
Ouverture 
Den kulturelle rygsæk er titlen på et omfattende udviklingsprojekt, der er 
blevet gennemført i Herlev Kommune i årene 2004-2007. 
 
Formålet med den kulturelle rygsæk har været at integrere børns møde med 
kunst og kultur i folkeskolens undervisning, samt understøtte samarbejdet 
mellem kulturinstitutionerne og skolerne i kommunen. 
 
Ideen til projektet blev født i efteråret 2003 af børnekulturkonsulent Tina With 
Vedelsby. I samarbejde med en styregruppe med 13 repræsentanter for 
folkeskolen og kulturinstitutionerne blev projektet modnet med støtte fra 
biblioteksstyrelsen i foråret 2004. 
 
Projektet har udviklet en kulturel læreplan for folkeskolens 2.-8.klassetrin, som 
er implementeret i projektfasen ved gennemførelse af ugeforløb på hvert af de 
deltagende klassetrin i en given kunstart. Derudover rummer projektet en 
grundig opfølgning og evaluering. 
 
I det første projektår fulgte forskerne Mads Th. Haugsted og Gitte Holten 
Ingerslev fra DPU den kulturelle rygsæk, i det andet projektår har en intern 
evalueringsgruppe fulgt projektet med henblik på en dybere undersøgelse af 
de spørgsmål som midtvejsevalueringen stillede, samt for at give en kvalitativ 
evaluering, som kan danne baggrund for en model, der kan implementeres i 
driften. 
 
Den kulturelle rygsæk har fået økonomisk støtte fra Biblioteksstyrelsen, 
Kunststyrelsen, Københavns Amt, Herlev Miljøråd, Herlevs skoler og Herlev 
Kommunes animateurpulje, puljen til tilbagevendende aktiviteter og 
teaterkontoen. Projektet var ikke blevet til noget uden denne flotte 
økonomiske håndsrækning. 
 
Der er rigtig mange mennesker der har lagt ryg til projektet: 1000 børn og 70 
lærere har mødt i alt 7 kunstnere, 3 forskere og 7 kulturinstitutioner. 
 
2. klasse: billedkunst med billedkunstner Tina Rosenberg, 
3. klasse: musik med musikerne Thomas Sandberg (slagtøj) og Kirsten Juul   
(stemme/klaver). 
4. klasse: dans med danserne Mark Mouritzen, Anja H. Jørgensen og Louise 
Seloy fra Uppercut Dance Theater. 
5. klasse: historie på Dansk Skolemuseum og med Jette Hoffmeyer, Herlev 
Egnsmuseum. 
6. klasse: litteratur med forfatterne Cecilie Eken, Henrik Nilaus, Thomas Oldrup 
og Irene Pedersen. 
7. klasse: natur med biolog Mikkel Kemp og forsker Inga Bach og Flakkebjerg 
Forskningscenter. 
8. klasse: film med instruktør Ronald Andersen og Claus Hesselberg, 
biografdirektør. 
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Uanset hvor og hvornår evalueringsgruppen er dukket op har alle deltagere set 
glade ud: forpustede, svedte, opvakte, koncentrerede, fordybede og aktive 
børn og voksne har tegnet rygsækken. Det har derfor også været en stor 
fornøjelse at være evaluatorer på rygsækken. Ikke mindst fordi vi i denne 
proces har fået lov til at fordybe os i, hvad kulturel dannelse og kulturel læring 
kan give vores børn i et moderne samfund. 
 
Vi kan derfor slå fast fra starten af, at evalueringsgruppen på det varmeste vil 
anbefale en videreførelse af rygsækken. 
 
Vi har valgt at bygge rapporten op om 4 hovedargumenter for at implementere 
den Kulturelle Rygsæk som et fælles projekt i Herlevs kommunale folkeskoler: 
 

 Børnekulturen er vigtig og det er nødvendigt at prioritere den. 
 Kulturel læring sætter positive spor 
 Fagligheden er i orden 
 Alle deltagere bliver klogere af at deltage. 

 
Derudover præsenterer vi i det 5. afsnit evalueringsgruppens samlede 
anbefalinger i forhold til rygsækkens fremtid. 
 
Evalueringsprocessen har lagt vægt på at tage afsæt i det sete og det hørte. 
 
Evalueringsgruppen har gennemført observationer indenfor alle kunstarter 
både i 1. og 2. projektår. Denne rapport bygger primært på observationer fra 
2007. 
Der er gennemført gruppeinterviews med lærere, kunstnere og kulturledere 
der har deltaget i den kulturelle rygsæk. En del af de deltagende elever har i 
klassesamtaler haft mulighed for at indvie os i deres oplevelser og tanker om 
disse. 
Endelig har vi i foråret 2007 udsendt et kortfattet spørgeskema til de 
deltagende lærere, hvoraf en gruppe har udfyldt dette på frivillig basis. 
 
Observationer, interviews og spørgeskemaer er i evalueringsrapporten blevet 
suppleret af teoretiske refleksioner ift temaer som børnekultur, skolens 
indhold, læringsprocesser og flow. 
 
Med rapporten følger den film der blev skabt i rygsækkens første år. ”Nye” 
rygsæk-fans kan starte her, for at få en fornemmelse af hvad der er foregået i 4 
af kunstarterne. 
 
Evalueringsgruppen vil gerne takke alle, der har bidraget til evalueringen af 
den kulturelle rygsæk. 
 
 
Tina With Vedelsby, Lene Holstein og Pernille Holm 
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”Børn samler rim, remser, rytmer, bevægelser, fortælle- og legemønstre, medier og legeredskaber. 

De øver sig, henter viden, tager dem i brug sammen og hver sig, improviserer, sætter dem i spil, prøver dem af hver dag. 

De gør det fordi det er livsnødvendigt – det skaber muligheder for socialt samvær, der giver mening og betydning.”  

Beth Juncker. Professor i børnekultur. 
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1. akt: Om børnekulturens vigtighed 
 
Dette afsnit bygger på den hovedtese, at børnekultur er vigtig, kan noget 
særligt og derfor skal prioriteres i børnenes hverdag. 
 
Kultur er med til at give os identitet og mening. Noget som tidligere ofte var 
givet i kraft af traditioner, social baggrund og uddannelse.  
Vi søger identitet og mening gennem hele vores liv, og dette sker i høj grad 
igennem kulturelle oplevelser. Fx udfordres vi i mødet med musikken, 
litteraturen eller billedkunsten. Disse møder og oplevelser får os til at se vores 
eget liv i et nyt perspektiv. 
 
Børn og unge har særlig brug for at blive anerkendt som individer, og for at 
blive støttet i at udvikle deres identitet og personlighed. Derfor er børne- og 
ungdomskulturen vigtig. 
 
Børne- og ungdomskultur skal forstås som kultur for børn og unge (kunst af høj 
kvalitet præsenteret/ formidlet i øjenhøjde), med børn og unge 
(kunstnerprojekter, medbestemmelses-projekter mv.) og af børn og unge (børn 
og unges eget udtryk, deres leg og deres sprog). 
 
Kultur for børn spiller en vigtig rolle i børnenes dannelsesrejse, fordi oplevelser 
tilrettelagt for børnene kan være en øjeåbner ind til en ny verden. 
 
Kultur af børn er vigtig fordi den afspejler og anerkender barnets tankesæt og 
handlemønstre. Kultur af børn handler om at give børnene stemme. Det er 
dermed også et demokratisk projekt at styrke børnekulturen i kommunerne.  
 
Kultur med børn hjælper barnet til at forstå verden, sig selv i verden og til at 
formidle sin verden, og dermed giver den også de voksne adgang til børnenes 
verden. 
 
I den kulturelle rygsæk er alle disse dimensioner til stede: børnene præsenteres 
for kunstens væsen af en kunstner, der tilrettelægger mødet for dem. De 
arbejder sammen med kunstneren i en skabende proces med udgangspunkt i 
deres egen fantasi. Og dermed bliver en del af rygsækken også til kulturelle 
udtryk af børn, fordi mødet med kunsten og de kulturelle udtryksformer får 
børnene til at formidle deres oplevelser. 
 
Med tankerne om et nyt børnekulturbegreb funderet i den æstetiske proces og 
formuleret af Beth Juncker er rygsækkens grundlæggende definition af 
børnekultur faktisk blevet udvidet.  
 
For Beth Juncker1 tager udgangspunkt i barnet som ”det værende væsen” frem 
for et formbart modtagende objekt. Børn er sensitivt erkendende, inden de er 

                                                
1: Beth Juncker, Om processen. 2006. 
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rationelt erkendende. Beth Juncker definerer børnekulturen som et æstetisk 
felt, der ”rummer både børns egne æstetiske udtryksformer og processer og de 
kunstnerisk-æstetiske udtryk, der er forbundet med de klassiske kunstarter og 
de nye medier, børn bruger”. 
 
Sensitiv erkendelse handler om evnen til at skabe mening i vores hverdag ved 
at bruge æstetiske mønstre. I en sådan æstetisk væren handler det om 
processen – at være en del af det, der foregår og bidrage til det, mens det 
foregår. 
 
Og det har netop været et særkende for forløbene i rygsækken, at de er 
planlagt uden et krav om et produkt. I nogle af forløbene er der undervejs 
skabt et fælles produkt, men det er for de allerflestes hold blevet skabt af og 
for eleverne selv uden krav om at vise frem for nogen udefra. En kunstner 
udtaler om dette: ”Det var en stor lettelse at leve i processen … normalt når jeg 
er ude skal jeg stable en musical på benene på en uge … jeg kom tættere på 
eleverne og de på mig”. (Kirsten, Musiker)  
 
Kulturen og mødet med kulturelle oplevelser understøtter ”det hele 
menneske” eller det ”musiske menneske”, der er i stand til at sanse det skønne, 
det smukke, det nydelsesfulde i tilværelsen. Det musiske menneske 
kommunikerer ikke for at præstere, men for at eksistere. 
 
Børnekultur, og dermed også den kulturelle rygsæk, er altså vigtig, fordi den 
tilbyder børn et erkendelsesrum. Fordi den i sig selv er rummelig og 
integrerende, fordi den understøtter børnenes arbejde med identitetsdannelse 
og dermed anerkender det enkelte individs betydning for fællesskabet. Og 
endelig kommer vigtigheden af at store oplevelser giver følelsesmæssig 
betydning for den enkelte, og derfor bliver læringspotentialet enormt. 
 
Deraf følger, at det er vigtigt at prioritere kulturen i børnenes liv, dels ved en 
målrettet indsats, dels ved rammer og midler. At give rammer for kulturel 
læring er fx at stille et projekt som den kulturelle rygsæk op.  En anden 
dimension kan være at vedtage en kulturel læreplan, så hele skolevæsnet ved, 
hvad vi som kommune forventer, at eleverne tilbydes af kulturelle oplevelser og 
erfaringer gennem deres skolegang. Det er også en måde at stille rammer og 
midler til rådighed for børnekulturen på. 
 
Den kulturelle Rygsæk er et kvalificeret bud på at prioritere kulturel læring og 
udvikling for Herlevs børn.
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”Menneskebarnet skal fornøjes, forundres, 

forarges, forskrækkes, fascineres, og således 

dannes som et rigt menneske.” 

Pernille Hviid. Cand. Psych. 
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2. Akt: Om betydningen af kulturel læring 
 
Dette afsnit har til hensigt at underbygge det argument, der handler om at 
kulturel læring er en vigtig og effektiv måde at lære på. 
 
Kulturel dannelse er indsigt, viden, oplevelser og erfaringer med kunstens og 
kulturens væsen. 
Kulturel læring er resultatet af mødet med kulturelle oplevelser, 
bearbejdningen til erfaringer og erkendelser hos børnene. 
Kulturelle læringsprocesser er kendetegnet ved at være aktive, medrivende og 
nydelsesfulde. 
 
Om rygsækkens kulturbegreb 
I den kulturelle rygsæk har vi betragtet kunst og kultur som tilgængeligt for 
alle. Der er ikke krævet særlige forkundskaber for at indgå i processerne, og 
udgangspunktet har været, at alle kan gå berigede fra mødet. 
Forløbene i den kulturelle rygsæk har været meget procesorienterede og 
kendetegnet har været, at alles bidrag har været væsentlige for helheden. 
Ligeværdighed er dermed en del af rygsækkens kulturbegreb. 
 
Forskel på kunst og kulturfag. 
Formålet med den kulturelle rygsæk har været at eleverne skal møde kunstens 
og kulturens væsen og få en dybere forståelse for de forskellige kunstarter. 
Men rygsækken har ikke kun indeholdt kunst og kultur, vi har valgt at eleverne 
også har skullet møde to videnskaber: historie og naturvidenskab, fordi netop 
disse to fag har haft bevågenhed på folkeskoleområdet. Historie er blevet 
opprioriteret gennem flere timer på mellemtrinnet og krav om afgangsprøve. 
Science-fagene tiltrækker generelt for få elever til de videregående 
uddannelser, og især er det problematisk, at pigerne ikke føler sig tiltrukket af 
de naturvidenskabelige fag i folkeskolen. Det har været et ønske at bidrage 
positivt til de to fags udvikling i folkeskolen. 
 
Det bliver derfor vigtigt at skelne mellem kunst og videnskab, fordi kunsten er 
abstrakt og videnskaben eksakt. I de kunstneriske forløb, skaber man, i de 
naturvidenskabelige forløb, genskaber man. Dette har væsentlig betydning for 
måden at angribe og begribe de forskellige forløb. 
 
I de klassiske kunstneriske fag dvs. billedkunst, musik, dans, litteratur, og film, 
bærer ”faget” altså kunstartens essens viden i sig selv. Der skabes. Kunsten har 
et eget sprog som kunstneren kan, og som denne formidler videre til eleverne 
bl.a. via sin egen væren i kunsten. Her møder eleven kunsten på kunstens 
præmisser, der foregår ikke en pædagogisk justering. 
 
I historie og natur arbejdes der med kendt viden, der genskabes. Men selve 
processen er tilrettelagt ud fra ønsket om en høj grad af kreativitet, og for 
science-forløbet er der også i høj grad tale om skabende processer. 
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Beth Juncker har i sin doktorafhandling udforsket forskellen mellem kunst, 
videnskab og kultur. Vi har lyst til at afslutte vores egne refleksioner over dette 
med et perspektiverende citat af Beth Juncker: 
”Kunst og videnskab er i Raymond Williams’ bestemmelser erkendelsesområder. 
To forskellige. De sætter spørgsmålstegn ved det, vi tror, vi ved, de rokker ved 
vante forestillinger og udfordrer med teser om nye. Kultur, derimod, er det, vi 
har anerkendt, integreret og bygget vores praksis på – det vi forbinder med 
tradition. Først når udfordringerne fra kunst eller videnskab er blevet alment 
tankegods, bliver de del af traditionen, af ”kulturen” og måske ”kulturarven”. 
Uden kunst og uden videnskab ville v i, i Williams’ forståelse, ikke flytte os ud af 
stedet. Kunst og videnskab bliver dermed en væsentlig del af den dynamik, der 
sikrer, at kultur er i bestandig udvikling og omvæltning.” 2 
 
Kunstnerens og forskerens forudsætninger 
Fælles for alle forløb er, at et af succeskriterierne er, at kunstnere/ forskerne er 
”ekvilibrister” i deres fag, så de således har et enormt kunstnerisk/fagligt 
overskud i deres formidling. De er derimod ikke pædagogisk orienterede i 
deres tilrettelæggelse af den kunstneriske skabelsesproces. 
 
Verden helt på ny  
Fælles for alle forløb er også, at alle børn ”starter fra scracth” i mere end én 
forstand.  
De er alle lige ”uvidende” om, hvilken udfordring de kommer til at møde 
rygsækugen. Det vil sige, at de stort set har de samme faglige forudsætninger 
for gennemførelse af forløbet. Og da kunstens væsen favner bredt, kan den 
rumme f.eks. både et rytmisk og mindre rytmisk barn, uden at det får 
konsekvenser for den helhed, der arbejdes med. Vi vil senere vende tilbage til 
dette, som grundlaget for kulturens integrerende funktion: alles bidrag bliver 
en nødvendig del af helheden. Mange børn oplever derfor også en lyst til at 
tage ansvar for helheden og dermed til at bidrage. Deres deltagelse udspringer 
af en egen motivation og indre drivkraft frem for ydre krav. 
 
Kunstneren/formidleren har ingen tidligere ”historier/ nag eller dårlige 
oplevelser med barnet”. På disse forløb starter verden på ny, og alle møder ind 
til et forløb med en åben kunstner, som har helt andre øjne og forventninger til 
barnet, end fx skolen normalt har.  
Det, at underviseren ikke er lærer, men en professionel kunstner – måske oven i 
købet en kendt én af slagsen, gav børnene en automatisk andægtighed og 
nysgerrighed overfor det forestående forløb. 
 
Proces frem for produkt 
I den kulturelle rygsæk har man generelt koncentreret sig om selve 
arbejdsprocesserne frem for et færdigt produkt. 
Det vil sige, den fordybelse der ligger i selve kunstartens væsen eller 
videnskabens faglighed. Formålet med dette har været at komme bort fra 

                                                
2 Beth Juncker: Om Processen, s.116. Tiderne Skifter 2006. 
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rollen som beskuer til en kunstart – (fordi målet så bliver vigtigere end vejen) -  
og hen til det sted, hvor kunstarten/forskningen, blev så koncentreret i 
undersøgelsen/udforskningen af selve ”væsnet”, at kunsten opstod af sig selv/ i 
sig selv, omkring eleverne, i processen.  
 
Det har således gennem hele forløbet været væsentligt at fastholde fokus på 
processen. Alligevel har det på en lang række ”rygsækhold” givet god mening 
at lade processen munde ud i et fælles produkt som eleverne selv har skabt 
rammerne for. 
 
Børnene har i deres beskrivelser lagt vægt på dette element, fx fortæller et 
barn om billedkunst: ”Det var dejligt ligesom at forsvinde ind i tegningen uden 
at tænke på om det blev pænt.”  
 
Om musik fortæller musikskolelederen: ”Børnene har opdaget musik på en ny 
måde. Jeg har opdaget musik på en ny måde. Ved at dykke ned i processen og 
være der, har vi fået et indblik i selve skabelsen af musikken. Og alle børn 
kunne deltage uden forudgående forudsætninger. Og det er nyt. Sådan plejer 
vi ikke at arbejde. Det har givet en ny indgangsvinkel til musikken, som vi ikke 
havde i forvejen.”  
 
Endelig fortæller en lærer: ”Det er fantastisk at opleve det, der sker, når man er 
i en proces, for der lærer man for sin egen skyld og ikke for andres, som det 
også er, hvis det skal vises frem til sidst.”  
 
Det handler altså om at VÆRE i en kunstart – at opleve og fordybe sig i 
kunstens væsen og skabelses-processen. Og for at gå ind i processen er børnene 
blevet klædt på, guidet og vejledt af en yderst professionel kunstner på sit felt.  
 
Et anderledes læringsrum 
I og med at tid og sted for en uges tid er ophævet, møder eleverne ind med et 
andet sind end vanligt, de er læringsparate på en anden måde end i 
hverdagens skole. 
 
Det, at ingen andre forstyrrende elementer kunne distrahere eleverne i løbet af 
ugen, (elever fra andre klasser, forskellige lærere, klokker der ringer mv.), gav 
eleverne en mulighed for at fordybe sig i det konkrete fag, sammen med 
kammeraterne på en ny og anderledes måde. 
 
Som en lærer senere sagde: ”Det var som at tage på lejrtur med klassen, fordi vi 
er ude af skolen og klassen i så mange dage i træk. På den måde bliver klassen 
som helhed ikke forstyrret. Kollektivet styrkes.”  
 
Et barn fra 2. klasse i billedkunst siger: ”Det er sjovt at være her, for der er ikke 
nogen klokker der ringer” En anden bryder ind: ” Nej og Tina 
(billedkunstlæreren) viser os, hvordan vi kan tegne en fugl, det kunne jeg ikke 
før – jeg er faktisk blevet ret god til at tegne en fugl, det troede jeg slet ikke, 
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jeg kunne” En tredje tilføjer ” Det er godt at her er så stille, så kan man rigtigt 
få ro til at gøre det, Tina siger.”  
 
En elev fra 8. klasse siger: ” Det er sjovt at prøve at arbejde, ligesom man gør 
med film. Det er sjovt, at vi fordeler rollerne imellem os i klassen, at nogen skal 
filme og nogen skal skrive, og nogen skal spille, for så kan vi alle sammen lave 
noget af det, vi synes er sjovt”  
 
Det, at blive taget ud af den vante sammenhæng i skolen, har stor betydning. 
Mange børn har individuelt givet udtryk for, at de har været spændte over at 
skulle et andet sted hen end skolens vante rammer. Mødet med 
kulturinstitutionen gav forløbene en autentisk ramme med gode 
forudsætninger for at rumme netop den kunst eller kulturart, som stod for 
døren.
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”Børnekultur bidrager til at give dem et liv 

præget af udfordring og glæde. Det 

bidrager også til at de kan få perspektiver 

på deres liv og på verden, som peger ud 

over den snævre andegård, som H.C. 

Andersen beskrev i eventyret om den 

grimme ælling.” 

Brian Mikkelsen, Kulturminister. 
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Om rygsækkens læringsbegreb 
I den kulturelle rygsæk arbejdes der ud fra et læringsbegreb, hvor læring ses 
som en proces, der bliver til ved elevernes aktive medvirken. Der arbejdes i et 
spændingsfelt mellem fagrækkens trinmål og det konkrete møde med kunst og 
videnskab. 
Iagttagelser i de forskellige forløb giver et billede af hvorledes, der konkret er 
blevet arbejdet på denne måde: 
 
Mark (danser) er i gang med forskellige opvarmningsøvelser med klassen. 
Denne gruppe børn har svært ved bare at kunne klappe i takt. Ved hver øvelse 
starter Mark, børnene hænger på, og der, hvor det kniber med at udføre 
øvelsen, går Mark ganske tæt på det enkelte barn og gentager øvelserne rigtig 
mange gange. Ved hjælp af opmuntringer og tæt kontakt lykkes det langt hen 
ad vejen at få hægtet børnene på øvelserne. I flere situationer flytter Mark 
f.eks øvelser med ben op i hænderne med det formål at undersøge, om 
børnene kan mestre fornemmelsen af rytmen bedre her. Efterhånden sættes 
øvelserne sammen til helheder. Ind i mellem viser Mark hele sekvenser. Der 
opmuntres hele tiden med ”kom så – du kan jo godt – se nu når hænderne helt 
ned til gulvet…” Det smitter af på børnene – de opmuntrer hele tiden 
hinanden.  
På baggrund af disse iagttagelser mener vi, at Mark arbejder bevidst med et 
”Don’t tell it – show it” system. De hele sekvenser bruges som 
motivationsfaktor. Således bliver praksis afsæt for den læring, der skal finde 
sted.  
 
Et citat fra Reggio Emilia: ”Et barn har hundrede sprog men berøves ni- 
oghalvfems…”3 fortælles om, hvor mange af barnets sprog skolen overser og 
undlader at tilgodese, hvis den udelukkende bygger sin undervisning på en 
undervisning af verbal og intellektuel karakter. Både skole og samfund, består 
af mange dimensioner, der hverken kan kategoriseres verbalt eller tydes 
intellektuelt. Vi har som mennesker derfor også et behov for at kende til vores 
nonverbale erkendeformer og udtryksmuligheder, og hvad der ligger i os af 
”tavs viden”. Det er interessant at overveje, hvad dette kendskab kan bidrage 
til af menneskelige kvaliteter. I bestræbelserne på at kunne omgås og forstå 
andre mennesker i vores moderne samfund må børn bl.a. lære at udtrykke sig 
så nuanceret som muligt. Disse nuancerede ”sprog” er rygsækken med til at 
give børnene. For hvert møde med en ny kunstart udvider barnet sine 
muligheder for at begribe verden. 
 
Det er tydeligt for både elever og lærere, at der sker noget andet i 
rygsækforløbene end i den sædvanlige undervisning:  
En lærer fortæller: Læringsmetoderne er anderledes: som lærer underviser vi 
meget i enkeltdele – her ser børnene det i en sammenhæng. De enkelte dele 
sætter børnene selv sammen til helheder. Denne involvering betyder meget i 
læreprocessen. 

                                                
3 Karin Wallin: Et barn har hundrede sprog  (citatet er gengivet på bagsiden af bogens omslag) 



 14 

 
Der er tale om en konstruktivistisk4 tilgang til læring, hvor børnene selv bygger 
deres viden op. 
 
Ronald (filmmand) gennemgår tekniske udtryk og virkemidler for 8. klasse. 
Nogle børn har svært ved at holde opmærksomheden omkring hele 
gennemgangen. Efter tre kvarters oplæg skifter billedet fra underviserens 
engagement til at blive børnenes. Der skal castes til forskellige roller. Dagen før 
er der skrevet ansøgninger, og direktionen holder nu et møde. Imens går 
teknikere i gang med opsætning af studie, afprøvning til optagelse, 
sminkeopgaverne gøres klar… Det summer af aktivitet og motivation. Der er en 
tydelig opdeling i drenge- og pigeroller i denne iscenesætning – men børnene 
har selv valgt dette.5 
 
Ovenstående illustrerer arbejdet med et snævert læringsbegreb og et noget 
bredere læringsbegreb. Den instruktive gennemgang i filmgruppen har været 
bevidst valgt i planlægningen af projektet som et supplement til, at børnene 
også selv skulle have værktøjerne i hænderne. Det er et rigtigt godt billede på, 
hvor børnenes engagement kommer til udtryk. Læring sker i forhold til en 
praksis og i et samspil med omverdenen. Men læring medfører også handlinger 
på baggrund af egne vurderinger, som inddrager både teori og 
praksiserfaringer. Der er tale om at arbejde med oplevet viden i stedet for 
forstået viden. 
 
Et interview i en 5. klasse, der har deltaget i historieforløbet viser tydeligt, at 
eleverne fra historieforløbet – skolen i gamle dage, kan genkalde sig viden 
omkring 1920ernes skolegang. Især dagen på skolemuseet står klart, og det er 
herfra, de kan give beskrivelser omkring undervisningsformer, forskelligheden 
til vore dages skole, den anderledes lærerrolle, skrivning og børnenes vilkår. De 
husker også fortællingen om Guldhornene.  
Det er tydeligt, at det er det at ”føle det hele på egen krop”, der understøtter 
deres viden. Den del af historieforløbet, der foregår i egen klasse husker de 
ikke nær så godt, og de skal hjælpes på vej til at huske, at der også er noget 
mere, de har lært. 
 
Som med eksemplet fra dans illustrerer det, hvor vigtigt det er, at læring opstår 
i en praksis. 
 
Læring sker, når handling, opmærksomhed, følelser og tænkning spiller 
sammen. Læring sker når og mens man handler. Men læring kræver, at 
børnene er engagerede og motiverede, hvilket der tydeligt arbejdes med. 
Læringen begynder med stemningen i situationen, og fx Mark arbejder med 
børnenes nysgerrighed (giver eksempler på f.eks breakdance). I mødet med 
                                                
4 konstruktivisme er,en læringsteori, der hævder, at viden ikke overføres uforandret fra lærer til 
elev, men at lærdom er en aktiv proces, i hvilken viden genskabes i en ny sammenhæng. 
Konstruktivister lægger vægt på selve læreprocessen frem for på den viden, der optages. 
5 Iagttagelse marts 2007 

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A6ringsteori&action=edit
http://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rer
http://da.wikipedia.org/wiki/Elev
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kunstneren er der flere eksempler på, hvordan kunstneren, ved at præsentere 
sin kunstart for børnene, motiverer børnene til læring. Hvor lang tid tager det 
at skrive en bog, hvor mange penge kan du tjene… En elev udtalte, at da jeg 
havde set den professionelle kunstner danse, tænkte jeg ”det skal jeg bare 
lære” –og før forløbet var jeg ellers negativt indstillet – min søster danser, og 
det gad jeg slet ikke.” 
At bruge en kunstform som udtryksmiddel gør, at børnene kan give udtryk for 
egne oplevelser og erfaringer på et før-sprogligt niveau bundet i kroppen. De 
får mulighed for at udtrykke deres ”tavse viden”, fx gennem billedkunsten, 
musikken eller dansen. 
Samtidig bruges det kunstneriske rum til læring ligesom det faglige og det 
pædagogiske rum 
 
Vi har set mange sekvenser i rygsækforløbene, hvor der arbejdes med en 
læringsforståelse, hvor læring fremmes gennem deltagelse i forpligtende 
fællesskaber. Processen kan ikke lykkes uden børnenes samarbejdsevne, 
medansvarlighed og den enkeltes aktive medvirken. Ofte lykkes det især, fordi 
eleverne bliver så grebet af forløbet, at de tager utroligt stort ansvar for 
helheden. Vi ser, at de oplever at blive motiverede og deltager for deres egen 
skyld, frem for andres (ofte løser eleverne i folkeskolen opgaver fordi deres 
lærer har sagt, at de skal. Det betegnes som instrumentalistisk læring). 
Lærerens rolle her får stor betydning i forhold til at kunne anvende og overføre 
denne læringssituation til andre sammenhænge, når rygsækugen slutter, og en 
ny uge på skolen starter. Oplevelser skal bearbejdes for at danne grobund for 
læring. 
 
Efterfølgende interview med deltagende klasser viser, at børnene langt hen ad 
vejen er meget bevidste om, hvad de har lært i rygsækugen. Bevidstheden er 
tydeligst der, hvor der har været fulgt op på indholdet hjemme på skolen. 
En 6. klasse mener, at de nu er meget bedre til at skrive, disponere tekster, gøre 
mere ud af det skriftlige arbejde og er blevet bedre til at sætte læseren ind i 
den tid og den handling, der er i historien. Deres dansklærer supplerer: I 
undervisningen bruger vi mange elementer fra forløbet: spændingskurver, at 
skrive løs, fyldige tekster, at skrive videre på andres oplæg, indføringer i 
tekster, og det bruges meget i klassen, at relatere til det, vi lærte hos Henrik. 
Vi vender tilbage til dette i kommende afsnit. 
 
Kulturel læring er ikke et frikvarter 
Det har været et vigtigt udgangspunkt at give kunst- og kulturfagene en 
selvstændig status med en fagligt begrundet og en dannelses begrundet 
berettigelse til at arbejde med faglig, personlig og social udvikling hos det 
enkelte barn. Således er der ikke tale om at betragte f.eks de praktisk-musiske 
fag som et åndehul i børnenes skolegang. 
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Betydningen af æstetiske læreprocesser6 er også en dimension af det 
læringssyn, som den kulturelle rygsæk har arbejdet med. Æstetiske aktiviteter 
kan styrke børnenes tilegnelse og selvstændige bearbejdning. Arbejdet med 
det ordløse, følelse og fornemmelse virker på erkendelsen og hermed på 
elevens forståelse af indholdet. Æstetiske læreprocesser understøtter 
sansemæssige oplevelser. Denne form for faglighed er et modstykke til 
videnskabelig faglighed – men begge fagligheder spiller en rolle. Erkendelse via 
sanserne bliver hermed den primære erkendelsesform. Kunstfagene kan altså 
hjælpe børn til at udtrykke ting, som de ellers har svært ved at udtrykke.  
 
I rygsækforløbene kan netop kunstneren give fagene kunstneriske dimensioner 
som middel til at nå både faglige, personlige og sociale mål. F.eks mål i 
forbindelse med elevernes identitetsdannelse, kvalificering af undervisningen 
og nuancering af vores udtryksmuligheder.  
Ole Thyssens citat ”Vi er mere rige, end vi kan sige7 er afdækkende i forhold til 
disse perspektiver. Den menneskelige rigdom, der udspringer heraf, kan tolkes 
som et billede på menneskets alsidighed: Vi er rige på udtryksmuligheder, hvis 
vi vel og mærke bliver bevidste om dem og får mulighed for at udvikle dem. 
 
Æstetik influerer på opmærksomhed, faglighed og fordybelse, hvilket mange 
lærere og elever giver udtryk for, når vi efterfølgende har snakket med dem. 
 
Om fordybelsens gevinst siger en lærer: 
Børnene overraskes over alt det, de har lært, og hvor dygtige de bliver. ”Det, vi 
lærte den uge, svarer til et helt års udbytte”, konkluderer læreren. 
 
En 7. klasse mener at ”det godt nok var lidt svært” , men de fleste af børnene 
udtrykker, at det også var rart, at man skulle møde så store udfordringer, og at 
der blev krævet rigtig meget. Det med biologi var overhovedet ikke noget, jeg 
havde interesseret mig for før. Men nu synes jeg, det er rigtig spændende. 
Når der spørges ind til, hvad der var bedst i rygsækugen, er flere enige i, at det 
var det høje niveau. I lighed med langt de fleste ”rygsækklasser” har denne 
klasse nydt ugens udfordringer. 
 

                                                
6 Æstetiske læreprocesser skal forstås som den personlige erkendelsesvej, der foregår 
via sanser, oplevelser og bearbejdning af disse. Processen kan realiseres gennem 
forskellige musiske fag. 
7 Ole Thyssen: Æstetisk ledelse s. 20 
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 ”Det handler om at give nuet mening og betydning og gøre det sjovt, givende, spændende og 

selvforglemmende. At være til og være sammen er den centrale drivkraft i børns kultur.” 

  

Beth Juncker. Professor i børnekultur. 
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Mødet med det anderledes og oplevelsen af flow 
Der er nogle særtræk ved de læringsprocesser, vi har skitseret i Den Kulturelle 
Rygsæk. 
Alle elever møder ind til noget som de færreste har erfaringer med, og slet 
ingen har erfaringer på et professionelt, kunstnerisk niveau. 
Alle elever indgår i en professionel – ikke pædagogisk – relation med 
kunstneren. De kan karakteriseres som samarbejdspartnere, og relationen er et 
mester-lærlinge forhold. 
Mange elever og flere af lærerne har efter forløbene udtrykt, at eleverne fik 
lov til at prøve sig af i nogle andre roller, end dem de besidder til daglig. 
 
Rygsækken og skolen 
Vi vil for at belyse potentialet i ovenstående bringe Thomas Ziehes begreb om 
”God anderledeshed” i spil.8  
Ziehe beskriver det dilemma, at skolen siden 70’erne har forsøgt at tilnærme 
sig, tilpasse sig og i endnu højere grad tage udgangspunkt i eleverne, men at 
eleverne alligevel i samme periode ikke er blevet mere tilfredse med skolen.  
Skolen oplever, at eleverne i den moderne skole er så vant til, at alting tager 
udgangspunkt i dem selv, deres nærmeste interesser eller nærmeste verden, at 
de har svært ved at fordybe sig, og derfor oplever skolen i dag en høj grad af 
utilpashed blandet eleverne, selvom den prøver at tilpasse sig så godt som 
muligt. 
For at imødekomme dette dilemma beskriver Ziehe god anderledeshed som ”en 
veldoseret anderledeshed”, der er tiltænkt eleverne. 
 
På indholdssiden er problemstillingen, at eleverne i dag forekommer bekendt 
med alting, rutine-reaktionen på skolen er ”hvad nyt er der i det for mig?”. 
Derfor er det vigtigt, at de unge rystes i det, de oplever som selvfølgeligheder. 
En måde at gøre dette på er at sikre, at ikke alle skolens emner opløses til 
elevernes horisont. 
Kreativitet behøver et udgangspunkt - en udfordring. Enten formuleret af en 
selv eller som en invitation til at være med. Derfor skal skolen være kunstig 
frem for naturlig, den skal være forskellig fra det kendte, og den skal være 
overraskende. 
 
”Jeg har aldrig syntes biologi var spændende, det synes jeg nu – også andre 
emner end dem vi havde om med Inga”. 
”Jeg prøvede noget jeg ikke havde drømt om, at jeg skulle synes var 
spændende”. 
 
I forhold til det sociale element beskriver Ziehe, at skolen skal basere sig på 
civiliserethed frem for venskabs- og familiære relationer. Eleverne skal opleve, 
at de har noget til fælles, og at de respekteres af hinanden og deres lærere som 
forskellige. Det betyder, at skolen i højere grad bliver inkluderende, fordi man 
ikke bliver afhængig af at tilhøre gruppen på et intimt niveau. 

                                                
8 Øer af intensitet i et hav af rutiner. Forlaget Politisk Revy 2004. S. 65 
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En lærer udtrykker: ”De er ikke så pædagogiske som vi er…. De taler et særligt 
sprog med eleverne, på et niveau hvor vi ikke kan være med.” 
 
En lærer beskriver det ”som noget særligt, at børnene i skoledagen er omgivet 
af voksne, der tager det ene udgangspunkt efter det andet i deres behov og i 
lærerens viden om børnene. Nu møder de en person, der arbejder med dem 
uden forbehold – her overrumples de nærmest af forventninger.”  Alle børn 
møder ind til en uge som ubeskrevne blade, og de har alle det samme 
udgangspunkt: at være helt ny til noget. 
 
Også for personlighedsdannelsen spiller god anderledeshed en væsentlig rolle. 
En af farerne ift identitetsdannelse i det moderne samfund er, at man ”lukker 
identiteten” for tidligt. Ifølge Ziehe skal eleverne lære, at det kan være en 
nydelse ikke at være i den samme identitet hele tiden, og at selve 
overskridelsen til nye tilstande kan være noget, man opsøger fremfor frasiger 
sig. 
At blive kastet ud i selve handlingen uden forudgående kendskab giver 
følgende bemærkning fra en elev: ”Jeg blev kastet ud i at gøre noget, som jeg 
ikke troede, at jeg nogensinde skulle gøre: spille på klaver og spille på 
gelænder.” Der gives her en anden mulighed for, at fagligheden smelter 
sammen med den sociale og personlige udvikling. 
 
Dette samspil forklarer en lærer på denne måde:”Rigtig mange af børnene 
begyndte i forløbet i dans at bryde deres egne grænser. De blev gladere og 
gladere fordi der hele tiden var en tro fra kunstnerens side på, at de kunne. Det 
overrumpler børnene, at der ikke tages det sædvanlige lærerhensyn til dem. De 
har fået mod på at prøve selv. Det er sammenholdet og samarbejdet, der har 
betydet rigtig meget for børnene i processen i min klasse. Dette har vi i klassen 
overført til andre sammenhænge – f.eks i et emnearbejde i litteratur..” 
 
En iagttagelse viser noget lignende: En kraftig dreng deltager i dansen. Det er 
tydeligt, at han ikke har danset før; kroppen følger ikke rigtig med. Men han er 
forført af Mark. Han danser rundt, gør alt hvad Mark siger og mere til. Han er 
forpustet, sveder og griner. Han kæmper med sin store krop. Den vil ikke lystre, 
men han bliver ved, kæmper, prøver igen. Sveden hagler af ham. Hver gang 
han er færdig med en øvelse, råber han til Mark: Var det sådan her? Hvad skal 
vi nu? Hans øjne lyser og gnistrer, og han griner. Hans glæde smitter af på de 
andre, som følger hans gnistrende fokus. Intet kan standse ham, han vil bare 
danse…” 
 
Rygsækken har altså muligvis en række kvaliteter i forhold til både elevernes 
og skolernes søgeproces i en postmoderne kultur. 
Forløb af rygsækkens karakter og kvalitet kan vise sig afgørende for 
udviklingen af elevernes lyst til at opsøge udfordringer og dermed for deres 
engagement i deres skolegang såvel som deres liv. 
 
Rygsækken har altså et potentiale i forhold til at udvikle skolens kvalitet.
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”Når vi diskuterer kvalitet, er det særlig 

vigtigt at være opmærksom på, at inden 

for de kreative fag er dårlig undervisning 

værre end ingen undervisning.” 

Lars Liebst. Direktør og formand for 

Kunstrådet. 
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Rygsækken og læring med flow 
Af samtaler med elever og lærere kan vi konstatere, at mange elever har været 
så fordybet i deres rygsækforløb, at der er tale om flowoplevelser. 
 
Flow er ”betegnelsen for en tilstand, hvor en person er fuldstændig fordybet i 
en aktivitet, fordi denne aktivitet beslaglægger den fulde opmærksomhed, i og 
med aktiviteten er optimalt udfordrende.9” 
Netop fordi den involverede er totalt fokuseret og følelsesmæssigt involveret i 
processen, er tilstanden ofte ekstremt lærerig, fordi man husker oplevelsen 
meget detaljeret. Aktiviteterne vil ofte fremstå betydningsfulde og 
nydelsesfulde for deltagerne, deraf bliver de også meningsgivende og 
identitetsgivende for den enkelte og for fællesskabet. 
 
En lærer beskriver, hvordan børnene rykker ud over deres egne grænser, de 
glemmer helt sig selv og bliver gladere og gladere. Børnene får ligesom mod af 
at se på én, der kan. Det er fascinerende for dem, og de bliver nærmest taget 
med storm. 
”Jeg blev glad af at være med” – fortæller en 4. klasseelev. En glæde som hos 
mange af de deltagende børn også har givet et meget højere selvværd, og en 
større tilknytning til fællesskabet i klassen. ”Nu spiller han fodbold med de 
andre i frikvartererne – det gjorde han ikke før vi var til rygsækugen”, fortæller 
en klasselærer. 
 
Vi vil bruge Peter Bastians udvidelse af flow-begrebet10 ved at pege på, at 
elever i rygsækforløbene formentlig også har oplevet en form for kollektivt 
flow. En oplevelse af fælles retning, mening og sammensmeltning. ”At 
helheden bliver helt ubeskriveligt meget mere end summen af delene”. 
På den måde kan kulturelle oplevelser også beskrives som integrerende 
faktorer for samfundet og/eller gruppen, fordi den enkelte er uundværlig i 
helheden og dermed også i gruppen. 
Kulturelle oplevelser, erfaringer og handlinger er en nødvendig del i 
udviklingen af personlig handlekompetence. 
 
Dermed rummer børnekulturen, som den kommer til udtryk i fx Den kulturelle 
Rygsæk, et stort erkendelsespotentiale, fordi oplevelser af og med kulturel art 
ofte vil være præget af dyb koncentration, forundring, medleven og 
følelsesmæssigt engagement. 
 
Rygsækken har således også et potentiale i forhold til at udvikle kvaliteten af 
den enkelte elevs læringsproces. Vi kan ikke i denne evaluering nå at vurdere 
en eventuel transfer effekt, men vi tillader os at antage, at positive 
læringsoplevelser også styrker lysten til at lære i andre fag i skolen. 
 

                                                
9 Et nyt læringslandskab. Dansk Psykologisk Forlag. S.107 
10 Et nyt læringslandskab. Dansk Psykologisk Forlag, s.165 
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Rygsækken og det hele liv 
Den kulturelle rygsæk bibringer alle de deltagende elever en viden om og 
fornemmelse for kunst og kultur. Måske har de ikke alle forstået den store 
mængde af faglige input, som de bliver tilbudt, men de har oplevet denne 
viden på egen krop. 
 
Dette er et meget vigtigt element i den læring, som finder sted i rygsækken. 
Undersøgelser11 peger på, at en faktor som kulturelle kompetencer spiller en 
langt større rolle for ens muligheder for at bryde med en social arv fra familien. 
Det vil sige, at der hvor børn og unge ikke i hjemmet udfordres og støttes i at 
tilegne sig kulturelle kompetencer, der har vi som kommune et væsentligt 
ansvar.   
 
Som evaluatorer på rygsækken kan vi ikke konkludere, at den kulturelle rygsæk 
bryder en evt. negativ social arv, men vi finder det væsentligt at påpege, at det 
samlede forløb (den kulturelle læreplan) kan spille en væsentlig rolle, fordi den 
ved en fælles vedtagelse, kunne tilbyde alle elever kulturelle kompetencer, 
nydelsesfulde læringsoplevelser, meningsgivende socialt samvær og et møde 
med forskellige måder at lære og tilegne sig verden på. 
Den kulturelle rygsæk giver børn og unge flere muligheder for at deltage, fordi 
de i mødet med kunsten udvider deres ”ordforråd” ved at tilegne sig flere 
sprog, og dermed får flere redskaber til at begribe verden med. 
 
Altså har Rygsækken også et potentiale i forhold til at give en gruppe af elever 
større muligheder for et godt liv i kraft af at øge deres muligheder for at få en 
uddannelse og dermed øge deres livschancer.

                                                
11 Unge uden uddannelse. Social Forsknings Instituttet 2005. 
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”Den æstetiske oplevelse tager sit 

udgangspunkt i synet på kunsten 

som en form for udforskning, der 

er dybt menneskelig og 

meningsfuld, og som findes hos 

alle børn og voksne, ikke kun hos 

de få talenter.” 

Dorte Skot- Hansen. Leder. Center 

For Kulturpolitiske Studier. 
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3. Akt: Om kvaliteten i rygsækforløbene 
 
Dette afsnit af evalueringsrapporten har til hensigt at underbygge det 
argument, der handler om, at fagligheden er i orden, og at den kulturelle 
læreplan understøtter folkeskolens undervisning. 
 
Om indholdet i de enkelte forløb har vi tidligere konkluderet, at kvaliteten er 
høj. 
 
2. klasse: Billedkunst. Både børn og voksne er gået berigede derfra. Godt 
placeret ift alderstrin. Lokalerne på Billedskolen er særdeles velegnede, og at al 
undervisning gennemføres her er med til at minimere materialeudgifterne. 
Billedkunst kræver ikke forberedelse af læreren, men lægger op til en 
væsentlig efterbearbejdning, hvis oplevelsen skal lagres. Fx via udstilling på 
skolen, besøg på museum, anvendelse af teknikker. Dette fungerer bedst, hvis 
det er faglæreren, der deltager. 
 
3. klasse: Musik. Både børn og voksne er gået berigede derfra. Musikbegrebet 
bliver udvidet af kunstneren. Godt placeret ift alderstrin, kan dog sagtens 
flyttes opad ved anden indholdstilrettelæggelse. Bagscenen er et velvalgt 
lokale. Som i billedkunst ingen væsentlig forberedelse for læreren, men der 
skal lægges op til efterbearbejdning, hvis oplevelsen skal lagres.  
Dette fungerer bedst, hvis det er faglæreren der deltager. 
 
4. klasse: Dans. Godt placeret ift alderstrin. Både børn og voksne har været 
optændte. Børnene har brugt deres krop på nye måder. Har givet meget til det 
sociale sammenhold i klassen, fordi der i dansen skabes en afhængighed af 
hinanden. Der er ingen væsentlig forberedelse, men man kunne godt arbejde 
videre hjemme. Det kræver dog nok, at det er idrætslæreren, der deltager i 
forløbet. Det har som regel været klasselæreren, der har deltaget. Det giver 
danseforløbet et mere socialt orienteret formål i det efterfølgende arbejde. Der 
er ingen materialeudgifter til forløbet. Lokalet er væsentligt – Medborgerhuset 
er velegnet.  
 
5. klasse: Historie. Forløbene har været meget forskellige. I modsætning til 
øvrige forløb er det læreren og kulturlederen, der skal være forsker, og det er 
svært. Besøget på skolemuseet har været en stor succes for børn og voksne, og 
for museet. 
Egnshistorisk Museum har ikke faciliteter til hele forløb for hele klasser.  
Vi vil anbefale, at historieforløbet bliver til et éndagsforløb på skolehistorisk 
museum, men at der udarbejdes et inspirationskatalog til historielærere på 5. 
årgang, som de kan arbejde videre med, enten forud for besøget eller som 
efterbearbejdning. 
 
6. klasse: Litteratur. Børn og voksne er gået berigede fra mødet.  Det er 
optimalt at forløbet strækker sig over en uge, da det kræver tid at få ”skrevet 
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sig varm”. Kreativ skrivning er en proces, og den er blevet synlig for både børn 
og voksne. 
Forløbet kræver ingen forberedelse, men hvis oplevelsen skal lagres må det 
anbefales at det er dansklæreren der deltager og arbejder videre med de 
øvelser og input der er givet undervejs. Hjortespring Bibliotek har været glade 
for at lægge hus til. 
 
7. klasse: Naturfag på Kildegården. Forløbet med indlagt studietur til 
laboratoriet i Flakkebjerg har været inspirerende, og har haft meget stor 
betydning for elevernes motivation. Både piger og drenge er blevet grebet af 
”nørderiet”. Det faglige niveau har været meget højt. Eleverne har på nogle 
hold løst opgaver på 2.g niveau.  
Der er en del materialeudgifter incl. Udgifterne til busturen til Flakkebjerg. 
Kildegården er et perfekt sted for forløbet: børnene ”genoplever” 
barndommens bondegårdsture, læreren genopdager mulighederne i 
Kildegården. Godt placeret ift alderstrin – pigerne er stadig nysgerrige. Der kan 
være lidt forberedelse – fx hvis læreren ved, at nogle elever har mere brug for 
en introduktion end andre. Det er oplagt at bygge videre på det. Fx arbejdes 
der med at opstille hypoteser, sætte forsøg op, beskrive arter, kønsbestemme, 
kontrolforsøg i en professionel realistisk ramme – et laboratorium. 
 
8. klasse: Film. Konceptet har kun været afprøvet i dette 2. projektår, og der 
har vist sig nogle vanskeligheder ved tilrettelæggelsen. Forløbet har forsøgt at 
favne både det filmhistoriske (hør om film) aspekt og det filmtekniske (lav en 
film), og det rækker 20 timer ikke til. Det kræver en høj grad af forberedelse at 
nå så langt. Det giver bedst mening, hvis det er dansklæreren der deltager i 
forløbet. Elever og lærere har været glade for forløbet. 
Arbejdsgruppen vil anbefale, at filmforløbet bliver et éndagsforløb med en 
filmforevisning i biografen, der efterfølgende bearbejdes i workshops med 
nogle af de professionelle bag filmen, da vi ikke har mulighed for at etablere et 
rent procesforløb. Det kræver mere tid og en større økonomi samt faciliteter, 
som ikke er umiddelbart tilgængelige i Herlev.  
 
Fælles for de fem klassiske kunstarter, billedkunst, musik, dans, litteratur og 
film, har været, at der i forløbet har været ansat en professionel udøvende 
kunstner til at lede forløbene. Kunstnerne har trods deres forskellige 
kunstarter, nogle fælles træk i deres måde at tilrettelægge uge forløbet på. 
 

1. Alle kunstnere har optrådt for eleverne, dvs. malet, spillet, danset, læst 
op fra sit forfatterskab, eller vist egne filmproduktioner. På den måde 
kunne eleverne konkret se og høre, hvad deres kunstner kunne. 

2. Alle kunstnere har fortalt om hvordan livet som kunstner er, hvordan 
man arbejder med det, hvad de har lavet/produceret tidligere. På den 
måde kunne alle eleverne få et konkret indblik i hvad deres kunstner 
havde lavet indtil nu. 

3. Alle kunstnere har leveret en formidling, der er gået ud på, at alle elever 
får lov til både individuelt og sammen at dykke ned i den konkrete 
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kunstart. Fælles er, at der ikke er et givent resultat på arbejdet, men at 
forsøget er arbejdet i sig selv. Ex. I litteratur laver en elev en 
skriveøvelse, efter anvisning, f.eks. beskriv en uhyggelig stemning. 
Eleven går ind i stemningen og skriver så uhyggeligt, som det kan, men 
der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på, og alene det, 
at eleven går ind i opgaven og løser den, giver det forsøg som er 
arbejdet i sig selv. Man er allerede i litteraturens kunstarts væsen. Og 
det samme gør sig gældende i de andre kunstneriske grene. 

4. Alle kunstnere arbejder efter ”gefühl”, dvs. at der i ugens løb ikke er 
faste tider på frikvarterer og spisepauser. Der holdes pause, når 
kunstneren mærker, at eleverne er trængende, og det kan flytte sig fra 
dag til dag, og klasse til klasse. Dvs. at tiden på en måde er ophævet i 
den uge. Hvilket giver pladsen til fordybelsen. 

5. Alle kunstnere har et nogenlunde planlagt program for det forløb, 
eleverne skal igennem, men lægger også i høj grad elastik ind i forhold 
til den individuelle klasse. Her har der været et helt nødvendigt 
samarbejde med læreren. Det er den kunstneriske proces der er i fokus. 
Nogen gange giver den proces også et produkt, og så er det fint, men 
det er helt klart en sekundær gevinst. 

 

Fælles træk for de videnskabelige fag historie og natur har været. 

1. Både i historie og natur forløbene har der været inkluderet en ekstern 
udflugt til et relateret sted, hvor man har forskning i selve faget. I 
historie til Skolemuseet. I natur til forskningscenteret Flakkebjerg. 

2. Begge fag forløb har været baseret på oplevelsesbaseret formidling. 
3. Begge fagforløb har dykket dybt ned i den konkrete videnskab. Med et 

meget højt fagligt niveau. 
4. Begge forskere har arbejdet efter ”gefühl” dvs., at der i ugens løb ikke 

har været faste tider på frikvarterer og spisepauser. Der har været holdt 
pause når forskeren har mærket at eleverne var trængende, og det har 
kunnet flytte sig fra dag til dag, og fra klasse til klasse. Dvs. at tiden på 
en måde har været ophævet i den uge. Hvilket giver pladsen til 
fordybelsen. 

5. Begge forskere har haft et nogenlunde planlagt program for det forløb 
eleverne har skullet igennem, men har også i høj grad haft elastik i 
forhold til den individuelle klasse. Her har der været et helt nødvendigt 
samarbejde med læreren. Det har været processen, der har været i 
fokus. Nogen gange har processen også givet et produkt, og det har 
været fint, men det har helt klart været en sekundær gevinst. 
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”I fremtidens globaliserede 

samfund, får man brug for lige 

præcis de evner, der opstår i et tæt 

samspil mellem det boglige og det 

kreative.”  

Lars Liebst. Direktør og formand 

for Kunstrådet. 
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Den kulturelle læreplan og folkeskolens trinmål 
Med det langsigtede formål at udarbejde en kulturel læreplan brugte en 
projektmodningsgruppe et års tid på blandt andet at diskutere samspillet 
mellem folkeskolens trinmål, erfaringer med børns udvikling og sansning samt 
selve kunstens væsen.  
Ud fra disse vinkler blev det anbefalet på hvilke klassetrin eleverne ville få mest 
ud af at møde de forskellige kunstarter. De kunstneriske processer blev altså set 
i forhold til barnets udviklingstrin og de konkrete trinmål. 
 
Omkring det faglige udbytte siger et par lærere i et interview: ”Det var præcis 
så udbytterigt som forventet, men som lærer har man også høje forventninger 
til det udbytte, der gerne skulle komme ud af 25 timers undervisning. Jeg var 
ikke klar over at der lå en plan bag, men det passede perfekt på trinnet.” 
 
”Jeg var meget positivt overrasket og imponeret over de faglige hjælpemidler, 
der var til rådighed. Det overgik langt de muligheder vi selv har på skolen.” 
En lærer giver følgende beskrivelse: ”I litteratur fik min klasse slået hul på den 
blokering, som de på grund af deres særlige sammensætning altid har haft i 
forhold til at bruge deres fantasi. Nu skriver de rigtig meget.” Dette er et 
eksempel på, hvordan kunstens væsen har spillet sammen med fagligheden og 
børnenes udvikling. En anden lærer forklarer, at ”kunstneren bruger fantasien 
på en anden måde og er ikke så opdragende i sit forhold til børnene. Der 
undervises på en helt anden måde.” 
 
Forarbejdet til den kulturelle læreplan er vedlagt som bilagsmateriale (bilag 1). 
Evalueringsgruppen foreslår, at den kulturelle læreplan vedtages som en Herlev 
plan på linje med de kommunale fælles mål for dansk og matematik og den 
pædagogiske rammeplan. 
 
 
Folkeskolens formål - Fagenes formål 
Sammenholdes fagenes trinmål med de iagttagelser, vi har foretaget kan det 
konstateres, at der i de iagttagne situationer er tale om, at en bred vifte af 
fagenes trinmål bringes i spil. At konkludere, at børnene så har nået alle disse 
mål, kan man ikke. Flere af forløbene har været organiseret således, at alle 
børn ikke arbejder med de samme trinmål. 
 
Vi har i tilknytning til den kulturelle læreplan vedlagt et bilag, hvor 
observationerne er sammenholdt med fagenes trinmål (bilag 2). 
 
Sammenfattende kan vi sige, at vores observationer viser, at elevernes faglige 
gevinster i rygsækforløbene har været store. Både ift kunstarten, skolens 
faglighed og elevernes personlige udvikling. 
 
Fra iagttagelser i fx musik kan det fremhæves, at børnenes lyst og evne til at 
tilegne sig musik voksede i løbet af ugen, blandt andet fordi der blev givet 
mulighed for at give musikken et kropsligt udtryk. Der blev arbejdet med 
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elementer som hurtig-langsom, acceleration-deceleration, spænding-
afspænding, rytme og puls. Disse elementer er alle knyttet til det at kunne 
opleve musik.  
 
Sang og bevægelse blev brugt bevidst for at lade begge dele befordre 
hinanden. Bevægelser inspirerede børnene til kraftigere og fyldigere sang, og 
sangens stemning gav mulighed for kropslige udtryk. 
Der blev taget flere forskellige ”instrumenter” i brug for at opøve evnen til fx 
at spille på trommesæt: fx spil på borde og spil på plastiktønder. 
 
Eleverne skal udvikle arbejdsmetoder og arbejdsformer. Med andre ord: de skal 
lære at lære. Det er vigtigt, at det samlede skolevæsen giver skolerne mulighed 
for at medtænke, at verden erkendes med alle sanser. Ved at modtage indtryk 
og bearbejde indtrykkene til udtryk, bliver børn og unge bedre til at vælge til 
og fra i en verden med utallige muligheder. 
De musiske, kreative og praktiske aktiviteter medvirker til, at alle elever får 
mulighed for at udvikle flest mulige sider af sig selv. Elevernes kreative sider 
skal udvikles i et tæt samspil med de øvrige færdigheder.12 Evalueringsgruppen 
har oplevet, at dette er sket på de hold, hvor vi har været på besøg. 
 
 
Overfor de kunstneriske forløb står de videnskabelige forløb, hvor eleverne fx i 
historie arbejdede i forskellige faser med deres nysgerrighed og undren, 
indsamling af informationer, produktion og arbejdsforløb samt præsentation 
og evaluering. Der blev benyttet erkendelses- og formidlingsformer med særlig 
betydning for faget historie fx museers udstillinger og aktiviteter og 
rekonstruktioner af historiske situationer. 
 
Om den faglige gevinst ved deltagelsen i rygsækugen svarer lærere i 
spørgeskemaet f.eks: 

 Jeg har noget i gang efterfølgende på vores pædagogiske servicecenter, 
så film kan integreres bedre i undervisningen. 

 Den faglige gevinst i biologiforløbet var brugen af laboratorieudstyr, 
praksis og teori godt koblet sammen og mødet med fagfolk gav en 
oplevelse af, hvad det eleverne lærer i skolen kan bruges til. 

 Det faglige i rygsækugen blev ikke bare noget vi lærere fortalte 
børnene – de oplevede fagligheden på egen krop. 

 Der bliver givet en ny vinkel på den faglige tilgang, som jeg kan bruge 
nu i min undervisning. 

 Som lærer har jeg fået meget bedre kendskab til den enkelte elevs 
spændvidde og viden. 

Flere angiver et fagligt højt niveau i rygsækugen som et godt supplement til 
lærerens faglighed. 

                                                
12 Undervisningsministeriets Faghæfte Elevernes alsidige personlige udvikling fra 
afsnittet Mange måder at lære på. 
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Der bliver i spørgeskemaet også spurgt ind til andre gevinster end de faglige. 
Af sociale gevinster angiver lærerne, at ugen betyder meget socialt for hele 
klassen. 
Af personlige gevinster fortælles om elever med lav social status i klassen, der i 
ugens løb fik mulighed for at vise andre sider af sig selv. Dette blev mødt med 
anerkendelse af både kammerater, lærer og kunstner, hvilket giver selvtillid for 
den enkelte fremover. Det blev en personlig sejr at kunne gennemføre noget 
der var svært. Men de personlige gevinster angives også at have betydning for 
en meget bedre faglig forståelse i det daglige arbejde. Således får kulturelle 
læringsprocesser afsmittende effekt på mere traditionelle fag. 
Det er en bemærkning specielt for dans, at der kunne have været endnu større 
sociale gevinster, hvis der havde været fokuseret mere på processen frem for på 
produktet. Men en anden lærer beskriver, at det at skulle afslutte med en lille 
forestilling var en utrolig oplevelse.  
 
En enkelt lærer kan ikke fremhæve gevinster, men understreger også, at det 
generelt er en problematisk klasse at arbejde med.  
 
 
Når oplevelser bliver til erfaring 
Som beskrevet tidligere er der forskel på oplevet viden og på forstået viden. 
Parallelt hermed finder vi det væsentligt at gøre opmærksom på, at der er 
forskel på kulturelle oplevelser og kulturelle erfaringer. Vi vil tillade os at 
konkludere, at hvor elever på baggrund af kulturelle oplevelser får mulighed 
for at gøre sig kulturelle erfaringer med kulturelle processer, der kan man tale 
om kulturel læring. 
 
Vi har valgt at knytte an til David Kolbs13 erfaringsbaserede læringsbegreb, der 
beskriver, hvordan oplevelser bearbejdes til erfaringer og dermed omdannes til 
erkendelse. 
Vi ser en progression i den kulturelle læring, som baserer sig på oplevelser og 
indtryk, erfaringer og aftryk og endelig skaben og udtryk. 
 
Kulturel læring er som tidligere beskrevet væsentlig, fordi den tilbyder viden 
om nye sider af tilværelsen: dels faglig viden om den pågældende kunstart 
(essensen) og det tilsvarende skolefag (trinmål), dels social viden knyttet til 
fællesskabet og samarbejdet om kunsten og endelig elevernes personlige viden 
om, hvorvidt det har rykket ved dem som menneske at møde netop denne 
kunstner. 
 
Det er evalueringsgruppens opfattelse, at rygsækforløbene i høj grad giver 
anledning til kulturelle erfaringer, og at de deltagende lærere i videst muligt 
omfang har knyttet an til disse erfaringer i den almindelige undervisning, 

                                                
13 Illeris m.fl: mennesker, udvikling, læring OBS 
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således at omfanget af erfaringerne får lov til at vokse set fra elevernes 
perspektiv. 
 
Vi kan konkludere at de enkelte forløb i sig selv rummer både oplevelser, 
erfaringer og skabelsesprocesser. Derudover kommer at de samlede 
rygsækforløb kan beskrives som en oplevelse, der kan tages med hjem i klassen 
og bearbejdes som en erfaring for at give anledning til nye erkendelser. 
 
En lærer siger i interviewet: ”Jeg har faktisk ændret hele min undervisningsplan 
efter det her, fordi der var et virkeligt stort engagement. Det har udviklet sig 
siden, og jeg har holdt fast i hele den store viden de fik om genetik, så det har 
givet stof til arbejdet med det hele menneske, og vi har taget den filosofiske 
tilgang med også. Det ville være helt forkert at begynde at undervise i noget 
andet, fordi eleverne hele tiden vender tilbage til det de lærte i projekt rygsæk. 
Jeg havde aldrig selv kunnet få dem op på det niveau.” 
 
En lærer fortalte ved et besøg i billedkunstforløbet, at hun nu havde 
undervisning med hjem til billedkunstundervisningen til resten af skoleåret og 
til de andre klasser på skolen, som hun underviste i billedkunst. 
 
Således afstedkommer den kulturelle læreplan i sin nuværende form 
muligheden for kulturelle oplevelser, kulturelle erfaringer og kulturelle 
skabelsesprocesser og dermed kulturel læring.
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”Det er nødvendigt for børn at opleve 

skaberglæden og derved opleve at de kan gøre 

en forskel” 

Hans Henrik Knoop. Hjerneforsker. 
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4. Akt: Om resultaterne 
 
Dette afsnit i rapporten vil uddybe det argument for at implementere den 
kulturelle rygsæk, der drejer sig om, at det er udbytterigt for både lærere og 
elever at arbejde på denne måde. 
 
Det er evalueringsgruppens indtryk, at alle deltagere i den kulturelle rygsæk er 
blevet klogere og har udviklet sig i mange dimensioner. Der er tale om en 
faglig udvikling, en personlig udvikling og en social udvikling. 
 
Elevernes udbytte 
Det er evalueringsgruppens opfattelse, at forløbene i den kulturelle rygsæk har 
givet eleverne en stor viden om de enkelte kunstarter. 
 
Der er tale om læring på mange niveauer, og vi kan konkludere, at eleverne 
både kropsligt og intellektuelt har beskæftiget sig med fagenes kerne. 
 
I billedkunst har de fået en lang række teknikker til at male. 
Musikeren siger at ”eleverne har lært, at musik er andet og mere end bare 
musik.” 
I dans har de lært om musik, rytme, bevægelse og kropsligt udtryk. 
I historieforløbet har eleverne fået en konkret viden om forholdene i 1920erne 
relateret til skolegang og ligestilling. De har mærket en lærer-elev relation 
anno 1920 på egen krop. 
I litteratur har eleverne lært om at skrive fiktion, om procesorienteret skrivning 
og om at give feedback. 
Science-forskeren beskriver, at eleverne har lært om ”en række fødevarers 
historie, at de kan se anderledes ud. Om den nyeste genteknologi, om 
gensplejsning og om virus.”  
Filmforløbet har også tilbudt både viden om filmens historie og skabelse og 
konkret afprøvning af værktøjerne. 
 
Udover det har eleverne udviklet sig i forhold til kunstens metoder; de har fået 
fornemmelse af at arbejde med deres fantasi og med deres krop. 
 
De har oplevet at være i en skabende proces uden et definitivt krav om et 
produkt. 
 
I vores klassesamtaler er det tydeligt, at forløbene har sat sig spor. 
 
3. klasse på Hjortespring Skole fortæller, at de har lært ”at tromme, arbejde 
med rytmer, mimisk sprog, et par sange og lege og at spille på trommer”.  
De fortæller også, at de i billedkunstforløbet i 2.klasse ”lærte at tegne 
forskellige dyr, arbejdede med lærreder og abstrakte malerier og lavede et 
stort fællesbillede, som de stadig har i klassen.” De fortæller også ”at de stadig 
bruger mange teknikker og er gode til farvelære”. 
Vi bider mærke i at de husker det så tydeligt mere end et år efter forløbet. 
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I 4. klasse på Engskolen siger eleverne om dans, at ”de har lært at bruge 
kroppen i stedet for munden”. En siger ”jeg gad ikke rigtig til dans, men så så 
jeg Mark og tænkte: ”Det der skal jeg lære”.” 
 
En 5.klasse på Hammergårdskolen fortæller, at de på skolen efterfølgende ”har 
inddraget udenadslære som en måde at lære på – ligesom man brugte det i 
1920’erne.” 
 
En 5.klasse fortæller om deres danseforløb i 4.klasse, at de tit tænker på 
forløbet. De er enige i, at det ændrede klassen til det bedre. Der kom et større 
sammenhold i klassen, og de blev bedre til at arbejde sammen med dem, de 
ikke normalt arbejdede sammen med.  
 
6.klasse på Hjortespring Skole siger selv, at ”de har lært at skrive bedre. At 
planlægge historien, at gøre mere ud af det, at skabe bedre handlinger, at 
finde bedre overskrifter, at gøre tidsbeskrivelsen bedre, at bruge en 
spændingskurve, at komme fyld på historien og at skrive videre på noget, som 
andre har lavet.” 
 
En 7.klasse på Lindehøjskole fremhæver at de i scienceforløbet har ”lært utrolig 
meget om gensplejsning og biologi”. En har ”fået lyst til at blive laborant” og 
en anden synes at niveauet i klassens biologiundervisning er blevet væsentligt 
hævet. Endelig er der en pige der siger, at hun ”ikke tidligere interesserede sig 
for biologi, men at hun nu synes at undervisningen er spændende og hun 
følger med når der er noget om det i medierne”. 
Fra sidste års arbejde med litteratur husker eleverne de elementer der blev 
arbejdet med i skriftlig fremstilling. De fremhæver de forskellige 
læringsstrenge, som forfatteren anvendte: at lytte til musik, at ”sove” på 
madresser (vegetere/reflektere). ”Forfatteren har forstæket min interesse for at 
skrive selv”, sagde en af eleverne. 
 
I 8.klasse på Lindehøjskolen har eleverne været glade for filmforløbet, og 
udtaler at ”de har lært om filmens historie, om hvilket persongalleri der er med 
omkring en film, en masse om at samarbejde, og at det at lave en film var 
meget sværere og mere tidskrævende, end de troede. 
 
Så det fremgår af elevernes umiddelbare tilbagemeldinger, at de selv oplever at 
være blevet klogere af forløbene i den kulturelle rygsæk. De har mærket 
forskellige måder at få fat i forskellige sanseindtryk. På den måder lader 
kunstneren dem komme tæt på den kreative proces. 
 
Det er også et fællestræk i klassesamtalerne, at eleverne er blevet kastet ud i 
noget, som de ikke havde nogen forestillinger om eller erfaringer med på 
forhånd ”jeg skulle prøve noget jeg aldrig havde prøvet før”, samt at mødet 
med den professionelle kunstner har gjort stort indtryk. En klasse fortæller om 
deres forløb ”vi var nede hos Henrik Nilaus på biblioteket, der skulle vi lære 
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noget om at skrive”. Ligeså i 4. klasse hvor en pige siger: ”Vi havde ham der 
Mark, der var Joe i City of Angels. Vi skulle danse”. Kunstneren først og så 
forløbet bagefter. 
 
Lærernes udbytte 
De allerfleste af de deltagende lærere har udtrykt stor begejstring for forløbet, 
ikke mindst fordi de også selv har været i en udbytterig læringsproces. 
Også lærerne har udtrykt stor begejstring for både den faglige dimension ”jeg 
kunne aldrig selv have lavet så intenst og fagligt kvalificeret forløb” og for den 
positive medlæring i form af små og store sociale og personlige succeser. 
En lærer beskriver arbejdet med denne medlæring: ”En elev, der har det meget 
svært, og som i dagligdagen opfatter f.eks musiktimerne som meget svære at 
komme igennem – han får faktisk tårer i øjnene. Han kom ud over de grænser 
og kom ind efter frikvartererne med græs på knæene og total svedt. Det var 
bare så dejligt. Det betød meget for ham på det personlige plan. Så de nye øjne 
på ham har betydet meget, og det at alle eleverne i klassen var helt nye til det, 
vi skulle i rygsækugen, så alle stod lige fra start.” 
 
Vi kan konkludere, at der er tale om læring på jobbet, når læreren er med sin 
klasse til et rygsækforløb. En læring som både klassen og andre klasser nyder 
godt af efterfølgende. 
”Forløbet i billedkunst i 2. klasse gav mig som lærer mulighed for at se, 
hvordan en helt anden tilgang, end den jeg altid selv har brugt til teknikker 
ved tegne- og malearbejde, rykkede børnene rent fagligt. Så nu hvor vi er 
tilbage i undervisningssituationen på skolen, kan jeg ligeså godt arbejde videre 
med børnene herfra. Der er faktisk ikke børn i min klasse, der nu et helt år efter 
synes, at de ikke kan tegne. Og teknikkerne bruger jeg selvfølgelig også i mine 
andre klasser i billedkunst. En rigtig god efteruddannelse for mig.” 
 
Læring forankres allerbedst, når man skal lære andre det, man selv har lært. En 
læreproces som gælder både børn og voksne. For læreren er praksisnærheden 
blevet et afprøvningsområde, der har kvalificeret lærerens kompetencer. 
 
Et par lærere mener, at man ville give udbredelsen af lærernes viden og 
erfaringer bedre betingelser, hvis der på skolen havde været flere lærere til det 
samme projekt. Eller som en lærer konkret foreslår: at vi havde fået mulighed 
for efterfølgende at mødes med lærerne fra de andre skoler, der havde 
deltaget i samme forløb – og gerne sammen med kunstneren. Disse 
praksisfællesskaber vil i høj grad kunne danne grobund for lærernes 
kompetenceudvikling 
Ved udstillinger på skolen af børnenes arbejde, har nogle af de deltagende 
lærere selv valgt at fortælle andre faglærere om de kunstteknikker, der 
umiddelbart vil kunne bruges i undervisningen fremover. 
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På et MED-møde i februar 2007 med temaet kompetenceudvikling, blev der 
givet et bud på lærerens mulighed for professionalisering14 : 
 

 Konkrete oplevelser og erfaringer fra praksis 
 Refleksioner over det  
 Hvad kan man gøre ved det? Hvad vil jeg/vi gerne lære? 
 Problemstillinger formuleres 
 Eksperimenter og afprøvning. Dokumentation fx portefolio 
 Didaktisk samtale 
 Opfølgning 

 
Som det fremgår af ovenstående har rygsækforløbene en sådan karakter, hvis 
de fx udvides med en reflekterende samtale mellem lærer og kunstner. Dermed 
rummer forløb af rygsækkarakter et stort potentiale for kompetenceudvikling. 
 
I et spørgeskema er lærerne blevet bedt anføre, hvorvidt rygsækforløbet 
betragtes som selvstændigt forløb/kursus for klassen, en integreret del af 
undervisningen, inspiration til den daglige undervisning, som efteruddannelse 
eller som en social begivenhed.  
Flere lærere angiver flere prioriteter på ovennævnte. 

 Musik 
I spørgeskemaet skriver et par lærere, at ugen har givet anledning til 
efterfølgende at bruge noget af konceptet. 
 Dans 
Kan nu inddrages i fremtidige teaterprojekter. Børnene har set andre sider 
af sig selv og hinanden, og kan efter rygsækugen ændre holdning til 
hinanden – altså en social gevinst. Lærere udtaler i spørgeskemaer, at der er 
givet inspiration til at medtænke området i idrætsundervisningen. Dans 
anvendes som en integreret del af musikundervisningen 
 Litteratur 
Eleverne blev meget inspirerede, så det er nemt at fortsætte arbejdet i 
klassen bagefter. 
 Science 
Har været integreret i undervisningen for at forberede eleverne fagligt. 
Inspirationen fra en professionel har givet stor respekt hos eleverne for 
fagområdet biologi 
 Film  
Det er integreret i undervisningen, da børnene nu har kendskab til filmens 
virkemidler og har givet inspiration, fordi de nu begejstres for film. 
 

 
 
Udbyttet for både lærere og elever kan konkluderes at være stort.

                                                
14 Efter oplæg af Martin Bayer februar 2007 
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Kulturledernes udbytte 
 
Kulturledernes rolle har været meget forskellige, nogle har været mere aktive 
end andre, nogle har fungeret som værter, andre er gået ind i forløbet med liv 
og sjæl. 
 
Hjortespring bibliotek siger blandt andet ” Vi har lært en masse af at være med 
i Den Kulturelle Rygsæk, om blandt andet hvad vores rum kan, og hvad vi ideelt 
kan tilbyde, når vi samtidig skal være en fungerende arbejdsplads” 
 
Musikskolen siger blandt andet ” Vi synes det har været meget spændende at 
følge med i hvad kunstnerne har haft børnene igennem, hvordan de har grebet 
hele musikkens væsen an, det har været meget lærerigt at se hvordan man som 
kunstner kan indføre børnene i musikkens verden og få musik ud af det, uden 
nødvendigvis at have forudsætninger for det inden man går i gang. F.eks mht  
Thomas Sandberg, som lavede musik lyde/rytme ud af alting, lige fra papir til 
gelænder lyd, sammen med børnene. De var helt opslugte, og fik virkelig 
indblik i musikkens væsen uden i forvejen at have nogle forudsætninger. Det 
var interessant, og en ny måde at angribe musik på end vi er vant til.” 
 
Ved en del af klassesamtalerne er der børn, der har givet udtryk for, at de er 
startet til fx billedskole eller musikskole. Hjortespring Bibliotek fortæller at de 
konkret har fået flere lånere i 6.klasse. Derudover har en forældregruppe 
efterlyst et kommunalt dansetilbud som kunne videreføre elevernes inspiration 
og motivation efter danseforløbet med Mark.  
Vi kan altså konkludere at et forløb som rygsækken også tjener det formål, at 
børnene får opbygget et kulturelt landkort over deres by. Rent fysisk vil de i 
løbet af deres skolegang møde Herlev Kommunes kulturinstitutioner – on 
location, og det kan være medvirkende til at stimulere deres nysgerrighed.  
Så kulturinstitutionerne kan ved deres deltagelse bidrage til den kulturelle 
sammenhæng i Herlevbørnenes barndom, foruden at rygsækken må betragtes 
som en spændende måde at udvide kundegrundlaget på. 
 
Kulturinstitutionerne vil fortsat gerne deltage i rygsækken, også ved at lægge 
hus til. Dog er det tilfældet at forløbene i fx Medborgerhuset har ”spærret” for 
anden indtægtsgivende virksomhed, hvilket selvfølgelig kan blive et problem, 
hvis projektet udvides til at omfatte alle Herlevs skoleklasser.
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”Sammenhæng mellem de forskellige institutioner, skoler og foreninger kan skabe røde tråde i 

børnenes og de unges liv og hverdag. (…) Her kan og bør kulturen være det, der giver børnenes 

hverdag en ekstra dimension - en fælles ånd så at sige”.  

Per B. Christensen. Formand for Børne- og Kulturchefforeningen. 
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Finale: Evalueringsgruppens anbefalinger 
 
Dette sidste afsnit handler om at Rygsækken bør have en fremtid i Herlev 
Kommune. På baggrund af den samlede evaluering, anbefaler gruppen at: 
 
Formålet med rygsækken skal være klart og tydeligt for alle deltagere: 
 
Rygsækken er den struktur, der sikrer implementeringen af den kulturelle 
læreplan. 
 
Formålet med den kulturelle læreplan er: 
 

1. At styrke de kulturelle sammenhænge i børns liv. 
2. At styrke et meningsfuldt tværgående samarbejde mellem de lokale 

kulturinstitutioner og folkeskolen. 
3. At sikre et professionelt kulturtilbud til alle børn i folkeskolen, via vore 

egne kulturinstitutioner. 
 

Den kulturelle læreplan bør vedtages på linje med de fælles kommunale 
læreplaner i dansk, matematik og den pædagogiske rammeplan. 
 
Ved at implementere den kulturelle rygsæk som strukturen omkring den 
kulturelle læreplan, sikres det, at alle Herlevs børn gennem deres skolegang 
møder en systematisk, bevidst kunst og kulturformidling. Derudover gives der 
plads til metodeudvikling kulturinstitutioner og skoler imellem. 
 
Evalueringsgruppen anbefaler at: 

 Den kulturelle rygsæk implementeres, så alle elever på Herlevs skoler 
kan få glæde af den 

 Der arbejdes videre med den endelige form frem til skoleåret 2008/09 
 
Den endelige organisations- og tidsplan for dette arbejde må laves, når 
Rygsækkens fremtid er afklaret. 
 
Evalueringen viser derudover at: 
Det skal overvejes hvilke timer der går til rygsækforløbene. For små fag er 20 
timer på årsbasis en stor andel, og det betyder faktisk at muligheden for at 
arbejde videre med rygsækforløbet i skolen mindskes, fordi en 3.klasse måske 
har brugt hele periodens musiktimer på en uge.  
Evalueringsgruppen vil derfor anbefale at: 

 Timer tages af det samlede timetal som fagblokken har– dvs forbruget 
fordeles over tre år. 

Eller 
 Alle fag bidrager med 1/40 del af det samlede timetal på klassetrinnet. 

 
Det skal overvejes hvilken lærer der deltager i rygsækforløbene. Klasselæreren 
har en god mulighed for at støtte forløbet socialt. Faglæreren har en god 
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mulighed for at tage forløbet ”med hjem” og arbejde videre, samt for 
personlig kompetenceudvikling. 
Evalueringsgruppen vil anbefale at: 

 det er faglæreren der deltager, for at sikre at et ugeforløb ikke bliver et 
”frikvarter”. Det er vigtigt at det er den samme lærer der deltager hele 
ugen. For nogle klasser vil en yderligere lærer/pædagog være en stor 
fordel. 

 
  
Det skal overvejes hvor mange timer læreren skal bruge: 
Til et ugeforløb, vil hovedelementerne være: 
Forberedelse: 2 timers intromøde  
Deltagelse: 20 timer 
Didaktisk refleksion: 2 timer sammen med kunstner og øvrige faglærere. 
Efterbearbejdning vil fortsat være op til den enkelte lærer og klasse. 
Evalueringsgruppen anbefaler at: 

 et rygsækforløb udløser 20 undervisningstimer, hvortil 
forberedelsestiden bruges sammen med kunstneren og øvrige faglærere 
før og efter forløbet. Vi kan gøre opmærksom på, at såfremt det er 
faglæreren der deltager, og såfremt faget bidrager med 20 timer, så er 
deltagelse i rygsækforløb ikke en ”ekstra byrde”, men en aflastning. 

 
Kompetenceudvikling: Rygsækken har for mange af de deltagende faglærere 
været ”læring på job”. Denne dimension kan udbygges med fx 
netværksdannelse, fælles refleksion og gensidige udfordringer. 
Der kan ligge et økonomisk potentiale for rygsækken ved at medtænke denne 
dimension. 
 
Det er af største vigtighed, at skolerne deltager aktivt i denne stillingtagen for 
at sikre den nødvendige opbakning til en videreførelse af den kulturelle 
rygsæk. 
 
Det skal overvejes, hvor opgaver vedrørende rygsækken skal placeres 
Tovholder på det samlede projekt har været Tina With Vedelsby. Kulturchef 
Kirsten Frandsen har været økonomisk ansvarlig. Derfor har Rygsækkens 
økonomi og administration i øvrigt været placeret på biblioteket. 
 
Tovholderens opgaver har været den samlede planlægning, fundraising, 
kontakt til deltagere, ansættelse af kunstnere, koordinering med 
kulturinstitutioner, mødeafholdelse, udarbejdelse af regnskaber og 
budgetopfølgning til både skoler og kunstnere. 
Skolekonsulent Lene Holstein har taget del i nogle af opgaverne vedrørende 
skolerne. 
Undervejs er det derfor blevet klart, at der er fordele ved, at skolekonsulenten 
varetager den fulde kontakt til skolerne. 
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Som anført i midtvejsnotatet fra april 2007, er administrationen af rygsækken 
”gledet ind” i bibliotekets drift med et timeforbrug på 400 timer. Ved en 
udvidelse af aktiviteterne vil det på trods af erfaringen med opgaven ikke være 
urealistisk, at opgaven fortsat kræver et timetal i omegnen af dette.  
 
Evalueringsgruppen vil ift implementering af rygsækken anbefale at: 

 Tovholderfunktionen etableres som et tovholderpar, så opgaven deles i 
en kultur- og en skoledel. Børnekulturkonsulenten varetager opgaver og 
kontakt vedrørende kunstnere og kulturinstitutioner samt 
planlægningen af forløbene. Skole/udviklingskonsulenten varetager 
opgaver og kontakt vedrørende skoler og lærere.  

 At de økonomiske opgaver enten fortsat placeres på biblioteket – eller 
deles på linje med koordineringen, således at en del af 
administrationsopgaverne overgår til BKF. 

 
 
Det er væsentligt, at det samlede projekt i forbindelse med en implementering 
af rygsækken beskrives med hensyn til organisation, opgaver, økonomi og 
samarbejdsstrukturer.
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”Om 10 år er det vigtigere at kunne fortolke, 

omdanne, skabe og bruge mange forskellige 

kommunikationsmetoder end at kunne modtage 

faktuel viden. Det er vigtigere at kunne vurdere 

kritisk end at kunne efterligne, og vigtigt både at 

kunne samarbejde og konkurrere. Den kreative 

tankegang er nøglen til disse færdigheder.” 

Lars Liebst. Formand for Kunstrådet. 
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Ekstra-nummer 
 
 
Vi er blevet udvalgt til at være modelkommune på børnekulturområdet. 
Nogle af de erfaringer, det er meget vigtigt, at vi husker i den følgende proces 
på 0-6 års området er: 
 
Ejerskab til processen hos institutionerne (kommunikation, medbestemmelse). 
Institutionerne skal meget tidligt deltage i planlægnings arbejdet, de skal 
informeres grundigt om forløbet og der skal skabes realistiske forventninger til 
arbejdsbyrde og resultater. 
 
Kendskab til en kulturel læreplan. 
Der skal udarbejdes en ligeså grundig kulturel læreplan for 0-6 års området, og 
den skal være kendt af deltagerne.  
 
Forberedelse med kunstnerne. 
Evalueringen har vist hvor vigtigt det er at deltagerne (her pædagoger og 
kunstner) får tid til at forberede forløbet sammen, så der er enighed om 
rollefordeling, indhold og mål i processen. 
 
Fælles refleksion efter forløbet. 
Erfaringsdeling – netværksdannelse. Forløb af denne karakter har også et 
kompetenceudviklende perspektiv for de deltagende voksne. Der skal gives tid 
og rum til erfaringsudveksling mellem de professionelle voksne. 
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         Bilag 
Kulturel læreplan 

Klassetrin. Aktuelle trinmål Essens – Kunstens væsen Aktivitets kompetencer  
Til kunstner. 

2 klasse 
  Billedkunst 

Fremstille skitser og billeder på 
baggrund af følelser, fantasier 
og iagttagelser Tegne og male 
med vægt på fortælling. 
Anvende tørre og våde farver i 
plant billedarbejde med enkle 
teknikker bl.a. inden for 
tegning, grafik, maleri, collage 
og foto Anvende forskellige 
rumlige former, først og 
fremmest i modelleret og 
sammensat form, bl.a. i ler. 
Anvende computerens 
billedskabende muligheder i 
maleprogrammer. Gemme og 
hente billedfiler i forbindelse 
med billedarbejde. Anvende 
enkle farveblandinger 
Eksperimentere med form, 
farve, komposition med vægt 
på billedfortællinger. 
Eksperimentere med enkle 
teknikker, materialer og 
værktøjer. Kende til enkle 
arkitektur- og designudtryk, 
først og fremmest i bygninger 
og brugsting Deltage aktivt i 
billedarbejde både i grupper og 
selvstændigt. 

Æstetik /funktion. At se, lære, forstå, 
erkende. Form, farve, materialer, 
historie. At skabe, give udtryk, 
kommunikere, erkende, bruge 
redskaber, som formgivning, farvelære, 
teknikker, materialelære. Være kreativ 
og have fantasi. 

Arbejde kunstnerisk, dvs. arbejde som  
kunstner med børn, 
Guidede kunstudstillings besøg, 
Materialelære, 
Form og struktur på billeder 
Forgrund, mellemgrund og baggrund 
Strukturere fantasi til fortællende billeder, 
Billedfortællinger. 
Dvs kunne opfylde essens, som gælder for  
alle fagområderne 
 
 

3. klasse 
Musik 
 

Udøvelse: 
Fælles musikalsk udførelse 
Samspil 
Forsk. Musikinstr. 
Stemme 
Enkelt improvisation. 
Komposition 
Arrangement 
Aktiv lytter 
Melodi, formforløb, 
instrumentkendskab, musikhist, 
musikkens funktion. 

Harmoni og rytme, følelser, påvirkning, 
forløsning. Basal pulsfornemmelse, 
livsrytme, musikken som påvirker både 
fysisk og psykisk, stimulerer 
fælleskabsfølelse. Samspil, solo spil, 
improvisation,- at give slip,  nøjagtighed, 
teoretisk lære, teknisk kunnen 

Arbejde kunstnerisk, dvs. arbejde som 
kunstner/musiker med børn, 
 
Rim-remser. 
Slagtøj. 
Danse-lege. 
Lytning. 
Koncertoplevelser. 
Blokfløjte 
Sang-solo 
DVS kunne opfylde essens 
som gælder for alle fagområderne 
 

4 klasse 
Teater 

Dramatisere 
Opleve 
Meddigtning 
Fortolkning 
Forståelse 
Genre 
Handlingsforløb 
Kommunikation 
Fortællende og informative 
billeder. 

Formidle følelser, fortælle en historie,  
kunne fremstille en anden end den man 
selv er, lære sig selv at kende, sprog, 
intonering, kropssprog, turde være 
nøgen, undersøge sig selv, forstå andre  
virkeligheder, dialog, scenisk udtryk, 
samspillet mellem aktør og publikum.  
Fysisk tilstedeværelse. 

Arbejde kunstnerisk, dvs. arbejde som 
kunstner/skuespiller el. lign med børn, 
Opleve, være åbne, 
Mærke følelser, 
Fortælle, høre 
Historie 
Små forsøg på at sætte sig ind i andres  
følelser og formidle det. 
Oplevelse af det fiktive jeg. 
DVS kunne opfylde essens 
som gælder for alle fagområderne 
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        5 klasse 
        Historie 

Hverdag i andre kulturer 
Sammenhænge i sundhed 
sygdom fattigdom og rigdom. 
Udviklings og 
forandringsprocesser 
Betingelser for varefremstilling 
Lave tidsfrise og finde sig selv 
Fortid nutid fremtid 
Generation og levealder 
Tidsepoker 
Udpege synlige spor fra fortiden 
Udtrykke egne holdninger til 
historiske begivenheder. 
Skabe fortællinger ud fra 
historisk viden. 

Søgen efter viden 
 i fortiden, Skriftlige 
 kilder, gravninger, tegninger i naturen, 
målinger, videnskabelige undersøgelser, 
kategorisere, nøjagtighed, 
omstændigheder og forståelse herfor, 
formidling, finde nye sammenhænge, 
finde rødderne, identitet. 

Arbejde videnskabeligt, dvs. arbejde som 
historiker/arkæolog med børn, 
Lette gravninger 
Nysgerrighed 
Begejstring 
Nøjagtighed. 
Finde rødderne 
Lette målinger 
Tegninger i  
Naturen. 
Let kategorisering 
DVS kunne opfylde essens 
som gælder for alle fagområderne 

       6 klasse 
      Litteratur 
 

Fremlæggelse. Fortælling, 
oplæsning, 
Bruge krop og stemme som 
udtryksmiddel, læse 
skønlitteratur, læse og gengive 
andres. Skive fiktive tekster i 
forskellige genrer. 
På computer. Give respons på 
tekster. 
Kende sprogets poetiske 
funktion. Forholde sig til sprog 
og sprog brug. Kende brugen af 
sproglige virkemidler. Genrer. 

At kunne fortælle en god historie. Lyst-
trang til at komme af med en historie, 
research, præge – meninger, viden, 
oplevelse, genrebestemmelse, planer, 
virkelighed –fantasi, udtryksform, 
proces, skriftlig formidling. Møde 
forfatter, selv være forfatter / fortæller. 
Skrivegreb. Historieopbygning, plot 

Arbejde kunstnerisk, dvs. arbejde som 
kunstner/forfatter med børn, 
Lytte, fortælle ud 
Fra egne erfaringer 
Skrive enkle tekster ud fra 
Egne erfaringer 
Indsamle stof til 
En fortælling. 
Skrive ud fra viden 
Følelser og  
Fantasi. 
Systematisere stof, begrundelse 
Respons på proces. Skrive kronologisk. Se 
forskellige genrer. 
Skelne mellem virkelighed og fantasi 
DVS kunne opfylde essens 
som gælder for alle fagområderne 

        7 klasse 
        Biologi/ 
        Natur 
        Teknik 

Fødeoptagelse, respiration, 
vækst, bevægelse. Organismers 
systematiske tilhørsforhold. 
Tilpasninger i bygning, funktion 
og adfærd til forskellige 
levesteder og levevilkår. 
Naturlige og menneskeskabte 
ændringer i økosystemer. 
Fotosyntese, fødekæder og 
stofkredsløb Cellers bygning og 
funktion Dna og gener. Simple 
arveregler. Kønnet og ukønnet 
formering, herunder 
betydningen af genetisk 
variation Artsdannelse, livets 
udvikling og den biologiske 
mangfoldighed. Den biologiske 
mangfoldighed i et 
naturområde Enkeltorganismer, 
sammenhænge og 
sammenligninger til andre 
naturområder Menneskets 
produktive og rekreative 
udnyttelse af naturområdet. 

Se - Finde sammenhænge i naturen. 
Se sig selv i sammenhæng med naturen. 
Forbrug, energi, forurening, 
naturbeskyttelse.  
Forundring/ 
nysgerrighed. 
Forsøg ,undersøgelser, Forskning, 
Kategorisering. 

Arbejde videnskabeligt, dvs. arbejde som 
biolog/fysiker med børn, 
Forundring 
Nysgerrighed 
Forsøg/ 
undersøgelser 
Naturbeskyttelse 
Forurening. 
Forbrug. 
Opstilling af  
Hypoteser og metoder. 
Energi. 
Videns  
Søgning 
Handle kompetencer. 
DVS kunne opfylde essens 
som gælder for alle fagområderne 
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       8. klasse. 
        Dansk/ 
        Film/  
        Medier. 

Udtrykke mundtligt i genrer. 
Udstykke fantasi, følelser, 
tanker erfaringer, viden. Bruge 
virkemidler. Sprog som middel, 
vise indsigt, fortolke og 
perspektivere, kende genrer, 
Fremstillingsform i andre 
udtryksformer i samspil med 
andre. Udtryk i billeder og lyd. 

Levende billeder, et ekstra øje, klippet 
virkelighed, manipulation, se, opleve en 
anden virkelighed, fortælle en historie., 
Klip, storyboard, filmvinklers 
virkemidler, spring i tid og rum. 
Historieopbygning 

Arbejde kunstnerisk, dvs. arbejde som 
kunstner/filmmager med børn, 
Filmoplevelse. 
præsentation af filmens evne til at  
manipulere med virkelighed 
Enkelt forståelse for hist. 
Afprøvning af virkemidler og snyd/ 
manipulation. 
Historieopbygning. Virkemidler.  
Spring i tid  og rum. Historieopbygning  
med lette plot. Forholde sig kritisk  
til mediet og dets muligheder.  
Både som manipulator og  
fortælleredskab. 
Skabe korte sekvenser. 
DVS kunne opfylde essens 
som gælder for alle fagområderne. 
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Fagenes trinmål 
Her er medtaget de aktuelle trinmål fra fagene som  vi har  iagttaget 
arbejdsforløb med. 
 
Musik sammenholdt med trinmål 
I forhold til området Musikudøvelse har vi set eleverne deltage opmærksomt og 
med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse. De har  
deltaget i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser og anvendt 
musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle 
sammenspilsarrangementer. Relevante instrumenter er inddraget i forbindelse 
med melodispil 
 
I forhold til området Musikalsk skabenhar vi set eleverne anvende krop, 
stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde. 
De har sammensat enkle forløb med musik, billeder, bevægelse og 
dramatisering i fællesskab med andre 
 
Historie i forhold til trinmål 
I forhold til området Tid og rum har vi set eleverne placere begivenheder 
tidsmæssigt ”før”, ”efter” og ”samtidig med ” hinanden. Dvs de har benyttet 
relativ kronologi. Eleverne har arbejdet med at skulle give eksempler på 
tidstypiske fremstillingsformer og opfindelser, der er begrundet i udvikling af 
værktøj, materialer og videnskab 
I forhold til området Fortolkning og formidling har vi set eleverne 
inddrage spor fra fortiden i egne fremstillinger og fortællinger. De har 
etableret historiske scenarier i form af drama, rollespil og udstilling 
 
Dansk i forhold til trinmål (litteratur) 
I forhold til området Det talte sprog har vi set eleverne bruge talesproget 
forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og 
fremførelse og fremførelse. Der er arbejdet med at udtrykke sig mundtligt, 
udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende 
mundtlig form 
I forhold til området Det skrevne sprog – læse har vi set eleverne læse op og 
gengive egne og andres tekster i dramatisk form 
I forhold til området Det skrevne sprog – skrive har vi set eleverneskrive i fiktive 
og ikke-fiktive genrer, skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, 
fantasi, viden og følelser i en kronologisk form, skrive refererende, beskrivende, 
berettende, kommenterende og argumenterende  og skrive fra idé til færdig 
tekst. Eleverne har skullet give respons på andres tekster og modtage respons 
på egene tekster efter vejledning. 
I forhold til området Sprog, litteratur og kommunikation har vi set eleverne 
udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation. De har 
arbejdet med betydningen af sproglige virkemidler og viden om forskellige 
ordklasser og deres betydning for sproget. Der har været dialog om kendskabet 
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til forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog. Eleverne har 
arbejdet med genrer inden for fiktion og ikke-fiktion. 

 
 
Film 
Arbejdet i rygsækugen med 8. klasserne med film som tema viste i forhold til 
området Det talte sprog fra faget dansk et arbejde med brug af kropssprog og 
stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationsform. 
Eleverne har brugt hjælpemidler, der støtter kommunikationen og kunne gøre 
dem fri af manuskript. De har fungeret som mødeledere, og øvet sig i at skulle  
styre og konkludere. 
I forhold til området Sprog, litteratur og kommunikation fra faget dansk har vi 
set eleverne udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere 
komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk 
form. 
  
 
Biologi i forhold til trinmål 
I forhold til faget Biologi har vi set eleverne anvende begreber om livsytringer 
(fødeoptagelse, vækst, formering). De har sammenlignet forskellige typer 
organismer og deres livsbetingelser og arbejdet med levende cellers bygning og 
funktion. Der har været samtale om eksempler på arters tilpasninger. Gennem 
arbejdet med at skulle forklare vigtige typer af genteknologi, har eleverne 
skullet gøre rede for eksempler på menneskeskabte og naturlige ændringer i 
økosystemer og deres betydning for biologisk mangfoldighed. 
I laboratoriearbejde planlagde, gennemførte og evaluerede eleverne enkle 
undersøgelser og eksperimenter. Hertil anvendte de enkelt udstyr til 
undersøgelser og eksperimenter f.eks mikroskoper og udstyr til analyse af 
fysiske og kemiske forhold. 
 
 
Billedkunst i forhold til trinmål 
I forhold til området Billedfremstilling har vi set eleverne fremstille skitser og 
billeder på baggrund af følelser, fantasier og iagttagelser. De har anvendt tørre 
og våde farver i plant billedarbejde med enkle teknikker inden for tegning og 
maleri. Der er arbejdet med enkle farveblandinger og der er eksperimenteret 
med enkle teknikker, materialer og værktøjer. 
Eleverne skulle deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændigt 
I forhold til området Billedkundskab har vi set eleverne beskrive billeders 
indhold og historie i billedsamtaler. De har undersøgt og vurderet egne og 
andres billeder. 
  
 
Dans 
Danseugen har berørt en del mål fra undervisningen i idræt. 
I forhold til området Kroppen og dens muligheder har eleverne fået kendskab 
til  opvarmningens formål og udførelse og de har mimet og fortalt historier ved 
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hjælp af kroppen og rummet. Gennem hele ugen har de lært at udtrykke 
stemninger med kroppen.  
I forhold til området Idrættens værdier har eleverne i flere situationer skullet 
arbejde med at acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder og med 
at erkende egne reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet f.eks vrede, glæde, 
skuffelse og udmattelse  
De har skullet reflektere over og fortælle om oplevelser og situationer, hvor 
bevægelse indgår. 
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Bilag 3: Resumé af Historien om Den Kulturelle Rygsæk 
 
I efteråret 2003 sendte posten et brev af sted fra Herlev kommune, adressaten 
var Biblioteksstyrelsens udviklingspulje, med anmodning om tilskud til at 
projektmodne ideen om Den Kulturelle Rygsæk. I februar 2004 modtog Herlev 
kommune knapt 250.000 kr. dels til projektmodning af Den Kulturelle Rygsæk, 
dels til en ekstern evaluering af afviklingsdelen af projektet.  
I maj 2004 konstitueredes styregruppen til Den Kulturelle Rygsæk, og kom til at 
bestå af en repræsentant fra hver af de 7 involverede kulturinstitutioner, 
Billedskolen, Musikskolen, Medborgerhuset, Lokalhistorisk museum Hannes 
Minde, Biblioteket, Børnenaturcenter Kildegården, samt Herlev Teaterbio. En 
repræsentant fra hver af Herlevs 5 folkeskoler samt 1 specialskole. Engskolen, 
Elverhøjenskole, Lindehøjskolen, Hammergårdsskolen, Hjortespring skole, samt 
specialskolen Gammel Hjortespring skole. Tovholder i projektet var 
børnekulturkonsulenten, med hjemsted på Herlev bibliotek. Den økonomisk 
ansvarlige blev Kultur og bibliotekschefen mens den overordnede ansvarlige 
for hele projektet var Børne- og Kulturdirektøren. 
Senere under projektmodningsåret, fik styregruppen tilknyttet en 
skolekonsulent. 
 
I skoleåret 2004-2005 mødtes styregruppen med jævne mellemrum for at 
gennembearbejde hele fundamentet for afviklingen af Den Kulturelle Rygsæk.  
Hele kongstanken var at lave en kulturel læseplan fra 2-8 klasse, som dels 
sikrede at alle børn kom i kontakt med alle klassiske kunstarter gennem disse 
udvalgte skoleår, dels gennemarbejde hvor det bedst tænkelige tidspunkt for 
særligt fokus på hver kunstart ville ligge i forhold til klassetrin.  
Det blev til et dybdegående arbejde hvor der blev arbejdet med at 
sammenligne folkeskolens lærerplaner med den særlige kunstarts inderste 
væsen samt barnets udviklingstrin. 
Disse overvejelser dannede grobund for den læseplan resten af Den Kulturelle 
Rygsæks 2 årlige afviklings fase arbejde over. 
 
Af hensyn til økonomi var det ikke muligt at lade alle Herlev kommunes børn 
deltage i Den Kulturelle Rygsæk, men i stedet et spor fra 2 – 8 klasse på hver 
skole. I så vid udstrækning det var muligt og af hensyn til det 
forskningsmæssige sigte med Den Kulturelle Rygsæk, skulle det være de samme 
klasser der deltog i begge forsøgs år. For at det kunne lade sig gøre var det 2-7 
klasse det første afviklingsår, og 3-8 klasse det andet.  
 
I 2005 ansøgte børnekulturkonsulent og tovholder mange forskellige steder for 
at søge delvis økonomisk dækning for afvikling af Den Kulturelle Rygsæk.  
Det lykkedes Den Kulturelle Rygsæk at modtage ekstern støtte via dels 
Biblioteksstyrelsen, Kunststyrelsens Hus kunstner ordning, og Københavns amt, 
på om omkring 600.000 kr. 
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Ud over de 5 klassiske kunstarter, billedkunst, musik, dans, litteratur og film, 
valgte vi her i Herlev også at sætte fokus på de to videnskabelige og 
naturfaglige fag, historie og Natur/teknik. Det er to fag der i folkeskolen er 
særligt fokus på at forædle, og da vi mente, vi havde faciliteterne via vores 
kulturinstitutioner, kom de med. 
 
Yderligere blev formen på introduktionen til kunsten fastsat. Alle forløb skulle 
vare en uge med 4 – 5 timers koncentreret arbejde om dagen, med en top 
professionel kunstner. Alle børn skulle bringes væk fra skolen og ned på den 
relevante kulturinstitution for at gennemgå forløbene i så autentiske 
omgivelser ( tæt beslægtet med den givne kunstarts element) som muligt. 
  
Det blev besluttet at alle forløb af hensyn til planlægning i folkeskolen, skulle 
afvikles de to følgende år i forårs semesteret. 
 
Alle forløb blev planlagt, alle kunstnere fundet, alle forløb introduceret ved et  
introduktionsmøde mellem kunstnere og de involverede lærere til de klasser 
der skulle deltage. 
 
Den 4 januar 2006 blev forløbene skudt i gang af Herlev Kommunes Børne- og 
Kulturudvalgsformand, ved en samlet reception for alle deltagende, lærere og 
styregruppe, kunstnere, embedsmænd og presse. Ved denne sammenkomst fik 
alle en fornemmelse af at være et samlet hele af et meget stort forsøg, som 
skulle involvere mere en 70 lærere og 1000 børn. 
 
I foråret 2006 afvikledes de første 6 forløb, billedkunst, musik, dans, historie, 
litteratur og natur, og de forløb blev fulgt nøje af et evalueringsteam fra 
Danmarkspædagogiske Universitet som skulle lave en ekstern 
midtvejsevaluering på Den Kulturelle Rygsæk.  
 
Den 19 juni afholdte Den Kultuelle Rygsæk en større midtvejskonference i 
Herlev Medborgerhus, og deltager interessen var stor. Ud over fremlæggelse af 
de første spor fra evaluatorer, var der et tæt spækket program med 
oplægsholdere fra Norge der fortalte om deres Kulturelle Skolesæk, samt 
forskellige oplægsholdere internt fra vores egen Rygsæk. Det være sig lærere, 
elever, kunstnere. 
 
Konferencen fik ud over stor deltagelse fra egen kommune, også deltagelse fra 
mange andre interesserede kommuner udefra, samt politikere. 
 
I oktober 2006 udkom midtvejsevalueringen som gav nogle bud på hvordan 
Den Kulturelle Rygsæk kunne blive endnu bedre end den allerede var. Og med 
det i mente blev introduktionsmøderne mellem kunstnere og lærere mere 
fokuserede med henblik på at give processerne endnu større forankringsværdi i 
næste afviklingsår. 
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I foråret 2007 afvikledes det sidste år af forsøget Den Kulturelle Rygsæk, fra 3 
til 7 klasse. Dvs. musik, dans, historie, litteratur, natur, og film.  
 
I foråret 2007 har et internt evalueringsteam fra Herlev kommune, bestående 
af Udviklingskonsulenten, skolekonsulenten, og børnekulturkonsulenten, 
udarbejdet denne slutevaluering som giver anbefalinger til hvordan en 
permanent Kulturel Rygsæk i Herlev kommune kunne tage sin form. 
   
 
 


