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Dette pædagogikum har bestået af  en række meget forskellige inputs af  oplæg, diskussioner, opgaver, øvelser og 
supervisioner og kurset har været afholdt over lang tid. Derfor skal denne opgave også læses som en portfolio 
- som en sammenstykning af  fl ere delopgaver, overvejelser omkring de fælles diskussioner og oplæg i kursusfor-
løbet og så min pædagogiske problemstilling. Problemstillingen er overvejelser om min glæde og nysgerrighed 
ved undervisningen som en vekselvirkning mellem individuelt og fælles arbejde. Et felt som jeg er blevet optaget 
af  de senere år og som vi har forsøgt at lægge ind i vores undervisning - uden for alvor at formulere potentialet 
af  denne arbejdsform.
Kurset har favnet bredt og denne opgaven favner ligeledes bredt. Der er en række udsagn og emner som kun 
berøres fl ygtigt. Dette pædagogikum må læses som en samling af  mange tanker omkring det at undervise - dog 
forsøgt perspektiveret og bundet sammen i forhold til mine overvejelser om selve kursets afholdelse. 
Forløbet har været en efteruddannelse - en undervisning af  underviserer - og mine erfaringer omkring det at 
blive undervist er blevet en vigtig og sammenbindende del af  opgaven. Det er meget længe siden jeg sidst har 
lært noget (gennem decideret undervisning) og formen og udfordringen har været utroligt inspirererende og 
tankevækkende i forhold til min egen undervisning, der på mange måder adskiller sig markant fra dette forløb.
I et projektforløb på skolen arbejder vi som regel med sammenhængende og kontinuerte forløb med delafl ev-
eringer og ugentlige tegnebordssnakke Den store grad af  frihed i dette kursusforløb og den store spredning i 
indhold og over tid, er væsensforskellig fra projektarbejdet og har derfor også krævet en stor grad af  hårdt og 
selvstændigt arbejde for at fi nde den rette form.
Derfor er selve dette kursusforløb en direkte forlængelse af  Finn Thorbjørn Hansens oplæg om “at stå i det 
åbne” - altså at kunne og turde løse en opgave uden på forhånd at kende resultatet eller værktøjerne, der leder 
til det. Denne proces er  overordentlig lærerig og ender måske med at være den vigtigste pointe i mit arbejde: at 
kurset selv har italesat min undervisning og perspektiveret problemerne og styrkerne ved en undervisning dels 
i et åbent og ukendt territorium dels indenfor trygge og kontrollerede rammer.

Jeg er i den løbende dialog med Pia Lundberg fra DPU blevet gjordt opmærksom på min vedvarende fokus 
på ejerskabet som et afgørende begreb i projektarbejdet og i arbejdet som arkitekt generelt. Både i forhold til 
de studerendes arbejde og mit eget som underviser tror jeg på vigtigheden af  den enkeltes glæde og stolthed 
ved eget arbejde og jeg er overbevist om at netop gennem det meget åbne og hårde og selvstændige arbejde 
med dette pædagogikum har jeg oparbejdet en stor glæde ved projektet. Mange af  mine tanker og erkendelser i 
forhold til pædagogik er selverhvervede og det giver dem en anden vægt end hvis de var blevet serveret for mig. 
Mit ejerskab til denne opgave er stort. Jeg har selv lavet den, med afsæt i kursets brede perspektiv og de åbne 
øvelser, og den erkendelse er tankevækkende i forhold til min egen undervisning og måske min egen største 
udfordring som underviser. At turde overlade ansvaret og løsningerne til de studerende og dermed styrke deres 
ejerskab og glæde ved eget arbejde - med de riscisi som det selvstændige studie indebærer.
Ejerskabet er blevet et samlende og favnende begreb i forhold til den pædagogiske problemstilling og mit afslut-
tende pædagogiske rationale - mine kommende udfordringer som underviser.

PÆDAGOGIKUM
Ejerskabet - det individuelle og det fælles 



Kususforløbet har været opbygget af  en oplæg, diskussioner og øvelser. Denne portfolio består således af  føl-
gende afsnit i form af  overvejelser og opgaveløsninger i forlængelse af  kursets forskellige dele. 

Læringsmål og om At være studerende på Karch
Generel indføring i didaktik og pædagogik samt sideløbende workshops i grupper omkring Den Professionelle 
Arkitekt, alternative kritikformer, alternative undervisningsformer o.a. på tværs af  afdelinger og institutter 
samt interessante efterfølgende fælles diskussioner. Debat om læringsmål i forlængelse af  øvelse hvor en egen 
projektformulering udsættes for et kritisk blik i forbindelse med dennes læringsmål. Interview med studerende 
med fokus på gruppearbejde og det individuelle projekt.
Oplæg om stress på KARCH.

Om at stå i det åbne
Specifi k indføring i en gren af  pædagogikken, undringsdidaktikken ved Finn Thorbjørn Hansen fra DPU. Tekster 
er Max van Maren og workshops hvori undringen forsøges italesat i forhold til egne undervisningserfaringer. 
Individuelle opgaver i forlængelse af  workshops.

Supervision
Tanker og kommentarer omkring pædagogisk problemstilling og undervisningen ved tegnebord, i grupper og 
ved gennemgange. Supervision af  undervisningssituation ved Pia Lundberg fra DPU.

Det individuelle og det fælles
Formulering af  egen pædagogisk problemstilling, Det individuelle og det fælles. 
Forsøg på indarbejdelse af  det individuelle og det fælles i studieopgaven Haptisk Programmering.
Opgaven The Grid and the Flow stillet i Edinburgh College of  Art 2011.

Ejerskabet - pædagogiske udfordringer 
Tanker om pædagogikken i forhold til det individuelle og det fælles og i forhold til mine udfordringer som 
underviser: det selvstændige arbejde og om at overlade ansvar.
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Kurset har været opbygget med to intensive internater og en del hjemmearbejde i form af  skriftlige opgaver.
Efter den første føromtalte formiddag med undringsdidaktik, har Tina Keiding ført os gennem en række små 
gruppeøvelser med fokus på Den professionelle arkitekt, alternative undervisnings/afl everingsformer med 
efterfølgende fælles diskussioner. Desuden oplæg omkring stress på Karch ved Jacob Knudsen.
Tina Keiding har styret de fælles diskussioner, vi har haft angående de enkeltes pædagogiske problemstillinger 
og har holdt brede oplæg omkring didaktikken generelt, ligesom hun gav plads til den ivrige diskussion omkring 
læringsmål efter oplæg ved studieleder Peter Arne Sørensen.

Læringsmål
En formiddag på andet internat blev brugt på oplæg ved Peter Arne Sørensen omkring læringsmål for arkitekt-
studiet med efterfølgende diskussion. Der var blandt deltagerne en temmelig konsistent skepsis overfor 
læringsmålene generelt – ligesom den udarbejdede kvalifi kationsnøgle for arkitektstudiet var genstand for en 
del kritik. Kritikken gik hovedsagligt på synspunkter som:
Risiko for at uddannelsen tones i en retning af  det der er enkelt at beskrive... at fokusere på læringsudbytte 
(outcome) i stedet for på indhold (input).
Problematisk at få beskrevet ”kerneværdier” så de træder klart frem.
Bekymring for at alt skal kunne måles med en karakter – at der fi ndes rigtige svar.

Personligt har disse læringsmål og kvalifi kationsnøglen været en øjenåbner og et fantastisk værktøj for mig til at 
få bevidstgjort og formuleret hvad og hvorfor vi bygger vores undervisning op som vi gør. Jovist – målene er 
bredt formuleret, men alene at være sig målene bevidst er relevant og nødvendigt, og bestemt ikke altid reglen. 
Som vi fi k at vide, da jeg gik i skole: ”Tegn en højskole i bakkerne ved Tegners Museum.”. Hvorfor? I forlæn-
gelse af  hvilke opgaver? Efterfulgt af  hvilken opgave? Hvilke værktøjer og medier skal anvendes? Hvorfor? Osv.
Opgaven omkring analyse af  eget undervisningsforløb angående dets læringsmål, var ligeledes uhyre interessant, 
og ret personlig. Meget af  min undervisning fungerer på erfaring og fornemmelse, og det er derfor interessant 
at træde et skridt tilbage og forsøge at se hvad der egentlig kræves og ønskes i opgaveforløbet. Mine overvejelser 
omkring opgavens læringsmål, deres relevans og transparens danner basis for en revideret udgave for også dette 
års 3. års studerende. De er ret konkrete og som sagt ret personlige og er måske svære at følge eller kommentere 
for udenforstående.

Haptisk Programmering – opgaven
Jeg har de sidste par år haft ansvaret for 3.års undervisningen i en måneds tid inden de starter den vigtige 
bacheloropgave. Denne periode tænkes som ”arkitektonisk yoga” – et legende og kreativt forløb som optakt til 
bacheloropgavens intense 80 dage. Projektet er hvert år blevet videreudviklet og er også i dette pædagogikum 
blevet udsat for kritisk bearbejdning i forhold til dens læringsmål. 
Mine overvejelser og erfaringer omkring engagementet og energien i skiftet mellem det individuelle og det fælles 
arbejde ønsker jeg at udforske i dette projektforløb parallelt med mine overvejelser om opgavens læringsmål, 
som den blev afviklet i 2010. 
Projektperioden i år ligger i februar 2011, strækker sig over 3 uger og hedder som tidligere Haptisk Program-
mering. Projektet har i de to seneste forårssemestre givet fi ne resultater, og både jeg selv og de studerende har 
været glade for den lidt alternative tilgang til en arkitektonisk metode. Projektet har dog udelukkende været 
individuelt arbejde og uden det endelige fælles mål, og det er oplagt at afprøve idéen om en addition af  de 
enkelte projekter til et hele.

Læringsmål og om At være studerende på Karch
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Jeg har i de to år opgaven er blevet stillet været meget i tvivl om hvad den egentlig handler om. Den handler 
om mange ting: det haptiske - det sanselige, beskrivelsen i tekst og billeder, model- og fototeknik, fortællinger, 
skala o.a. Jeg er dog ikke i tvivl om opgavens relevans, selvom dens egentlige mål stadig er uklart for mig – og 
dermed også for de studerende. Måske vil dette års opgave gøre det klarere…

Haptisk programmering 2010
Grundlæggende handler opgaven (i hvert tilfælde) om hvorledes vi kan arbejde meget bevidst med alle sanserne 
igennem et opgaveforløb, således at arkitekturen der skabes har en indlejret vilje i forhold til vores opfattelse af  
den – ikke kun oplevet med synet men i fornemmelsen af  rummet med alle sanserne.
Opgaven var fordelt på 4 faser:

Vokabulariet – beskrivelsen af  et sted
Iscenesættelsen – idéen om et objekt i dets rum. Haptisk programmering.
Det Sansede Rum – skitsering og dokumentation med modelfotografering.
Skala – rummet i komplekset og komplekset i en kontekst.

Indledningsvis blev de studerende bedt om at fi nde et rum, der appellerede til alle sanser. Dette skulle registreres 
i foto og beskrives i tekst. 6 uafhængige ord i teksten knyttet til sanserne eller rumopfattelsen (eksempelvis ord 
som ru, snæver, intim etc.) isoleredes og blev brugt som haptiske programkrav for deres eget projekt – akkurat 
som et normalt program indeholder funktioner som køkken og entré.
Dernæst fi k de udleveret et smukt lille bonzaitræ, der med sine små, fi ne blade og krogede stamme illuderede 
et velvoksent træ i 1:25. Med deres haptiske program, skitseredes et rum omkring træet og dette blev bygget 
som kæmpe model med præcision så det kunne affotograferes med stor realisme. Træet stod nu i et rum, som 
(næsten) eksisterede i virkeligheden og med denne erfaring skulle de studerende byde på rummets rolle i et 
tænkt bygningskompleks og senere bygningskompleksets i en tænkt by. Se opgavetekst og eksempler i bilagene.
Alle arkitektoniske valg tog udgangspunkt i det sansede, og valgene var som regel velvalgte og hurtigt truffet. 
Det var som om at de kropslige erfaringer var tilgængelige for alle som noget fundamentalt og umiddelbart.
Som Steen Høyer skriver i Landskabskunst 2; ”Vi oplever med sanserne, og kroppens erfaringer er primære 
sammenlignet med intellektet.”
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Opgave 1, Læringsmål
Denne øvelse vælger jeg at løse i forhold til en 5-ugers opgave jeg stiller vores 
3.års studerende som optakt og ”kreativ afspænding” til den vigtige bachelorop-
gave:  Haptisk programmering – Det Sansede Rum.
Opgaven er faseinddelt men bedømmes afslutningsvis som et samlet forløb. Jeg vil 
her forsøge at behandle den pr. fase som kommentarer indskrevet direkte i op-
gaveteksten samt med denne konklusion på den samlede opgavebeskrivelse:

Er målene klare og operationelle?
Målene for denne opgave er temmelig uklare og det endte da også med at jeg gav 
hele banden 10 med den samme generelle kommentar til alle. Opgaven er temmelig 
personlig for både de studerende og for mig som opgavestiller - at give karak-
ter var simpelthen for pinagtigt for mig, hvilket naturligvis er problematisk. 
De studerende ville formentlig godt kunne klare en mere nuanceret og forskel-
lig karaktergivning, men jeg følte at mine forudsætninger for at bedømme en så 
anderledes opgave ikke var tilstrækkelige. Den endelige gennemgang gennemførtes 
med en udefrakommende gæstekritikker, som er fi lmmand og derfor har en helt anden 
og spændende indfaldsvinkel til arbejdet, men hans kommentarer og bedømmelse af 
projekterne kunne ikke bruges som kriterier for karaktergivning.
De enkelte faser er ret præcist styrede forløb, der i deres formulering (sammen 
med min tilstedeværelse) sikrer et fornuftigt resultat, hvis de følges. Alle 
studerende afl everede fl otte resultater og accepterede generelt opgavens præmisser 
men om de forstod dens mål og idé helt grundlæggende tvivler jeg på. Jeg har i 
hvert tilfælde ikke forstået det!
Man kan måske sige at målene var meget uklare og meget operationelle.

Er det klart hvad den studerende skal kunne, og dermed hvornår et mål er indfriet?
Rent teknisk er det klart hvad den studerende skal kunne. Værktøjer og afl ever-
ingskrav pr. fase er beskrevet tydeligt. Hvad der adskiller denne opgave fra 
mange andre er at bedømmelsen ikke er på selve værket – altså på arkitekturen. 
De studerende kunne besvare opgaven med arkitektur, der princippet var skabt af 
andre – f.eks. fra en anden tid.
Opgavens mål var selve beskrivelsen og ikke værket – og denne er hverken jeg selv 
eller de studerende vant til – og netop derfor er den spændende og relevant.

Kan de studerende bruge målene til at strukturere deres studieindsats?
Erfaringerne fra denne opgave vil givet kunne bruges senere af fl ere af de stu-
derende. Da målene ikke var konkret formuleret inden opgaven stilledes og at 
de var delvist skjult undervejs, gør det svært at tilrettelægge efter dem. Jeg 
drømmer om at formulere klart hvad opgaven egentlig handler om og samle studi-
eresultaterne sammen med denne forklaring, som de studerende efterfølgende kan 
få. De vil da have en alternativ arbejdsmetode til senere brug.

Hvilke kundskaber, færdigheder og kompetencer betoner målene?
Kundskaber: man kan vel sige at kundskaberne der kræves for denne opgave er al-
ment menneskelige, sanselige erfaringer. At kunne fi nde dem frem og bruge dem 
aktivt er udfordringen. 
Færdigheder: Der arbejdes primært med modeller i meget stor størrelse, der skal 
fotograferes. I forbindelse med teksterne kræves en vis øvelse i skrivning. Skit-
seringsteknikker er valgfri.
Kompetencer: Vigtigste kompetence må være at kunne overgive sig til metoden. At være 
klar til udfordringen på et vigtigt tidspunkt i studiet. Det er desuden vigtigt 
at kunne vælge de rigtige metoder og værktøjer i forbindelse med skitseringen. 
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Er der mål som ikke kan beskrives eller som ikke bliver beskrevet (implicitte/ 
tavse målbeskrivelser)?
Da opgaven grundlæggende handler om det uhåndgribelige – stemningen – kan pro-
jekterne ikke vurderes helt som vanligt. Sædvanligvis kan man forholdsvis objek-
tivt forholde sig til organisering, konstruktion, funktionelle krav etc. Derfor 
er det også svært at beskrive det overordnede mål præcist og ligeledes vurdere 
det. Et af de overordnede mål må være at kunne beskrive et sted for sig selv og 
andre med billeder og ord, så stedet forstås med fl ere eller alle sanser. Det vil 
derfor som kritikker være nødvendigt at kunne bedømme fotoet, som en underviser 
på Kunstakademiet kan det, og at kunne vurdere en tekst som en underviser på 
litteraturvidenskab kan det.
I princippet er jeg derfor ikke rustet til at stille eller vurdere en sådan op-
gave – og dog virker det relevant og rigtigt undervejs og når opgaven er over-
stået både for mig selv og de studerende (de har alle sendt mig skriftlige og 
meget positive kommentarer).
En sådan arkitektonisk metode virker relevant – jeg må øve mig…

Tones - og i bekræftende fald på hvilken måde – faget/ emnet i en bestemt retning 
gennem målbeskrivelsen?
I opgaven lægges vægt på sanselige oplevelser og disses formidling. Denne tilgang 
er stærkt tonet og det er derfor vigtigt at pointere at der ikke fi ndes en rigtig 
besvarelse eller at denne metode ikke er den eneste.
Som metode står denne tilgang til faget som undersøgende og meget personlig. At 
gøre stemninger til det absolut styrende skal vælges meget bevidst og kontrol-
leret, når opgaven rammes af det mere konkrete program. Megen arkitektur bliver 
til som funktion af computerens og elementbyggeriets repeterende modul-logik, 
referencens umiddelbare appel, diagrammets forførende simpelhed etc. 
Som med disse udgangspunkter bør man også med den haptiske tilgang være påpas-
selig med metodens styrker og svagheder.



At være studerende på Karch.
Denne overskrift dækker over de mange emner, der er blevet diskuteret angående studiet. I diskussionen om 
Den professionelle arkitekt snakkede vi i vores gruppe i første omgang om hvad en arkitekt egentlig er – og 
blev hurtigt enige om at en sådan kan være mange ting: bare i vores tre-mandsgruppe var Søren medarbejder 
på en stor tegnestue, Christina adjunkt på arkitektskolen og jeg selv selvstændig og timelærer. Derfor blev vores 
”kvalifi kationsnøgle” i forhold til færdigheder, kompetencer og viden i undervisningen temmelig bred (som 
den gældende kvalifi kationsnøgle) og det var ikke fuldt ud klart hvilke begreber, der hørte til hvilken af  de tre 
kategorier, men at sidde 45 minutter med arkitekter og snakke om hvad en arkitekt egentlig er, var ret fantastisk 
og meget inspirerende.

Jacob Knudsens oplæg omkring stress på Arkitektskolen var meget tankevækkende og man kan da udmærket 
nikke genkendende til situationer med grædende og sygemeldte elever og sammenbrud for åben skærm. Under 
dette års julefrokost snakkede jeg længe med en af  mine gamle studerende, der stadig kan huske hvordan jeg 
på hendes første år gjorde mig lystig over dele af  hendes projekt under hendes præsentation (formentlig for at 
få professoren til at grine). Hun glemmer det aldrig og syntes ikke det var specielt sjovt! Det er vigtigt at huske 
sin komfortable position som lærer og hvor meget anderledes den er, i forhold til den nervøse studerende, der 
præsenterer sit eget, ofte meget personlige, arbejde.
Det følgende interview blev afholdt med en ovenud positiv og ukritisk studerende K. I forbindelse med inter-
viewet har fokus ligget på balancen mellem det individuelle det fælles arbejde, i forlængelse af  min pædagogiske 
problemstilling. 

Opgave 2, At være studerende på Karch.
K er mand og 26 år. Han går på 3. år på afdeling 1. K har tidligere studeret 
kunsthistorie i Lund og har en bachelor herfra. Interessen for kunst og arkitek-
tur har altid været stærk men det udelukkende teoretiske arbejde virkede util-
strækkeligt for K, der efter de tre år på universitetet tog et 1-årigt ophold på 
en fri kunstuddannelse i Sverige inden han kom i på Karch. Valget faldt på Karch 
efter venners positive omtale af skolen og han er foreløbig tilfreds.

Tema 1: Den skabende proces
K har gennem de første par år været meget tro mod undervisningens principper. Han 
har følt tiltro lærernes didaktiske idéer også når målet har været uklart. Han 
har stolet på opgavernes formål – også når de var uforståelige i nuet. Senere 
har han så kunne se tilbage og set kvaliteterne i det der skete.
Efterhånden som en større sikkerhed er blevet opbygget har en grad af autonomi 
indfundet sig. Autonomien og de stadigt mere selvstændige opgavetyper opbygger 
et overblik og evnen til at se hvornår man skal bryde reglerne og fi nde sit eget 
afsæt. Med erfaringen styrkes evnen også til at sortere i de mange informationer 
fra undervisere og forelæsere. Informationer, der på de første år alle blev taget 
for gode vare!
Livet på Karch og med opgaverne er kendetegnet af perioder med inspiration og stor 
glæde og desillusionerede perioder med usikkerhed og stor frustration. Udsvingene 
er størst og mest udtalte i det individuelle arbejde hvor ejerskabet og ærger-
righeden er stærkest. I K´s egne projekter oplever han de største glæder og de 
største frustrationer – og det elsker han. At være den der får idéen er vigtigt.
I gruppearbejde fordeles ejerskabet på fl ere hoveder og ligeledes udjævnes K´s 
”humørudsving”. Han føler ikke samme grad af glæde, når det lykkedes eller samme 
frustration, når noget ikke fungerer.
K siger dog at han ved at gruppearbejde er godt for ham generelt – det er noget 
man bør gøre også selv om man egentlig har lyst til bare selv at lave det. 
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Tema 2: Undervisningskultur
K er godt tilfreds med omgangen studerende og lærere imellem. Han foretrækker 
den individuelle tegnebordsundervisning men siger dog også at det er det han er 
vant til. Jeg spørger ham om han kunne tænke sig en ordning som på 10éren hvor 
der altid undervises i hold og det ønsker han ikke – men igen pointerer han selv 
at han jo blot er vant til vores facon og dermed tryg ved den.
Når der arbejdes i grupper syntes K at det er en god ide at ændre grupperne jævnligt 
for variationens skyld og muligheden for at komme ud af gruppearbejde, der ikke 
fungerer så godt. Han foretrækker i princippet 2-mandsgrupper under forudsætning 
af at samarbejdet fungerer. Det kan dog også være problematisk at sidde i 2-mands-
gruppe med en person, han ikke fungere med. 3-mandsgrupper fordeler ansvaret og 
arbejdsbyrden bedre, hvis gruppen indeholder meget forskellige indfaldsvinkler 
til arbejdet, men som tidligere beskrevet falder glæden proportionelt med antal-
let af gruppemedlemmer. Ejerskab og glæde (og sorg) følges ad og ejerskabet er 
stærkest når arbejdet udføres alene eller med en enkelt god kollega.
En af de seneste korte opgaver på 3.år afsluttes med en sammenstilling af alle 
studerendes egne arbejder til et samlet, kolossalt værk. Denne form for grup-
pearbejde ser K udelukkende som en kvalitet – en bonus, så at sige…
Undervisningen præges af en vis frihed: der er ikke én sandhed. Dette ser han 
som en styrke men erkender også faren derved. I friheden kan man altid vælge den 
sikre og allerede afprøvede metode. 
K erkender at han ikke stiller mange spørgsmålstegn ved undervisningen. Han føler 
at den er (og skal være) åben og varieret med bevidst forskellige tilgange og 
metoder. Der er plads til det personlige eksperiment men han savner teori – måske 
fordi han jo kender dybden af teori fra sine tidligere studier.
Han føler sig dog erfaren og selvstændig nok til selv at udforske dele af faget, 
der interessere ham, og som han ikke føler der bliver inddraget nok i undervis-
ningen. Således læser han selv teorien, som han savner.

Jeg vil igen kort forsøge at trække paralleller fra erfaringer fra denne del af  pædagogikum, der omfatter de stillede 
opgaver og undervisningen ved Tina Keiding på internaterne, til min egen undervisning.
Grundlæggende har denne største del af  kurset været ekstremt inspirerende. Kurset har skabt en meget åben 
ramme for egne overvejelser omkring pædagogikken med oplæg, øvelser og diskussioner som igangsættende og 
tankevækkende afsæt for et selvstudium. Dette skrift må ses som resultatet af  kursusforløbet og det er opbygget 
omkring det ønskede materiale – lektierne - men svejset sammen af  den selvvalgte pædagogiske problemstilling 
og alle de idéer og tanker, der er opstået som resultat af  kursets udbydere og indhold. 
Den åbne og fl eksible facon Tina har tilbudt, og de mange og forskelligartede inputs, skaber rum for et forløb 
som en fl ydende og dynamisk og personlig proces, men har for mig også krævet en del arbejde. Hvordan samler 
man et så broget billede?
Kurset har strækket sig over godt et halvt år, hvilket naturligvis betyder at man har et væld af  sideløbende 
projekter. I denne periode har tankerne omkring den fortløbende undervisning, tegnestuearbejde og tankerne 
om dette pædagogikum været gensidigt inspirerende. Det virker for mig at have fl ere bolde i luften samtidig.

I min egen undervisning på 1. og 3. år på afdeling 1, kører vi sædvanligvis med forholdsvis styrede opgaveforløb, 
der opbyggeligt og kontinuerligt genereres mod den endelige afl evering. Opgaverne er som regel fasedelte med 
relevante startøvelser og oplæg. Det er en besnærende tanke, for i hvert tilfælde 3.års studerende, at køre fl ere 
særskilte opgaver sideløbende, der kan befrugte hinanden og opøve de studerende i netop evnen til at kunne 
jonglere med fl ere projekter og tankesæt samtidig. Også idéen om den meget brede og fl ertydige undervisning 
som ramme for mere personlige opgaver er interessant, ligesom fl eksibiliteten i undervisningen og mulighed for 
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de studerendes egen farvning af  forløbet kan være med til at skabe større selvstændighed.
Sideløbende opgaver, fl ertydige, forskelligartede input og workshops, springende og ikke-linære undervisnings-
forløb er en sprængfarlig cocktail. En cocktail, der består af  alle de ingredienser, der ret præcist ikke indgår i 
min nuværende undervisning! Det vil, som jeg har oplevet med dette forløb, kunne skabe rammerne for meget 
selvstændige og personlige arbejder. Rammer, der kan igangsætte processer uden et kendt eller ventet resultat - 
hverken for den studerende eller for os lærere. 
Formen er sprængfarlig fordi den også kan give bagslag. I sin rendyrkede form vil en del studerende blive tabt 
i processen – den kræver simpelthen for meget af  forholdsvis uerfarne og uprøvede mennesker og formen 
indeholder alle de didaktiske manøvre studerende normalt anfører som kritikpunkter.

For mig har denne form været fremragende. Jeg føler at den bevidste, punktvise overdragelse af  ansvar og 
selvstændighed til de studerende kan tilføres de styrede forløb med stort held og har allerede brugt f.eks. helt 
frie delopgaver i undervisningsforløb med fantastiske og uventede resultater.
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Modelforsøg
Opgaven Byens strukturer - 2010

3. års studerende



Som indledning til dette pædagogikum holdt Finn Thorbjørn Hansen et oplæg om Undringsdidaktik. Han berørte 
nogen meget interessante og tankevækkende idéer om nødvendigheden af  at opsøge det ukendte - om at turde stå 
i det åbne. Oplægget og de efterfølgende øvelser var dog også tankevækkende i kraft af  måden det pædagogisk 
blev afviklet på og som stod i kontrast til det spændende udgangspunkt. Derfor er mine overvejelser og egne 
erkendelser foranlediget af  oplægget italesat i forhold til forløbet som jeg oplevede det - som den underviste.

Sidste vinter passede jeg vores lille dreng Kristoffer 2 dage om ugen indtil han kunne få en vuggestueplads. I 
den forbindelse tog vi i tide og utide på Statens Museum for Kunst. Det er gratis og varmt. Hver gang løb vi lige 
forbi Willumsens maleri En bjergbestigerske, som drager mig sært. Willumsen / lillebror på statens
For nylig tog jeg en tur alene derind og nød roen og kunsten i mit eget tempo. Jeg stoppede også ved Bjergbes-
tigersken og denne gang blev jeg hårdt ramt! Tårerne pressede sig på og jeg havde en overvældende trang til at 
gribe den tungt siddende kustode i rummet, ryste ham, og bede ham forklare og dele min glæde.
Jeg har ikke set det som dreng, kan ikke forbinde det med tidligere oplevelser i mit liv. Det har ikke en historie, 
der syntes specielt relevant for mig eller en bagvedliggende agenda. Det bevæger mig og jeg kan ikke sige hvorfor. 
Efterfølgende har jeg virkelig undret mig over hvorfor dette billede påvirker mig så stærkt. Jeg har undret mig 
uden at fi nde svar, men har oplevet noget tilsvarende ganske få gange i mit liv. 
Det er denne type undren jeg fornemmer, der hentydes til i kursets indledende oplæg om Undringsdidaktik. Un-
dren ment som noget dybtliggende og fundamentalt og vanvittigt inspirerende. Undren som et stort og fantastisk 
begreb man ikke kan fange eller håndtere, men som man kan have foran sig som et evigt drivende spørgsmål, 
man måske aldrig får rigtig svar på. En sådan undren føler jeg omkring mit forhold til Willumsens maleri.

”…Lev spørgsmålene nu. Måske lever du så
gradvis, umærkeligt, en fjern dag ind i svarene.”
Fra Rainer Maria Rilke, Breve

At tage udgangspunkt i denne undren – eller nysgerrighed – at lade det ukendte være den drivende kraft i et 
arbejde i stedet for allerede opstillede formodninger eller teorier er i sandhed spændende, og øvelsen i grup-
per, som vi laver denne første dag på internatet i forlængelse af  oplægget må være en hurtig indføring i netop 
denne tankegang. Skiftevis skal vi i tre-mandsgrupper være fortælleren, genfortælleren og fornemmeren, hvor 
fortælleren skal berette om en undervisningssituation, der har vagt undren og de to så efterfølgende skal hen-
holdsvis genfortælle og opsummere.
Samme eller tilsvarende oplevelse skal vi efterfølgende skildre i en kort tekst, som så skal udsættes for en undren:
1. En fænomenologisk beskrivelse af  en levet erfaring som arkitektunderviser
2. En personlig undren og refl eksion fra og over den levede erfaring
Flere gode eksempler på tilsvarende tekster fra forrige semesters pædagogikum udleveres.
Denne skriftlige øvelse fulgtes op af  ”Notat om og sammenfattende refl eksion over de indkomne fænomenolo-
giske beskrivelse (’snapshots’) fra arkitektunderviserens livsverden.” v. Finn Thorbjørn Hansen, lektor, DPU, 
Aarhus Universitet, 25. oktober 2010.

Om at stå i det åbne
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Trods Alder

1.
Jeg står alene for undervisningen af 3. års studerende i 5 uger inden de tager 
hul på den vigtige bacheloropgave. Jeg kan faktisk ikke huske hvordan det er 
kommet i stand, men jeg nyder friheden og griber chancen for at afprøve egne 
idéer sammen med de studerende uden indblanding fra resten af lærerne - de kan 
komme til udstillingen, når vi er færdige. Mine idéer og opgaven, der stilles, 
bygger på nogen lidt vage fornemmelser jeg har. Jeg er ikke 100 % sikker på hvad 
der foregår og måske netop derfor glad for at de øvrige lærere lader stå til. 
Jeg føler mig dog sikker på, at der fi ndes et stort potentiale i arbejdsmetoden.
De fl este studerende kaster sig energisk og fordomsfrit ud i eksperimenterne, men 
jeg fornemmer at J tøver. 
J er en dygtig studerende, der altid afl everer utrolig smukke og gennemarbejdede 
projekter, men denne gang virker han knapt så engageret og deltager ikke i van-
ligt omfang. Jeg fornemmer en skepsis overfor den lidt alternative og temmelig 
sanselige tilgang til arbejdsprocessen. Selv var jeg en slem Rasmus-modsat i min 
studietid og arbejdede som regel selvstændigt og til tider i trods. Ingen skulle 
fortælle mig hvad der var rigtig og forkert.
Jeg fornemmer at J har det lidt på samme måde og at opgaven på en måde overskrider 
en grænse i ham. Jeg fornemmer at han ikke bryder sig om den meget personlige 
vinkel på arbejdet. Han får afl everet opgaven og resultatet er ret fantastisk, 
men da jeg efterfølgende samler alle forslagene ind i forbindelse med en pub-
likation, mailer han mig den aldrig på trods af fl ere henvendelser. Jeg tror ikke 
rigtig han vil være ved den. Han har fortalt mig, at han aldrig danser. Det gør 
jeg heller ikke.

2. 
Jeg kan næsten ikke koncentrere mig om hvad der bliver sagt. Jeg prøver at fi nde 
en relevant historie fra min lærergerning frem, som vi kan bruge i øvelsen 
fortælleren, genfortælleren, fornemmeren. Netop som vores lille tremandsgruppe 
fi nder et godt sted at sætte os, springer en hændelse fra forrige semester frem. 
Jeg melder mig straks som den første fortæller uden at forberede mig det mind-
ste, det vælter bare ud af mig fuldstændig ubearbejdet og urefl ekteret. Jeg har 
egentlig ikke tidligere tænkt på situationen, som noget særligt. 
Hvorfor kommer denne lille episode til mig netop nu? Føler jeg mig presset og 
på gyngende grund netop som J har følt det? Fremkalder øvelsen og oplægget en 
fornemmelse af noget forceret – en form for tvang, der grundlæggende er mig imod? 
Oplever J en lignende omklamring, der tolereres under mild protest? 
Vil J være klar til at acceptere, og lade den stillede opgave, blive en del af 
sig og måske med tiden være klar til at se den i et andet og mildere lys, og er 
jeg selv grundlæggende klar til at acceptere ny viden?

Dette bliver skrevet i en rygende fart. Teknikken, det personlige fokus og idéen 
om det umiddelbare, som jeg fornemmer der ligger i den fænomenologiske tilgang 
til problemløsning, virker fi nt for mig (syntes jeg selv). Jeg er med på konceptet 
og klar til at afprøve det. Er denne lidt snævre tilgang til introduktion til 
pædagogikken, som vi oplever for fuld fart fra morgenstunden, en bevidst skub-
ben til en lidt træg og komfortabel underviser, der som visse andre undervisende 
arkitekter går en art opsætsig enegang gennem virket? Bør jeg selv åbenbare den 
didaktiske idé, og opfordre til åbensind, ved en kommende lignende opgavestillelse, 
eller er det netop en pointe at undervisningen rammer uforklaret?
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Vi har i dette efterårssemester stillet vores første års studerende en opgave, som jeg har været temmelig nervøs 
for resultatet af. Jeg har følt et tab af  kontrol – jeg har som underviser befundet mig ”i det åbne” (” At stå i det 
åbne” Af  Finn Thorbjørn Hansen). Denne følelse har jeg tidligere gjort alt for at undgå men denne gang – og 
lidt tilfældigt har vi åbnet portene til uudforsket land. Jeg prøver at vende nervøsiteten til noget positivt: er det 
ikke netop denne usikkerhed, vi opfordrer vores studerende til, når de skal ”springe ud på det dybe”? Opgaven 
er nu løst og afl everet og med et dejligt blandet resultat: nogle dele er endt i en stor rodebutik og andre i fantas-
tiske og nye sammenhænge. De studerende har lært en masse og er glade og vi lærere er blevet meget klogere 
på, hvordan vi kan videreudvikle opgaven med brug af  de bedste afprøvede idéer sammen med nye.

”Den eneste produktive vej opstår, når man selv som underviser udsætter sig for 
den samme ydre modstand; og lider det samme tab af evne. Det er derfor, at den 
bedste undervisning er den, hvor underviseren stiller et problem, som han eller 
hun ikke kender svaret på. Og gennemgår en parallel proces.” 
Peter Bertram, meddeltager på pædagogikum.
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Jeg har efter undervisning og øvelser i undringsdidaktikken haft øget opmærksomhed på netop dette aspekt 
af  min egen undervisning; i hvor høj grad skal jeg selv og de underviste ”stå i det åbne”? Hvor åbent er mine 
opgaver stillet - i hvor høj grad er der mulighed for udforskning og personlig vinkling i besvarelserne?
Når vi underviser på 1.år er det som regel temmelig styrede opgaveforløb. De studerende er stort set uden forud-
sætninger og værktøjer for at løse arkitektoniske problemstillinger og derfor handler det, for os, om at bringe 
dem igennem præcist, kontrollerede øvelser, der bibringer dem netop de færdigheder, der gør dem i stand til selv 
at agere som selvstændige arkitekter en dag. Desuden har vi undervisere en egen ”forfængelighed”. Projekterne 
må gerne være smukke og kunne udstilles – vi føler et vist ejerskab til den samlede projektmasse, og det er uden 
tvivl med til at opstille de stramme rammer for opgaverne. Balancegangen er således hvornår styringen og vores 
høje ambitionsniveau overtager de studerendes personlige projekt. Hvornår studerendes ejerskab, egne initiativer 
og talenter bliver hæmmede af  opgavens bindinger.

Jeg kan huske at jeg for en tid siden mødte min egen gamle, elskede afgangslærer Frank Bundgård på skolen. 
Han fortalte at deres 1.års studerende blev sluppet løs med en hammer og skulle banke stålplader til ukend-
elighed: frit, legende og åbent. Deres pædagogik var radikalt anderledes end vores, der nok er legende men ikke 
fri i samme grad. Jeg har den dybeste respekt for Frank som underviser og arkitekt og har stor tiltro til hans 
didaktik. Samtidig er jeg overordentlig tilfreds og stolt af  vores eget undervisningsforløb. Jeg mener ikke der er 
én rigtig måde at undervise på, og studerende skal udsættes for mange forskellige igennem deres studie. Vigtigt 
er det at de kommer igennem en række oplevelser, der gør dem selvstændige og i stand til at vælge den rigtige 
metode til det rigtige problem.

Jeg underviser også 3.års studerende og de har naturligvis en større erfaring og kræver ikke så styrede opgave-
forløb. De skal efter endt bacheloropgave, i princippet, kunne arbejde på en tegnestue og derfor råde over et 
sæt gyldige værktøjer og en selvstændighed, der sætter dem i stand til at virke professionelt.
De er meget nemmere at snakke arkitektur med. De har et fundament og en erfaringsramme, der gør det muligt 
at holde den overordnede opgave forholdsvis åben, for derefter at præcisere den sammen med den enkelte, netop 
i forhold til deres personlige perspektiv og interessefelt. I disse snakke er referencen – det gode eksempel – et 
vigtig redskab for mig som underviser. En reference skal i min verden bruges som inspiration og benspænd og 
aldrig som mål. Derfor ynder jeg også at fremdrage referencer – ikke fra arkitekturen - men fra beslægtede fag 
som kunsten og litteraturen. For at disse abstraktioner skal blive relevante, må en oversættelse fi nde sted og i 
denne proces opløses udgangspunktet og bliver omsat og omsluttet af  den studerendes eget projekt. 

Jeg har som sagt været udsat for pædagogik for første gang i lang tid, netop med dette pædagogikum. Hvor lig-
ger styrkerne og svaghederne i forløbet omkring Undringsdidaktikken og hvorledes kan disse erfaringer bruges 
i egen undervisning?
Som man måske fornemmer, er jeg på en række punkter uenig med undervisningsformen i kursets indledning. 
Formiddagens oplæg og efterfølgende øvelser omkring undringsdidaktik og fænomenologisk tænkning og skrivn-
ing virker sær og provokerende dogmatisk som introduktion til vores nye, store udfordring – pædagogikken.  
Er denne første del af  kurset bevidst, snævert fokuseret og lagt i overordentlig faste rammer mht. opgavebes-
varelser? Er der en bevidst konfl ikt indlagt mellem indledende udsagn om ”at stå i det åbne” og at udlevere meget 
konkrete og ”rigtige” eksempler som opgaverne skal løses som? Er det rigtigt at kommenterer alle afl everede 
opgaver med generelle overvejelser bygget på kun halvdelen af  besvarelserne?
Kan man undre sig på kommando?
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Idéen om at igangsætte et forløb med en meget snæver og specifi k introduktion til en lille (eller beslægtet) del af  
opgavens hele er ret fascinerende. Jeg kunne forestille mig at indlede en opgave fokuseret på træbygningen, med 
en langt og minutiøst oplæg af  en fagperson om det ædle violinbyggeri. Måske vil det lidt skæve anslag have en 
fantastisk og overraskende effekt på arkitekturen – jvnf. den abstrakte reference.
I et sådant tilfælde ville jeg gøre en dyd ud af  oplæggets skævhed – jeg ville lade det ramme uforklaret og de 
studerende må selv se mulighederne og forbindelserne mellem violinen og træhuset. I mange andre tilfælde tror 
jeg på at introduktionen og logikken i et undervisningsforløb som forklares - en didaktik, der bygger på tillid 
og sikkerhed lærer og elev imellem. Kombinationen af  de to er uhyre interessant, men vigtigt er det at vælge 
opgavens karakter og input bevidst.
Når der på kurset udleveres 2 gode eksempler på en ”korrekt” type undren i fænomenologisk skrivning, udarbejdet 
over præcis samme opgave og af  kolleger med samme tilgang til faget som os kursusdeltagere, forekommer det 
stærkt indskrænkende og styrende for egen besvarelse. Dette kan selvfølgelig være en pointe – særlig når man 
har så relativt lidt tid til indføring i dette store emne – men i dette tilfælde er det i direkte forlængelse af  oplæg 
om ”at stå i det åbne” og derfor underligt paradoksalt både for opgavestilleren og besvareren. Referencen er 
dog generelt yderst brugbar. Det er gennem den at et fælles sprog kan etableres og fælles billeder kan diskuteres. 
Dog mener jeg her at abstraktionen er helt nødvendig. Abstraktionen i eksemplet åbner processen, hvorimod 
den konkrete reference kan være forførende let at forfølge og dræbende for kreativitet og selvstændighed.
I forbindelse med formen af  den feed-back vi modtog for vores fænomenologiske tekst stiller jeg mig også tviv-
lende. I mit virke svarer det til kritikken af  en skitseopgave for et hold studerende og min erfaring fortæller mig, 
at denne form ikke er gangbar. Langt de fl este studerende ønsker en personlig stillingtagen til deres arbejde. De 
forlanger min tid og min vurdering til gengæld for deres investering i min stillede opgave og hvis de har forsøgt 
sig – og har investeret tilstrækkeligt - bør de også bedømmes individuelt, alternativt en generel refl eksion over 
det totale indkomne arbejde uden at fremhæve enkelte projekter. 
Nuvel, jeg skrev kun en side og den er måske ganske ringe, men jeg forsøgte og det tog tid. Jeg ønsker at vide 
om mit arbejde opfylder opgavens idé. Det er en ærgerrig og forfængelig tilstand. Det er ikke rationelt eller large 
men egoistisk og måske småligt. Følelsen kan for nogen bruges fremmadrettet - i trods - og for andre virker 
den demotiverende.
Hele forløbet omkring undringsdidaktikken har ubetinget været min stærkeste driver i dette projekt. Undervis-
ningen og øvelserne har virket som en rød klud for mine øjne og i den henseende har den været yderst givtigt. 
Forløbet har fået mig til at refl ektere over mit eget lærervirke og jeg har derigennem fået stillet skarpt på egne 
udfordringer som underviser først og fremmest omkring den bevidste brug af  kontrol og tabet af  samme – både 
for mig selv og de studerende: Om at turde stå i det åbne.
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Jeg har nu afholdt min første supervision med Pia Lundberg som udefrakommende superviser fra DPU den 6. 
dec. 2010. Vores møde forløb således: vi mødtes på vores lærerværelse og snakkede længe om min pædagogiske 
problemstilling, hvorefter jeg inviterede 3 3.års studerende med beslægtede projektfokus ind på lærerværelset til 
en gruppesnak. Derefter gik vi på tegnesalen og snakkede med 2 elever ved tegnebordet – Pia overværede altså 
en kombination af  gruppeundervisning og individuel undervisning.  
I forlængelse af  min pædagogiske problemstilling, havde jeg egentlig drømt om at Pia kunne være med til en 
endelig gennemgang, hvor hun kunne overvære dels gennemgang af  de individuelle projekter – dels den afslut-
tende sammenstilling – men det passede ikke rigtig med tiden. Desuden er mit nye fokus i dette arbejde som 
nævnt tvedelt. Jeg ønsker stadig at undersøge og videreudvikle muligheden for kombination af  det individuelle 
og det fælles, men min overordnede ramme for dette pædagogikum er det pædagogiske rationale – hvordan hele 
kurset har italesat og påvirket min rolle som underviser. Derfor passer det fi nt at Pia ser mig som underviser i 
det daglige virke og blot kommentere på min pædagogiske problemstilling.

Pia om den pædagogisk problemstilling
Inden Pia kom lød min pædagogiske problemstilling således:
En stor del af  studiet på arkitektuddannelsen foregår som individuelt arbejde. Projekter er personlige, de er elevernes ”ønskebørn” 
skabt i en forholdsvis indadvendt og refl ekterende proces. Ejerskabet er totalt og glæden ved projektet stort og privat.
Gruppearbejdet er udbredt men optræder ofte uafhængigt af  det individuelle projekt eller er begrænset til projektets indledende faser. I 
gruppen kan man skabe mere og varieret arbejde og i dialogen med sine medstuderende få perspektiveret sit eget arbejde. Samarbejdet 
rummer muligheden for det uventede i mangfoldigheden og det fantastiske i fællesskabets produktivitet.
Hvordan kan man i et undervisningsforløb bevidst koordinere det individuelle arbejde med samarbejdet og få glæden og energien 
i det personlige projekt adderet (multipliceret?) med gruppearbejdets synergi og kraften i fællesskabets overvældende produktion? 
Oktober 2010, CB

Efterfølgende har jeg udviklet disse idéer og havde tilsendt Pia en udvidet problemstilling, der fokuserer på 
dynamikken i vekslen mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og det samlede, afsluttende holdarbejde. 
Angående det personlige arbejde var blandt andet skrevet: ” På arkitektskolen arbejdes der primært i den skitserende 
fase. Projektets idé fødes af  den enkelte studerende og projektet bæres igennem med det personlige ansvar, i dialog med læreren, og 
ejerskabet er drivkraften og derfor afgørende.” 
I forbindelse med grupperarbejdet: ” I undervisningsforløb har vi også haft held med længerevarende egentligt projektarbejde i 
to-mandsgrupper, men det er en sårbar konstellation. Nogen grupper fungerer fantastisk og andre slet ikke, og det er grundlæggende 
uacceptabelt. Man kan ikke basere sin undervisning på en arbejdsform, der for en mindre del af  de studerende er dømt til at mislykkes.
Tre-mandsgruppen er knap så sårbar. Ejerskabet til opgaven er måske knap så intenst, men ansvarsområder kan let fordeles og en 
slags demokrati kan oprettes. At komme i gruppe med en svag studerende er ikke så afgørende i tre-mandsgruppen.”
Jeg skrev for den afsluttende sammenstilling af  holdets totale arbejde: ”Vi har i den senere tid stillet fl ere opgaver, der 
er afsluttet med en gennemgang, hvor de studerendes individuelle øvelser er blevet samlet til et hele. I en opgave havde hver elev lavet 9 
modeller. Første del af  den afsluttende gennemgang forløb som en normal kritik af  de individuelle arbejder. De studerende følte ejerskab 
og glæde ved deres 9 modeller og fi k opmærksomhed og kommentarer fra lærerkollegiet og medstuderende for det individuelle arbejde.
Efter gennemgangen af  alle 14 studerendes arbejde samledes modellerne i en pulje hvorfra man på skift (inklusive lærerne) valgte 
én som skulle placeres i forbindelse med den foregående. Således ophævedes ejerskabet og opmærksomheden samledes om det fælles 
projekt som skabtes i øjeblikket og som et samarbejde. Da de i alt 126 modeller var samlet var de blevet til noget andet. Det 
personlige var blevet en del af  et hele, der var langt større og mere komplekst og rigt end de 14 selvstændige udgangspunkter. Der 
hvilede 5 sekunders benovet stilhed!”

Supervision
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Pia gav udtryk for at min pædagogiske problemstilling favnede meget bredt og ville meget. Hun studsede over 
påstande f.eks. omkring to-mandsgruppens sårbarhed. På 2 linjer affejer jeg i denne arbejdsform med henvisning 
til det uholdbare i risikoen for at nogen studerende mislykkes med projektet. Pia antydede at 2-mandsgruppen 
bruges med held i andre sammenhæng (!) og undrede sig over at det var uacceptabelt at nogen studerende fejlede. 
Pia bed mærke i at begrebet ejerskab var gennemgående for hele arbejdet, hvad enten der drejede sig om det 
individuelle arbejde eller tabet af  samme, i forbindelse med den afsluttende sammenstilling af  holdets projekter. 
Hun spurgte om dette ejerskab egentlig var nøgleordet i problemstillingen. Om arbejdet kunne få fokus og retning 
hvis begrebet blev styrende. Denne idé har jeg grebet. Jeg tror at Pia har fat i noget grundlæggende for mig som 
underviser og som menneske, og derfor bliver idéen om ejerskabet undersøgt nærmere i mit pædagogiske rationale.
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En stor del af  studiet på arkitektuddannelsen foregår som individuelt arbejde. Projekter er personlige, de er elev-
ernes ”ønskebørn” skabt i en forholdsvis indadvendt og refl ekterende proces. Ejerskabet er totalt og glæden ved 
projektet stort, privat og essentielt. Jeg ønsker at undersøge hvorledes man sideløbende med dette, kan arbejde 
mod et fælles mål og i en afsluttende sammenstilling af  enkeltprojekter få glæden og energien af  det personlige 
projekt adderet (multipliceret?) med samlingens kompleksitet og kraften i fællesskabets overvældende produktion? 

Det individuelle og ejerskabet
Arkitekturen regnes ofte som en kunstart på linje med malerkunsten. Maleren kan alene skabe et færdigt 
mesterværk, ligesom idéen om et hus eller en by kan fostres af  én arkitekt. Arkitekturen har en fader, men til 
forskel fra maleren kan arkitekten ikke realisere sit projekt selv. Arkitekturen kan tænkes af  få men kan kun 
realiseres af  mange. Arkitekturen kan lade sig gøre i samarbejdet – uanset om det drejer sig om et hus, en by, en 
kaffekande, en lokalplan eller et undervisningsforløb på arkitektskolen.
Idéen om arkitektur er dog ofte personlig eller skabt af  få. På en tegnestue er rollerne fordelt og som regel 
arbejder faste teams f.eks. udelukkende i den skitserende fase. Der hvor projektets idé udspringer.
Når idéen er undfanget fordeles projektets ansvar så til de der projektere og de der kommunikerer og ejerskabet til 
projektets bestanddele fi ndes nu, som ansvaret, fordelt på mange hænder. Ejerskabet og ansvaret er dog essentielt 
for alle involverede, om det er projektets grundlæggende idé eller dets løsning i forhold til brandregulativerne.
Når et hus åbnes for første gang og det fantastiske kan opleves i virkeligheden, er det et produkt af  manges 
arbejde. Glæden og stoltheden er en fælles følelse – selvom huset i princippet kun har én fader. 

På arkitektskolen arbejdes der primært i den skitserende fase. Projektets idé fødes af  den enkelte studerende og 
projektet bæres igennem med det personlige ansvar, i dialog med læreren, og ejerskabet er drivkraften og derfor 
afgørende. I et interview med en studerende beskriver K, der går på 3. år, sit personlige projektarbejde som en 
konstant fl uks mellem bratte op- og nedture, med opture af  ekstrem glæde og dyb frustration når tingene ikke 
lykkes. Glæden er bundet op på hans engagement og denne er proportional med hans ejerskabsfølelse til projek-
tet. Når han arbejder med sit eget projekt, når hans glæder de største højder og frustrationer dybeste afgrunde. 
Hans egne projekter bliver til som funktion af  hans dialog med studiekammerater, lærere og inspiration fra lit-
teraturen og arkitekturen der omgiver ham. Hans projekter bliver ikke til i et lukket system – som Kafkas bøger 
på tagkammeret. I en hvis forstand er der tale om et samarbejde eller udveksling af  inspiration mellem K og hans 
omverden, men han føler en dyb tilfredsstillelse, når projektets idé undfanges som funktion af  denne tilstand 
og føler fuldstændig at det er hans. Denne følelse er også mig selv velkendt. Følelsen af  selv at have ”regnet den 
ud” – at have løst et arkitektonisk problem gennem hårdt arbejde er nær den absolutte tilfredsstillelse. Den er 
brændstoffet der bærer mit virke. Den er på sin vis egoistisk og forfængelig og er helt nødvendig.

Pædagogisk problemstilling
Det individuelle og det fælles - Additionens Komplekse MEtode (AKME)
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Additionens Komplekse MEtode (AKME)
Vi har i den senere tid stillet fl ere opgaver, der er afsluttet med en gennemgang, hvor de studerendes individuelle 
øvelser er blevet samlet til et hele. I en opgave havde hver elev lavet 9 modeller. Første del af  den afsluttende 
gennemgang forløb som en normal kritik af  de individuelle arbejder. De studerende følte ejerskab og glæde 
ved deres 9 modeller og fi k opmærksomhed og kommentarer fra lærerkollegiet og medstuderende for det in-
dividuelle arbejde.
Efter gennemgangen af  alle 14 studerendes arbejde samledes modellerne i en pulje hvorfra man på skift (inklu-
sive lærerne) valgte én som skulle placeres i forbindelse med den foregående. Således ophævedes ejerskabet og 
opmærksomheden samledes om det fælles projekt som skabtes i øjeblikket og som et samarbejde. Da de i alt 126 
modeller var samlet var de blevet til noget andet. Det personlige var blevet en del af  et hele, der var langt større 
og mere komplekst og rigt end de 14 selvstændige udgangspunkter. Der hvilede 5 sekunders benovet stilhed!
Omfangets overvældende kraft og det uventede møde, den ukontrollable mangfoldighed i kompleksiteten kan 
opnås i samarbejdet og sammenstillingen af  manges arbejde - man har bidraget med en del og vil aldrig alene 
kunne præstere fællesskabets omfang og kompleksitet. 
Omfanget og kompleksiteten i sammenstillingen svarer, i lille skala, til byens utallige fantastiske, ukontrollable 
strukturer og lag. Ingen kan tegne og bygge en by alene, den er summen af  manges arbejde og handlinger. 
Sammenstillingen kræver dog fra lærerside en forholdsvis stram styring f.eks. i forhold til præsentationsform 
og udtryk. For at de mange individuelle arbejde skal kunne fungere i en sammenhæng må man sikre sig en vis 
homogenitet i det samlede arbejde. I tilfældet med de 126 modeller betød det at de alle havde samme mål og 
alle var lavet med samme bundplade og med strukturer af  hvid skum. Hvis opgaven ”slippes løs” – hvis de 
studerende selv bestemmer f.eks. hvordan den skal præsenteres, bliver sammenstillingen og sammenhængen af  
det samlede arbejde uafl æseligt og ofte grimt (og det kan vi arkitekter ikke lide).
Visse opgavetyper egner sig bedre til en egentlig sammensmeltning af  opgavernes indhold end andre. I visse 
tilfælde er kompleksiteten og det ukontrollerede kvaliteten – som f.eks. i den førnævnte modeløvelse. I denne 
opstår sammenstillingen som komplekse og overraskende konfi gurationer, sammenlignelige med byens. I øvelser 
hvor der arbejdes f.eks. med individuelle rum, der sammenstilles til et rumforløb af  f.eks. 20 projekter, får man 
uvægerligt et meget broget samlet ”hus” – med mindre man som lærer, lægger usædvanligt stramme bindinger 
ind i opgaven. Et sådant samlet rumforløb har vi netop afsluttet 1.års semesteropgave med. Dele af  sammen-
stillingen fungerer fantastisk mens andre områder bliver rodede og uafl æselige. Igen er det et spørgsmål om 
hvorledes man vægter graden af  kontrol i opgaven i forhold til det individuelle, selvstændige arbejde.
En ”mild” udgave af  den Additive Komplekse MEtode kan være en sammenstilling af  de individuelle projekter 
i en udstilling, hvor holdets samlede arbejde ophænges og præsenteres for offentligheden. Her kan de individu-
elle og uafhængige projekter præsenteres side om side i en sammenhængende udstilling. Også denne form har 
brug for overordnet kontrol i forhold til præsentationsform for homogenitet og følelsen af  sammenhæng, men 
kontrollen begrænses til præsentationsformen (alle arbejder f.eks. på A2 i S/H). Her hænger projekterne ikke 
fysisk eller funktionelt sammen.
I et opgaveforløb hvor de studerende arbejder selvstændigt med eget projekt og bliver vurderet på dette ved en 
afsluttende gennemgang enkeltvis, er udstillingen en ret fantastisk mulighed for, både som lærer og studerende, 
at træde tre skridt tilbage og se det samlede arbejde i en sammenhæng. I udstillingsformen opnås igen det fan-
tastiske i mængden og kompleksiteten og ejerskabet løftes fra det enkelte projekt til et fælles mål. 
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monday
PATTERNS: each student captures 4 satellite photos: 2 of the solid, nondynamic, static  grid and 2 of 
a fl owing cinfi gurations. Photos translates into black and white line drawings (20X20cm). 

tuesday
STRUCTURES: Elevate each of your 4 drawings to “structures of a city or a landscape” in white foam 
in three heights: 10mm, 20mm, 40mm. 10 students makes 4 models each which equals 40 models in total.

wednesday
SYSTEMS: Divide your 4 models into 16 equally big pieces. 40 X 4 = 160 models.
Let the game begin: fi rst student place a random piece in the middle of the table. Second student 
picks a model from the total collection and place it next to the fi rst piece. Continiue until all the 
pieces has been used.



The Grid and the Flow

Idéen om AKME som et fuldt integreret princip i hele projektforløbet er gennemført på en intensiv tre-dages 
workshop, jeg afholdt sammen med min kollega Jacob Bang og Professor Jens Kvorning på Edinburgh College 
of  Art i januar 2011. 10 skotske kandidatstuderende skulle i tre faser udvikle et by- og landskabsspil, der kunne 
anskueliggøre og starte en diskussion om rigdommen og spændingen i sammenstillingens kompleksitet og om 
potentialet i mødet mellem fl ydende “naturlige”og faste “menneskeskabte” strukturer. Opgaven var en optakt 
til et konkret byplanprojekt i Edinburgh, netop der hvor den gamle middelalderby omkring slottet, New Towns 
rationelle gridstruktur og landskabet mødes.
De første to dage gik med individuelt arbejde og den sidste dag samledes de mange enkeltdele til et større fælles 
komplekst hele. 



Haptisk programmering 2011
En del af  de pædagogiske overvejelser jeg har gjordt mig i dette forløb, har jeg forsøgt afprøvet i dette års version 
af  Haptisk Programmering. Uklarheder i forhold til læringsmål sidste år har jeg forsøgt at præcisere og både dette 
pædagogikums fragmenterede karakter og idéen om det individiuelle og det fælles har jeg forsøgt at inkludere, 
dog er det sidstnævnte klarere og renere afprøvet i opgaven The Grid amd The Flow, som var en skitseopgave 
med fokus på netop samlingen af  mange enkelte projekter. 

Læringsmål
Usikkerheden omkring opgavens egentlige mål vil nok præge også dette års opgave, og det er måske netop i 
denne tilstand at opgavens nerve ligger. Jeg er sammen med de studerende på let gyngende grund og vi må 
sammen udforske dette arkitektoniske felt. 
I min tidligere gennemgang af  opgavens læringsmål er der dog dele, der kan præciseres og forhåbentlig forsim-
ples eller helt udelades.
At det var umuligt at vurdere og karaktersætte de afl everede projekter sidste år tyder på at der er et problem, 
og dette tror jeg, at jeg berører i min gennemgang af  opgaven tidligere: ”Et af  de overordnede mål med op-
gaven, må være at kunne beskrive et sted for sig selv og andre med billeder og ord, så stedet forstås med fl ere 
eller alle sanser. Det vil derfor som kritikker være nødvendigt at kunne bedømme fotoet, som en underviser på 
Kunstakademiet kan det, og at kunne vurdere en tekst som en underviser på litteraturvidenskab.”
At målet ikke er arkitekturen men beskrivelsen af  den, gør opgaven svær for mig at vurdere. Derfor må der i 
dette års opgave indlejres krav til arkitekturen, der skabes. Således tror jeg at arkitekturen og beskrivelsen af  
denne langt nemmere kan vurderes. Beskrivelsen, der er en vigtig del af  opgaven, bliver derpå bundet op på en 
arkitektonisk vilje, der er nemmere at vurdere.
Målet var tidligere at beskrive og være sig et rum bevidst uden et krav til dets funktion. Jeg lagde vægt på at 
det var beskrivelsen af  rummet der var det afgørende. For lettere at kunne vurdere projekterne kan man i år 
indlejre en funktion, man kan ”måle” arkitekturen i forhold til (eksempel: ”er udelukkende ovenlys det rigtige 
valg i forhold til rummets funktion som udstillingslokale?”) – ligesom bedømmelsen af  beskrivelsen formentlig 
bliver lettere (eksempel: ”er det rigtigt at vise rummet i lavformat på dit modelfoto, når de højtsiddende ovenlys 
i dit projekt er en bærende ide?”)
Gæstekritikkeren Max Kestner fra fi lmskolen, der deltog sidste år fungerede fantastisk, men man kan overveje om 
jeg også bør have en arkitektkollega med der kan hjælpe mig – således at der er en præcis kritik på arkitekturen 
(af  mig og lærerkollega) og en tilsvarende på beskrivelsen (fi lmmand, forfatter el. lign.)
Denne to-deling af  opgavens udfordring og mål må være en hel central del af  opgavens kendte læringsmål.

Sidste år afsluttedes forløbet med adskilt fase - Skala – rummet i komplekset og komplekset i en kontekst.
Jeg har skrevet om dennes læringsmål: Som den første fase er denne adskilt fra det øvrige arbejde og har været 
hemmeligholdt. Fasen har en markant anderledes karakter end de foregående. Det arkitektoniske mål og det 
didaktiske mål er et andet – i hvert tilfælde i forhold til kontekst-undersøgelserne. Målet er her at (be)vise at et 
solidt arkitektonisk udgangspunkt udarbejdet som funktion af  kropslige og sanselige erfaringer afgiver klare og 
præcise svar på alle projektets øvrige spørgsmål.
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Denne sidste fase har en helt anden dagsorden, som i sig selv er et studie værd, nemlig idéen om at et erklæret, 
bevidst udgangspunkt for en opgaves løsning kan tage afsæt i stort set hvad som helst. At alle svar ligger i løs-
ningens koncept eller grundidé – og at hvis denne er bevidstgjort og undersøgt tilstrækkelig, vil kunne svare på 
alle projektets problemstillinger. Jeg siger ofte til mine studerende at det vigtigste for dem er at vælge afsættet 
præcist og bevidst og derefter forfølge dets muligheder uden at se sig tilbage. Denne påstand er yderst relevant 
at få afprøvet men er i sig selv et studie værd.
Opgaven Haptisk programmering må grundlæggende handle om muligheden for inddragelse af  sanserne i en 
arkitektonisk arbejdsproces og derfor ryger denne sidste fase ud i årets udgave.

Pædagogikum og Haptisk Programmering
En central kvalitet ved dette pædagogikum som undervisningsforløb er som nævnt de mange forskelligartede 
øvelser og indslag der tilsammen har dannet basen for eget arbejde. I opgaven Haptisk Programmering har 
jeg forsøgt at indarbejde lignende bred, åben og meget forskellige inspiration. I den indledende fase udleveres 
teksteksempler på rumbeskrivelser af  yderst forskellig karakter fra fl inke Thomas Carlson - Reddigs arkitektede 
dagbogsstil fra Paris over Miralles akademiske beskrivelse af  bevægelsen gennem Fåborg kunstmuseum til Marcel 
Proust´s hyper-sanselige prosa fra Combray.
Ved introduktion til fase 2 er planlagt oplæsning fra Yann Martells ”Vergil og Beatrice”. I en 10 sider lang dialog 
beskriver Vergil (bavianen) en pære for Beatrice (æslet), som aldrig har set eller smagt en sådan. 
Fase 3 indledes med en forevisning af  Jørgen Leths portrætfi lm om digteren Søren Ulrik Thomsen, ”Jeg er 
levende” og i løbet af  fase 3 vises dokumentarfi lmen den meget stemningsfyldte ”Drømme fra København” af  
Max Kestner, der selv vil optræde som gæstekritikker ved den endelige gennemgang.

AKME
Additionens Additive MEtode kan indarbejdes som en mere eller mindre integreret del af  et opgaveforløb. Det 
fælles kan opnås i delafl everinger eller i indledende faser f.eks. i registreringen af  projektets kontekst. 
I forbindelse med opgaven Haptisk programmering for i år syntes idéen om det fælles mål, svært at indarbejde i 
selve projektforløbet. Jeg har overvejet om de studerende skulle lave et forløb af  fortløbende rum som et samlet 
museum, men for at det skulle kunne fungere og ende i et forholdsvis homogent hele, ville det kræve en styring 
af  de enkelte elever, jeg ikke syntes passer til opgavens legende og alternative tilgang. Hvis projekterne skulle 
kunne udstilles og forstås som et meget varieret men dog sammenhængende forløb, ville det være nødvendigt at 
blive enige om en del materialer og rumlige parametre, der vil stride mod friheden og det individuelle valg i den 
første fase, hvor de studerende selv skal fi nde og beskrive et stemningsfyldt sted. Sidste år havde de opholdt sig 
meget forskellige og ret originale steder som glyptoteket, vinterbadeanstalt, biografen og i en gravhøj!
Derfor er mit fokus på det fælles lagt ind som en afsluttende fase efter den endelige kritik af  de enkelte indi-
viduelle projekter. En fase, hvor de tilsammen skal udvikle et udstillingskoncept: hvordan og hvor skal deres 
samlede arbejde udstilles? Hvad skal med og i hvilken rækkefølge?
Denne fase er introduceret tidligt i hele projektforløbet for at afprøve idéen om sideløbende, parallelle tankesæt – 
at have fl ere bolde i luften.. Desuden udmærker fasen sig ved at være helt åben: de studerende er fuldstændig fri.
Jeg har overdraget det fulde ansvar til dem... 
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Fælleskabet i den afsluttende ud-
stilling af  alle projektopgaverne.



29

Ejerskabet - pædagogiske udfordringer 

Denne opgave efterlader mig med en række tanker og udfordringer både i forhold til undervisningens opbygning 
og karakter samt min egen udvikling som lærer. Idéen om det individuelle og det fælles har vi tidligere brugt i 
opgaver men på et lidt intuitivt plan. Denne opgave har været en indledende formulering, der har skærpet mit 
blik for idéens muligheder og som jeg ønsker at undersøge i praksis i min undervisning. 
Opfattelsen af  mig selv som underviser føler jeg også er blevet nuanceret. Mine udfordringer og drømme be-
handler jeg afslutningsvis.

Det fælles ejerskab – eller ejerskabets ultimative ophør.
Idéen om ejerskabet – det at eje – kan man måske umiddelbart knytte til individet og det klinger da også en 
smule liberalt. Dette er mit projekt! Samtidig er mit fokus på det fælles – idéen om det store fælles projekt – en 
smule langhåret socialistisk i sin karakter og tone. Kan disse to forskellige begreber eller tilstande fungerer paral-
lelt? Kan man arbejde med det individuelle projekt og samtidig indgå i et større samarbejde med et fælles mål?

For et par uger siden havde vi en stor afl evering af  et udbudsmateriale på min tegnestue. Alle medarbejdere havde 
ansvar for dele af  afl everingen og kun projektlederen Claudia havde et overordnet overblik. Stemningen var god 
trods det sene tidspunkt og alle var tilsyneladende tilfredse med deres eget arbejde. Da klokken blev tre om nat-
ten og vi nærmede os deadline havde alle afl everet, og ubevidst samledes vi alle bag Claudia, der sad og samlede 
det hele. Ingen snakkede – alle stod med tunge, glasklare øjne og stirrede på den sidste opsætning og afventede 
trætte at Claudia skulle sende det til printeren. Ingen gik hjem. Vi stod bare og stirrede på skærmen og ventede. 
Alle kendte deres eget arbejde og alle ville se hele mappen samlet. Da de 90 sider lå udprintet på bordet gik vi.

Det individuelle projekt er den dominerende arbejdsform indenfor kunsten. Jovist, en skulptør har nok brug for 
hjælp undervejs, men opgaven løses grundlæggende alene. Ligeledes indenfor litteraturen eller billedkunsten. 
Kunsten opstår ofte i en individuel og meget personligt proces.
I rigtig mange andre fag er samarbejdet normen. Hvis du skal drive en bank, producere havregryn eller rejse til 
månen, må du indgå i samarbejder. Hvis du vil bygge en kirke, er du som arkitekt også en del af  en årelang og 
meget kompleks proces – og dog går vi på Kunstakademiets Arkitektskole – og omtaler os ofte som udøvere 
af  en kunstart på linje med Kunstakademiets øvrige discipliner.
Måske ligger udfordringen imellem det individuelle og det fælles netop her – lige der hvor man balancerer mel-
lem kunsten og havregrynen. 
Arkitektur som den individuelle kunst eksisterer ligesom arkitektur som komplekst samarbejde fi ndes og den 
fantastiske, byggede arkitektur vil altid være et resultat af  mødet med de to.
Derfor må undervisningen også indeholde begge former – det individuelle og det fælles. Studerende må mærke 
den blusende, indre lykke, når det personlige projektet skabes og lykkes og må konfronteres med samarbejdets 
synergi og fantastiske omfang - og gerne i samme opgave: et forløb hvor et personligt og fuldstændigt ejerskab 
opbygges for dernæst, i mødet med det fælles, at ophøre eller overgå til en anden fælles stolthed og ejerskab til 
det samlede arbejde.  

Styringen og det åbne rum 
I forbindelse med supersvision af  min undervisning var jeg en smule rystet over hvad Pia Lundberg fra DPU 
kunne uddrage af  den tilsendte pædagogiske problemstilling. Jeg havde en besynderlig følelse af  gennemsigtighed, 
der må svare til forbløffelsen ved spåkonens præcise indsigt, blot ved at se på ens håndfl ade. I min, syntes jeg selv, 
meget objektive og forholdsvis upersonlige tekst og havde jeg tilsyneladende efterladt rigeligt med fi ngeraftryk til 



at hun kunne danne sig et præcist indtryk af  mig som underviser og person. Lad mig for eksperimentets skyld, 
prøve at karakterisere mig selv som underviser – som jeg kan forestille mig at en udenforstående vil gøre det:
Claus er en forholdsvis uakademisk, entusiastisk og fl ink lærer. Han er på god fod med de studerende og er 
meget opmærksom på deres projekters fremskriden samt deres velvære generelt. Han tillader nødigt at studerende 
falder igennem og bakker op til et niveau, hvor han føler sig sikker på at alle er med i forløbet. Han føler sig 
ansvarlig for både projekter og humør på holdet og i sin stræben efter alles succes går han langt for at inspirere 
de studerende – at bakke fuldt op om fl otte idéer og pode dem, der mangler idéerne med samme - i en konstant 
balance for ikke at tage det livsvigtige ejerskab til opgaven fra dem.
Den tætte, personlige opdækning og de forholdsvis styrede undervisningsforløb benyttes netop for at sikre sig 
en vis standard af  projekter og en tryghed hos de studerende og ham selv som underviser, men benyttes også 
for at det samlede materiale kan vises frem – at det har en høj kvalitet i grafi sk og arkitektonisk forstand udadtil. 

Som Pia gjorde mig opmærksom på, optræder begrebet ejerskab ofte i mit arbejde. Således udtrykker ovenstående 
beskrivelse ligeledes vigtigheden af  ejerskab både for de studerende og for mig som lærer. Som underviser på 
1.år sammen med min kollega Jacob Bang er hele årgangens arbejde ”vores” projekt. Vi føler ejerskab til det og 
ansvar for dets tilbliven og det er netop her at ordet ejerskab bliver interessant på fl ere planer. De studerende 
mærker naturligvis vores ærgerrighed på deres vegne og prøver, som regel, at opfylde vores drømme. De accep-
terer at vi har en del af  ejerskabet til deres arbejde og accepterer skrappe krav om f.eks. afl everingsform (som 
skala, tegneteknik, tegningsformater etc.) og de virker oprigtigt glade og stolte, når vi arrangerer udstillinger 
med deres arbejde. Dette ejerskab hos lærerne skal ikke undervurderes. I bund og grund er min undervisning et 
personligt projekt. Jeg underviser ikke for de studerende skyld. Jeg underviser for min egen skyld og ejerskabet 
til studerendes arbejde som produkt af  min undervisning bibringer mig energi som forhåbentlig smitter.
At jeg føler mig involveret i opgaveformuleringer og i de generelle arkitektoniske drømme for uddannelsen på 
min afdeling er nødvendigt - men ikke en selvfølge. Hvis jeg skal fungere som lærer er en grad af  frihed og 
eget ansvar fra min arbejdsgivers side nødvendig for at jeg føler et ejerskab til mit arbejde og at det dermed er 
vedkommende og relevant for mig. 

Præcis styring af  processen er en vigtig del af  undervisningen på 1.år, for at skabe trygge rammer for læringen. 
De studerende ved hvad de skal og får hjælp undervejs. Den er fundamental for tryghed, men det er måske også 
netop i vores ønske om kontrol og alles succes og velbehag at paradokser udspringer: 
Udviskes ejerskabet og det selvstændige element af  omklamringen og opbakningen? 
Er styringen med til at trække ejerskabet fra de studerende og placere det hos lærerne? 
Er idéen om ”at stå i det åbne” – både for studerende og for lærerne – en vigtig parameter for at uddanne 
selvstændige og nysgerrige arkitekter?
Dette pædagogikum har gjort mig mere bevidst om disse udfordringer; ønsket om et trygt læringsrum hvori 
man kan bunde, og den samtidige nødvendighed af, til tider, at springe ud på det dybe…

De studerendes ejerskab til deres eget arbejde er fundamentalt. Jeg oplever som regel at ejerskabet og glæden 
forsvinder hvis opgaven ikke er forstået - f.eks. hvis den er for svær eller hvis den er for let og ligegyldigheden 
slår ind. 
På en årgang er der ofte stor faglig spredning, så hvor lægger man niveauet, så opgaverne fungerer både for den 
stærke og den svagere studerende og hverken ligegyldigheden eller frustrationen sætter ind? 
Netop her føler jeg  at både min styrke og min svaghed som underviser ligger. Ligegyldigheden er til at arbejde 

30



31

med. Jeg er god til at inspirere og skabe dynamik, men jeg frygter de studerendes frustration og utilfredshed. 
Det er netop denne frustration der har været tilstede og har været en nødvendighed for mit eget arbejde f.eks. 
med dette pædagogikum. Den har været en naturlig del af  processen med dette uvante stof  i en ukendt proces 
og den er overvundet. Jeg er tilfreds og føler et stort ejerskab til arbejdet, men denne frustration tillader jeg 
nødigt at opleve som lærer og går derfor langt i min undervisning for at afhjælpe frustrationer. Jeg kan godt 
løse de studerendes opgaver og jeg hjælper dem med løsninger - jeg “planter” idéer som hurtigt optages i deres 
arbejde som deres egne, men som jeg ved ikke er så værdifulde eller indlevede som hvis de var resultat af  et 
måske frustreret og hårdt selvstændigt arbejde.
Ejerskabsbegrebet er altså ikke et læringssyn eller en metode jeg underviser efter, men er et nødvendigt mål jeg 
må etablere for mig selv og mine studerende og ejerskabet føler jeg stærkest selv, når det er etableret i arbejde der 
foregår i det åbne. Jeg ønsker egentlig at min rolle som underviser overgår fra den erfarne arkitekts vidensdeling 
til en iscenesætter af  et rum hvori de studerende selv kan erhverve sig viden - ikke ulig det rum jeg har befundet 
mig igennem dette pædagogikum. Jeg drømmer om at de opgaver jeg er med til at formulere er trygge men vide 
rammer for selvlæring. 




