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Uddannelse
Dansk forening vil kopiere finsk
succesopskrift ved at sende flere
akademikere ud på skolerne. Side 10

Kritiseret trivselsmåling giver nu
lærerne flere muligheder for at
forstå mistrivsel på skolerne. Side 14

Folkeskolen

Håndskrift er alfa og omega, hvis
eleverne skal blive dygtige digitale
formidlere, mener lektor. Side 18

»Det er vejen
derhen, eleverne
lærer mest af«
Flere skoler er begyndt at eksperimentere med
æstetiske læringsprocesser. Her bliver terpefag
mikset med teater, musik og kreativitet for at
få eleverne til at lære på egen hånd. Side 6
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På Amager
får eleverne lov
til at lære på egen
hånd og træde
ved siden af
Den Grønne Friskole på Amager er en af de skoler, der har
skrottet traditionel tavleundervisning for i stedet at aktivere
eleverne gennem æstetiske læringsprocesser. Håbet er, at det
kan gøre eleverne handlingsparate i en verden af forandring.
KIRI KIM LASSEN

E

ngang var skolen et sted, hvor man
skulle lære udenad. Hvor der kun
skulle sættes to streger under facit, og
hvor forudsætningen for, at man
kunne lære noget som helst, begyndte
med, at man kunne sidde stille, lytte
efter og kun snakke, når man blev

spurgt.
Det lyder måske som folkeskolen anno 1920,
men det kunne lige så godt være skolen anno
2020, for måden, vi indretter vores skolesystem
på, har ikke ændret sig synderligt i de mellemliggende år. Godt nok er spanskrøret blevet
afskaffet, men den klassiske tavleundervisning,
hvor læreren troner forenden af klasselokalet og
giver sin viden videre til eleverne, er stadig normen.
Men når nu matematik bygger på rytmer, og
man kan danse den lille tabel, burde man så ikke
gøre plads til det? Og når nu historietimerne kan
snegle sig af sted, fordi der er så mange årstal,
der skal bankes ind i hovedet, hvorfor så ikke
male historien, eller måske endda gøre den
levende gennem teater?

Eller hvad med at sende eleverne ud at tage
billeder af naturen, når de skal lære, hvordan de
forskellige biologiske processer hænger sammen?
Alle er eksempler på det, man kalder æstetiske læreprocesser. Fælles for dem er, at de bygger på en markant anden tilgang til det at lære,
hvor de traditionelle terpefag bliver gjort mere
spiselige ved at inddrage de kreative og musiske
fag i undervisningen. Det er en måde at gøre
det abstrakte og teoretiske mere håndgribeligt
og praksisorienteret.
De æstetiske læreprocesser er dog ikke kun
til for at gøre undervisningen sjov og varieret.
Ifølge Susanne B. Storm, der driver kursusvirksomheden Æstetisk Læring, giver de også eleverne mulighed for at lære på en anden måde.
»Vi har en forældet idé om, at viden er noget,
læreren overfører til eleverne – som en tankpasser, der hælder benzin på en bil,, siger hun og
uddyber:
»I æstetisk læring handler det derimod om at
aktivere eleverne gennem det mere kunstneriske og kreative formsprog. De skal lære på egen

krop gennem processen og ikke bare terpe, hvad
der skal slås to streger under.«

Vi tror på, at
man også lærer
med kroppen
og ikke kun
akademisk.
Suzanne Crawfurd,
pædagogisk leder på
Den Grønne Friskole

Får lov at lære med hele kroppen
Rundt omkring i landet findes der allerede skoler, som har skrottet traditionel undervisning for
i stedet at arbejde aktivt med at bringe de æstetiske læreprocesser i spil i undervisningen.
I september sidste år skrev Susanne B. Storm
et debatindlæg i Politiken Skoleliv, hvor hun
fremhævede flere af dem: F.eks. inviterer Kulturens Laboratorie på Fyn gerne kunstnere ind i
klasselokalerne for at booste børnenes kreative
og innovative færdigheder på tværs af fag. Og på
Rolf Krake Skolen i Holstebro har man brugt teater og drama til at arbejde med FN’s 17 verdensmål i en emneuge.
Der er også skoler som Fremtidslinjen i Køge
og Flow i Odense, der begge har haft besøg af
Sisters Academy. En kunstnergruppe, som i en
periode overtager uddannelsesinstitutioner for at
skabe en total læringsoplevelse komplet med lys
og rekvisitter.
Og endelig er der de skoler, der fuldstændig
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De æstetiske læreprocesser blander de
traditionelle terpefag
med de kreative og
musiske fag. Det skal
gøre fagene mere
spiselige for eleverne.
Arkivfoto: Jesper
Mortensen

har gjort op med den traditionelle undervisning
og erstattet den med undervisningsforløb, der
har rod i æstetisk læring.
En af dem er Den Grønne Friskole på Amager. Her skal man lede længe efter et skoleskema opdelt efter fag. I stedet arbejder eleverne med projekter af fem til otte ugers
varighed, hvor de traditionelle fag i stedet er
inkorporeret. Og det er ikke kun fagskel, skolen
har gjort op med, for eleverne arbejder også
sammen på kryds og tværs af alder og klassetrin.
»Vi tror på, at man også lærer med kroppen
og ikke kun akademisk. Al undervisning er
tænkt holistisk, hvor fag ikke er særskilte, men
spiller sammen for at kunne nå i mål med et
projekt. Eksempelvis har indskolingen netop
afsluttet et forløb om H.C. Andersen, der mundede ud i et teaterstykke, men hvor processen
også handlede om at styrke elevernes læse- og
skrivefærdigheder,« siger Suzanne Crawfurd,
der er pædagogisk leder på Den Grønne Friskole.
Ud over at have sløjfet både skoleskema,

aldersopdeling og fragmenterede fag har skolen
også den vision, at eleverne skal uddannes i at
tage del i den grønne omstilling. Derfor er alle
projekter og emner forankret i problemstillinger,
som har social, politisk eller ressourcemæssig
betydning set med bæredygtige briller.
»Her hos os kommer du ikke til at se en klassefremlæggelse om Hitler eller Anden Verdenskrig,
for ud over at skulle være forankret i det grønne
stamtræ og have et element af bæredygtighed i
bred forstand skal eleverne kunne handle på
det,« siger Suzanne Crawfurd og uddyber:
»Helt konkret skal projekterne munde ud i at
gennemføre noget eller fremlægge det for autentiske aktører, som på længere sigt vil kunne føre
idéen ud i livet for dem. Al undervisning skal så
at sige have et konkret formål og skabe en forskel.«
Det kan eksempelvis være at arrangere et loppemarked eller at etablere en køkkenhave. Også
dele af skolen er bygget af eleverne og deres forældre, men uanset hvad de skal lave, så er det
processen derhen, børnene lærer noget af, mener
den pædagogiske leder.

»Eleverne skal gerne gå ud af skolen og være
handlingsparate – og kompetente til at finde løsninger i en verden, der hele tiden forandres. Det
gør de kun, hvis de får lov til at prøve alt af
undervejs, eksperimentere og lære af den vej. I
virkeligheden giver vi dem værktøjerne til at
blive fremtidens projektledere,« siger Suzanne
Crawfurd.
Læreren bliver en vejleder
At tilrettelægge undervisningen, så der kan opstå
æstetiske læreprocesser for eleverne, stiller helt
nye og anderledes krav til lærerne.
På Den Grønne Friskole er det eksempelvis
kun i indskolingen, at lærerne laver en fast tilrettelæggelse af undervisningen. Det er nemlig her,
de skal give eleverne de værktøjer, som de senere
i skoleforløbet skal kunne finde frem og bruge på
egen hånd.
Lærerens rolle bliver derfor også en helt
anden, end den man kender nu, forklarer
Susanne B. Storm fra Æstetisk Læring.
»Læreren skal være en facilitator og en vejleder, der hjælper eleverne i processen, for det er,

Fortsættes E
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Det er jo synd,
at der er børn,
som tror, at de
ikke kan finde
ud af at gå i
skole, når det
simpelthen er
skolen, der
ikke giver dem
de rigtige
forudsætninger
for at lære.
Susanne B. Storm, ejer
af kursusvirksomheden
Æstetisk Læring

Læreren bliver i højere
grad en vejleder end en,
der overbringer viden
til eleverne, når man
arbejder med de æstetiske læringsprocesser.
Arkivfoto: Ida Munch

E når man eksperimenterer og undersøger
mulighederne fra mange sider af, at læringen
sker. Det kan dog være svært for nogle lærere at
træde tilbage fra at være den, der overfører
viden, til at være en, der lader eleverne udforske
og lære på egen hånd,« siger Susanne B. Storm
og tilføjer:
»Det kan jo faktisk ske, at eleven finder frem
til et andet resultat. Og uanset hvad er det vejen
derhen, de lærer mest af.«
Selv om man kan fristes til at sige, at man med
de æstetiske læringsprocesser lærer af sine fejltagelser, så er Susanne B. Storm ikke meget for at
kalde det at fejle.
»Fejl er noget, der hører til i traditionel undervisning, og hvis man laver for mange af dem, så
får man en lavere karakter. Jeg vil i stedet sige, at
man med æstetiske læringsprocesser får rum til

at bearbejde viden og eksperimentere sig frem til
en større forståelse af det, man skal lære noget
om,« siger hun og fortsætter:
»Så kan det godt være, at man kommer vidt
omkring og ned ad andre stier end den lige, men
det er netop det, man lærer af. Det er også derfor,
æstetiske læringsprocesser virker så godt.«
Vil gavne mange elever
Som det er nu, bliver den logisk tænkende og traditionelle undervisning ofte foretrukket over den
æstetiske og fagligt sammensmeltende.
Og spørger man Susanne B. Storm, er det synd
og skam. Hun peger på, at der sidder mange skoleelever rundt om i hele landet, der kommer i
klemme og er kede af at gå i skole af den simple
grund, at de ikke trives med den traditionelle
undervisningsform.

»Vi har en tendens til at favorisere den traditionelle måde at lære på. Men det er jo synd, at
der er børn, som tror, at de ikke kan finde ud af at
gå i skole, når det simpelthen er skolen, der ikke
giver dem de rigtige forudsætninger for at lære.
Vi skylder dem at skabe et skolesystem, der også
tager hensyn til, at man kan lære på andre måder
– f.eks. gennem æstetiske læringsprocesser,«
siger Susanne B. Storm og fortsætter:
»Men det handler ikke bare om andre måder at
lære på – det handler i bund og grund om, hvad
det giver børnene: At de får mulighed for at være
skabende individer, der får lov til at være eksperimenterende og undersøgende. På den måde kan
de udvikle sig som demokratiske medborgere,
der kan tage stilling til ting i vores samfund, i stedet for at de lærer at gøre som læreren eller
andre fortæller dem, er det rigtige.« N

