Hvordan bedømmer vi elevernes praktiske arbejde i billedkunst til
daglig? Hvordan bedømmer vi til eksamen?
Lærer og censor siger ofte: ”Vi var forbavsende enige om de fleste
præstationer” - og dette indgår i vores opfattelse af, at eksamen er
rigtig og retfærdig. Men er der ikke i høj grad tale om en ubevidst
konsensus? Kan vi som lærere formulere præcist, hvad vi forventer,
eleverne skal kunne vise i deres udstilling? Kan vi som censorer sige
os fri for at justere vores bedømmelse efter, hvad vores indtryk er af
undervisningens niveau og krav?

Arbejdsgruppen har afprøvet forskellige projektarbejdsformer og
skriver om deres erfaringer, og i materialet er der flere eksempler
på opgaveformuleringer, kravslister og evalueringsformer, som
lægger vægt på, at kravet til processen og produktet skal være
gennemsigtigt for eleverne.
Endvidere indeholder bogen internationale eksempler på evaluering
af praktisk arbejde i billedkunstundervisning.

Projektarbejde og evaluering i billedkunst i gymnasiet og hf

Bogen er skrevet på baggrund af et udviklingsarbejde i faget, hvor
en arbejdsgruppe valgte at behandle det bekendtgørelsesfastsatte
billedkunstprojekt. Projektet er placeret centralt i vurderingen af
elevens udstilling til eksamen, og på obligatoriske hold spiller
projektet ofte en vigtig rolle i karaktergivningen.
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Forord

I skoleåret 1999-2000 arbejdede en gruppe billedkunstlærere med et
udviklingsprojekt om projektarbejde og evaluering i billedkunst.
Gruppen er sammensat, så den dækker over et så stort spektrum som
muligt, og så alle niveauer i faget er repræsenteret: fællesfag på hf, tilvalg på hf, étårsforløb på VUC, obligatorisk niveau i gymnasiet og
mellemniveau i gymnasiet - for til trods for næsten enslydende fagbilag er der stor forskel på ovenstående niveauer, fagligt og pædagogisk.
Udgangspunktet for gruppens arbejde var fra begyndelsen evalueringen af elevernes praktiske arbejde i faget.
Hvordan bedømmer vi til daglig? Hvordan bedømmer vi til eksamen?
Grundlaget for evalueringen er kravene i bekendtgørelsens fagbilag,
men bedømmelseskriterierne i fagbilaget er ganske abstrakt formuleret og er ikke kvantificeret. Der tales om helhedsvurderinger, hvori
indgår
- praktiske og tekniske færdigheder
- forståelse for billedkunstneriske processer
- evne til visuel tænkning og formidling
En erfaren censor ved udmærket, at der er mange forskellige opfattelser af, hvordan de praktiske og tekniske færdigheder skal vægtes, og
hvad der fx i en præstation viser elevens/kursistens ”forståelse for billedkunstneriske processer”.
Til trods for dette er en præcis og retfærdig bedømmelse af eksaminandens praktiske arbejde til eksamen ikke noget problem i billedkunstlæreres selvforståelse. Man hører ofte formuleringen: ”Vi var
forbavsende enige om de fleste præstationer” - og dette indgår i vores
opfattelse af, at eksamen er rigtig og retfærdig. Men er der ikke i høj
grad tale om en fornemmelse? Kan vi som lærere formulere præcist,
hvad vi forventer, eleverne skal kunne vise i deres udstilling? Kan vi
som censorer sige os fri for at justere vores bedømmelse efter hvad
vores indtryk er af undervisningens niveau og krav?
Fagets høje karakterniveau kunne tyde på, at det er lettere i en eksamenssituation at belønne gode elementer i præstationen end at vurdere, om faglige krav til eleven er opfyldt.
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Vi forudsætter altså i bedømmelsessituationen en begrebsafklaring og
en konsensus, som ikke i alle tilfælde eksisterer.
I gruppens arbejde har dette spillet en væsentlig rolle; formuleringen
af spilleregler og kravsliste til eleverne har været udformet med den
hensigt, at kravet til processen og produktet skulle være gennemsigtigt for eleverne, så de vidste, hvad de ville blive bedømt på. I materialet er der flere eksempler på kravslister og opgaveformuleringer fra
lærer til elever, som lægger vægt på denne gennemskuelighed.
Sammenhængen mellem evaluering og mål

Diskussionen i udviklingsgruppen kom hurtigt til at dreje sig om
målsætningen for undervisningen i billedkunst, for uden præcis målsætning for et undervisningsforløb kan der ikke udformes præcise
evalueringskriterier.
Der er ikke givet svar i materialet, men det er vores håb, at det kan
bidrage til en fortsat diskussion af, hvad der er kerneområdet i billedkunstfaget, og hvordan vi kan udforme mere præcise mål for
undervisningen i almindelighed og projektfasen i særdeleshed.
Projektet i centrum

Gruppen valgte at koncentrere sig om det bekendtgørelsesfastsatte
PROJEKT, hvor det kernefaglige må være ”forståelse for den billedkunstneriske proces” sammen med ”evne til visuel tænkning og formidling”.
Projektet er placeret centralt i vurderingen af elevens udstilling til
eksamen, og på obligatoriske hold spiller projektet ofte en vigtig rolle
i karaktergivningen.
Men projektperioden er en stor belastning for læreren, og mange har
stærkt ambivalente følelser over for projektet som undervisningsform.
Billedkunstlæreren synes ofte, at elevens proces og resultat ikke står
mål med den tid og de kræfter, der er blevet brugt. Eleven synes ofte
at spilde tiden og at arbejde på må og få og hver gang at få nye indfald, som ikke bruges til noget. Resultatet er oftest klichépræget, i et
billedsprog, som ikke lever op til lærerens krav og til den forudgående
undervisning.
Billedkunstlæreren udtrykker ofte desillusioneret, at det ser ud som
om eleven intet har lært før projektfasen. Flere lærere mener, at
undervisningsforløbet ville blive mere givende for eleverne, hvis
projektarbejdet blev nedtonet - eller helt afskaffet.
Men i disse tider er det politisk korrekt at lægge vægt på projektarbejdet i fagene; som billedkunstlærere er vi stolte af, at vi i årevis
4

har haft begrebet i vores fagbilag. Men det betyder ikke, at vi ikke
skal problematisere projektarbejdsfasen, både når det drejer sig om
elevens valg af projekt, udførelsen og bedømmelsen.
Arbejdsgruppen håber, at dette skrift vil kunne inspirere til nye
løsninger på projektarbejdets mange spørgsmål.
Arbejdsgruppen bestod af
Bodil Andersen, Midtfyns gymnasium
Søren Buksti, Frederikshavns Gymnasium
Bente Ebbesen, Vallensbæk HF
Bodil Høyer, Birkerød Gymnasium
Annemarie Kastberg, Århus Statsgymnasium
Ulla Krogh, Rosborg Gymnasium
Gitte Normand, Århus Akademi
Gunhild Paabøl, Tårnby Gymnasium
Marit Støvring, Gl. Hellerup Gymnasium
Mart Tiemensma, Kalundborg Gymnasium
Kirsten Windfeldt Jensen, Ålborg Katedralskole

Lise Laursen
Fagkonsulent i billedkunst
Området for gymnasiale uddannelser
Uddannelsesstyrelsen
December 2001
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Projektarbejde i billedkunst - definitioner

Som nævnt i forordet har projektarbejde haft sin bekendtgørelsesfastsatte plads i billedkunstundervisningen i den seneste halve snes år.
I undervisningsvejledningen fra 1993 beskrives projektets mål og
form således:
Det er projektets formål at give eleverne mulighed for at koncentrere sig
om områder, de er særligt engagerede i. Projektet skal samtidig sikre, at
der i undervisningsforløbet indgår mindst én længerevarende periode med
tid til lidt større fordybelse.
Citatet viser, at rationalet for projektet i billedkunst var en konsekvens af fagets store genstandsfelt, store vifte af praktiske udtryksformer - og et begrænset timetal og en placering på skemaet med en
position om ugen. Endvidere skulle projektet være en garanti for
elevindflydelse i et i øvrigt lærerstyret forløb.
Projektarbejdet i billedkunst er altså fra begyndelsen begrundet i fagets behov for tid og fordybelse.

Hvordan hænger det sammen med dagens opfattelse af projektarbejde?
I det følgende vil vi forsøge at indkredse definitionen af arbejdsformen, som den beskrives i den strøm af gymnasiepædagogisk litteratur, der i det seneste år er udkommet i kølvandet på HF-forsøgsperioden og udmeldingen om udviklingsprogrammet for fremtidens
almene gymnasium. Vi vil sammenholde beskrivelserne med den
praksis, der afspejles i arbejdsgruppens cases og overvejelser. Hensigten er at beskrive konturerne af en arbejdsform i billedkunstfaget,
som kombinerer vores 10-årige tradition med de nyere strømninger.
Nyt fokus på projektarbejdet

Projektarbejde optræder som sagt overalt i den gymnasiepædagogiske
litteratur i dag. Nogle eksempler:
I Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser nævnes
det som første punkt, at ”der er et særligt behov for en indsats i undervisningens organisering med sigte på at øge brugen af elevaktiverende
arbejdsformer, at styrke elevernes selvstændige læreprocesser og de studiekvalificerende mål ved fx projektperioder".
I ”Fleksible arbejdsrammer og udvikling”, hæfte nr. 2 under
Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser argu-
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menteres med ændrede kvalifikationskrav i informationssamfundet
og behovet for at udvikle et samspil mellem faglige, almene, personlige og sociale kompetencer med sigte på at styrke gymnasiets studieforberedende funktion:
”Skal de generelle kompetencer styrkes også på gymnasialt niveau,
omhandler det især undervisningens organisatoriske niveau. Det fordrer
undervisnings- og arbejdsformer, som sætter eleverne i komplekse problemsituationer, hvorved eleverne i højere grad vil være henvist til selv at
opsøge information, sammenligne, overføre og omstrukturere den i relation til det givne problem.”
Rektorforeningens pjece ”Det almene gymnasiums profil” hilser
projektarbejdsformen velkommen som afsæt for pædagogisk
nytænkning.
Lidt historie

Projektundervisning i de skønne kunsters fagområde har imidlertid
en lang historie og kan ikke rigtig kaldes nytænkning. Projektorienteret undervisning udvikledes nemlig i Italien i slutningen af 1500tallet og i 1600-tallet på de nyoprettede kunstakademier for billedkunst og arkitektur.
På Accademia di San Luca i Rom var der fra begyndelsen - på grund
af sparsom undervisning og små lokaleforhold - behov for at supplere
undervisningen med konkurrencer. Modellen var de fra renæssancen
anvendte konkurrencer i forbindelse med arkitekturopgaver. Ligesom
ved de ”rigtige” konkurrencer skulle deltagere af disse skolekonkurrencer overholde deadlines og overbevise andre om deres forslags fortræffeligheder. I Italien kunne også folk udenfor akademiet deltage i
disse ”progetti” eller projekter, som konkurrencerne blev kaldt.
I Frankrig, hvor systemet ca. 100 år senere blev indført, var konkurrencerne kun for de indskrevne elever. Eleverne på det franske
Académie Royale d’Architecture skulle gennemføre en række
”projets” for overhovedet at blive rykket op i ”mesterklassen” og for
derefter at kunne blive professionel arkitekt. Projekterne blev en fast
del af det parisiske didaktiske system.
Projektundervisningen imiterede altså mesterlærens kvaliteter i professionsuddannelsen, samtidigt med at akademierne løftede de kunstneriske uddannelser ud af håndværkerlavenes greb.
I slutningen af 1700-tallet blev ingeniøruddannelserne etableret, og i
1800-tallet overtog de tekniske uddannelser projektformen som del
af undervisningen. Med oprettelsen af The Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i 1864 blev projektarbejdsformen introduceret i
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USA og blev knyttet sammen med ønsket om at frembringe demokratiske borgere ved i arbejdsformen at demonstrere lighed mellem
mennesker og arbejdets værdighed.
I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var det en
del af den pædagogisk-filosofiske diskussion, om projekter kunne
anvendes som system til undervisning af børn og unge. I projekterne
kunne børnene først møde ”naturlige helheder” og derefter (i almindelig undervisning) analytiske smådetaljer, skrev W.H. Kilpatrick,
som var først med en teori om projektundervisningen.1
Karakterisering af tre typer projektarbejde: 2

Det emneorienterede projektarbejde, hvor målet er, at eleverne ”får
noget at vide” om et bestemt emne.
- I billedkunstundervisning kan emnet være ”farve”, og små arbejdsgrupper beskæftiger sig i fx 6 timer med fænomenet. Afhængige af
hvad eleverne støder på eller er interesserede i, finder den ene
arbejdsgruppe ud af noget forskellige typer malings egenskaber, en
anden noget om at gengive farver, en gruppe beskæftiger sig med
farvelære osv. I den fælles fremlæggelse overføres viden til de andre
arbejdsgrupper.
Projektarbejde med fast problemstilling, hvor læreren vælger projektets
problemstilling, og hvor eleverne lærer fagets metode udfra et målrettet fokuspunkt
- Problemstillingen i billedkunst kan være at lave et linoleumssnit
med en forudbestemt sværhedsgrad. Hele processen skal være
dokumenteret fra skitse over prøvetryk til endeligt resultat.
Det problemorienterede projektarbejde, hvor eleverne er ansvarlige for
såvel udvælgelse af problemfelt som problemformulering. Her betones det, at eleverne skal have en ”…stor faglig viden som problemstillingen tager udgangspunkt i…”
Det store projekt, hvor eleverne vælger ”frit” er i billedkunstfaget
problemorienteret projektarbejde. Har eleverne fået rammer i form af
et emne, så kan der efter vores mening stadigvæk tale om et problemorienteret projektarbejde. På den ene side er eleven ikke helt fri i at
vælge problemfelt, på den anden side er mange emneopgaver (som
eksemplet metamorfose) i den grad rummelige, at eleverne selv skal
træffe nogle meget afgørende valg.
Ifølge Mette Rogne, som beskriver denne inddeling i ”Uddannelse”
1) Michael Knoll, University of Bayreuth i Journal of Industrial Teacher Education, Spring Issue
1997 Volume 34, Number 3, Kilpatrick, W. H. (1918). The project method. Teachers
College Record, 19, 319-335. Dewey, J. (1916). Democracy and education. The middle
works of John Dewey (Vol. 9). Carbondale: Southern Illinois University Press.
2) Vi har overvejende baseret dette afsnit på: Mette Rogne: Ansvarliggørende pædagogik i
gymnasiet og HF, Uddannelse 8/97
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er de første to typer projekter mest almindeligt på gymnasium og hf,
bl.a. fordi eleverne (og lærerne) ikke er kvalificerede nok til at gennemføre et rendyrket problemorienteret projektarbejde3.
I billedkunst er situationen mere modsætningsfuld. Eleverne har i
højere grad end i andre fag mulighed for at udforme et selvstændigt
projekt. EDB-nørderne blandt eleverne har sommetider større erfaring i de nye billedbehandlingsteknikker end læreren. I kunstfeltet
vurderes installationer og venstrehåndsæstetiske billeder for tiden
højt, og disse kunstformer kræver ikke altid, at eleverne har de færdigheder eller det talent, som de skulle have haft for at lave ”samtidstidskunst” for hundrede år siden. På den anden side er det spørgsmålet
om eleverne skal lave hypermoderne samtidskunst-lignende installationer. En del elever er ikke interesseret i det, og de vil hellere lære at
tegne, så det ligner.
En definition på projektarbejde:4
Projektarbejdsformen er en velorganiseret undervisningsform, der stiller store krav til lærerens medvirken både ved tilrettelæggelse, afgrænsning, gennemførelse og evaluering, samtidig med, at deltagerne har
stor indflydelse på hele processen.
Deltagerne medvirker således til at:
Definere og afgrænse problemstillingen
Vælge teorier og metoder
Styre arbejdsprocessen
Vælge præsentationsform
Ovenstående definition kunne godt være skrevet direkte til billedkunstundervisningens projektperiode, som den traditionelt er blevet
gennemført.
I artiklen Ansvarliggørende pædagogik - i gymnasiet og HF 5 definerer
Mette Rogne projektarbejdet med omtrent de samme begreber som i
ovenstående definition. Vi tilføjer kommentarer ud fra billedkunstundervisningens verden.
a. Problemorientering - projektet er baseret på et problem, som er relevant for såvel elev som "samfund". Det er et problem, der er af
almen interesse, og som indebærer en kompleksitet.
ad. a. Projektet i billedkunst vil altid være baseret på en problemorientering. Hvor stor den almene samfundsinteresse vil være er
3) Sammenblandingen af forskellige didaktiske principper har gjort ”projektarbejde ” til en
uklar størrelse. Der er tværfagligt samarbejde, som sjældent er projektarbejde, men en fælles
præsentation af en overlapning i fagområder. Der er gruppearbejde, som hverken er tværfagligt og eller projektarbejde, men et simpelt samarbejde om en opgave, som er for stor eller
for kedelig at lave alene
4) Fra Projektorganiseret undervisning i fysik i gymnasiet og hf, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 24 - 1999
5) Det følgende bygger på Mette Rognes artikel Ansvarliggørende pædagogik i gymnasiet og
HF, Uddannelse 8/97
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afhængigt af emnet på den ene side og opfattelsen af, hvad der kan
betegnes som samfundsrelevant på den anden side.
b. Produktorienteret - arbejdet ender med et konkret fagligt resultat,
der kan videreformidles og evalueres.
ad. b. I billedkunstfaget giver produktorienteringen sig selv. Det
kan ligefrem være et problem, når ønsket om et bestemt produkt
overskygger selve læreprocessen. En elev vil lave en gennemarbejdet
blyantstegning, der måler 50x65 cm. Spørgsmålet er, om færdigbehandlingen af tegningen ikke tager for meget tid, tid hvor eleven
ikke kan udvikle sig, fordybe sig eller kort sagt lære noget.
c. Arbejdsprocessen er deltagerstyret
ad. c. Det er typisk for faget, at eleverne får meget frie hænder,
hvis de selv udviser initiativ. Et eksempel kan være, at en elev har
brug for svejsning i forbindelse med realisering af sine planer. Her
vil billedkunstlæreren typisk sige, at hvis eleven selv kan få undervisning og selv skaffe materialer - og i øvrigt kan overskue processen, er det et fint projekt.
d. Indlæringen foregår eksemplarisk
ad. d. Da billedkunstfagets område er meget stort og tiden knap
har billedkunstfaget ikke andre muligheder end eksemplarisk
undervisning. Lærerne - og i projektundervisning somme tider eleverne - vælger eksempler ud, og så må lærerne håbe på, at eleverne
er i stand til at forstå det lærte i en bredere sammenhæng.
Modsætningen til eksemplarisk undervisning er kursorisk undervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt på en sådan måde, at
eleverne bliver konfronteret med faget som helhed i et forløb, der
varer fra første undervisningstime til den sidste. Denne form for
undervisning er lærerstyret og frontal klasseundervisning.6 Faren
ved eksemplarisk undervisning i billedkunstfaget er imidlertid, at
eleverne opfatter faget som en samling incidenter: så legede vi med
ler, så lavede vi projekt osv. (Dette er en af grundene at arbejdsgruppen bag denne publikation betoner kravet om sammenhæng
mellem projektet og det, der er lært i den øvrige del af undervisningen)
e. Arbejdet inddrager det indhold og de metoder, som er relevante for
problemstillingens behandling - dvs. at arbejdet er tværfagligt på
såvel indhold som metode, hvis det kræves for at løse problemstillingen.
Ad e. Her gælder kommentarerne til punkt c også. Nemlig, at projekterne i billedkunst i mange tilfælde er deltagerstyrede og herudover, at de meget ofte vil have tværfaglig karakter. Denne tværfag6) Albert Chr. Paulsen (fysikdidaktiker ved RUC) forbinder kursorisk undervisning med ”pensumtænkningen ” og han kritiserer: ”…Den faglighed, som er knyttet til pensumtænkningen, har vist sig i utallige forskningsprojekter at være begrænset til skolekulturen, mens elever
og studerende i dagligdags situationer bruger andre ikke-videnskabelige begreber ….. ”
(Uddannelse 8/97)
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lighed betyder dog sjældent, at relevante faglærere bliver involveret
som andet end ”frikvartersrådgivere”.
Udgangspunktet for projektarbejdet vil undertiden være en titel/et
emne, fælles for hele holdet eller hele skolen, og for at illustrere
dette emne kan eleven vælge mange forskellige tilgange. Fx metamorfose.
f. Arbejdet tager udgangspunkt i elevernes interesse og erfaringer - dette
indebærer, at eleverne skal være fagligt rustede til selv at kunne formulere det, de gerne vil arbejde med.
ad. f. En kommentar til projektarbejdet, som er hørt mange gange
fra lærerside er: Når eleverne bliver sluppet løs i projektfasen efter
knapt et års undervisning, er det, som om de intet har lært!
Eleverne vil som oftest vælge temaer eller teknikker, som er ubesmittet af lærerhånd eller oplevet som ”svære” og derfor stadig står i
en særlig stråleglans. Arbejdsgruppen forsøger at overkomme dette
ved at insistere på, at eleven i sit projektarbejde bevidst bruger billedsproglige elementer, der er brugt i undervisningen.
g. Gruppearbejde. (Der er således krav om, at eleverne skal arbejde i
en projektgruppe, hvor gruppen er ansvarlig for fælles læreproces
og slutprodukt.)
ad. g. I billedkunstundervisningen er der tale om to forskellige
elevsamarbejdsformer:
Når elever laver gruppearbejde, laver de et eller flere produkter
sammen.
Arbejder eleverne i en arbejdsgruppe, så laver hver elev sine personlige værker som aspekt af arbejdsgruppens overordnede tema.
Undervejs diskuteres resultaterne med gruppen.
Vi mener i øvrigt i billedkunstfaget, at individuelt arbejde også er en
kompetence som er relevant at lære. Der findes mange jobs hvor man
i høj grad skal arbejde selvstændigt og alene. Billedkunstner er kun et
af dem.
Opsummering

Vi bruger i hæftet definitionen af projektarbejde som

• En arbejdsform hvor eleverne alene eller i en gruppe skal finde
løsninger

• Løsningerne er på et fagligt problem, som eleven har formuleret
(evt. sammen med læreren).

• Løsningerne består af såvel dokumentation for processen som selve
værket

• Læreprocessen er selve vejen til løsningen. Der læres ved at finde
frem til løsningen.
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Projekt, mål og evaluering

Uanset projektarbejdets udformning er projekterne dele af almindelig
skolegang, og på skolen er det meningen, at eleverne får udbytte af
deres anstrengelser.
Derfor bliver vi også i forbindelse med projektarbejde nødt til at gøre
klart, hvad lærer og eleverne egentlig vil med projektet, hvad eleven
skal kunne, vide, forstå, have fordybet sig i osv. takket været projektarbejdet. Med andre ord: hvad er målsætningen?
Som kan læses i skema 1 skelner man mellem forskellige målsætningstyper. Der stræbes i et billedkunstforløb efter videnskabelige, kognitive
og tekniske mål. Målene er beskrevet i bekendtgørelsen således, at
disse ikke helt præcis siger hvad en elev bør kunne, vide, forstå eller
have fordybet sig i. De sikrer overordnet, at undervisningen ikke er
ensidig, at eleverne lærer forskellige indfaldsvinkler at kende, samt at
eleven får kendskab til forskellige deldiscipliner. Der står f.eks. ikke at
de skal kende samtlige impressionister ved navn, der står heller ikke
at de skal kunne forklare hvad de gyldne snit helt præcis kan blive
brugt til og hvilke sociale, kulturelle eller psykologiske konklusioner
der kan drages ud af kompositionsreglerne. En klasse kan sammen
med en lærer beslutte, at kompositionens hemmeligheder og myter
bliver et emne, som de skal bore dybt i. Men de kan også vælge at
fordybe sig i andre dele af faget. Denne indholdsmæssige frihed gør,
at projekterne i billedkunstfaget i mindre grad bliver bremset af
bekendtgørelsen og eksamenskrav end i andre fag.
I billedkunstundervisning er der også sociale mål.
”….evnen til at engagere og indleve sig i et arbejde, at arbejde selvstændigt, at samarbejde, men også at øve indflydelse på beslutningerne…..” nævner Albert Chr. Paulsen, (cand.pæd., lektor i fysik med
særlig henblik på fagets didaktik ved Roskilde Universitetscenter) i
Uddannelse 8/97 som målsætninger i projektarbejde, og disse målsætninger kan sagtens være billedkunstprojektets. Derudover har
faget nogle typiske målsætninger som øje - håndkoordination og det,
at eleven skal lære at være åben for det ukendte udtryk uden udelukkende at lade sig styre af smagen.
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Videnskabelige/kognitive/
tekniske mål
(mål i forhold til
kunstfeltet, både
praktisk og teoretisk)

Sociale mål
(mål i forhold til
andre)

Mål i forbindelse
med person-udvikling: affektive
psyko-/motoriske
mål
(mål i forhold til
elevens egen psyke og
krop)

skema 1. målsætningstyper i følge Joyce og Weil i ”models of teaching”

I skema 2 ses elementerne som vi på et eller andet tidspunkt skal tage
stilling til i forbindelse med undervisningens målsætningen. Det er
klart at vi har forenklet virkeligheden groft, og at der indenfor de forskellige elementer skal tages hensyn til mange ting. Det mest vigtige
for os er at pege på sammenhængen. I målsætningen formuleres læreindhold (”hvad”) og forventede handling (”hvordan”) som bygger
videre på elevens forudsætningen og hvis effekt kontrolleres ved hjælp
af en evaluering.
forudsætninger
(Hvad kan
eleverne i forvejen/hvad
har de lært)

læreindhold
(Hvad skal
eleverne lære?)

forventet
handling
(Hvad skal
eleverne kunne
gøre med det
de har lært?)

evaluering
(Har de lært
hvad de skulle? /Hvad har
de lært?)

skema 2. målsætningens elementer ifølge De Corte cs. ”Beknopte
Didaxologie” (1974)

I projektundervisningens mest rendyrkede form har eleverne så meget
indflydelse på beslutningsprocessen, at de er med til at definere målene. Det vil sige at de på grundlag af deres forudsætninger bestemmer
hvad de vil lære (hvilke læreindhold), hvad de vil kunne (hvilke forventede handlinger) og hvordan og hvornår der skal evalueres.
I billedkunstundervisningens praksis viser det sig at give nogle problemer. I de tilfælde hvor eleverne selv formulerer deres (tekniske,
kognitive og/ eller videnskabelige) mål, har nogle elever som mål at
vise, hvad de har lært før undervisningen - altså gentage sikre succes’er,
mens andre har mål, som er langt over deres evner og den afsatte tid.
Nogle elever vil evalueres på grundlag af æstetiske krav af professionals,
andre vil bare høre, at det, de laver vel nok er pænt. Elever i 3. g som
kun har haft lidt undervisning i faget, kan ikke umiddelbart forstå,
hvad et projekt i faget kræver. På hvert hold er der højst en elev som
i billedkunstens hav instinktivt kan svømme til et selvvalgt mål. De
andre har behov for et fingerpeg om, hvad der er syd og nord.
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Arbejdsgruppen har derfor forsøgt at stille nogle ”mål” eller ”spilleregler” op. I ”Hvorfor er det vigtigt med spilleregler i det frie projekt?
(side 53) skriver Kirsten Windfeldt Jensen, Bodil Høyer og Bodil
Andersen ”Eleverne bliver via spillereglerne oplyste om, hvad projektprocessen handler om, og i den indledende projektsamtale skabes en
bevidsthed om det kommende arbejdes formelle rammer. Dernæst
bliver eleverne iklædt både livrem og seler, inden de begiver sig ud i
det kreative univers, så de ikke står fortabte med bukserne ned om
hælene til evalueringen, fordi de ved hvad de bliver bedømt på.”
Evaluering

En del af undervisningstiden og en endnu større del af projektarbejdets
tid bruges på en eller anden form for evaluering. At evaluere betyder
at vurdere noget eller nogen. Som led i undervisningen er evalueringen en slags tretrins raket: der skal måles, vurderes og til sidst handles. Hvis et af elementerne mangler, er evalueringen ufuldstændig.
måle
(hvordan går det?)

vurdere
(hvad siger målingen i konteksten)

handle
(hvilke praktiske
konsekvenser har
målingen +
vurderingen)

skema 3. evaluering ifølge N. Verloop, F van der Schoot, ”Onderwijskunde”
(1995)

Det lyder meget alvorligt, og det er det også. Men en stor del af vores
evalueringen foregår uproblematisk som en naturlig del af undervisningen.
Når en ny 3.g. starter billedkunstundervisningen, evaluerer læreren
klassens forudsætninger. Kan de noget i forvejen? Har de haft en flittig dansklærer, der har indført dem i nogle kernebegreber og hvordan
forholder disse begreber sig til billedkunstens praksis/teori?
I løbet af året rettes undervisningen til på grund af evalueringerne.
Læreren fornemmer/måler, at det går trægt, han vurderer, at det skyldes et alt for højt forventningsniveau og beslutter at forenkle undervisningen.
Ofte hjælper læreren den individuelle elev med at finde løsningen på
hans eller hendes problemer, som bliver synliggjort takket været lærerens og/eller elevens evalueringer.
Eleverne skriver i en logbog hvordan projektet udvikler sig, og læreren gennemgår bogen med dem. På grund af gennemgangen tilpasses
projektet.
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Og som sidste eksempel for evalueringen kan nævnes den mest alvorlige form, nemlig karakteren efter en eksamen eller årskarakteren.
Handlingen, der afslutter denne evalueringsform er, at eleven består
eller dumper.
Evaluering er en del af jobbet. "WYAIWYS: What You Assess Is
What You See" skriver Mogens Niss skriver i Fagdidaktikrapport
(Udgivet af Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 1997)
underforstået, at en lærer uden evaluering ikke er i stand til at se
noget som helst, og ved en dårlig tilrettelagt evaluering kun får halvdelen med.
gode råd, sidebemærkninger,
vejledning

checklists,
klassepræsentation,
logbog

karaktergivning /
eksamensbedømmelse

skema 4. evalueringsniveauer

Ofte deles evalueringsformer op i tre modsætningspar. Nogle par er
enten-eller muligheder, andre kan tænkes som to yderpunkter med
nuanceringer mellem de to.
En formel evalueringsform har en officiel status og baggrund. Den
laves af en officiel udpeget gruppe og har oftest form af en skriftlig
eksamen. En af grundene til, at arbejdsgruppen diskuterede evaluering, er netop fordi billedkunst i Danmark ikke har en så stram og
formel evalueringsform som fx Holland eller det engelske BA.
Bekendtgørelse og eksamensvejledning sørger for, at de ydre rammer
for eksamen er ens over hele landet. Vores mundtlige eksamen har
fastlagte evalueringskriterier, men de er ikke fortolket og kvantificeret.
Den uformelle evaluering ligger på den anden side af skalaen og har
formen af en tilfældig sidebemærkning som ”Skulle der ikke være lidt
mere gult i højre side af dit billede?”
Produktevaluering eller procesevaluering er et andet par, som i billedkunstfaget ofte er årsagen til diskussioner. Skal værker, lavet af en
doven elev med talent vurderes højere en den talentfattige slider, der
vil forstå fagets hemmeligheder?
Summativ og formativ evaluering fortæller noget om handlingsdelen
af evalueringen. Hvad skal evalueringen bruges til? Til at dumpe en
elev på grundlag af en summativ evaluering? Eller skal evalueringen
bruges til at give eleven mulighed for at forbedre sit projekt ved hjælp
af en formativ evaluering?
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formel (statskontrolleret eksamen)
uformel (sidebemærkning)

produkt (værket)
proces (måde værket er kommet til)

summativ (bestået/
ikke bestået)
formativ (feedback:
ændre undervisningsstrategi/fortsætte som
før)

skema 5. forskellige evalueringsformer

I arbejdsgruppen har vi koncentreret os om projektets summative
evaluering - med andre ord: hvilke krav stiller vi til eleverne?
Vi har forsøgt at gøre evalueringsdelen lidt mere formel end den
uformelle ”gut feeling” vi plejer at basere vores evaluering på. Ideen
var bl.a. at vi kunne gøre evalueringen mere transparent for eleverne.
Eleverne kan ”se” målestokken som vi bruger, kan derfor bedre vurdere, hvor de er henne og bestemme hvilke handlinger, der skal til.
Eksplicitte spilleregellister, målsætninger og evalueringskriterier har
en positiv indflydelse på arbejdsgangen. Diskussionen om hvad der
skal læres i faget bliver mere åben. Og denne åbenhed gælder ikke
blot lærerens bedømmelse af projektet, men også lærerens evaluering
af projektet set som undervisningsforløb - som kan læses i ”En ganske
almindelig klasse” af Kirsten Windfeldt Jensen.
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2. del
Erfaringer og eksempler
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Bundet tema for det store projekt
Bente Ebbesen, Annemarie Kastberg, Ulla Krogh, Gunhild Paabøl

Vores kommissorium var et bundet tema. Vi valgte det af forskellige
årsager.
a. Kendte formen og havde brugt den med succes.
b. Ønskede at prøve noget nyt (pga. blandede erfaringer med frit
tema).
Det bundne tema byder på adskillige fordele:
1. Teoretiske oplæg og tiltag er for hele klassen.
2. Inspirationen eleverne indbyrdes er stor, og deres samtaler om
projekterne er meget intensive og virker igangsættende og kvalificerende for den enkeltes arbejdsproces.
3. Den praktiske vejledning kan bedre planlægges; læreren er ikke så
meget "blæksprutte" som ved frit projektvalg.
4. Elevernes interesse for temaet og for hinandens fremlæggelser er
gennemgående større end ved frit tema og udbyttet (proces +
produkt) af projektforløbet er bedre.
På negativsiden kan anføres, at enkelte elever kan føle sig hæmmede i
deres udfoldelse, når de ikke selv har haft ultimativ indflydelse på
temaet.
Det er derfor altafgørende, at temaet er således udformet, at det kan
være et startpunkt, en åbning - ikke en afgrænsning. Vi blev enige
om at afprøve temaet metamorfose.
Krav og spilleregler skal være entydige for såvel elever som lærer.
Disse kan med fordel fastlægges i et projektark.
Vi fire lærere, der indgik i gruppen, valgte at udarbejde et projektark,
der indeholdt:
1. Formålet med det store projekt i billedkunst.
2. Faserne i og krav til projektforløb.
3. Evalueringskriteringer.
Projektarket er blevet afprøvet på 4 skoler i undervisningsåret
1999/2000, og herefter revideret til den form, der gengives her:
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Det store projekt i billedkunst

I det store projekt arbejder du selvstændigt indenfor et nærmere defineret tema, enten alene eller i en gruppe.
Formål med det store projekt i billedkunst:

Projektarbejde lægger op til fordybelse, større frihed, større ansvar og
større selvstændighed. Du vælger selv materiale og teknik indenfor
tema-rammen, men i en åben proces, hvor du afsøger muligheder,
træffer nogle valg og fastlægger fokus i arbejdet.
Projektet bygger videre på elementer, der er behandlet i undervisningen.
Hvordan starter vi projektforløb i billedkunst:

1. lærerens introduktion til temaet, bl.a. ved billedeksempler
2. indkredsning af mulige arbejdsfelter inden for fagets rammer
3. formulering af projektidé
4. afgrænsning
Hvilke krav stilles der til projektforløbet:

1. Projektidé, afgrænsning og planlægning, skitsering af forløb.
2. Procesorienteret arbejde. Dette skal indeholde research, ideer der
afprøves og skitser.
Du kan arbejde eksperimentelt. Valg af teknikker og materialer
træffes evt. først undervejs. Den billedskabende proces dokumenteres i en logbog. Her skriver du ideer, planer, tegner skitser, samler inspirationsmateriale mm.
3. Præsentation/ formidling af værk og proces:
• skitser og det eksperimenterende arbejde med temaet/materialerne
• fokus
• progression
• egen evaluering af produkt og proces
Hvordan evalueres projektarbejdet:

1. Var din hensigt/ dine ideer/ dine valg klare? Var evt. ændringer af
dine planer relevante?
2. Hvilke valg foretog du af håndværksmæssig/ teknisk art?
3. Hvordan er dine håndværksmæssige færdigheder kommet til
udtryk i dit arbejde?
4. Hvad viser din proces om billedbevidsthed/billedforståelse, herunder din brug af andres billeder ? Hvad lod du dig inspirere af?
5. Har du fundet frem til selvstændige udtryk? (originalitet, opfindsomhed, mod til eksperimenter, eget billedsprog, visualisering)
6. Vurdering af den samlede proces - helhedsvurdering
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Arbejdsseddel (afleveres senest d. …)
Tema: (påføres af læreren)
Tidsramme: (angives med datoer)
Navn og klasse (+ navn på evt. gruppemedlemmer)
Foreløbig projektidé og fokus
Skitsering af forløb / tidsplan
Teknikker / materialer
Særlig lærerhjælp og materialeønsker (specielle / dyre ting må
man evt. selv anskaffe)
Formidling / præsentation af proces og produkt
Fremlæggelse af projektet: (dato angives af læreren)

Skitse til læreroplæg til temaet metamorfose

Definition og evt. afgrænsning af metamorfose:
Ordet er græsk og betyder forvandling, omskabning, ofte i sagn eller
myter.
Zoologisk kan det betegne forvandling fra larvestadie til det færdigudviklede individ; geologisk, en ændring af et mineral f.eks. fra en
ukrystallinsk form til en krystallinsk.
Emnet kan behandles litterært/illustrativt. Det kan også være rent
procesbeskrivende - der kan det være en god anledning til et
sammenarbejde med kemi el. fysik. Et projekt af overvejende håndværksmæssig/teknisk art kunne være en mulighed (glasureksperimenter, farvekemi).
Litteratur: Ovid, E.T.A. Hoffmann, Kafka, Tolkien, diverse kunsteventyr (Grimm, Perrault, Hauff, Musäus, Andersen).
Science fiction, fantasy.
Mytologi: Græsk/romersk, nordisk, bibelen:
Medusa, Daphnes forvandling, Syrinx og Pan, Arakne og
Athene, Actæon og Diana, kong Midas' æselsøren, Danaë
og Jupiter, Europa og tyren osv. (se et mytologisk leksikon)
Den nordiske skabelsesberetning (urjætten Ymer), Odins
forvandlinger, besøget hos Udgårdsloke, jætten Tjasse m.m.
Lots hustru, Aarons stav.
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Billedeksempler:

Perioder, hvor man især kan finde værker med metamorfose som
bærende indhold: Renæssance, barok, rokoko, klassicisme.
(Michelangelo, Tizian, Rubens, David)
Malere og skulptører har til alle tider brugt metamorfosen som tema
i deres værk - især rent mytologisk/illustrativt. Fra 19 - 20. århundrede
f.eks. Willumsen, A. Sloth-Møller (Danmark), Frida Kahlo (Mexico),
Moreau, Rodin (Frankrig).
Af nutidige billedkunstnere kan især nævnes Jens Fl. Sørensen,
Michael Kvium, Ole Sporring (Danmark), Smithson (spiralmole)
Christo (Tilhylling af Pont Neuf, Indpakning af Rigsdagen i Berlin,
Curtain Valley). Begrebet Land Art er i selve sit væsen metamorfotisk
- Environmental Art ligeså.
Body Art og passager mellem kønnene (transvestisme, androgyni) er
ligeledes klassiske nutidige fænomener, hvor metamorfosen er en
uomgængelig forudsætning (Orlan eks.)
Klassiske surrealister:

Dali

1. Narcissus' forvandling.
2. Svaner genspejler elefanter.
2. Mae West's ansigt.
3. Tungsind (portræt af Mme Isabel Styler-Tas)

Magritte 1. Den røde model.
2. Forklaringen.
3. La Magie noire.
4. Voldtægten.
Man Ray 1. Pêchage.
2. Isidore Ducasses gåde.
Af andre surrealister kan nævnes: Delvaux, Max Ernst, Freddie,
Bjerke Petersen.
Arkitektur/Design:

(Bauhaus: Breve fra mappen til Gropius)
Fra kubus til cirkel - forskellige stadier fra en form til en anden.
Fra Madam Blå til Aldo Rossi: Fantasier over stadier, der kunne ligge
mellem de to yderpunkter.
Arkitekturfantasier: Dekonstruktivisme - Tschumis folies i Parc de la
Villette: Metamorfoser af kuben.
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Film: (elektroniske, serielle billeder)

a. Spillefilm
1. Den andalusiske hund. (Bunuel/Dali)
2. L'age d'or. (Dali)
3. Vampyr. (Dreyer)
4. Le sang d'un poete. (Cocteau)
5. Fluen.
6. Naked Lunch.
7. Fear and loathing in las Vegas
b. Eksperimentalfilm
el. -videoer
1. Entre'acte. (René Clair)
2. L'etoile de mer. (Man Ray)
Spillefilm i horror, fantasy eller science fictiongenren (Barbarella,
Alien o.a.)
Forskellige nutidige kunstnere har eksperimenteret med videomediet,
f.eks:
Bill Viola, Pippilotti Rist, Mariko Mori, Peter Greenaway.
Computerspil
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Et projektforløb i 3.g
Ulla Krogh

Emnet blev efter aftale i gruppen ”metamorfose”, idet vi mente det
rummede muligheder for mange forskellige tilgangsvinkler og havde
berøringsflader til forskellige fag, hvilket kunne udnyttes i en fælles
introduktion og måske spore elever ind på billedmæssige løsninger,
som ikke var for kliche-prægede.
Klassen blev først præsenteret for flg. stikord, der skulle belyse hvad
der forventedes af dem i det kommende projektarbejde:
• Udforskning og bearbejdning af faglig problemstilling
• Formulering / afgrænsning af problemstillingen inden for det fælles
tema
• Valg af præsentationsform
• Dokumentation af proces
• Krav om produkt
• Deadline
Desuden gennemgik vi punkterne i arket ”Projektforløb i billedkunst” (p. 21) som uddyber en række af ovennævnte punkter og gør
rede for evalueringskriterierne.
Som introduktion/inspiration til emnet vistes en række billeder
med forskellige typer eksempler på begrebet metamorfose i kunst,
arkitektur og design, mens eksempler fra andre fag (biologi, geologi,
old. mm.) blot blev diskuteret.
Holdet valgte frit teknik og kunne vælge at arbejde individuelt eller i
grupper. Det blev gjort klart at projekterne skulle ligge i forlængelse
af arbejdsmetoder, vi i forvejen havde berørt eller lignende metoder.
Der blev lavet projektbeskrivelser efter en kort idéfase, og de fik udleveret en skitsebog / logbog, som skulle bruges i processen og fremlægges sammen med den endelige præsentation.
Der blev fra begyndelsen udleveret en tidsplan, som skulle overholdes
for at projekterne kunne komme med på forårsudstillingen.
Valgte underemner blev variationer over flg: menneskets evolution,
stadier af menneskelivet, fra menneske til robot, de fire årstider (vi
undgik den ikke!), fra fysik (formler) til fysisk virkelighed, fra frø til
træ, fra Clark Kent over telefonboks til Supermand, fra cola-flaske til
kvinde.
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Valgte teknikker: papir, blyant, kridt, linoleum, akryl på lærred,
potteskårs-mosaikker, ler, PowerPoint-serier.
Præsentation: Mundtlig fremlæggelse efter ophængning på årets forårsudstilling suppleret med skitsebøgerne.
Evaluering:

Det var en almindelig 3g matematikerklasse mht. det faglige niveau,
men med en meget positiv holdning til faget og en i almindelighed
fin arbejdsmoral.
De accepterede uden videre ”spillereglerne” og emnet og gik til sagen
med god motivation.
Det var vanskeligt for dem at lave en ordentlig projektbeskrivelse på
forhånd, og mange havde svært ved at udnytte skitsebøgerne hensigtsmæssigt. Flere bar præg af at være rekonstruktioner, som de pligtskyldigst afleverede til sidst. Nogle få havde brugt dem som tænkt, og de
var spændende ”læsning”, som tydeligt viste deres arbejdsproces.
Derfor mener jeg absolut ideen skal fastholdes, og med lidt træning i
de forudgående forløb må det være muligt at få flere til at bruge skitsebøgerne i deres ideudvikling.
De var mere konforme i deres valg af emner end jeg havde håbet,
men deres billedløsninger var til gengæld mere interessante end man
kunne forvente af emnerne.
Tidsrammen var stram - med en dobbelttime til introduktion med
billedeksempler og en dobbelttime til fremlæggelsen var der kun 2-3
dobbelttimer til selve arbejdet. De fleste var gode til ikke at slå for
store brød op, og mange lagde en del timer i arbejdet uden for timerne, så de nåede det - lige!
Det at evalueringskriterierne var kendt fra starten var meget værdifuldt under hele forløbet.
Konklusion: Den stramme styring med fast tema, krav om dokumentation af processen, fremlæggelse, kendte evalueringskriterier og en
urokkelig deadline gjorde, at der blev arbejdet seriøst og med høj
motivation. Der var ikke en masse spildtid - heller ikke for de svageste.
De færdige projekter var nok ikke generelt af højere kvalitet end normalt, men eleverne virkede mere bevidste om hvordan en god, kreativ
arbejdsproces kan være, og vi undgik de rene kaos-projekter - hermed
også de positive overraskelser, de en sjælden gang kan udvikle sig til.
Men positive overraskelser var der bestemt, idet nogle få af de hidtil
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svageste elever blev virkelig grebet af deres projekt og brugte en masse
tid på det med et meget spændende resultat til følge.
Alt i alt fungerede formen godt i denne klasse og vi har allerede
besluttet - med enkelte justeringer - at arbejde med et fælles overordnet projektemne for alle 3.g og 1.hf-hold i næste års projekter.
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Et projektforløb på mellemniveau
Annemarie Kastberg

Erfaringer med det store projekt - det frie kontra
det bundne tema

Mine erfaringer med det store projekt på mellemniveau gennem
mange år har hovedsagelig i modsætning til mange kollegers været
positive.
Jeg har set det som en pædagogisk udfordring i perioden i slutningen
af skoleåret at skubbe/motivere eleverne til at vælge udgangspunkt i
enten teknik, indhold eller funktion; ikke begrænse dem i deres valg,
men bevidstgøre dem i deres valg og fastholde dem i processen.
Ved afleveringen af projekterne har jeg i flere år forlangt en kort
skriftlig redegørelse for emnevalg, delemner, hensigt, beskrivelse af
arbejdet, evaluering af produkter og proces. Alle projekter er blevet
udstillet på skolen. Dermed betones, at det er seriøse faglige arbejder.
Vi har i billedkunst bevidst prioriteret højt at vise projekterne i skolens forhal og på opslagstavler for at formidle, hvad faget billedkunst
indeholder. På Århus Statsgymnasium er der ikke nogen samlet
forårsudstilling , som nogle skoler har. Synliggørelsen af faget - har
ligget mig meget på sinde. Vi behøver som fag ikke at skjule os og
elevarbejderne i kældre, andre huse eller hvor vi nu holder til.
Ud fra disse overvejelser har jeg praktiseret frit valg på alle hylder og
set en mangfoldighed og fantasifuldhed - både på obligatorisk niveau
og mellemniveau - som har udvidet min egen forestilling om den
kreative-billedsproglige proces. Jeg er blevet bekræftet i, at billedkunst
bestemt er et vigtigt almendannende fag i fagrækken.
Der har på begge niveauer selvfølgelig også været klichéagtige projekter - alle elever er ikke fantasifulde, behersker ikke teknikkerne godt
nok, tænker ikke kreativt, prioriterer ikke faget højt. Der er forskel på
klasser, men det er de positive erfaringer, jeg har med i bagagen.
Som lærer i forløb med frit valg på alle hylder er det imidlertid en
næsten umulig opgave at vejlede 22-28 elever, inspirere, korrigere,
undervise og vejlede undervejs.
Jeg var derfor tiltalt af at prøve at diskutere rammerne for et bundet
tema og ønskede at afprøve det på mellemniveauholdet med 24 elever samt i en interesseret og aktiv matematisk klasse 3z.
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Mellemniveauets forudsætninger for det
afsluttende projekt

Holdet, der bestod af lige mange 2gere og 3gere, blev spurgt, om de
havde lyst til at være med i dette samarbejde. De syntes umiddelbart,
at emnet var interessant. Min vurdering af holdet var, at de fleste var
dygtige, seriøst arbejdende, og at niveauet var over gennemsnittet. Vi
havde i efteråret haft et mindre projekt i design (bogmærke til biblioteker, telekort, indkøbspose til en bestemt forretning, visitkort, bogomslag, plakat). De havde således afprøvet processen med idéfase,
research, udarbejdelse og formidling/ præsentation ved planche og
mundtligt oplæg.
De havde haft en hjemmeopgave i billedfabulering til et eller flere af
ordene: grænse, cirkel, spor, brudstykker og senere et langt tegneforløb bl.a med opstillinger, arbejdet med temaet krop i både tegning
og ler, fra det realistiske til ren form . Vi havde haft et farveforløb
med kompositionsøvelser og maleri og havde set og analyseret mange
billeder på klassen i forbindelse med det praktiske arbejde.
Fra ideer til produkter

Ved starten af forløbet præsenterede jeg det projektark, som vi i metamorfosegruppen havde udarbejdet i fællesskab. Det viste sig at være
en rigtig god ide, idet man i samtalerne med eleverne kunne henvise
til faserne, problematisere deres valg af fokus, brug af inspirationskilder, og gøre opmærksom på vurderingskriterierne undervejs. Alle
blev holdt fast på brugen af arbejdsarket og logbogen, og her kan
henvises til Bodil Andersens redegørelse for logbogens betydning.
Det var spændende som lærer i sin “billedkuffert”/hukommelse/
arkiver/bøger af hente billeder, der kunne inspirere. Se her vores fælles opstillede liste, der er sammenskrevet efter vore respektive forløb.
Det var oplagt at bruge Magritte, og til alle elever havde jeg fået
Magritteavisen fra udstillingen på Louisiana. Den blev læse- og eksamenspensum, ligesom vi i Ismer i dansk Malerkunst (Fogh, Struve
Søndergård) bl.a. opgav afsnit om Anders Kirkegaard og i billedkunst
2 afsnittet om Kvium. På ekskursion til Vejle Kunstmuseum stiftede
vi bekendtskab med Anders Kirkegaards malerier.
Hvad og hvordan valgte eleverne så?
Med undtagelse af fire valgte resten at arbejde individuelt.
1. To piger valgte cafeindretning - det vil sige ombygning af eksisterende cafe som et fælles projekt. En registreringsfase- idefase med
masser af forbilleder - fase med udarbejdelse af rentegninger ud fra
egne skitser - forholden sig til funktioner i cafeen - til indretningen, farvevalg, udsmykning med mere, placerede dette projekt i
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designområdet - men det var ikke tredimensionelt. Der blev ikke
udført model. Der blev problematiseret fra min side, om dette
projekt var metamorfose, men eleverne fastholdt, at det var det, og
at de brændte for det.
2. De to, der også i løbet af året havde arbejdet sammen, valgte at
arbejde tredimensionelt med et kasse, hvori de fire elementer
metamorfotisk blev omsat til genkendelige motiver (kropsdele) i
forskellige materialer. En støbt glashånd kom op af vand. En bagdel i papmaché dukkede op af jorden, ild som sol og ansigt, et par
tynde ben, der blæste ved hjælp af en hårtørrer. Der blev eksperimenteret og afprøvet materialer, tegnet skitser og formuleret .De
holdt hele tiden fast i deres udgangspunkt med den åbne kasse.
3. De øvrige projekter tog deres udgangspunkt i:
a. en bestemt teknik - fotografiets muligheder.
Fotoserie fra citron-citronpresser - til bil Citroen
fra majs - til popcorn
fra tomat til tomatketchup
Fotoserie Portrætserie med forskellige stemninger og ændringer
b. natur/menneskemetamorfose tredimensionelt og akrylmaleri: fra træ til hånd
tredimensionelt - skabelse: fra æg til menneske/inspiration Rodin,
Dali
maleri/farve/akvarel/tegning/farvekridt/ler: fra landskab til menneske/gud
fra træstamme til menneske (serie på fire relieffigurer)
fra Van Goghs solsikker til ansigter
c. forvandling
billeder i tid (tegneserie)
fra frø til prins
fra Clark til supermand
maleri, farvekridt, akvarel, ler :
fra portræt til vandhane - portræthuse/hatte(farvekridt)
fra bus til drage - billedserie ( akrylmaleri)
fra kvinde til havfrue og fisk (ler)
fra due til menneskefugl ( akvarel - ler)
fra mand til due /inspiration Magrittelandskaber
d. livsaldre
akrylmaleri/ akvarel/ler
drømme- fra barn til olding
mandeportræt fra ung til gammel
kvindeliv - fra ung kvinde til mor til gammel/ inspiration Moore
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e. mytologi
farvekridt/akrylmaleri /ler
Frejas fugleham - fra fugl - falk til menneske
fugl Fønix
fra kvinde til sirene
Holdets arbejde var præget af stor fantasifuldhed - sjove ideer - og
mange eksperimenter og dermed fordybelse. Kvalitet og kvantitet
langt over gennemsnittet ved tidligere projekter under den frie temaramme. Der var problemer med at blive færdig til sidste undervisningsdag.
Projekt og eksamen

Hele holdet blev trukket ud til eksamen. Ved udvælgelsen af arbejder
til udstillingen fik projektet en central plads for alle. Logbøgerne med
overvejelser og skitser lå fremme som dokumentation og var del af
udstillingen. Den samlede produktion var høj med en enkelt undtagelse.
Ved udarbejdelsen af eksamensspørgsmålene var det helt logisk at
lade metamorfosetemaet være et af parametrene for billedvalg. Således
var det muligt at koble de forskellige emner fra årets løb med projektemnet med billeder af forskellige kunstnere som Moore, Rønnov,
Dali, Magritte, Kvium og andre for eleverne ukendte kunstnere. I
nogle af spørgsmålene blev der direkte lagt op til en perspektivering
til metamorfosebegrebet. Kunsten ved udarbejdelse af eksamensspørgsmål er netop at vælge billeder, hvor eleverne kan se paralleller
til undervisningen, teorigennemgangen og deres praktiske arbejde.
Opgaveformuleringen skal åbne for billedanalysen og give perspektiveringsmuligheder. Man kan selvfølgelig diskutere, om eleverne frit
skal kunne perspektivere, som de har lyst.
Til dette hold lavede jeg helt nye spørgsmål. Ca. 10 af de 28 spørgsmål havde mere eller mindre direkte relation til projektets tema, og
eleverne var glade for spørgsmålene. Her følger et par eksempler:
1. Dali (1904-1989) Kroppens dag og nat, 1936
2. Niels Strøbeck (1944-) Æske I, 1971,
De to billeder analyseres med særligt henblik på komposition, synsvinkel, lysforhold og malemåde.
I perspektiveringen inddrages begreberne opstilling og metamorfose.
1. Ingrid Clapham: Metamofosiske klipper, olie 1987, 40,2 * 28,8 cm
2. Gottfried Heinwein: Mick Jagger, 1982, vandfarve
3. Jørgen Boberg: Thomas Boberg, 1986, olie, 67 * 48 cm
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Billedet Metamorfosiske klipper analyseres. Der sammenlignes og
perspektiveres til de to øvrige billeder og lysforhold, farver, rum og
stemning i billederne inddrages.
1. Stine Heilmann: Fotografi, 1996
2. Magritte (1898- 1967) Den røde model, 1953
Der ønskes en sammenlignende analyse af de to billeders motiver og
formsprog. Der perspektiveres til begrebet metamorfose og til
Magrittes billedverden i øvrigt.
I perspektiveringen inddrages også skulpturen:
3. Niki Saint Phalle (1930-) Bruden, 1963
1. Ursula Reuter Christiansen: Pæn borgerdame, maleri og objekt.
2. Michael Kvium: Straight-forwardpainting
De to billeder sammenlignes, og ligheder og forskelle påvises. Der
perspektiveres f.eks. til seksualitet og kroppens udtryk i Kviums billeder
1. Michael Kvium: Handlingen
2. Bjoern Richter: Ørkenstrøm
De to billeder sammenlignes med henblik på motivet vand og på billedernes formsprog og virkemidler. Bl.a. inddrages komposition og
lysforhold. Der perspektiveres til begrebet metamorfose samt evt. til
Kviums menneske og samfundsskildringer.
1. Picasso: Dryade ( skovnymfe) 1908
2. Frida Kahlo: Luther Burbank, 1931
Giv en sammenlignende analyse af de to billeder af personer i landskab/rum, idet der bl.a. fokuseres på gengivelsen af krop og billedernes formsprog.
Der perspektiveres til motivet træ og begrebet metamorfose.
1. Jørn Rønnov: Gnomen, bøg på roden
2. Jørn Rønnov: Tungen, bøg på roden
3. Helge Holmskov: Kæmpeskulptur ved Danfoss hovedkvarter i
Nordborg, 1978
De to Rønnovskulpturer beskrives hvad angår indhold og form
(materiale, opbygning, volumen). Disse kontrasteres med Holmskovskulpturen.
Begreberne vækst og grokraft perspektiveres.
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Sammenfatning af fordele og ulemper ved det
bundne tema metamorfose

• Alle trak på en fælles billedmæssig referenceramme i relation til
pensum og var trænede i billedanalyser
• Forskellighed og alligevel en fælles ramme
• Mulighed for personlige valg og præferencer i valg af fokus
• Konstant udveksling af ideer og gode råd eleverne imellem - stor
åbenhed
• Stor bredde- i teknikker og materialer og repræsenterende flade,
rum og tid • For de svagere elever mulighed for at vælge mere traditionelle indholdselementer og fordybelse i teknikker, de allerede kendte og var
trygge ved
• For de “litterære” mulighed for at vælge specielt indhold (mytologi)
• Bevidsthed om proces og udvikling i logbogen (for både elev og
lærer)
• Oplevelse af en faglig interessant periode, hvor der blev arbejdet
selvstændigt og af lyst.
• Meget få havde vanskeligheder ved at vælge fokus og komme i gang
med temaet.
• Sammenhæng mellem undervisningens indhold, projekttema og
eksamen i billedanalyse.
Som det fremgår af ovenstående ser jeg næsten kun fordele for lærer
og elever. Dog skal det siges, at for nogle enkelte blev fordybelsen og
processen ikke tilstrækkelig tilfredsstillende, set fra et lærersynspunkt.
Der manglede refleksion over eget arbejde, produktionen blev lille og
processen ikke tilstrækkelig dokumenteret sammenholdt med resten
af holdet . Det drejede sig om 2.gere, og de ville formodentlig ikke
have klaret et projekt med frit emne bedre.
Som et positivt eksempel kan nævnes den tyrkiske pige fra en sproglig 2.g. der i løbet af skoleåret ikke havde sagt ret meget. Hun havde
valgt en parafrase over Magrittemotiver i maleri - veldokumenteret i
logbogen. Hendes praktiske arbejder fra årets løb var middel, men
hun leverede en veldisponeret billedanalyse med kvalificeret anvendelse
af fagterminologi og overblik og kunne relatere til årets arbejde.
Alt i alt et positivt forløb!
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Bundet tema i 3.g obligatorisk niveau
Annemarie Kastberg

Den bundne projektarbejdsform skulle også afprøves i en 3.g obligatorisk. 3z fik tilbudet. Jeg orienterede om forskellen på det frie og
bundne tema. Klassen var med det samme interesseret og valgte i
modsætning til mellemniveauholdet at arbejde i grupper på 2-4 med
undtagelse af ganske få.
3d blev smittet

Projektet fik afsmittende effekt, idet også 3d blev indfanget af snak
og ideer og aktivitet i billedkunstlokalet, og denne klasse fik valget
mellem tre temaer:
Hånden, tårnet eller metamorfose eller kombinationer af temaerne.
Er eksempel på en sådan kombination var “skabelse”- et tableau med
to skabende gipsgazehænder - symboliserende henholdsvis guds hånd
og paradisets have( små modellervoksting og personer) og i modsætning hertil forureningshånd- industrisamfundets ødelæggelse af vand,
dyr og planter. I gruppen på 3 var det fortrinsvis 2 piger, der arbejdede med ideer, logbog, udførelsen og præsentationen. En dreng kørte
på frihjul. 2 piger valgte eksempelvis i den sproglige klasse at bruge
IT og lave manipulationer og mutationer af deres selvportrætter
(fotos), men var meget lidt selvkritiske og havde vanskeligt ved at forstå eller acceptere de fælles evalueringskriterier. Jeg tror, ovennævnte
er ret typisk.
Arbejdsgangen var den samme som skitseret i fællespapirerne fra
metamorfosegruppen, men arbejdsmoral, de tekniske færdigheder og
evne til at tænke i billeder og fantasi var ikke nær så vellykket i den
sproglige klasse som i den matematiske. Måske gav valgmulighederne
mellem tre emner alligevel mere usikkerhed end fælles reference? 3.d
havde ganske vist prøvet arbejdsformen, idet den i et tværfagligt samarbejde med religion havde haft illustrationsopgave/ arbejde i akvarel,
tredimensionelle materialer og blandformer med udgangspunkt i
grønlandske myter, eskimoernes dagligdag , billedunivers og kultur.
Procesarbejde, dokumentation og formidling indgik i dette forløb.
Produktkvaliteten i det afsluttende projekt var altså svingende, og det
afspejler måske denne klasses arbejde gennem hele året? Måske havde
jeg rent håndværksmæssigt lært dem for lidt, og måske spillede forsømmelser og manglende motivation også ind her ?
Jeg nævner det, for at de meget positive erfaringer med 3.z ikke skal
stå alene.
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3z

Hvad var karakteristisk for denne klasse?
Den var kendt som en særdeles velfungerende klasse både fagligt og
socialt. Dette var også tilfældet i billedkunst. Tidligere på året havde
vi haft et tværfagligt forløb med religion ud fra Hildegard von Bingens visioner - med udgangspunkt i maleri og først efterfølgende
analyser af tekst og Hildegards billeder. Klassen kunne umiddelbart
tænke og handle på tværs af fag.
Efter inspirationsfasen var de lynhurtige med ideer og klare planer for
projektperioden.
Det lykkedes dem at diskutere og reflektere : Hvad skal være fokus?
Hvad vil vi vise med det her? Hvilke materialer vælger vi? Der var få
“kopieringer “- mange eksperimenter.
Flere af de valgte emner inden for metamorfoserammen var specielle:
• Maskinmennnesket. En moderne kristusfigur på korset- hoved
som tv skærm-kroppen af træ, ledninger, skumgummi, relikvier fra
det moderne samfund. En stor installation.
• Før og efter sprængninger af æble (på træ/på jorden, af kinderæg,
og almindeligt æg.
• “Ægget”- kæmpepapmachéæg med belyst lørdagskylling
(røntgenbillede) i sit indre, blod og kyllingefod på vej ud af ægget.
• De skjulte metamorfoser i et akvarelbillede - kentauer, menneske,
skyer
• Christo indpakning af operahuset i Sidney (model, stofbeklædning)
• Stop motionfilm ”Manden og musen”. Modellervoks/digitalt
kamera/billeder i tid
Traditionelle emner blev løst på en utraditionel måde:
• De fire livsaldre : collager i et slags livshjul/lykkehjul med de fire
livsafsnit
• Træ og krop: a. billedserie i tegning og akvarel- forskellige stadier
af overgangen/forandringen b. ståltrådsskelet af træ, der ændres til hånd. Illustration af cyklus fra liv til død - til liv via årstider.
(+-blade). Processen fotograferes, så produktet er
både skitser, fotoserie af hele forløbet og ståltrådshånden.
c. livets træ i ståltråd, der ændres til en ståltrådsmand
+ fotoserie af proces.
Evaluering

Da klassens projekter med logbøger blev vist i forhallen, vakte de
opsigt, blev oplevet og diskuteret.
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Afslutningsvis lavede jeg en skriftlig evaluering af hele af årets arbejde
- hvor jeg gerne ville have dem til at forholde sig til forventninger til
billedkunst i 3.g./ til erfaringer med indhold/arbejdsformer/årets
arbejde/ til projektperioden og deres udbytte heraf, samt deres
mening om fagets bidrag til det studieforberende og til udviklingen
af forskellige kompetencer i gymnasiet. (Spørgeskemaet kan ses som
bilag )
Besvarelserne viste, at jeg ikke havde gjort tilstrækkeligt klart, hvad
jeg mente med fagets områder og arbejdsformer i spørgsmålet, hvor
de skulle formulere forventninger til:
a. det praktiske og færdighedsmæssige
b. det teoretiske og analytiske
c. arbejdsformer
d. genstandsområder/ fagets indhold.

• Projektperioden blev generelt oplevet som spændende og udviklende
(fagligt og personligt)
• Det tværfaglige havde været interessant
• Eleverne vidste ikke umiddelbart, hvad jeg mente med kompetencer.
• Alle mente, de havde fået stimuleret og udviklet de skabende evner
• Nogle mente, de havde fået personlig forståelse for æstetiske udtryk
og billedforståelse
• At arbejde selvstændigt og eksperimenterende blev positivt vurderet
Det er svært at udarbejde evalueringsskemaer - men jeg tror, det er
nødvendigt i højere grad at få eleverne til også at evaluere forløb og
deres udbytte/forholden sig til faget billedkunst.
De fleste af os oplever, at 3.g elever på obligatoriske hold og mellemniveauelever er glade for faget. De trives med indhold og rammer, de
udvikler sig, fagligt og personligt i og med faget, men får vi nogen
sinde samlet disse erfaringer?
Hvordan skal vi ellers med vægt og argumenter kunne kæmpe for
faget i fremtiden?
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Ideer til temaer for projektet i billedkunst obligatorisk niveau, mellemniveau/tilvalg
Metamorfosegruppen

Der er vigtigt, at man vælger et emne/ et tema, der åbner mange
muligheder og indeholder elementer af både det konkrete og det fantasifulde og dermed kan være udgangspunkt for fordybelse i billeders
formsprog og eller indhold. Der er ikke en løsning men mange løsninger.
Følgende ord og begreber er ideer til et sådant fast tema:
krop og rum
figur og rum
lys
det rene
tegn
dynamik
bevægelse
parafrase
spor
grænse og grænseløshed
overgang - passage
skygger
sammenstød
kontakt
kvadratet
cyklus
cirkel
fagre nye verden
den store fortælling
hankøn-hunkøn
rejseminder
det åbne rum
byen
idoler og helte
nat
det universelle

alfabet
illustration
allegori
myter
fremmede kulturer
skønhed og grimhed
byens rum
verden omkring os
vision og virkelighed
fantasiens verden
drømme
lethed
masser
kanter
småt og stort
facader
vækst
kontekster
inspiration i musikken
scenens rum
det organiske
tekstur
vand og ild
det ydre og det indre
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Frit tema på obligatorisk - og mellemniveau

I denne gruppe bestående af Marit Støving og Kirsten Windfeldt
Jensen stillede vi en målsætning, et sæt spilleregler og evalueringskriterier op for det fri projekt. Disse kan ses på de følgende sider.
Kirsten Windfeldt Jensens efterfølgende artikel forholder sig til deres
anvendelighed i praksis.
Overordnede mål.

• Projektet skal være en fordybelse i billedmæssigt arbejde
• Projektet bygger videre på ”noget”, som er behandlet i den
forudgående undervisning
• Projektet skal indeholde en åben proces, det vil sige at der både
er en researchfase og en skitsefase
• Processen skal gøres gennemsigtig for deltagerne på forhånd,
målet for projektet diskuteres på holdet og evalueringsmåden
aftales.
• Projektet aftales med holdet inden for en fast ramme: Deadline,
arbejdsbog og mulige teknikker.

I forhold til de overordnede mål kunne ”spillereglerne” for en
projektperiode for 3g obligatorisk niveau se sådan ud:
Holdet vælger frit med hensyn til teknik og indhold for projektperioden.
Projekterne skal enten kunne relateres til væsentlige elementer i
kursusundervisningen (billedskabende elementer i bred forstand)
Eller hvis projektet ligger uden for de områder der er gennemgået
i kursusundervisningen, skal projekterne bevidst relatere til lignende temaer eller lignende udtryksformer i kunsthistorien
( for eksempel installationskunst, land-art )
Projekterne er en kreativ formidling af ”noget” og derfor billedmæssigt udtryk for en idé - et indhold.
Projekterne er en udvikling af deltagernes billedsprog. Det betyder at man ikke gentager en eventuel tidligere succes men forsøger at tilegne sig nyt.
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Projekterne udføres som gruppearbejde (flere om et projekt) eller
i en arbejdsgruppe (individuelle projekter ud fra samme udgangspunkt)
Der afleveres en projektbeskrivelse ved forløbets begyndelse, som
også skal indeholde en arbejdstitel.
Formidlingen er en del af projektarbejdet.
Ved forløbets afslutning formidles processen for hold, lærer og
skole, det kan være en fremlæggelse af tanker og konkret arbejde
og en udstilling af færdige produkter.
Et projekt kan ikke være et værk. Det er en idé man forfølger
gennem en række arbejder eller forsøg som dokumenterer processen. Dokumentation kan være logbog - fotos - materialesamling skitser - serier

Evalueringskriterier
Er målsætningen nået?
Er ovenstående ”spilleregler” opfyldt ?
Derudover er der ekstra points at score
- hvis deltagerne i et projekt er i stand til at reflektere over
processen og produktet i forhold til intentionerne.
- projektet indeholder kvaliteter som peger videre, processen kan
føres videre.
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En ganske almindelig klasse
Kirsten Windfeldt Jensen

Med udgangspunkt i den diskussion, der fandt sted i en af arbejdsgrupperne for det frie projekt, foreslog jeg min daværende 3g på
obligatorisk niveau at arbejde med projekter, som de individuelt eller
i gruppe havde valgt, det vil sige de havde mulighed for at vælge forskellige projekter inden for forskellige teknikker. Efter i mange år
udelukkende at have arbejdet med projekter, som var afgrænsede til
en bestemt teknik eller et tema, fandt jeg det interessant, at lade elevernes ideer være helt bestemmende for deres eget projekt. Hvad sker
der, når man ”lader stå til”?
Eleverne var en 3g sproglig klasse, hvor jeg allerede i efteråret havde
udvalgt og brugt fire elevers praktiske arbejder i et forsøg på at følge
nogle forskellige elevers praksis og se nærmere på den evaluering de
fik i løbet af året. Deres første praktiske arbejder blev diskuteret og
evalueret på seminaret. I det følgende vil jeg sammenholde deres
udbytte af projektperioden med den evaluering de havde modtaget i
løbet af året for at stille spørgsmålet: Er det frit valgte projekt et godt
tilbud til eleverne om selv at tage et skridt fremad i faget?
Jeg har altid syntes, at der er meget få muligheder for at opbygge en
progression i det praktiske arbejde med billeder på obligatorisk
niveau , fordi tiden er begrænset, og vi i faget dækker et meget stort
og forskelligartet område. Selvfølgelig kan en supertunet undervisning med en engageret lærer og gode elever sagtens give et godt,
sammenhængende forløb, som resulterer i det store forkromede overblik. Men ærlig talt, min virkelighed, mine elever og mine arbejdsbetingelser er sådan, at det i dagligdagen er nødvendigt at sætte en
anden dagsorden. Det kunne så i stedet være at iagttage en praksis i
billedkunstundervisningen, som den ser ud i de fleste klasser.
Forløbet i min 3g er altså hverken eksemplarisk eller særlig godt gennemtænkt, men ganske almindeligt.
Det skal siges, at der selvfølgelig har været en sammenhæng den teoretiske og praktiske undervisning, som ikke kan aflæses alene i de fire
elevers praktiske arbejder.
Fire typer elever - deres forudsætninger - deres
billeder - evalueringer

Jeg kunne ved årets begyndelse ikke vide så meget om elevernes
niveau i faget, så valget faldt på Maj, Anders, Lise og Mads udelukkende på baggrund af det første undervisningsforløb, som helt traditionelt var tegning.
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På obligatorisk niveau er der altid stor forskel på, hvilke forudsætninger for faget eleverne kommer med. Jeg har ikke undersøgt det
systematisk, men Maj har haft billedkunst på mellemniveau, Anders
fortæller ved skoleårets start, at han via sin familie er interesseret i
billedkunst, Lise er vant til at tegne og male måske fra efterskolen og
Mads har ingen særlige forudsætninger. Som sådan er de nok også
typiske.
Deres billeder er lavet i fire lærerstyrede forløb: En kultegning i stort
format af ”en person du kan li´” - en kompositionsøvelse med digitalt kamera (lav ”et skyggebillede”) og en farveøvelse over det digitale
billede også i stort format - en lermaske med primitive masker for
forbillede.
Umiddelbart ser produkterne ret ens ud, og det er et resultat af de
bundne opgaver i den lærerstyrede undervisning, at det bliver sådan.
Alle opgaver er stillede, så muligheden for at gennemføre dem ikke
var afhængige af forkundskaber. Det skulle kunne lade sig gøre for
alle at være med , så der blev brugt OHP til at tegne op med, der
blev givet faste formater og anvisninger på farveblanding.
Alligevel var det ikke noget problem for en seminarets billedkunstlærere at blive enige i evalueringen af tegneforløbet, hvor de udover
kultegningerne så på iagttagelsestegninger af eleverne.
De placerede dem i den rækkefølge fra karakteren 6 til karakteren 10,
som vises her:
Mads - under middel
Anders - middel
Lise - lidt over middel
Maj - over middel
I det store og hele synes jeg, at de har holdt denne placering i det
praktiske arbejde resten af skoleåret .Og den passer trods mine intentioner om at starte med lige muligheder for alle reelt set til de forudsætninger, jeg vidste de havde. De to lavest placerede var bedre til
henholdsvis lerformning og maleri end de var til at tegne, mens de to
højest placerede nok ikke blev bedre men producerede billeder, som
kunne bruges til illustration af skolens pjecer.
Overførselsværdi

Det er vanskeligt at få øje på elevernes mulighed for at udvikle sig i
arbejdet med de praktiske discipliner. Det er også vanskeligt at vurdere indlæringen på det praktiske område. Vel ikke blot en teknik?
Eller blot en teknik? Erfaringen med farveblanding kan de ikke
umiddelbart udnytte i næste forløb. At have malet et enkelt billede
hjælper ikke en med at bygge en tredimensionel form op, og derfor
er det også med usikkerhed man kan bedømme resultatet på det
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praktiske område. Læreren kan evaluere hvert enkelt forløbs resultater
- og her var gruppen af billedkunstlærere overraskende enige - men
der må også være en overførselsværdi - ”noget” som eleven selv kan
bygge videre på. Dette ”noget” burde danne startpunkt for den frie
projektperiode i foråret.
Projektforløbet

Arbejdsgruppen satte sig for at nedfælde de overordnede mål for
projektforløbet og definerede evalueringskriterierne som lærerens
vurdering af, hvorvidt disse mål blev opfyldt i projektforløbet.
I forhold til de overordnede mål udfærdigede vi et sæt ”spilleregler”
for en projektperiode med frit valgt projekt, det man også kalder rammen for forløbet. Jeg fandt, at det var lidt for abstrakt formuleret til
min 3g, og bad dem udfylde en arbejdsseddel for deres projekt, hvor
samtidig de praktiske muligheder og rammer for projektet også blev
beskrevet. Det væsentlige i arbejdssedlen var idé, research, proces, produkt,
materialer og formål med processen. Disse punkter tog jeg fra gruppens
”spilleregler”, og jeg opfordrede dem til både at skrive og tegne.
Arbejdssedlen virkede fint som igangsætter og diskussionsoplæg for
en samtale med mig, men da jeg kiggede på arbejdssedlerne efter
projektforløb, var de ret intetsigende. Eleverne skulle nok have været
præsenteret for den slags oplæg i et tidligere forløb for at kunne og
turde forpligtige sig til et projekt i tegninger og ord på papir. Efter
fællesforløbene i året løb var klassen slet ikke rede til selv at definere
deres mål, selv om de opfattede friheden til at gøre som de ville
meget positivt. Inden jeg var færdig med den indledende diskussionsrunde, var der gået flere dobbelttimer. Det var temmelig kaotisk.
Jeg mener derfor, at det er en forudsætning, at eleverne kender den
fri projektarbejdsform fra et mini-projektforløb tidligere på året.
Evaluering af projektforløbet

Og hvad valgte de fire elever så at bruge deres resterende seks uger
til? Hvad sagde de om deres projekt i fremlæggelsen? Efter fremlæggelsen lod jeg dem evaluere årets forløb med blandt andet dette
spørgsmål: ”Hvad lærte du?”
Lise valgte at male sig selv i fuld størrelse. Hendes projekt byggede på
metoden fra maleriøvelsen, hun prøvede egentlig ikke nyt af, men
havde besvær med at male i det store format. For hende var selve
maleprocessen det vigtigste, og det formulerer hun allerede på sin
arbejdsseddel. Hun lavede ikke skitser og havde efter min vurdering
heller ikke tid til det.
Lise sagde efter projektforløbet: ”Jeg kan ikke noget nyt… Og dog
øvelse gør mester”.
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Majs projekt var en bestillingsopgave til årsskriftet. Hendes eget projektoplæg var et andet end det her viste. Hun droppede det straks til
fordel for den langt mere bundne opgaver, som det var, at illustrere et
skoleskrift. Hun brugte en tegnestil, som hun altid har anvendt, men
udviklede motiver og sort/hvid kontraster. Hun lavede en del skitser.
Maj sagde selv om sit projekt: ”Jeg har forsøgt at tømme hovedet og
tegne, hvad der kommer. Jeg har arbejdet med placering af motivet i
rammen.”
Anders og Mads indgik i et gruppearbejde om at fremstille en video,
som endte med at blive en parafrase på ”The Blair Witch Project”.
Gruppen lavede ikke storyboard, og en plan om, at hver enkelt skulle
være instruktør på en sekvens blev opgivet, da tiden viste sig at være
knap. De brugte ikke det teoretiske materiale om filmiske virkemidler, de havde adgang til. Jeg var i stærk tvivl om, hvilke faglige indsigter projektet åbnede for, da klassen først efter projektperioden
skulle i gang med området levende billeder. Udbyttet af projektet var
sådan set, at produktionen blev færdig og fremkaldte stor applaus, da
den blev vist for klassen. Klassekammeraterne gouterede den i høj
grad som ”hjemmevideo”, men en diskussion om det nu også var
hensigten med projektet faldt til jorden.
Anders rolle i projektet var teknikerens. Mads rolle var ikke umiddelbart til at vurdere. Hans egen kommentar måtte derfor blive vejledende for mig. I videoen indgik en sekvens, hvor gruppemedlemmerne evaluerede deres proces i bedste dokumentarstil.
Mads: ”Vi har virkelig lært meget om at samarbejde i dette projekt”.
Så vidt jeg kunne se ytret med en tommetyk distance til indhold og
resultat af projektet.
Evalueringskriterier - nogle overvejelser

I beskrivelsen af forløbet for de fire elever, skimter jeg begrænsningerne for udbyttet af den praktiske undervisning - og for udbyttet af den
frie projektperiode.
Jeg ser en række problemer, som man kunne arbejde videre med
inden for faget og i projektforløbets tilrettelæggelse.
I arbejdsgruppen havde vi på forhånd diskuteret evalueringskriterier
for det frie projektforløb:
”Er spillereglerne fulgt af eleverne?
Derudover er der ekstra points at score, hvis deltagerne i et projekt er i
stand til at reflektere over processen og produktet i forhold til intentionerne, og hvis projektet indeholder kvaliteter, som peger videre, processen
kan føres videre”.
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Hvor jeg syntes, at det var vanskeligt at få øje på nogen udvikling i
arbejdet med de praktiske discipliner i årets løb og at vurdere, hvad
eleverne egentlig havde lært på det praktiske område, var jeg efter
projektperioden ikke mindre i tvivl. Når der som i videoprojektet
ingen sammenhæng er med undervisningens forudgående forløb, kan
det være svært at få øje på overførte billedmæssige færdigheder. Det
drejer sig alt sammen om billeder, ja tak, men meget forskellige slags
billeder og at parafrasere eksisterende visuelle kunstformer er vel ikke
godt nok? Det er svært at få øje på nogen overførselsværdi i det obligatoriske niveaus forløb, og det samme gælder det frie projekts forskellige udtryksformer.
Jeg vil her prøve at gribe fat i nogle af de ”spilleregler” der var sat for
projektforløbet.
”Projektet skal indeholde en åben proces, det vil sige både er en researchfase og en skitsefase”, og det viste sig også vanskeligt at realisere. Eleverne vil meget hellere snakke end skrive/tegne om deres ideer, og
mens de leder efter en afgrænsning af opgaven, er tiden allerede blevet for kort. Det er måske ikke deres skyld, at der ikke bliver tid til
skitser, og de ikke kender den fri projektarbejdsform. Det er ikke kun
et spørgsmål om faglig indsigt, men også om at tid til fordybelse på
egne præmisser og øvelse i projektarbejdsformen. Det får man ikke
efter et halvt års klasseundervisning, og her er der en afgørende
forskel på obligatorisk og mellemniveau.
Vi skrev også:
”Projekterne skal være en udvikling af deltagernes billedsprog”. Jeg er
nok ikke den eneste billedkunstlærer, der har revet sig i håret, når eleverne i projektperioden regredierede til børnehavestadiets hønsetråd
og papmaché og solnedgange. Det kan man selvfølgelig fraråde i samtalen inden projektopgaven, men hvordan får jeg eleverne til selv at
tage et skridt fremad?
Er det i virkeligheden for stort et krav at stille netop til det frie
projekt?
”Der ekstra points at score, hvis deltagerne i et projekt er i stand til at
reflektere over processen og produktet i forhold til intentionerne”. Her er
et krav, som eleverne både kan og gerne vil honorere. Formidlingen
af projektforløbet, hvad enten det nu er ophængning af en udstilling
eller fremlæggelse for klassen, viser tit et overraskende reflekteret og
kritisk syn på proces og resultat. Det er i klassediskussionen, man
oftest oplever det, som jeg synes er målet for billedkunstundervisningen, ikke kun den praktiske men i bred forstand, nemlig at eleverne flytter sig i bevidstheden om de billedskabende processer. Men
dette mål er langt vanskeligere at nå, når klassen ikke har arbejdet
inden for samme problemstilling.
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Her ved årets slutning har eleverne fået deres årskarakter. Heldigvis
lægger fagbekendtgørelsen op til, at årskarakteren ikke udelukkende
gives for projektperioden, og det har jeg benyttet mig af.
Jeg har dog stadig et lille problem tilbage. Hvad skal jeg stille op med
de ekstra points for projektfremlæggelsen i de tilfælde, hvor eleven i
sin evaluering af sig selv mener, ”at jeg har fået enormt meget ud af
det og har tænkt dybt over det”, når der ikke er et produkt af en billedmæssig kvalitet, som kan retfærdiggøre udtalelsen.
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Logbogen i projektarbejde - erfaringer fra
mellemniveau
Bodil Andersen

Den anden arbejdsgruppe bestående af Søren Buksti, Bodil
Andersen og Bodil Høyer udfor-

God tid før projektfasen i foråret blev iværksat blev holdet orienteret
om hvilke fælles krav, der ville blive stillet i henholdsvis Frederikshavn, Ribe, Birkerød og Ringe.

mede også et sæt spilleregler for
projektarbejder for elever med
frit projektvalg. Disse spilleregler
nævnes i begyndelsen af Bodil

Projektrammen for eleverne på de fire skoler har været - ”Frit valg på
alle hylder”, og fra starten har eleverne været bekendt med hvilke
krav deres projekt ville blive bedømt ud fra.

Andersens indlæg. Hos Bodil
Høyer anvendes spillereglerne
som evalueringspunkter.

Spillereglerne, som de dels skulle arbejde ud fra i projektfasen dels
ville blive evalueret på, når processen var afsluttet, var følgende:

• Bevidst anvendelse af de billedmæssige virkemidler
• Materialeforståelse
• Håndværksmæssig udførelse
• Dokumentation af og dialog om arbejdsprocessen
• Evne til at eksperimentere
• Undersøgelse af emnets historiske, kulturelle og sociologiske
sammenhæng
• Elevens egen vurdering af projektets formidlingsværdi
• Elevens egen vurdering af i hvilken grad fantasi og forestillingsevne
er kommet til udtryk.
Logbog

I hele projektfasen skulle en logbog være den formidlingskilde, der
kunne holde den enkelte elev fast i processen, og bogen skulle være
bindeleddet mellem elev og underviser. Holdets 10 elever fik udleveret en skitsebog i rimelig god kvalitet i A-5 format, før vi gik i gang.
Alt var tilladt i og med bogen, kun et påbud fulgte, nemlig at intet
ark måtte fjernes fra bogen, (det kom der i øvrigt mange små herlige
tegninger og kommentarer ud af ). Idéen var at logbogen skulle
afspejle forløbets forskellige faser.
Hver elevs første overvejelser blev nedfældet i såvel ord som skitse på
logbogens første blade, og det var grundlaget for den første samtale
mellem elev og underviser. Herefter blev arbejdstitlen for den enkelte
formuleret. Arbejdstitlerne blev så bredt formuleret, at der blev ”indbygget” et godt arbejdsrum, hvor i den enkelte kunne udfolde sig.
Som eksempler på arbejdstitler der kom til at fungere godt var ”Hænder og fødder - iagttagelse og abstraktion” , ”Engle” eller ”Momo
inspirationer”. Arbejdstitlerne var styrende for elevernes første
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researchfase. Eleven med førstnævnte arbejdstitel tog en hel film med
hænder og fødder. Det gav masser af materiale til videre bearbejdning,
både skulpturelt og tegnemæssigt.
Undervejs blev elevens overvejelser nedfældet i logbogen, og den
brugte vi (eleven og jeg) som idéudvekslingssted.
Eleven med fokus på Momo brugte logbogen meget som skitsebog.
Han var optaget af at give de grå mænd i bogen figur, så utallige små
mænd voksede frem før stort format voksede frem. Materialeovervejelser blev i den logbog min vigtigste funktion, mens jeg i vejledningen af eleven med området ”Engle” både gav adskillige kildehenvisninger og brugte mange af elevens egne skitser som grundlag for
gode samtaler undervejs.
Logbogen oplever jeg som uundværlig, den er med til gøre dialogen
mellem elev og lærer grundig, og logbogen er med til at holde processen i gang hos eleven.
I forbindelse med elevernes evaluering af deres projekt forløb havde
de bl.a. følgende kommentarer til den måde projektfasen blev afviklet:

• Logbogen blev positivt vurderet af alle, bl.a. fordi umiddelbare indfald blev skrevet/tegnet ned. Nogle af de tidligere skitser viste sig at
være kilde for nye eksperimenter senere i forløbet.
• Dialogaspektet mellem elev og lærer blev også vurderet højt, og det
var godt at jeg tog logbogen med hjem og skrev små kommentarer
ned undervejs. Logbogs dialogen fungerede godt både i startfasen
og midtvejs. Set fra lærersynsvinkel var især kildevejledningen god i
starten, idet jeg havde bøgerne med hjem og kunne overveje hvilke
teoriske samt kunsthistoriske inspirationskilder jeg ville foreslå den
enkelte. Midtvejs oplevede jeg min primære funktion var at give
gode råd rent håndværks- og materialemæssigt.
• Logbogen var også god en kontakt til underviseren, hvis den enkelte ikke lige fik talt om sit projekt i en time, blev tingene noteret/
tegnet i logbogen. Det var godt udgangspunkt for samtale når lejlighed bød sig.
Logbogen vurderer jeg som væsentlig kilde, og den anbefaler jeg skal
være obligatorisk på mellemniveau og på HF tilvalg.

49

Frit projektarbejde og evaluering
Bodil Høyer

3z var en klasse med stærke personligheder, der valgte at arbejde
individuelt eller i små grupper, da vi diskuterede, hvordan deres
billedkunstprojekt skulle forløbe.
For at kunne overskue dette forventede kaos skulle hver især skriftligt
og i skitseform gøre rede for, hvad de havde tænkt sig, og hvilke
materialer de havde brug for.
Dette skete før et fælles forløb var afsluttet, så jeg kunne tale med
hver enkelt i en dobbelttime, mens resten af klassen var beskæftiget.
I denne samtale understregede jeg følgende:
Projektet var en proces, der godt kunne forløbe anderledes end
beskrevet, men så vidt muligt skulle de bevare kernen i deres hensigt
med processen.
Det var ikke muligt for mig at hjælpe dem afgørende, så det væsentlige skulle diskuteres nu.
De behøvede ikke nødvendigvis at være i klassen, men hvis de var
andre steder, skulle jeg have besked. Efter forløbet skulle de evaluere
deres projekt på klassen ved at tage udgangspunkt i følgende:
1. Kommenter arbejdsprocessen - evt. med forarbejder og skitser.
Påpeg især de faser, hvor du/I har eksperimenteret.
2. Vurder i hvor høj grad fantasien og forestillingsevnen er kommet
til udtryk.
3. Gør rede for de billedmæssige virkemidler, der er anvendt bevidst.
4. Hvorledes har din/jeres erfaring med de anvendte materialer været?
5. Hvad synes du/I selv om projektarbejdets håndværksmæssige udførelse?
6. Hvilke inspirationer har du/i benyttet?
Og jeg understregede, at det var en vigtig del af min bedømmelse af
værket, at udviklingen kunne beskrives fra idé til værk.
Og hvordan gik det så?
Jeg vil kort kommentere følgende værker, som jeg har taget billeder af:
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Øverst: Lys i billeddannelsen og indisk gudebillede
Her: Figur til lysshow
Herunder: Hjemmefra og lys i billeddannelsen
Nederst: Stoleprojekt og ristaffel
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A. Stoleprojekt
Denne elev brugte timer på at finde det rette materiale og den
rette arbejdsmetode til sin prototype, der var 1:10, og var selv så
begejstret for formen, at han ikke ville skjule den, så den endte
med at blive en stoleskulptur.
B. Ristaffel
Denne elev brugte salamanderen som gennemgående figur for sit
arbejde med formen, lermønstret og stoftrykket. Det eneste, der lå
fast fra begyndelsen var idéen om ristaffel og salamanderen.
C. Indisk gudebillede
Denne indiske elev havde altid drømt om at lave sådan et billede,
der er en tro kopi af et eksisterende billede. Og det kan jo diskuteres, hvad man skal sige til det. Jeg valgte at tænke på, hvad f ex.
Cezanne har sagt om, hvad han lærte ved at kopiere værker på
Louvre.
D. Lysshow
Tre drenge ville arbejde med lys, og havde forestillet sig en anden
løsning end den her viste. Figuren brugte de til at lave et næsten
professionelt lysshow på.
E. Hjemmefra
Værket skildrer opfattelsen af familien, på det tidspunkt hvor man
bryder op fra den.
F. Lys i billeddannelsen
Denne elev brugte ti gange så lang tid på sine billeder end de tolv
timer. Han var vild med sit projekt og lavede fem billeder med forskellige teknikker.
Det viste sig, at de dygtige elever (de fleste af dem var elever fra
mellemniveauholdet) var gode til at gøre rede for de billedmæssige
virkemidler, de havde brugt bevidst, hvorimod mange af eleverne på
obligatorisk niveau syntes, at det var noget underligt noget at snakke
om. Og netop fordi der var så divergerende opfattelser af det punkt,
opstod der en diskussion, hvor den visuelle bevidsthed fik ord og blev
synlig.
Evalueringen tog fire timer. Der er meget, men netop på grund af
omtalte diskussion synes jeg, der var de fire timer værd, og eleverne
synes det var en konstruktiv proces, fordi de havde evalueringspunkterne at støtte sig til og selv var på.
Det gode ved et projektforløb er, at eleverne hele tiden selv er på med
den viden, man har givet dem, og selv er ansvarlige for at nå det
resultat, de ønsker.
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Hvorfor er det vigtigt med spilleregler i det frie
projekt?
Kirsten Windfeldt Jensen, Bodil Høyer, Bodil Andersen

Eleverne bliver via spillereglerne oplyste om, hvad projektprocessen
handler om, og i den indledende projektsamtale skabes en bevidsthed
om det kommende arbejdes formelle rammer. Dernæst bliver eleverne iklædt både livrem og seler, inden de begiver sig ud i det kreative
univers, så de ikke står fortabte med bukserne ned om hælene til
evalueringen, fordi de ved hvad de bliver bedømt på.
I de frie projekter har vi erfaret, at det desuden er vigtigt at eleven
tidligt i processen vælger en arbejdstitel - det kan have form som
overskriften på en arbejdsseddel eller det skal indgå i logbogen - men
under alle omstændigheder danner det udgangspunktet for samtalen
med læreren om mål og veje i projektprocessen.
I det kreative projektarbejde handler det i researchfasen om at skabe
et rum, hvor der er plads til modsætninger og til fantasi. Dette rum
betinges selvfølgelig af de praktiske forhold, men i lige så høj grad af
de afgrænsninger eleven foretager ved valg af sin arbejdstitel.
Arbejdstitlen behøver ikke at have form som en egentlig problemformulering og slet ikke som en praktisk opgave af typen ”jeg vil lave et
maleri” , men fungerer bedst som en formulering af den inspiration,
eleven vil arbejde ud fra. Arbejdstitler kan i det frie projekt sagtens
ligne forslagene til bundne projekter. Der skal være muligheder for at
gå mange forskellige veje, eksperimentere med udtryk og teknik, så
arbejdstitlen må ikke være for snæver.
Det er i samtalen om arbejdstitlen at den individuelle vejledning skal
sætte ind. Lærerens opgave er ikke at formulere målene for eleven,
men at gå ind i det fælles rum af forståelse, som er etableret under
arbejdstitlen, med forslag til løsning på problemer af håndværksmæssig art men især med sin fortolkning af elevværket. Det kan ofte være
dette møde med lærerens viden og fortolkning, som provokerer eleven til selv at tage stilling til at vælge det billedmæssige udtryk og
sætte sig et mål for den del af processen, eleven er i gang med.
Med ovenstående erfaringer anbefaler vi fire ingredienser til et succesfuldt ” Ta´selv” - projektforløb nemlig:
• Afklarede spilleregler
• En grundig researchfase
• En bæredygtig arbejdstitel
• Fastholdelse af forløbet via skitser eller logbog
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3. del
Erfaringer med evaluering af
praktisk arbejde i andre
uddannelsessystemer
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IB-undervisning i billedkunst
Bodil Høyer

På Birkerød Gymnasium underviser jeg i Visual Arts inden for det
system, der kaldes International Baccalaureate (IB). Det er kort sagt
en international studentereksamen, hvor der undervises på engelsk.
I Visual Arts er en såkaldt Research Workbook (RWB) en vigtig del
af undervisningen. Jeg har positive erfaringer med den i sammenhæng med projekter og evalueringer. Begge dele bliver mere gennemsigtige såvel for lærer som elev, fordi der er en samlet skrevet og skitseret, ide-ophobet dokumentation at måle processen på. Det er en af
grundene til, jeg kunne tænke mig en RWB på mellemniveau og en i
en løsere udgave på obligatorisk niveau i projektfasen. Derfor vil jeg
skrive mere om RWB og om evaluering i Visual Art i det hele taget.
Visual Arts består som sagt af researchdokumentation i en ”Research
Workbook” - og af ”Studio work”. Det er de to obligatoriske dele,
der integreres i fagets aktiviteter på forskellige måder i tre slags forløb, som eleverne kan vælge imellem. Udspecificeret i timer er forholdet følgende.
1. Higher Level: Studiowork 168 timer, RWB 72 timer.
2. Standard Level A : Studiowork 105 timer, RWB 45 timer.
3. Standard Level B: Studio work 45 timer, RWB 105 timer.
Udover at eleverne forventes at demonstrere en sammenhæng
mellem research og kunstnerisk produktion præciseres det, at
RWB skal indeholde:
• analytisk research
• erkendelser
• fortolkninger
• teknik- og materiale eksperimenter
Bogen er en slags arbejdsjournal med indsamlet og egen visuel og
skreven information. Den reflekterer elevens personlige interesser og
kan være en omfattende personlig undersøgelse inden for området
mellem kultur, design, kunst og sociologi. Der bør være en balance
mellem analytisk research og afprøvende undersøgelse, der illustrerer
elevens kreative processer.
Med disse krav forpligtes eleven på en proces, der ikke alene indeholder faglige udfordringer og styrker kreativ adfærd men også er nemmere for læreren at vurdere, kommentere, og evaluere. I Visual Arts
bedømmes såvel de færdige produkter som den kunstneriske proces
ved research og udvikling.
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To generelle kriterier i evalueringsfasen omhandler specifikt forbindelsen mellem ”Studio Work” og ”Research Work book”, nemlig
GROW (udvikling og engagement) og INTEG (integration). Hvilket
hver især udgør 10 % af den endelige bedømmelse.
For at forklare systemets hensigt vil jeg i det følgende gengive maksimum-kriterierne, efter hvilke elevens arbejde(r) i ”Studio Work”
bedømmes på Standard Level. Det er det niveau, der kommer nærmest vores mellemniveau i fordelingen mellem teori og praksis og i
timetal, men det skal siges, at det er en vigtig forskel, at timerne på
IB er fordelt over to år, hvorved den kunstneriske udviklingsproces i
højere grad bliver grundfæstet.
Imaginative Expression (IMAG)

Ved højeste bedømmelse er elevens udfoldelser kreative og fantasifulde. Ideer og udtryk bliver vedvarende og intelligent præsenteret på en
dristig måde, der resulterer i overraskende og usædvanlige udtryk, der
udfordrer eksisterende konventioner. Usædvanlige kombinationer af
form, teknik og materialer og/eller kombinationer af form og indhold
er hyppigt indlysende.
Purposeful Exploration (PURP)

Ved højeste bedømmelse er elevens afprøvning af ideer overbevisende
integreret med hendes liv og kulturelle kontekst. Eleven inddrager
både analyse og syntese i undersøgelserne, hvilket resulterer i en
betydningsfuld produktion.
Meaning and Function (MEAN)

Ved højeste bedømmelse er værkerne en syntese af begrebsmæssigt
indhold, formel viden og teknisk dygtighed. Værkerne har en udpræget personlig, sociokulturel og æstetisk betydning. Sammenhængen mellem form, funktion og begreb er meget oplagt og klar.
Formal Qualities (FORM)

Ved højeste bedømmelse bærer værkerne gennemgående præg af
eftertænksom og opfindsom anvendelse af fagets grundlæggende
elementer og principper. Dette har resulteret i en produktion af
sammenhængende værker. En omfattende evne til at løse formelle og
tekniske problemer demonstreres klart ved en undersøgende formvurdering af værkerne.
Technical and Media Skills (TECHN)

Ved højeste bedømmelse viser værkerne en usædvanlig teknisk
kompetance og demonstrerer en overordentlig hensigtsmæssig brug af
materiale for at opnå det tilsigtede udtryk.
Studio Work bedømmes af en udefra kommende censor, som først
skal se på de udstillede værker og vurdere dem ud fra de ovenover
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nævnte kriterier, dog uden at sætte tal på. Derpå anskues værkerne
for vurdering af 1. deres specielle genre, 2. deres kulturelle præg, 3.
noget vigtigt og karakteristisk, der ikke dækkes af kriterierne. Censors
bedømmelse justeres af en gennemlæsning af RWB og en 30 minutters samtale med eleven om de udstillede værker.
Censors karakter udgør 70% af den endelige karakter. Lærens vurdering af RWB udgør 30%, og den gives efter nogle kriterier, hvoraf jeg
her nævner de, der udløser det højeste point:
Independant Research (IND)

Bedste bedømmelse gives når RSW overbevisende demonstrerer en
uafhængig, undersøgende og integreret research udtrykt såvel visuelt
som skriftligt. Researchen går i dybden såvel som i bredden og resultaterne forståes fuldt ud.
Critical Research (CRIT)

Bedst bedømmelse gives når RWB viser en metodisk og kritisk
undersøgelse af meningen og betydningen af såvel visuelle og funktionelle kvaliteter ved kunst i det behand-. lede emne. RWB indeholder kritisk analyse af relevante æstetiske emner og eksempler på
kunst fra andre kulturer. Researchstrategierne er velvalgte i forhold til
det undersøgte tema.
Contextual Research (CONT)

Bedste bedømmelse gives, når RWB indeholder overvældende bevis
på grundig og konsekvent research i sociokulturel og historisk kontekst af mere end en kultur, inklusiv nogle ukonventionelle indfaldsvinkler. En sammenfattende baggrundsresearch er integreret i hele
RWB.
Visual Research (VIS)

Bedste bedømmelse gives når RWB illustrerer (med reproduktioner
og originale billeder, materialeeksperimenter og teknisk praksis) en
omfattende undersøgelse af en række visuelle kvaliteter og ideer, der
er forbundet med et tema. Visuel undersøgelse udviser såvel afprøvende som målrettede strategier i studiet af udtryksmåder.
For at sikre et ensartet internationalt niveau foretages en afsluttende
evaluering af fagets ”Chief Eksaminer” på grundlag af elevens ”candidat statement” på 300 ord, fotografier af elevens tolv vigtigste værker,
censor og lærers bedømmelser. Denne sidste evaluering ville vi ikke
behøve, men jeg synes vi kunne bruge en RWB og en elev/censor
samtale at evaluere.
Udover at bruge RWB som arbejdsjournal har det været oplagt at den
skulle/kunne bruges til at udvikle kreative problemløsningsstrategier
såsom brainstorm, informationssøgning, informationstransformering,
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ideevaluering og produktudvikling. Også danske elever har brug for
metoder til at transformere en vag forestilling til et bæredygtigt
udtryk. Det er ikke meningen, at eleverne skal lære at være målrettede resultatsøgende, de skal lære at forholde sig aktivt søgende. Det
forventes at læreren tager RWB med hjem til gennemsyn, vurdering
og kommentarer, når en dialog skønnes nødvendig. Dertil kan indvendes, at den kreative proces bliver meget kontrolleret, men de fleste
elever ved ikke, hvad en kreativ proces er og skal lære det, lige så vel
som de skal tilegne sig metoder og teknikker at udtrykke sig med.
Det er min erfaring at bevidstgørelsen ikke stjæler fra den intuitive,
kreative hovedstol men giver den rum. Derfor bliver eleverne også
bevidste nok til at kunne samtale kvalificeret med censor i 30 minutter om deres værker. Denne del af evalueringen savner jeg i det danske system. Efter min mening er det vores ansvar at give eleverne et
sprog, der beskriver den kreative proces, og som kan evalueres.
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Projektevaluering i billedkunst i Sverige
Af Lise Laursen

Det følgende beskriver evalueringskriterier til faget billedkunst, som
de er udviklet og anvendt af professor Lars Lindström i et evalueringsforsøg, som blev igangsat af det svenske skolverket. Det omfattede 20
klasser, 2., 5. og 9. klasser og højeste niveau i billedkunst i ungdomsuddannelsen.
Evalueringskriterierne er inspireret af Arts PROPEL projektet,
Hollands centrale praktiske eksamen og International Baccalaureate.
Produktet, der evalueres, betegnes som elevernes PORTFOLIO. Den
består af følgende elementer:
1. Spørgeskema om forudsætninger, interesser mm.
2. Logbog med skitser og tanker om arbejdet
3. Foreløbige studier, skitser, udkast
4. Billedudgangspunkter, fotos, udklip, postkort mm.
5. Selvevaluering
6. Interview med eleven om hensigt, fremskridt, selvbedømmelse mm.
7. Færdigt produkt
Der anvendes syv kriterier, 3 produktkriterier, 4 proceskriterier og en
helhedsvurdering.
Produktkriterier: 1. Hensigtens klarhed
2. Farve, form og komposition
3. Håndværksmæssige færdigheder
Proceskriterier:

4. Vedholdende research (investigative work)
5. Opfindsomhed/kreativitet
6. Brug af billedudgangspunkt/modeller
7. Selvevaluering
8. Helhedsvurdering

Eleverne skal vide, hvordan deres arbejde bliver bedømt, så de ved,
hvad der ventes af dem.
Denne type bedømmelse tager tid, og det kan være nødvendigt at
bruge tid efter hver lektion til at opdatere logbogen og give eleverne
tid til at ordne deres portfolio; der bruges også tid til gennemgang for
hele klassen.
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For hvert af kriterierne er der fire niveauer, som det ses udfoldet herunder:7
Hensigtens klarhed

1. Eleven har ingen bevidst hensigt med det, hun gør
2. Eleven ved, hvad hun vil opnå, men hendes hensigt er ikke klar i
billederne.
3. Eleven har en klar hensigt, men det fremgår ikke klart for
beskueren, før hun selv forklarer det.
4. Elevens hensigt fremgår af arbejderne på en overbevisende måde.
Farve, form komposition

1. Billedet viser ingen eller kun lidt forståelse for billedelementer som
linje, form, lys/mørk, farve og tekstur og deres visuelle virkning.
Billedet mangler ethvert forsøg på at skabe en komposition, hvor
delene underordnes helheden.
2. Billedet viser en vis indsigt i hvorledes de forskellige billedelementer
kan bruges og kombineres til at udgøre en helhed, men der er
alvorlige mangler i udførelsen.
3. Billedet viser en forståelse af hvordan forskellige visuelle elementer
kan bruges og kombineres til at udgøre en helhed, men det er
brugt i en temmelig rutinepræget måde.
4. Billedet viser at eleven har fået en forståelse af fundamentale
principper for komposition, som fokus, variation, balance, rytme
og så videre, og kan bruge billedelementerne til at opnå visuelle
virkninger og et helhedspræg.
Håndværksmæssige færdigheder

- er evnen til at vælge og anvende materialer og teknikker
1. Billedet viser ingen eller begrænset evne til at bruge materialer og
teknikker
2. Billedet viser en vis evne til at bruge materialer og teknikker, men
der er alvorlige mangler i udførelsen
3. Billedet viser en evne til at bruge materialer og teknikker til at
opnå den ønskede virkning, men bruges på en rutinepræget og
stereotyp måde.
4. Billedet viser god og fleksibel brug af materialer og teknikker og er
gennemgående af høj teknisk kvalitet.
Vedholdende research

- kræver tilstrækkelig tid og en type opgave, der kan løses på flere
måder.
1. Eleven giver hurtigt op, forfølger ikke egne idéer og gør kun det,
læreren forlanger
7) De fire niveauer hænger sammen med det svenske karaktersystem, hvor der er fire karakterer:
mycket väl godkjent, väl godkjent, godkjent og icke godkjen.
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2. Eleven viser en vis grad af tålmodighed, afprøver løsninger og
tilgange, men udvikler dem ikke.
3. Eleven giver ikke let op, men vælger en bestemt tilgang, som hun
så udvikler.
4. Eleven gør sig umage, nærmer sig temaer og problemer fra flere
vinkler og udvikler arbejdet gennem serier af skitser, udkast og forsøg.
Opfindsomhed

- risikovillighed og nytænkning.
1. Eleven formulerer ikke af sig selv problemer og viser ingen tegn på
at eksperimentere med forve, form og komposition eller med
materialer og teknikker.
2. Eleven kan tage et problem læreren har formuleret og ændre det
lidt. Hun viser tendenser til at eksperimentere og lege med farve,
form og komposition og med materialer og teknikker.
3. Det sker, at elever stiller sig selv opgaver, der skal løses. Hun
udvikler viden, eksperimenterer ganske ofte og finder sommetider
uventede løsninger på problemer.
4. Eleven stiller ofte sig selv opgaver eller omformulerer lærerens.
Hun flytter sig og eksperimenterer og er villig til at tage risici, og
finder ofte uventede løsninger på problemer.
Evne til at bruge billedudgangspunkter (modeller)

- en genre, en stil eller en bestemt kunstner - eller søgen efter ideer
eller visuelle virkninger og teknikker.
1. Eleven viser ingen interesse i andres billeder og kan ikke bruge
dem, selv når læreren har hjulpet med at finde dem.
2. Eleven viser nogen interesse i andres billeder, når læreren eller hun
selv har fundet nogle, men er tilfreds med at kopiere dem.
3. Eleven leder aktivt efter billeder for at få ideer til eget arbejde.
Hun viser evne til at vælge det, der passer til egne intentioner.
4. Eleven vælger aktivt forskellige billeder og kan bruge dem i skiftende, velvalgte og selvstændige sammenhænge.
Evne til selvevaluering

- og evne til at give og bruge kritik med passende terminologi
1. Eleven kan ikke udpege stærke og svage sider i eget arbejde eller
skelne mellem vellykkede og mislykkede arbejder. Hun har ingen
mening om andre elevers billeder.
2. Med nogen bistand kan eleven udpege stærke og svage sider i eget
arbejde og skelne mellem vellykkede og mislykkede arbejder.
Kritik af andre elever begrænses til enkle værdidomme: godt/dårligt, kan lide/ikke lide
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3. Eleven er i stand til at se plusser og minusser i eget arbejde og kan
udvælge udkast, skitser og arbejder som illustrerer egen udvikling.
Hun kan bedømme andre elevers arbejder nuanceret.
4. Eleven kan tydeligt se plusser og minusser i arbejdet og kan udvælge udkast, skitser og arbejder som illustrerer egen udvikling. Hun
kan give begrundelser for sine bedømmelser og forklare, hvorfor
ting blev som de blev. Hun kan bedømme andre elevers arbejder
nuanceret og er i stand til at give konstruktiv kritik.
Helhedsvurdering

er en all-round evaluering som opsummerer elevens arbejde. Den
udtrykker lærerens generelle indtryk, og hver lærer kan vælge at
understrege de synsvinkler, han eller hun finder mest betydningsfulde. Hvad der ventes her, er ikke et gennemsnit baseret på de
ovenfor beskrevne kriterier, men en vurdering af, hvor langt eleven er
nået i udvikling fra at løse simple opgaver med hjælp til at tackle
komplekse problemer selvstændigt og selvsikkert.
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Opkomsten, undersøgelserne og undergangen
af et hollandsk eksperiment
Mart Tiemensma

Diskussionerne i arbejdsgruppen om projektarbejde og evaluering har
fået mig til at tænke på mit hjemland (Holland), hvor billedkunstlærere i firserne fik pålagt at finde klare evalueringskriterier til den
praktiske billedkunsteksamen for at implementere en ny eksamensform, den centrale praktiske eksamen eller kort sagt CPE. CPE er en
eksamen i den praktiske del af billedkunst med samme status og form
som en dansk skriftlig eksamen. Alle elever i hele landet, som har billedkunst som et valgfag på VWO (kun højt niveau), kommer op til
den samme praktiske eksamen, hvor de kan vælge mellem de samme
opgaver, og resultatet af deres arbejde med opgaven bedømmes på
grundlag af fælles kriterier.
I firserne blev det ikke ved diskussioner blandt billedkunstlærere. En
institution som videnskabeligt beskæftigede sig med eksamener og
andre tests, lavede nogle undersøgelser i forbindelse med CPE-evalueringskriterier.
Jeg ringede og mailede Holland rundt og fik artikler, eksamener og
andre oplysninger om CPE. Blandt andet læste jeg en artikel skrevet
af Marjo van Hoorn (LOKV Utrecht, uafhængig organisation, som
udvikler, informerer osv. om kunstundervisning). Hun advarede i
1987 om, at selv om den centrale praktiske eksamen international
blev betragtet som en interessant udvikling, ville det ikke komme bag
på hende, at denne udvikling ville blive standset af politikere. De
havde efter hendes mening ringe forståelse for hvad billedkunstundervisning handlede om. Og hun citerede en undervisningsminister:
”..Fag som fysik, kemi og biologi kan tilbyde de talentløse elever
noget. Med kunstundervisning er det helt anderledes. Hvis man ikke
kan holde på en blyant, er det ekstremt svært at lave en tegning. Og
hvad kan man bruge musik til, når man ikke kan læse eller høre en
enkel node?”8
Hun har fået ret: i den nyeste bekendtgørelse er den central praktiske
eksamen slettet. Det betyder at de sidste elever har mulighed for at
komme op til CPE i år. En af disse elever er min niece, som har
sendt mig en nogle skitser og tålmodigt svaret på farbrors spørgsmål.
I forbindelse med de nuværende diskussioner om evalueringskriterier

8) Marjo van Hoorn ”Will Cinderella Beat the Clock? ” i Canadian Review of Art Education
15 (1) 1987 27-34
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er det interessant at se, hvad der kom ud af den hollandske diskussion om det samme. Det giver ingen mening at opfinde hjulet på ny.
Derudover er artiklen en vemodigt i memoriam ved afslutningen på
et interessant eksperiment.
Billedkunst som eksamensfag i Holland
VWO-eksamen

Ærligt talt er der ikke ét fag der hedder billedkunst i Holland. På
grund af de hollandske traditioner9 er der tre billedkunstfag, nemlig
tegning, sløjd (som har udviklet sig til "skulptur") og tekstil. Eleverne
vælger et af fagene, men den teoretiske eksamen på det preuniversitære niveau er den samme. Også den centrale praktiske eksamen har
haft fælles målsætning og evalueringskriterier, men disse er efterhånden vokset fra hinanden. For min historie betyder det ingenting. Der,
hvor jeg skal vælge mellem fagene, vælger jeg det fag, jeg har min
baggrund i, nemlig "tekenen", tegning.
VWO - billedkunsteksaminer i Holland er indrettet således, at slutkarakteren dannes af 4 karakter. To "skoleeksamener ” og to ”centrale eksamener ”.
Med fordelingen mellem ”skoleeksamener ” og ”centrale eksamener”
vil hollænderne tage hensyn til skolens identitet eller lærerens personlige kvaliteter på den ene side og statens objektivitet på den anden
side.
Skoleeksamen laves og evalueres af skolens lærer(e). De centrale eksamener laves af en statsansat opgavekomité, og disse evalueres og vurderes af elevens lærer og en censor på grundlag af evalueringsskemaer.
Selv om vægtningen af skoleeksamen og central eksamen er den
samme, har statens eksamen en højere status. Den opfattes som mere
objektiv end skoleeksamen. Videnskabelig underbygget objektivitet
har altid været et krav til denne centrale eksamensform. Eksamensformen garanterer, at eleverne i Groningen nogenlunde bliver bedømt efter samme kriterier i samme opgaver som elever i Maastricht.
Da jeg underviste i Holland, følte jeg mig ofte ret ensom i evalueringen og bedømmelsen af skoleeksamenerne. Så længe eleverne ikke
klagede, havde jeg en kæmpefrihed, det var rigtig nok. Og i de otte
år jeg havde eleverne i Holland op til eksamen, havde jeg kun én
klagesag. Elevens klage blev afvist, blandt andet fordi jeg havde udviklet en gennemsigtig evalueringssystem. Systemet - som absolut kan
kritiseres, men det er en hel anden ting - havde jeg udviklet, fordi jeg

9) Med den nye bekendtgørelse er traditionerne brudt og er der kommet et nyt obligatorisk fag,
som kaldes CKV: kultur og kunst, hvor samtlige discipliner samt teater, film osv. blandes
sammen. Som valgfag fortsætter dog billedkunstfagene.
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ikke kunne se, at jeg som subjektiv person kunne komme med en
overall bedømmelse, som eleven ikke havde mulighed for at forstå.
VWO eksamener i billedkunst

Den teoretiske skoleeksamen og teoretiske centrale eksamen er skriftlige. Den centrale eksamen har hvert år et nyt tema. Staten udgiver i
denne anledning en lille bog på omkring 40 sider, som eleverne har
som fælles reference. Man kan bestå eksamen ved at læse bogen,
påstår min niece, som i år skal op til eksamen. Det er ikke rigtigt,
men den serie undervisningsbøger, som hendes hold har brugt i de
sidste par år, opfatter hun som et selvfølgeligt grundlag, som hun har
lavet adskillige skriftlige prøver i. Lærerne vælger derudover deres
egen litteratur i forbindelse med temaet. Der læses så meget som
læreren mener at der er brug for.
De to praktiske eksamener er ligeledes en skoleeksamen og en central
eksamen. Den første ligner lidt det danske ”projekt ”. Forskellen er,
at kun læreren bedømmer resultaterne. Den centrale eksamen (CPE)
er formuleret af - igen - en statsansat komité. Eksamenen er skriftlig.
Staten trykker et lille hæfte med billeder (arkitektur, design, malerkunst, skulptur, tekstil: ofte to eksempler pr disciplin). De skal ikke
skrive en stil, men skal besvare konkrete spørgsmål, som delvist er
baseret på bogen om temaet, delvist på generelle krav til elevernes
analytiske færdigheder.
CPEs udvikling

Der var ingen erfaringer med billedkunst på VWO-niveau. Faget
skulle derfor tænkes forfra. Og det er altid en meget givende situation.
Forskellige komitéer blev dannet af nogle lærere, der underviste på
VWO og eksperter udefra (fra universitetsverden, læreruddannelse,
CEVO (ansvarlig for at formulere eksamener) og CITO (som kontrollerer og undersøger eksamener).
Undervisningen og eksamener skulle være relevant for VWO-elever
og VWOs generelle målsætning. På VWO bliver man uddannet til at
læse et eller andet fag på universitet. Det første man skulle finde ud
af var, hvilke mål undervisningen i billedkunst så skulle stræbe efter. I
forlængelse af målene skulle man så forsøge at formulere evalueringskriterier. De to ting hang også dengang sammen: uden klart formulerede mål ingen evalueringskriterier.
Det stod klart at kerneområdet skulle være de intellektuelle færdigheder, som betragtedes som relevante for de kommende universitetsstuderende10. Selvstændighed og differentiering var nøgleord. Selvstæn-

10) Jeg baserer mig her på Diederik W. Schönau, ”Nationwide Assessment of Studio Work in
the Visual Arts: Actual Practice and Research in the Netherlands ” ”Evaluating and
Assessing the Visual Arts in Education ” 1996
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dighed stod for elevernes individuelle løsninger på eksamensopgaven,
valgmuligheder med hensyn til emnet, materialerne og udtrykket.
Differentiering indebar at eleverne udviklede sig på grundlag af deres
personlige interesser og talenter. De skulle lære at kommunikere visuelt, de skulle stimuleres til at være nysgerrige. Og disse evner betragtedes som generelle nok til at undgå den situation, at undervisningen
rettedes for meget mod de potentielle kunstnere i klassen.
Eksamensprogrammet formuleredes i uldent sprog, da det skulle tage
hensyn til elevernes (og lærernes) forskellighed. Alle elever måtte være
i stand til at finde noget, som var i overensstemmelse med deres personlige interesse. Eleverne skulle så foretage sig veldefinerede valg
med hensyn til indholdet, som de ville synliggøre.
Indtil dette skoleår formuleredes elevernes opgave til CPE som temaer. Hvert år var der seks valgmuligheder, som på en eller anden måde
var tænkt ud fra forskellige indfaldsvinkler.
1. Still Life
2. Lav et udkast til et monumentalt billedtegn som symboliserer
en af kunstdisciplinerne
3. Forestillingens forræderi
4. Et lille digt:
Og i stuen hvor
dagligdagen passivt gennemføres
skinner en farveløs eftermiddagslys
fra trøstesløse gader
(J.C. Bloem);
5. Lav en udkast til en ”loop ” med temaet ”kredsløb ” En loop
er en serie billeder, der gentager sig selv. Loop kan udføres som
foto, fotomotage, tegninger, komputergrafik, eller film.
2. Billedet (se illustrationen) skal bruges som inspirationskilde til
et værk.
Temaer i år (eksamen 2000)

I en artikel om den centrale praktiske eksamen nævner Diederik
Schönau fem mulige indfaldsvinkler (eksemplerne er dog mine):
1. Den æstetiske, hvor eleverne går efter den æstetiske appeal i deres
værk (Arnoldi)
2. Den ekspressive, hvor de personlige følelser er omdrejningspunktet
(Maja Lisa Engelhardt)
3. Den informative tilgang, hvor der skal kommunikeres et specifikt
budskab (superflex)
4. Den appellerende, hvor det handler om at få tilskuerens opmærksomhed (reklame)
5. Den moralske tilgang, hvor tilskueren bliver tvunget til at tage
stilling i forhold til værkets indhold. (Lemmertz)
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Hvilken indflydelse netop Schönaus liste havde på eksaminationens
udformning, kan jeg ikke gennemskue. Der findes trods alt andre
mulige inddelinger11, og ordret kan jeg ikke finde disse indfaldsvinkler i rapporter osv. Men indirekte kan jeg se, at det betragtedes som
vigtigt, at faget havde flere ansigter. I formuleringen af CPE skulle
der være mulighed for at vælge mellem forskellige alternative synsvinkler. Den måtte bestemt ikke tvinge elever i en bestemt retning.
Kriterier, uddelt til eleverne

Eleverne skulle formidle hvilken indfaldsvinkel de valgte. Dette
kunne ikke kun gøres i et enkelt resultat, men hele processen burde
være synlig, ligesom vi her i Danmark har vænnet os til i forhold til
projektet. Ud fra det de lavede i eksamensperioden (ca. 28x50 minutter) kunne de vælge værker, som var i stand til kommunikere processen og produktet maksimalt. Det skulle de gøre uden indblanding,
men de burde selvsagt basere deres selektion på evalueringskriterier,
som de (i de senere år) på forhånd fik udleveret.
Kollektionen skal være i overensstemmelse med følgende:
1. generelt:
Kollektionen må vise hvilke indfaldsvinkler du har valgt med
hensyn til temaets indhold og form. Derudover må det være
synligt at du har gennemtænkt forestillingens (eventuelt), billedelementers, materialers og teknikkers valg og anvendelse
som er vigtigt for formgivningens a priori.
2. kollektionens størrelse
Kollektionen indeholder en samling skitser og/eller studier og
en eller flere værker, som viser sammenhæng, og som spejler
hele den billedlige arbejdsproces.
3. opgaven
Kollektionen viser hvilken opgave du har valgt.
4. indhold
Kollektionen viser hvilke(n) indfaldsvinkler/vinkel du har valgt
med hensyn til indhold.
5. formgivning
Kollektionen viser hvilke(n) indfaldsvinkler/vinkel du har valgt
med hensyn til formgivning
6. proces
Kollektionen viser, at du billedmæssigt har undersøgt temaet.
Dette betyder, at du gennem skitser og studier har udviklet
alternative og mellem løsninger og valgt ud fra disse i udviklingen af dit billedmæssige undersøgelse.
Bedømmelseskriterier CPE 1999-2000.

11) Samtidig med at jeg skriver artiklen, staver jeg mig igennem Göran Sörboms ”Konst,
värde, värdegemenskab ” (1974). Hans ”värdeteorier ” minder mig meget om Schönaus
indfaldsvinkler.
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Eksaminators og censors kriterier

Undervisningsministeriet krævede evalueringskriterier, som skulle
være så objektive som man nu kunne formulere dem. En eksaminator
og en censor måtte ved hjælp af denne liste kunne vurdere eleven.
Samme elev burde få samme karakter for samme præstation, uanset
hvem eksaminator og censor var. Eksamen skulle passe i det eksisterende system og måtte ikke afvige fra matematikkens testkvalitet og
testmetode. Viceundervisningsministeren skrev i 1980 til styringskomiteen, at han betragtede evaluering og bedømmelsesmetode som
en yderst følsom sag også med hensyn til andre fag. Mellem linierne
kan man læse, at han frygtede for præcedens. Selvom man fik lov til
at eksperimentere med alternative bedømmelsesformer, skulle billedkunst inden for en overskuelig tid være præcis som andre fag med
klart formulerede kriterier.12
Da eksaminationen ikke burde være i form af en fast opgave med en
løsning, skulle der formuleres kriterier, som var opgave-uafhængige.
Komiteen startede med følgende liste:
1. et globalt første indtryk
2. elevens indfaldsvinkel i forhold til det visualiserede indhold
3. elevernes målsætning
4. den måde hvorpå de kunstneriske midler var brugt
5. definitiv vurdering
Disse fem kriterier oplevedes som alt for uspecifikke og generelle.
Derfor udvikledes et nyt skema sammen med CITO.
CITO tog bekendtgørelsen som startpunktet og kombinerede den
med konklusionen fra en undersøgelse, som de lavede af CPE ved
hjælp af de involverede censorer og eksaminatorer. Resultatet blev en
liste med 7 punkter, som formuleredes som spørgsmål:
1. Kan man genkende det valgte tema i præsentationen?
2. Er kandidatens personlige synsvinkel synlig i kollektionen?
3. Har kandidaten kritisk valgt mellem forskellig mulige løsninger?
4. Er formen original, under forudsætningen af de valgte løsninger
5. Hvad er relationen mellem de visuelle elementer og elevens valgte
indfaldsvinkel?
6. Hvad er relationen med de anvendte materialer og teknikker på
den ene side og elevens indfaldsvinkel på den anden side?
7. Hvad er relationen mellem de anvendte materialer og teknikken
og den valgte forestilling?

12) Brev fra drs. K. de Jong, 14 feb. 1980, som reproduceret i ”derde tussentijdsverslag
experiment eindexamens VWO 1980-1981 ”.
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To kriterier, som ikke blev nævnt i bekendtgørelsen blev tilføjet.
1. Har kandidaten arbejdet koncentreret i eksaminationsperioden?
2. Hvordan er kandidatens tekniske færdigheder?13
De syv plus to spørgsmål giver anledning til en struktureret diskussion
mellem censor og eksaminator, og forpligter de to (eller flere) at diskutere kandidaternes værker på grundlag af disse spørgsmål, i stedet
for at de diskuterer og vurderer værkerne ud fra personlige tilfældige
associationer. Men spørgsmålene giver ikke et utvetydig svar på hvor
grænsen (mellem 5 og 6, 6 og 7 osv.) ligger.
Kriterierne er derfor blevet yderligere præciseret. Bedømmelseskriterier til censor og eksaminatorinstruktionen fra sidste års eksamen står
i rammen (på næste side). Bedømmelsen fordeles i nogle faser, hvor
censor og eksaminator koncentrerer sig på bestemte aspekter. Hist og
her står der klart, hvad der skal bedømmes og hvad der ikke skal
bedømmes. Og en sætning som: ”Hvis det ikke er synligt, hvilke
valg eleven har foretaget, bedømmes kollektionen som ikke bestået ”
overlader intet til censorens og eksaminatorens personlige følelser.

13) Schönau (note 3) side 167, 168
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Generelt
Censor og eksaminator skal anvende bedømmelsesinstruktionen.
Derudover skal de overholde det, som står skrevet i organisatoriske retningslinier.
Censor og eksaminator bedømmer kollektionen uafhængige af
hinanden.
Inddrag kandidatens procesbeskrivelser (del 1 (udfyldt i starten af
eksamen) og del 2 (udfyldt ved eksamenens afslutning) og en eventuel logbog i kollektionens bedømmelse. Procesbeskrivelserne og logbogen må gerne tydeliggøre kandidatens indfaldsvinkel og arbejdsmetode. Procesbeskrivelsen og logbogen bedømmes ikke som sådan.
Kollektionen
Kollektionen som skal bedømmes, er billedarbejder produceret i
CPE-eksamenstiden.
Kandidaten laver selv en selektion.
Formularer, som nævnt i de organisatoriske retningslinier under
bedømmelse, tilføjes.
En kollektion er en samling skitser, studier og et eller flere færdige
værker, som viser sammenhæng og spejler den kunstneriske proces.
Procesbeskrivelse:
I procesbeskrivelsen skal være angivet:
- hvilket tema er valgt
- hvad vil kandidaten formidle med kollektionen (= indholdsmæssige indfaldsvinkler)
- hvilke indfaldsvinkler er valgt med hensyn til formgivning.
Bedømmelse
Bedømmelsen består i fire faser:
- i den første fase ses globalt på kollektionen
- i anden fase fordyber man sig i kandidatens intentioner og den
billedkunstneriske proces på grundlag af procesbeskrivelse og
arbejdsbogen.
- i tredje fase fokuseres på forestillingen og på billedelementerne,
materialerne og teknikkerne i relation til kandidatens intentioner og den billedkunstneriske ”undersøgelse ” (processen)
bedømmes
- den fjerde fase er slutevalueringens fase, hvor de forrige fasers
resultater bliver bearbejdet
Bedømmelsen baseres på besvarelsen af følgende spørgsmål:
1. Hvad er dit første ”globale ” indtryk af kollektionen?
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2. Hvilke indfaldsvinkler (eller hvilken indfaldsvinkel) havde
kandidaten med hensyn til indhold?
Kandidatens egen opfattelse eller mening må ikke bedømmes indholdsmæssigt.
3. Hvilke indfaldsvinkler havde kandidaten med hensyn til form?
4. Er det synligt i kollektionen, hvilke indholdsmæssige indfaldsvinkler kandidaten valgte i forhold til temaet?
Hvis det ikke er synligt, hvilke valg eleven har foretaget sig,
bedømmes kollektionen som ikke bestået.
5. Er det synligt i kollektionen hvilke formmæssige indfaldsvinkler kandidaten valgte?
Hvis det ikke er synligt, hvilke valg eleven har foretaget sig,
bedømmes kollektionen som ikke bestået.
6. Hvordan bedømmer du valg og anvendelse af forestilling,
billedelementer, materialer og teknikker i forbindelse med de
indfaldsvinkler kandidaten har valgt?
7. Hvordan bedømmer du kvaliteten af det billedkunstneriske
proces? Her skal du være opmærksom på variationen og ”dybden ” i skitserne, studierne og værker/værket og de valg som er
foretaget i processen.
8. Hvordan bedømmer du kollektionen?
Karaktergivning
Efter at censor og eksaminator har bedømt kollektionen hver for
sig, afgør de i fællesskab karakteren til CPE. jfr. loven osv.

Undersøgelse: med eller uden evalueringsskema

Mens eksamener foregik som planlagt, undersøgte CITO, om deres
nye kriterier (syv spørgsmål plus to) ville gavne bedømmelsens objektivitet. For at undersøge dette, skulle samme værker bedømmes på 4
forskellige måder:
1. jurybedømmelse på grund af tidligere anvendt evalueringsskema.
2. jurybedømmelse på grund af de nyudviklede kriterier.
3. jurybedømmelse på grund af jurymedlemmernes første indtryk.
(Denne metode bruger vi her i Danmark ved vores bedømmelser.
De få minutter vi har, giver ikke mulighed for alt for tidskrævende
procedurer. I Holland bedømmes uden elevernes tilstedeværelse, og
bedømmelsen af hele gruppen foretages på en gang.)
4. bedømmelse af elevens egen lærer.
Bedømmelseskomitéerne var på 4 til 7 lærere. Af praktiske (og juridiske?) grunde blev der kun inddraget skoleeksamensarbejder og
dette kun i begrænset omfang (60 kandidater).
Det viste sig, at lærernes bedømmelser lå tættest på hinanden, hvis de
ikke brugte et evalueringsskema. Dette kom bag på kommissionen.
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Diederik Schönau nævner forskellige grunde til at det forholdt sig
sådan:
Det handlede om et begrænset antal kandidater, og lærerne manglede
erfaring med evalueringsskemaer. Det kan ifølge ham også være, at
den stringente adskillelse af kriterier i den analytiske situation er årsagen til det, eller at kriterierne ikke var givet til eleverne på forhånd.
Jeg har et andet bud på hvorfor lærerne vil være mere uenige, når de
har en klar liste kriterier at arbejde med. At bedømme elever uden
evalueringsskema er den samme metode som vi bruger her i landet.
Metoden er overfladisk, baseret på første indtryk. Censor og eksaminator er rimeligt enige, fordi de aldrig borer dybere i elevernes kollektion end overfladen. Så snart lærerne kommer i et dybere lag, bliver
deres slumrende uenighed vakt. I Holland betragtes dette som en
ulempe. Jeg betragter det som en klar fordel. Uenighed tvinger parterne til at formulere sig, tænke sig en gang ekstra om og tvivle på,
om de nu har ret.
Den centrale praktiske eksamen eksisterer ikke mere efter i år. Men
eksperimentet har i hvert tilfælde betydet, at faget billedkunst skulle
se sig selv efter i sømmene - og det har haft stor og positiv indflydelse
på udviklingen af faget.
I Danmark må vi være ganske tilfreds med en censor og en eksaminator, som bedømmer eleverne. Det er trods alt bedre end at kun eksaminatoren skulle bedømme kandidaten. Problemet er, at censor og
eksaminator ikke har særlig meget tid til at gennemføre en professionel vurdering baseret på noget andet end deres ”første indtryk ”.
Evalueringsskemaer som udviklet i Holland og som er under udvikling her i Danmark er interessante i forbindelse med karaktergivning,
fordi de kan være med til at synliggøre karaktergivningen således, at
eleverne ikke oplever denne begivenhed som en form for højere lykkehjul, hvor lærerens belønning eller straf er lige så uransagelig som
Vorherres.
Mindst lige så brugbar er et eller andet evalueringsskema14 i almindelige undervisningssituationer. Det kan være med til at strukturere
samtalen om elevernes anstrengelser. Det kan gøre lærerens målsætning mere synlig for eleven. Det kan være med til at synliggøre for
læreren i hvilken retning han må justere undervisningen.
For billedkunstlærerne kan skemaerne bidrage til at udveksle ideer og
meninger om, hvad billedkunstundervisning kan handle om.
14) Teoretisk burde man lave forskellige skemaer alt efter hvad denne skal bruges til. En voteringsskema skal vise hvorfor karakteren blev som den blev, eller hvorfor Jan får et 7-tal og
Marie et 9-tal. En diagnose-skema må kunne fortælle læreren, hvorfor og hvad eleverne har
forstået (eller nået)/ ikke forstået (eller nået). Man kan også lave en evalueringsskema, der
kan bruges til at planlægge resten af undervisningen.
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Målsætningerne er en forudsætning for evalueringskriterierne. Diskussionen om kriterierne og voteringen som følge af kriterierne er derfor
altid også en diskussion om målsætningerne. Det er sandsynligt, at
lærernes forskellighed og uenighed hermed bliver mere synlig. Men
ærlig talt er det på grund af diskussioner mellem parter, som er uenige,
at tingene udvikler sig. Hvis alle mennesker i al evighed havde været
enige om alt i verden, ville kosmos stadigvæk dreje om jorden.
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Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie
I denne serie udsender Uddannelsesstyrelsen publikationer om generelle eller mere specifikke aktuelle emner. Formålet er at skabe debat
og inspirere til udvikling i uddannelserne.
I 2000 og 2001 er følgende udkommet eller under udgivelse i serien:

2000

Nr. 1: Udvikling af arbejdsmiljøundervisningen - social- og sundhedshjælperuddannelsen (UVM 7-300)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 2: Ideer til læring i praktikken - i social- og sundhedsassistentuddannelsen (UVM 7-301) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 3: Evaluering 1998-2000. Den Fri Ungdomsuddannelse. 2. delrapport (UVM udgået, rekvireres hos DEL, tlf. 35 24 79 00)
(Øvrige ungdomsuddannelser)
Nr. 4: Hvad venter vi på? - om it i fremmedsprogsundervisningen (UVM 7-302) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 5: Uddannelsesbibliotek - informations- og læringscenter. En evaluering af erhvervsskolernes biblioteksprojekter
(UVM 7-303) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 6: Naturvidenskabelige klasser i gymnasiet (UVM 6-264) (Gymnasiale uddannelser)
Nr. 7: Hf-forsøg 1997-1999. Status 1999 for arbejdet i hf-evalueringsgruppen samt foreløbige konklusioner vedrørende 2-årige
hf-forsøg, 1997-1999. (UVM 6-267) (Gymnasiale uddannelser)
Nr. 8: De fire tværgående dimensioner på htx (UVM 6-265) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)
Nr. 9: Elevansvar og elevindflydelse på tværfaglige htx-projekter (UVM 6-266) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)
Nr. 10: Fleksibel voksenundervisning. Kortlægning af fleksible tilrettelæggelsesformer på VUC (UVM 0073 )
(Voksenuddannelser)
Nr. 11: Selvevaluering - undervisning, læring og kvalitet i dialog (UVM 7-304) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 12: Projektarbejde i en nysgerrighedskultur (UVM 7-305) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 13: Produktionsskolerne i Danmark - deltagere og skoleprofiler (UVM 7-306) (Øvrige ungdomsuddannelser)
Nr. 14: Elevernes oplevelser af erhvervsuddannelsesreform 2000 - forsøg med grundforløb efterår 1999 (UVM 7-307)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 15: Forsøg med erhvervsuddannelsesreform 2000 - opsamling af de første erfaringer (UVM 7-308)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 16: Fra Kierkegaard til Calvin Klein, Gymnasietilværelser i 90erne - en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile
(UVM 6-268) (Gymnasiale uddannelser)
Nr. 17: Fysik og almendannelse - rapport fra en konference på Askov Højskole (UVM 6-270) (Gymnasiale uddannelser)
Nr. 18: Det Åbne Læringscenter (UVM 7-310) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 19: Behovet for lærerkvalificering - blandt lærere ved folkehøjskoler, daghøjskoler, aftenskoler og voksenuddannelsescentre.
2. delrapport i forskningsprojektet ”Focus på voksenlæreren ” (UVM 9-052) (Folkeoplysning og Voksenuddannelser)
Nr. 20: Uddannelsesværksteder på VUC (rekv. hos KAD, tlf. 3283 8383) (Folkeoplysning og Voksenuddannelser)
Nr. 21: Mellem to skoleformer - et samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Pro-Tek-forsøget (UVM 7-311)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 22: Udvikling af lærerkompetencer i praksis - et fælles ansvar (UVM 7-312) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 23: Mål og handlekompetence i erhvervsuddannelserne (UVM 7-316) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 24: Feltarbejde i religion (UVM 6-271) (Gymnasiale uddannelser)
Nr. 25: Ord og tekst. Sproglig opmærksomhed i engelskundervisning i gymnasiet og hf (UVM 6-260)
(Gymnasiale uddannelser)
Nr. 26: Internationaliseringsstrategi for erhvervsskoler - en håndbog (UVM 7-318) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 27: Tilløb til omstilling. Ledelse, IT og omstilling (UVM 7-319) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 28: Skolebiblioteket som pædagogisk servicecenter - mellem vision og realitet (UVM 5-357) (Grundskolen)
Nr. 29: Logbog og forløbsplan - pædagogiske redskaber på produktionsskolerne (UVM 7-321) (Øvrige ungdomsuddannelser)
Nr. 30: Elevens personlige uddannelsesplan (UVM 7-320) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 31: Pædagogik og didaktik i de nye erhvervsuddannelser (UVM 7-322) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 32: Tosprogede elever på htx - muligheder og barrierer (UVM 6-272) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)
Nr. 33: Vejledning til at være en kompetencegivende daghøjskole (UVM - VOF) (Folkeoplysning og voksenuddannelse)
Nr. 34: Pædagogiske og didaktiske overvejelser bag erhvervsuddannelsesreform 2000 (UVM 7-323)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 35: Åbne læringscentre - hvorfor og hvordan (UVM 7-324) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 36: Den vejledende erhvervsskole (UVM 7-325) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Oversigten fortsætter på næste side
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2001

Nr. 1: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen - en antologi (UVM 9-053) (Voksenuddannelser)
Nr. 2: Praktik i udlandet - for social- og sundhedselever. Erfaringer og inspiration (UVM 7-328) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 3: .. kun løs er al fremmed tale? Modersmålsundervisning i gymnasiet i en række europæiske lande (UVM 6-276)
(Gymnasiale uddannelser)
Nr. 4: HF-forsøg 1997-2000. Evaluering af 2- og 3-årige forsøg. Statusrapport fra Hf-evalueringsgruppen (UVM 6-273)
(Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 5: Ledelse og lokal undervisningsplanlægning - kvalitet i skolens grundydelser (UVM 7-329) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 6: Indslusningsforløb for flerkulturelle elever på sosu og pgu (UVM 7-330) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 7: Kommunernes vejledning af børn og unge med særlige behov (UVM 5-372) (Grundskolen)
Nr. 8: På vej mod et nyt hf. Resultater af HF-evalueringsgruppens arbejde. 1. del (UVM 6-274)
(Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 9: Eleverne og eud-reformen - oplevelser af forsøg med grundforløb og hovedforløb i 2000 (UVM 7-332)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 10: Hvordan gik det? - sammenfatning af Erfaringer fra forsøg med eud-reformen i 2000 (UVM 7-331)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 11: Erfaringer fra forsøg med eud-reformen - grundforløb og hovedforløb i 2000 (UVM 7-333)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 12: Sådan gør vi - integration af tosprogede småbørn i store og små kommuner (UVM 5-378) (Grundskolen)
Nr. 13: Kvalitetsudvikling i VUC - et værktøj til selvevaluering (UVM 0101) (Voksenuddannelser)
Nr. 14: Læsefærdigheder, læsevejledning og læseundervisning - i erhvervsuddannelserne (UVM 7-335)
(Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 15: Rapport fra arbejdsgruppen om gymnasiernes økonomi og kvalitet (UVM 6-275) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 16: Uddannelse, læring og demokratisering (UVM 7-336) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 17: Projektarbejde i kemi - i gymnasiet og hf (UVM 6-277) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 18: Fleksible læringsmiljøer i andetsprogsundervisningen - en antologi (UVM 9-055) (Voksenuddannelser)
Nr. 19: At lære fysik : Et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik (UVM 6-278) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 20: Evaluering af Den Fri Ungdomsuddannelse. Slutrapport (UVM 7-337) (Øvrige ungdomsuddannelser)
Nr. 21: Elever i erhvervsuddannelse - mellem skole og virksomhed (UVM 7-338) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 22: Eleven i centrum : Om elevindflydelse og medbestemmelse på htx (UVM 6-279) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)
Nr. 23: Kvalitetsudvikling i gymnasiet (UVM 6-280) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 24: Nye dimensioner i erhvervsskolernes vejledning (UVM 7-339) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 25: Nye måder - nye midler. Banebryder II (UVM 5-381) (Grundskolen)
Nr. 26: Undervisning i andetsprogslæsning og -skrivning (UVM 9-057) (Voksenuddannelser)
Nr. 27: Fakta om sosu-reformen 2001 (UVM 0106) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 28: Elevindflydelse, lærerteam og evaluering på grundforløbet i eud (UVM 7-341) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 29: Skoleeksempler - erhvervsskolebyggeri til det 21. århundrede (UVM 7-343) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 30: Demokrati i undervisning og skole - eksempler fra erhvervsskoler (UVM 7-344) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 31: På vej mod et nyt hf. Resultater af hf-evalueringsgruppens arbejde 2. del (UVM 6-2xx) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 32: Evaluering af forsøg på hf-enkeltfag (UVM 6-282) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 33: Tanker om eud-reformen - en pædagogisk udfordring (UVM 7-345) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 34: Fag, pædagogik og IT i det almene gymnasium - status og perspektiver - 1. faglige rapport Det Virtuelle Gymnasium
(UVM 6-xxx) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 35: Modeller for fag og læring i Det Virtuelle Gymnasium - 2. faglige rapport (UVM 6-xxx)
(Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 36: Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium - 3. faglige rapport (UVM 6-xxx) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 37: Det Virtuelle Gymnasium - Det almene gymnasium i viden- og netværkssamfundet - Vision og strategi (UVM 6-xxx)
(Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 38: Evaluering af forsøg på hf-enkeltfag (UVM 6-282) (Almengymnasiale uddannelser)
Nr. 39: Projektarbejde og evaluering i billedkunst i gymnasiet og hf (UVM 6-281) (Almengymnasiale uddannelser)

Publikationerne kan købes hos Undervisningsministeriets forlag eller hos boghandlere. Visse publikationer er trykt i meget begrænset
oplag og kan derfor kun rekvireres i ganske særlige tilfælde mod betaling af et ekspeditionsgebyr.
På UVM’s website findes en oversigt over temahæfter udgivet i 1999 og 2000 på adressen:
http://www.uvm.dk/katindek.htm
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