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ET KUNSTNERISK UDVIKLINGSEKSPERIMENT 
PÅ TVÆRS AF DE KUNSTNERISKE FAG 
 
Følgende er en beskrivelse af forløbet, som det vil udfolde sig med undervisning af Karin 
Worsøe i januar – marts 2017 
 
FORMAT  
 
Antal studerende:  16-20 studerende fordelt i hold på to, parret på tværs af 

kunstfagligheder.  
Format:   Som udgangspunkt 2 ugers fuldtid efterfulgt af 1,5 måneders 

eksperiment. Afsluttes med en visning.  
  (Mulighed for ændring af format hvis underviseren finder det 

hensigtsmæssigt).  
Tidspunkt:   Oplæg: Januar uge 3-4, samt øvelser frem til medio marts 2017).   
Kursusansvarlig:  CAKI // Pernille Skov  
Underviser:   Januar 2017: Karin Worsøe, (tidl.) Filmskolen, flerkameralinjen 
 
 
 
LÆRINGSUDBYTTE 
 
De studerende skal lære at arbejde med, hvordan styrken i eget kunstneriske sprog møder den 
anden/gruppen. Derigennem opbygges læring om det at sprogliggøre, at sætte intentioner for egne 
eksperimenter, bevægelser og udvikling, samt at handle, gøre og skabe konkrete værker.  
 
Gennem at sprogliggøre, hvad de vil (intention) og undersøge, hvad der sker når det gøres 
(praksis), skal de studerende lære at holde et spørgsmål og lade det åbne for det skabende.  
  
De studerende skal være i stand til at åbne og holde rammen for en samtale, der både er i 
ord/kommunikation og i materiale/kunstnerisk udtryk.  
 
De studerende skal øve sig i at føre en kunstnerisk samtale i et materiale.  
 
LÆRINGSMÅL 
 

• At øve sig i at skabe, udøve og formidle i et kunstnerisk møde.  
 

• At være i stand til i et tværkunstnerisk samarbejde at udvikle, planlægge, gennemføre og 
reflektere over det kunstneriske eksperiment.  

 
 
LÆRINGSUDBYTTE 
 

• Opnå viden om en metode og en praksis inden for kunstnerisk udviklingsarbejde.  
 

• Kan reflektere over og sprogliggøre kunstneriske valg i et tværkunstnerisk samarbejde.  
 

• Kan anvende og placere egen kunstfaglige praksis i et tværkunstnerisk samarbejde.  
 

• Være i stand til skriftligt og mundtligt at reflektere over processen og resultatet (til 
fagfæller).  
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UNDERVISNINGSFORM 
 

• Lærerinput: Læreren introducerer denne (metodiske) tænkning, dette perspektiv på 
kunstnerisk skabelse. 
 

• Facillitering: De studerende får en opgave. Læreren får noget, de studerende skal gøre, til 
at ske.  

 
• Input fra de studerende: De studerende udfører en opgave. Praksis. 

 
• Flipped classroom: de studerende forklarer/viser/lærer læreren og de andre studerende 

noget. 
 

• Fælles refleksion: de studerende skal, i gruppen, gennem anerkendende udforskning, 
undersøge deres egen intention og rammesætning samt deres udfald i et kunstneriske 
materiale. 
Vi undersøger sammen, hvorvidt vores egne påstande og spørgsmål er hensigtsmæssige, 
og om de styrker skabelsen. 

 
 
Intentionen 
De studerende skal selv definere, hvad de vil, og beskrive deres intention.  
Intentionen bliver undersøgt gennem konkret handling, hvorigennem der skabes et materiale.  
Derigennem lærer den studerende mere om, hvem han/hun selv er, og hvad han/hun gør ”naturligt” og hvad 
der er tænkt.  
 
Intentionen bruges her som anker til læring, som:  
’Jeg ved, hvad jeg ville, altså kan jeg bedre måle hvad der skete.’  
’Jeg taler /sætter en intention (laver et koncept/en ramme). Jeg handler, jeg gør. Jeg undersøger. Jeg skaber 
min metode. Jeg handler med min metode. Jeg udvikler mig. Jeg lærer. Jeg begynder langsomt at have 
afprøvet metoder i en grad at teorier opstår og kan undersøges.’  
 
Eksperimentet 
Eksperimentet er en undersøgelse, en arbejdsmetode.  
Vi undersøger eksperimentet som en metode, ikke som et værk.  
Øvelsen handler om at sætte en ramme for og gennemføre eksperimentet: At lave et koncept, at holde et 
spørgsmål, at undersøge en påstand. 
 
Spørgsmålet 
Gruppen af studerende sættes til at undersøge spørgsmål, og at skabe spørgsmål, ud fra en ide (måske en 
påstand) om, at spørgsmålet skaber åbninger.  
Det kan både være spørgsmål fra læreren til de studerende, fra læreren til sig selv, og fra de studerende til 
læreren, gruppen, eller sig selv.  
 
De studerende bliver inviteret til i fortrolighed at dele og undersøge, hvad det er, vi gerne vil lære og udvikle. 
De studerende definerer deres spørgsmål - ikke nødvendigvis for at svare på dem, men for at kende dem og 
øve sig i at holde dem.  
Spørgsmål som: Hvad undersøger vi med dette? Hvad opdagede vi?  
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UNDERVISNINGSFORLØB  
 
2 ugers fælles start 
Introduktion til ramme og metode.  
 
Vi åbner feltet af spørgsmål om balancen mellem den individuelle kunstneriske stemme og 
gruppen. Dette er skridtet inden intentionsarbejdet. 
 
Præsentation:  
De studerende laver hver en introduktion af sig selv, sit fag og sit udtryk.  
Fortæl hvad I drømmer om at lære. Længslen. Forestillinger. 
Hvilke længsler ligger der til grund for at ankomme? Hvad er en drøm og en der drømmer?  
 
Øvelser:  
Små øvelser/eksperimenter. Hurtige og praktiske. Der skal laves et ’noget’. Alle møder alle.  
Vi ser på det og taler om det. En mini-udgave af hele forløbet. Herigennem åbner vi sammen for 
sprogliggørelsen, for rammen og det at sætte en intention, for spørgsmålene, fordomme og 
fantasier.  
 
De studerende lærer hinanden at kende og mærke forskellene, mærker noget der tiltrækker, noget 
der frastøder. Der dukker forestillinger op og ting går i gang. Vi øver os i at lytte. Hvad vil det sige 
at lytte? De grundlæggende dele af forløbet bliver aktiveret og samtalen åbnet og sat i gang.  
 
De studerende sættes sammen to og to.  
  
2 måneders praksis  
De studerendes intention skal formuleres, beskrives, og afleveres.  
Så skal der handles. I par. Hver for sig. Ude og omkring. 
 
Eksperiment 
Der laves i alt tre eksperimenter af hver 14 dages varighed.  
Vi mødes samlet hver 14. dag, og med afsæt i materialet deler, gennemgår, kigger, fortæller, 
undersøger, drøfter, viser, stiller og finder vi på spørgsmål. Alle underviser og bliver undervist.  
Læreren holder rammen og inviterer til, at de bruger de åbninger, der sker i samlet gruppe.  
 
I fremlæggelsen af eksperimenterne fortæller de studerende, hvad de ville, og hvad der skete. Vi 
ser deres eksperiment. Hver visning slutter af med at de siger lidt om, hvad det vækker i dem at 
have vist deres og set de andres.  
 
Konsultationer 
De studerende har undervejs i forløbet mulighed for udviklende konsultationer.  
Disse aftales individuelt/i gruppen.  
 
Læreren faciliterer det enkelte par til at blive klar på, hvad deres intention kunne være, og hvad der 
kunne være hensigtsmæssigt at sætte op som ramme, når man ønsker at lave et eksperiment.  
Konsultationen er også en mulighed i fald det bliver udfordrende at arbejde sammen om det.  
 
Fælles afslutning på forløbet 
Fremlægning fra de studerende.  
Det foregår i samme form som vi har arbejdet med undervejs. Dvs. de fremlægge deres 
intentioner, eksperimentets ramme og hvad der så skete og hvad de oplever, at de lærte.  
Vi ser eksperimentet. Måske ønsker de at vise alle tre, måske ønsker de bare at vise et. 
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BAGGRUND 
 
På de kunstneriske uddannelser bedriver de studerende kunstnerisk udviklingsarbejde (KUA) som 
en del af deres uddannelse. KUA beskriver det arbejde, som de studerende udfører i forbindelse 
med at skabe og udøve deres kunstform, herunder også at formidle kunstoplevelser til et publikum.  
 
Det kunstneriske udviklingsarbejde rummer som oftest skabelsen af et værk samt en 
formidling/visning af dette. Dertil er knyttet den proces, det er at øve sig på færdigheder (i fx 
teknisk formåen og betjening af relevant teknologi), samt en refleksion over den kunstneriske 
proces, konteksten og resultatet (værk og visning).  
 
Værket kan i denne sammenhæng være mange ting – fx en skulptur, en lydinstallation, et stykke 
musik, et arkiv -, lige som visningen kan have mange former, og foregå i den virkelige eller den 
virtuelle verden.  
 
Der er således tale om, at den studerende gennem det kunstneriske udviklingsarbejde udvikler et 
selvstændigt, kunstnerisk udtryk. Det er her afgørende, at der er tale om en nyskabelse, der tager 
afsæt i en proces/undersøgelse, hvor udfaldet ikke på forhånd er kendt.  
 
Undervisningsforløbet Det Kunstneriske Udviklingseksperiment tager afsæt i de studerendes 
kunstneriske udviklingsarbejde, og tilfører et tværkunstnerisk element til dette. I forløbet vil den 
studerende nemlig blive parret med en studerende fra en anden kunstnerisk uddannelse, hvorefter 
de to i fællesskab skal realisere et kunstnerisk udviklingseksperiment.  
 
 
 
 
 
 
Udviklet af Karin Worsøe og Pernille Skov for CAKI, september 2016 


