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Formål: 

● Projektet stræbte efter at give eleverne en øjenåbnende og autentisk 
lærerig oplevelse ved at sende dem ud i Danmark og snakke med 
danskerne i stedet for at sidde i et klasselokale og snakke.  

● Projektet skulle oplyse både eleverne men også borgerne i 
lokalsamfundet og i Vejkantsdanmark om effekten af politisk initierede 
borgerrettede projekter ‘nede i rækkerne’. Håbet var at eleverne, via at 
opleve på egen krop og kritisk reflektere over effekten af initiativer som 
Danmarkskanonen, kan forstå ‘folkesjælen’ bedre og gå kritisk til 
lignende politiske initiativer i fremtiden.  

● Visionen var at give eleverne hands on praktisk erfaring med 
antropologisk og kreativ udforskning af et givent materiale samt 
formidling af egen oplevelse. Det fik de især ved den personlige 
investering i projektet samt i mødet med andre end ‘højskolen’ - i 
samarbejdet med lokalsamfundet, med Vejen Kunstmuseum og når de 
skal videreformidle deres personlige oplevelse med at have 
Danmarkskanonens værdier med sig i kufferten på Vejkantsdanmark. 

 

Eleverne skulle efterfølgende pba af deres udforskning i Vejkantsdanmark 
præsentere en kunstnerisk genfortolkning og/eller deres bud på en alternativ 
Danmarkskanon gennem en udstilling og en fernisering på Vejen 
Kunstmuseum, som var åben for hele byen. De skulle formidle og genfortolke 
værdierne alternativt og kreativt gennem fx podcasts, digte, reportager, film 
fra vejene, artikler, installationer, skulpturer osv. 

 
Målgruppe: 
1) Primære målgruppe 

Eleverne: De har både blaffet og produceret udstillingen og evalueret. 

2) Projektet blev afviklet som en temauge for HELE højskolen (48 elever) i stedet for 
kun politikholdet, som det først var intenderet. Der var 4 lærere tilkoblet, 1 ekstern 
kusntner samt Carsten fra Blaffernationen. 

3) Bilister: Der var 48 elever, som igennem 36 timer mødte alverdens søde 
mennesker derude. De sov hjemme ved fremmede og bekendte.  



Lokalsamfundet i og omkring Rødding/Vejen: Både til at samle elever op og til 
ferniseringen var de til stede.  

Der har været lidt mediedækning, så projektet er noget ud til flere i lokalområdet: 

Projektet var i TV Syd: https://www.tvsyd.dk/artikel/doegn-som-blaffer-har-gjort-
elever-klogere-paa-danmark-og-danskerne 

TV Syd klip: https://www.tvsyd.dk/nyheder/28-09-2017/1930/hojskole-pa-
blaffetur?autoplay=1#player 

TV2 Nyhederne: Her er et kort klip fra Rødding Højskole, men indslaget følger mest 
Carsten Theede fra Blaffernationen: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-10-04-
blaffere-faar-faste-stoppesteder-i-koebenhavn-vil-du-samle-dem-op 

Bertel Haarder lavede video fra New York, da han ikke kunne være der til fernisering 
på dagen.  

 

AKTIVITETER: 

Planlægning af Danmarkspillet Live edition Danmarkskanon 

Produktion af visitkort som fungerede som invitation til ferniseringen, som eleverne 
medbragte i bilerne.  

Workshop om Danmarkskanonen inden temaugen, hvor eleverne fik intro til 
værdierne og skulle komme med deres bud på, hvad der manglede. 

36 timers blaffertur: 

Planlægning af kunstproduktionsproces 

Kunstproduktion: fra onsdag morgen til fredag middag skulle eleverne i grupper 
producere et værk, der fortolkede Danmarkskanons værdier alternativt og kreativt.  

Foredrag om Blaffernationen ved Carsten Theede om værdierne og 
fordele/udfordringer ved at blaffe.  

Udstilling + Fernisering på Vejen Kunstmuseum 

Evaluering med elever 

Evaluering med Lærerkollektivet og eksterne parter (Carsten Theede fra 
Blaffernationen og tilkoblet kunstner) 

Optræden i P4 Syd, hvor Carsten Theede var af sted sammen med to elever. Se mere 
her efter Amy Winehouse: http://www.dr.dk/radio/p4syd/p4-weekend-esbjerg/p4-
weekend-2017-09-30-06-03-4 

Optælling af point og kåring af vindere af Danmarksspillet LIVE 
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SAMARBEJDSRELATIONER: 

1) 

Blaffernationen ved Carsten Theede 

Projektet blev udviklet i samarbejde med Carsten Theede fra Blaffernationen men 
byggede ovenpå Rødding Højskole velafprøvede Danmarksspillet LIVE. Ovenpå dette 
lagde Danmarkskanonens værdier, som eleverne skulle undersøge i Danmark og i 
blafferbilerne.  

Vejen Kunstmuseum: 

Vi havde lavet samarbejde med Museumsleder Terese Nielsen og holdet bag museet 
om at udstille elevernes værker i tre forskellige sale på museet. Her blev afholdt 
fernisering, hvor alle museets normale gæster var blevet inviteret (Kunstforeningens 
mailingliste på 900 personer samt i deres generelle netværk). 

Eksternt tilkoblet kunstner Liesel, Uddannet fra Kunstakademiet. 

Liesel faciliterede den kunstneriske proces med eleverne hvor de skulle producere 
værker pba Danmarkskanonens værdier.  

2) Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført? 

Det har været positivt for eleverne at få eksterne kompetencer og energi ind på 
skolen, som kom fra helt andre verdener end de kompetencer, som vi havde på 
højskolen. Liesel som kunne præsentere værker og metoder, som eleverne ikke har 
været præsenteret for før, har været spændende og lærerigt både for eleverne men 
også for vores lærere.  

Det har været interessant at koble Danmarkskanonens ovenpå vores eget koncept 
Danmarksspillet LIVE, og bruge blafferbilens rum til en konkret folkeoplysende 
aktivitet og kulegravning og noget andet end ’bare’ at være undervejs.  

Det har været spændende for både Rødding Højskole men også eleverne at arbejde 
med at producere en udstilling på et eksternt museum og kunne få eleverne ud fra 
skolen og ind i en anden kontekst og virkelighed og få indblik i, hvordan et museum 
fungerer og hvordan de arbejder. De kom her ud af deres trygge verden på 
Højskolen og skulle præsentere, være værter og agere professionelt for eksterne 
gæster og museumspersonale.  

3) Hvilke udfordringer har samarbejdet mødt? 

Overgangen mellem de 36 timers blaffertur og begyndelsen på den kunstneriske 
proces havde vi ikke fået struktureret godt nok. Vi har især snakket om en mangel på 
en skarp opdelt rollefordeling mellem kunstneren, Blaffernationen og de 4 lærere 
tilkoblet på projektet. Hvem gav kritik, hvem kom med ideer og hvem skulle eleverne 
lytte til. (Alle var måske lidt for ivrige -)) 

??? 



LÆRING FRA PROJEKTET: 

Hvilke dele af projektet lykkedes bedst? Hvad var årsagerne 

Der var enighed om fra alle parter, at ideen med at koble undersøgelse af 
Danmarkskanonens værdier med blafferi Danmarksspillet LIVE var god og fyldt med 
potentialer. Det var en fordel af vi havde kørt Danmarksspillet LIVE flere gange, så vi 
var sikre på formatet, og turde eksperimetere. Værdierne kunne med fordel kobles 
endnu mere med de eksisterende opgaver, som eleverne bliver sendt ud for at løse 
og finde.   

Det fungerede godt, at eleverne fik en kort intro til Danmarkskanones værdier inden 
de begav sig ud på tur, og det virkede også godt, at Carsten fra Blaffernationen var 
inkognito inden de skulle ud og blaffe. Eleverne vidste ikke, at de skulle blaffe før en 
time før de begav sig ud på tur.  

Det fungerede også godt, at der var tidspres. Eleverne skulle levere en udstilling og 
et værk to dage efter de kom hjem fra turen. Det var også hårdt, men det kreative 
pres var befordrende.  

Det virkede godt, at hele projektet var en temauge. Tiden var ligesom sat af til det på 
skolen og alle lærere, der var på skolen var involverede i projektet. Der var en god 
intenst stemning og fællesskab undervejs, hvor alle arbejdede frem mod et fælles 
mål om at lave kunst, snakke blafferi og danske værdier og producere en udstilling.  

Hvilke dele af projektet har medført udfordringer? Begrund 

Det var lidt udfordrende med rollefordelingen mellem de forskellige aktører i 
projektet, og det kan vi med fordel blive skarpere på til en anden god gang.  

Hvem i projektet står for hvad og hvad er forventningen til hinandens indsatser. Det 
vil også skabe klarhed for eleverne, hvem de kan gå til med hvilke spørgsmål. 

 

 

Elementer som kan forankres i fremtidig højskolepraksis: 

Vi vil helt sikkert forsøge at bruge blafferrummet mere aktivt ift. antropologisk 
feltarbejde og det kunne sagtens være at vi ville benytte Danmarkskanonens 
værdier. Det giver god mening at gå kritisk til verserende samfundsrelevante emner 
og medieaktuelle emner og bede eleverne undersøge dem i blafferbilerne i 
Danmarkspillet LIVEs velfungerende ramme.  

Hvad vil vi gøre anderledes: 

Overgangen fra blafferi til kunstproduktion: Eleverne var i denne fase meget 
fokuserede og oppe at køre over alle deres oplevelser i blafferbilerne. Konkurrencen 
(Danmarksspillet LIVE) skal afvikles helt med pointoptælling og rituel 
præmieoverrækkelse inden kunstprocessen påbegyndtes. Her var vi ikke skarpe nok. 



Vi kunne med fordel også være mere tydelige og pædagogiske i 
kunstproduktionsprocessen, så det også handlede mere om at lære, hvordan en 
kusntner arbejder og tænke i flere forskellige måder at arbejde. Præsentere eleverne 
for endnu flere metoder og redskaber, selvom learning by doing-tilgangen helt 
sikkert også har sine tydelige gevinster.  

 

SAMLET VURDERING: 

Samlet vurdering ift. forløb og projektmål: 

Projektet blev egentlig opskaleret ift. projektansøgningen. Det var kun tiltænkt at 
være politikholdet, der skulle blaffe, men det blev gjort til en temauge. 

Rødding Bibliotek var tiltænkt at være ekstern samarbejdspartner i starten, men 
Vejen Museum var en endnu mere seriøs og kunstnerisk indstillet partner.  

Eventmaking-delen var faktisk ikke-eksisterende: Det var tiltænkt, at eleverne selv 
skulle varetage kommunikation, fernisering og planlægning af udstilling og kontakt til 
museet, men det var for omfattende en opgave, når de også skulle producere 
kunstværket på relativt kort tid. Den overtog vi ansvaret for, og det ville have 
druknet dem.  

Det folkeoplysende element: 

Det var især frugtbart at eleverne havde Danmarkskanonens værdier med i 
kufferten. De fungerede ofte som en slags samtalestartere, når de kom ind i bilerne. 
De var gode til at bryde isen med og snakke lidt større end bare at ’Hvor komme I fra 
og hvem er du?’ osv.  

Det er især potentialer ift. det at komme ud over den trygge ramme hjemme på 
højskolen og sætte eleverne fri i verden omkring dem – selvfølgelig i en tryg og 
struktureret ramme. Både når de blaffer og laver udstilling, men også snakker med 
lokalbefolkningen rundt omkring. Vi ville også have inviteret eleverne på kaffe hos 
lokale i Rødding (det plejer at virke ret godt), men det var der desværre ikke 
opbakning til lokalt, da der var et andet stort menighedsrådsevent samme aften, vi 
havde planlagt besøg. Her kunne eleverne have fået en mere struktureret samtale 
om DKKanonens værdier på baggrund af elevernes oplevelse i Vejkantsdanmark. Det 
kan vi arbejde efter at strukturere bedre næste år. 

I princippet inviterede Rødding Højskole og eleverne alle hele i Danmark til 
fernisering via små visitkort med info, som alle grupper havde med rundt på turen.  

 

 


