev sig selv
spejlet i den andens ansigt. Gruppen
har valgt et intimt hjørne i museet
ved et Gerda Wegener-motiv, der
leger med spejling, køn og identitet.
Gruppe B placerer publikum som
”kirkegængere” foran den syngende
mandlige Olivia Newton John”wannabe” i Jesper Justs videoværk
Bliss and heaven. I skæret af videoprojektionen reciterer gruppen den
kønsneutrale bibeltekst fra deres innovative bibel, iklædt tøj, der hylder
legende alsidighed og hverken er
entydigt mandligt eller kvindeligt.

Eksempel
Gruppe A’s performance giver anledning til nye idéer og tankeeksperimenter, som gruppen ikke selv har
tænkt på: Kan deres koncept bruges
i aktuelle samfundsproblematikker, fx
flygtningedebat? Gruppe B høster på
den ene side begejstring for deres idé
om en ny bibel, men på den anden
side udfordres de også på de fordomme - om kristne mennesker - som
ligger bag deres problemformulering.
En klassekammerat, hvis mor er aktivt
menighedsrådsmedlem, kan ikke
genkende det billede af praktiserende
kristne, som gruppens performance
indirekte skaber. Det fører til en
opmærksomhed på vigtigheden af
vidensopsøgning som del af kreative
innovationsprocesser.

Fordybelse
på skolen
Eleverne efterbearbejder forløbet, fx ved
at skrive refleksioner over egen proces
og læring eller at dokumentere forløb og
resultater i portfolio eller logbog.
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Særlige
potentialer
Med projektet ville vi undersøge, hvordan
kunst og kunstneriske strategier kan bidrage
i innovative processer. Men hvilke potentialer
fik vi så øje på undervejs?
Vi fik hjælp til at besvare spørgsmålet gennem
interviews med elever fra HHX og HTX og gennem sparring fra tre kritiske venner: Nikolaj
Hansen fra Fonden for Entreprenørskab (FFE),
Anne Mette Winneche Nielsen fra Center for

Ungdomsforskning (CEFU) og Michael Paulsen
fra Syddansk Universitet (SDU). Her blev det
tydeligt, at kunst i særlig grad styrker innovative læringsprocesser, når vi som undervisere i mødet med eleverne formår at udfolde
potentialer for 1) at dvæle i det udefinerede, 2)
at sætte aftryk i verden, 3) at skifte perspektiv
og 4) at overskride det velkendte. Nedenfor
eksemplificeres de fire pointer med citater fra
elever og kritiske venner.

At dvæle i det udefinerede
Både elever og kritiske venner fremhæver, at netop den kunstneriske dimension bidrager til at skabe et rum for undring – et rum, hvor det ikke blot handler om at løse en
problemstilling, men snarere om hvordan vi overhovedet definerer problemet.
”Jeg er blevet bedre til at udvide mine tanker ud over de der faste linjer. Så selvom man
ikke helt tør eller tror på det, så alligevel bare prøve at få det til at fungere ud fra de tanker,
man har inden i sig selv. Det er det der med kreativ selvtillid.” – Elev fra HHX Køge
”Forløbene formår at få eleverne til at være nysgerrige og undre sig. Og ikke bare lynhurtigt have identificeret et eller andet, som de så vil i gang med at løse. Det lykkes for
dem at blive et stykke tid i det næsten filosofiske rum, der handler om, hvordan vi forstår
verden. Hvilket blik har vi på verden, hvordan sanser vi den, hvordan mærker vi den,
hvad drømmer vi om? Jeg ser, at de kunstneriske processer er rigtig gode til at hjælpe
de unge til at undre sig på en kvalificeret måde. Det er meget sjældent, jeg faktisk ser
det ske i innovationsprojekter. Det her forløb hjælper til at stimulere den type undren.”
– Anne Mette Winneche Nielsen, CEFU
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At sætte aftryk i verden
Det materielle og æstetiske aspekt ved det kunstneriske styrker både den innovative
proces, produktet og formidlingen af det. Der foregår en dialog mellem materiale og
koncept; måden, materialet former sig på, kan give noget uventet til konceptet.
”Normalt, hvis du tænker på fremlæggelse, så tænker du bare at stå foran en tavle. Jeg
kunne rigtig godt lide, at vi skulle vise noget et helt andet sted. Vi havde lavet det virkeligt, i stedet for bare at fortælle om det. Du har et produkt, og det er rigtig fedt at kunne
stå med det og vise, at alt det har vi skabt.” – Elev fra HTX Køge
”Feedback- og kritikprocesser er ret konsekvent integreret i de kunstneriske processer, fordi man hele tiden tager beslutninger i dialog med materialet. Eleverne bevidstgøres om, hvordan og på hvilken baggrund, de træffer valg i den proces. Det hjælper
dem til at se.” – Anne Mette Winneche Nielsen, CEFU

At skifte perspektiv
Kunst kan udfordre os og åbne for nye perspektiver og forståelser. Det potentiale kan vi
bruge til at åbne for nye måder at tilgå en problemstilling.
”Jeg har fået meget ud af idégenerering og af at se tingene i et lidt andet perspektiv i
forhold til normalt. Sådan idétænkning og kreativitet. Ja, og også samspillet mellem de
kunstværker, vi har valgt, og vores projekter. Det tror jeg har givet mig nye redskaber til at
tænke, at sådan kan man også gøre det.” – Elev fra HTX i Køge
”Det værste man kan gøre i en innovationsproces, det er at sætte for snævre rammer. For
så får du det, du beder om. Det er interessant at undersøge, hvad det er for nogle katalyserende effekter og synergieffekter kunsten kan give til fagene. Og det den kan give er måske
at kunne belyse nogle andre perspektiver. Så man får en anden ramme man kan diskutere
ud fra.” – Nikolaj Hansen, FFE

At overskride det velkendte
En særlig dimension ved kunst er, at den benytter sig af en mangfoldighed af metoder og
strategier. I forløbene bruger vi fx tilfældigheder, absurditet og humor som greb. Det hjælper eleverne til at etablere et andet mindset, hvor mere er tilladt. Eleverne i udviklingsprojektet har kaldt det ”at tænke uden for linjerne”. De giver udtryk for en opløsning af deres
tillærte kategorier af rigtigt og forkert, godt og dårligt.
”Jeg har lært at tænke uden for linjerne. Ikke kun sort/hvidt. Mange gange så finder man
kun ét svar, og alle andre fra klassen finder det samme. Så måske prøve at tænke i andre
baner. Gøre sig nogle underlige tanker og lidt mindre rigtige tanker.” – Elev fra HHX Køge
”I er gode til at få eleverne ud af det der angstrum og få dem til at tænke anderledes – at
turde tænke anderledes og åbne op og ikke have en helt fast, klar problemstilling. Og så
at kunne leve med dét og bevæge sig frem i et subjektivt rum. Det er et kreativt, kunstnerisk rum, eleverne bliver ført ind i, og de giver udtryk for, at det er fuldstændig anderledes, end det, de er vant til. Det hele er anderledes.” – Michael Paulsen, SDU
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”Når man kigger på de forskellige kunstværker, så
kan man tænke videre derfra. Så tænker man nyt.
Man får den følelse, at man også selv kan tænke nyt
og skabe noget ligesom dem. Altså, at man kan udtrykke sig på en måde, som er kraftigere.”

”Jeg har fået meget ud
af idégenerering og at
se tingene i et lidt andet
perspektiv i forhold til normalt. Sådan idétænkning
og kreativitet. Ja, og også
samspillet mellem de kunstværker, vi har valgt, og
vores projekter. Det tror jeg
har givet mig nye redskaber
til at tænke, at sådan kan
man også gøre det.”

”Jeg har udrettet noget i dag
- som jeg kan
se. Det er befriende...”

”Normalt, hvis du tænker på noget, du skal fremlægge, så tænker du bare at stå foran en tavle. Jeg
kunne rigtig godt lide, at vi skulle vise noget et helt
andet sted. Vi havde lavet det virkeligt, i stedet for
noget vi bare fortalte om. Du har et produkt, og det
er rigtig fedt at kunne stå med det og vise, at alt det
her har vi skabt.”

Citater af elever fra HHX/HTX Køge og HHX Ishøj
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