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Hvordan opleves besøg på 
kunstmuseer? 

• Behageligt? 

• Afslappende? 

• Inspirerende? 

• Restituerende? 

Eller: 

• Skræmmende? 

• Stressende? 

• Intimiderende? 

• Anstrengende? 



Hvad ser vi når vi ser på kunst? 

• Kig på maleriet 
• Hvad interesserer dig? – en farve? En form? Et symbol? Motivet? 
• Skriv elementet ned på et stykke papir 



Eksempler på ord: 

• Et motiv: Træt kvinde, 
strygebræt, hund, køkken, 
dug 

• En form: trekant, firkant, 
horisontale linjer 

• En stemning: træt, sorg, 
koncentration, stille 

• En farve: orange, blå, 

• Eller……Aften, refleksion, 
gamle dage, Axel 
Jørgensen 



 



Kulturens kalejdoskop 2011-12 

• Nye medborgere i 
Danmark – hvordan ser 
de vores kultur, og 
hvordan forstår de sig selv 
gennem den? 

 

• I Danmark er jeg IKKE 
født, der har jeg hjemme 

• Der er et NYT yndigt land 

• Det kimer nu til 
NYTÅRSFEST 

 



Ungdomsbroen – unge der er faldet ud 
af uddannelsessystemet 



Stress 

• Stress koster Danmark 
1,5 million sygedage 
årligt. Omregnet svarer 
det til 6 mia. kr. I 
Kolding Kommune er 
der 13,3 % af borgerne, 
der ofte føler sig 
nervøse eller stressede.  



Kunst og trivsel 2013-14 

• Trapholt + koordinator 
for mental sundhed og 
sunhedsplanlægger 

• Jobigen: aktivitetstilbud 
til borgere på 
sygedagpenge – 
heriblandt stress og 
depression 

• Psykologisk institut, 
Århus Universitet 



Tre grupper 

• Sygemeldte eller netop 
raskmeldte med stress 
eller depression 

• Personer som føler 
stress men ikke er 
sygemeldte 

• Personer som ikke føler 
stress 



Deltagere ialt 

• 16 grupper 

• 77 deltagere 

• 14 m16 grupper 

• 77 deltagere 

• 14 mænd 

• 63 kvinder  

• 64 møder = 112 timer 
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Hvad kan kunsten? 

• At benytte kunsten som 
et læringsrum til at se 
hele verden som noget 
man kan bruge til at 
skabe betydning  

• Erfare at kunst opleves i 
kontekst, og at man selv 
er en del af denne 



Hvad er Trivsel? – Professor Carol Ryff, 
MIDUS, Wisconsin, USA 

 



Carol Ryffs 6 dimensioner 

• Livsformål: evnen til at skabe mening og retning i sit liv 
•   
• Autonomi: selvstændighed og evnen til at vurdere sig selv ud fra personlige 

standarder og ikke ud fra andres accept 
•   
• Selvaccept: den fulde accept af personlige svagheder og styrker – inklusiv de 

”sorte” sider af ens personlighed 
•   
• Personlig udvikling: fortsat udvikling og evnen til at imødegå de udfordringer 

forskellige perioder af livet byder på 
•   
• Positive relationer til andre: evnen til at indgå meningsfulde, tætte og 

længerevarende relationer til andre mennesker 
•   
• Bemestring af omverdenen: evnen til at vælge eller skabe en omverden, der 

passer til den enkeltes mentale tilstand og deltage aktivt i denne 
 



FORLØBET PÅ TRAPHOLT 

Spørgeskema 

  

  

Rundvisning 



KURATERING MED 100 POSTKORT 



EKSEMPLER PÅ KURATERING 

Fremtidsdrøm Indflydelse på omverdenen 



KURATERING MED STOLE 

Kuratering i udstilling Personlig udvikling 



EVALUERING 



Undersøgelsen blandt de 18 
sygemeldte af sundhedskoordinator 
Lonia Andersen, Kolding kommune 

• Kortlægge om kunstmuseet 
har et potentiale som rum 
for restituering 

• Undersøge hvordan museet 
kan fungere som et rum for 
udsatte hvor de kan udfolde 
deres personlige historie, 
selvforståelse og styrke 
deres realisering af eget 
potentiale 

• Udvikle kunstmuseets rolle 
som væsentlig 
samfundsmæssig aktør 



Deltagere 

• 18 deltagere som var 
sygemeldte eller netop 
raskmeldte 

• WHO score for trivsel 

• Under 50 i risiko for 
mistrivsel 

• Under 35 stor risiko for 
mistrivsel 

• Gennemsnit i 
befolkningen 68 

 



Resultater 

Sygemeldte (grp.1 – 18) 

• Før: 10 under 50 og 5 under 35 

• Efter: ingen under 50 

 

• Samlet før forløb: 48,4 

• Samlet efter forløb: 65,1 

 

• Før: 12 følte ikke kunst noget 
særligt 

• Efter: 15 føler kunst relevant 

 

Føler sig stressede (grp.2 – 14) 

• 14 i alt 

• Før: 5 under 50 

• Efter: 1 under 50 



Udtalelser fra gruppe 1 deltagere 

• Se mere positivt på det hele. Tænke lidt mere over 
de gode ting livet bringer  
 

• Være mere åben. Se mere positivt på kunst  
 

• Jeg vil helt klart bruge Trapholt til at besøge på en 
"trist" dag, men også på at udfordre mig selv.  
 

• Det er blevet tydeligere for mig, at kunsten har en 
betydning på mig, hvilket jeg godt har vidst, men 
bare ikke været så opmærksom på.  
 

• Jeg troede ikke jeg kunne "bruge" kunst, men tog 
fejl!.  
 

• Desuden har jeg fået endnu mere lyst til at opsøge 
kunsten - hvor end den end måtte befinde sig - 
både i og udenfor museer.  
 

• Kunst er "ikke kun for de fine". Kunst er for alle  
 



 
 

• Jeg vil gå mere på kunstmuseum 
og andre museer. Jeg vil være 
mere opmærksom på, hvad der 
også vil være af andre kulturelle 
tilbud. F.eks. teater, foredrag 
m.m.  
 

• Jeg vil bruge museum noget 
mere, da jeg selv kan "leve" mig 
ind i de forskellige udstillinger. Jeg 
vil også bruge undersøgelsen til at 
tænke tilbage på de forskellige 
øvelser. Tænkt positivt.  
 

• Benytte og besøge museer oftere, 
når jeg får tanken/lysten.  
 
 
 



• Jeg vil helt klart besøge kunstmuseer 
oftere. Er begyndt at få en lille 
forståelse for kunsten. Ser anderledes 
på den.  
 

• Det har givet mig lyst til at dele mine 
museumsbesøg med andre.  
 

• Jeg vil klart være mere opsøgende 
hvad angår kunst - hvilket nu næsten 
giver sig selv  
 

• Mere fordybelse - iagttage ting 
(billeder) kunst nærmere - den 
dybere mening med tingene - give 
det mere tid og ro  
 

• Være mere åben overfor nyt  
 



Trapholts undersøgelse med afsæt i 
Carol Ryffs seks dimensioner for trivsel 



MEST POPULÆRE MALERI 

Ord knyttet til maleriet: 

• Frihed 

• Åbenhed 

• Ro 

• Muligheder 

 

• Valgt 19 gange 



Trapholts resultater 







Reaktioner på Trapholt 

”Jeg er blevet mere bevidst om, hvilken 
betydning kunst har for min personlige 
identitet og udvikling. Det giver mig 

lyst til at udforske og se mere nuanceret 
på omverdenen. Det udfordrer mig også 

til at se, hvad jeg kan bidrage med.” 
 
 



”Jeg vil fremover minde 
mig selv på, at 

kunstoplevelser er vigtige 
for min trivsel og følelse af 
at leve livet rigt og fuldt.” 



”Det er spændende at se, 
hvordan man kan fortælle 

en historie med andre 
kunstneres billeder - man 

får lyst til at vælge et 
bestemt værk, for det 

sætter en masse tanker i 
gang - tankevækkende at 

man så hurtigt kan komme 
ind bagved drømme og 

tanker” 

 



”Jeg vil være mere 
opmærksom på, hvordan 
forskellige elementer kan 

forandre hinandens udtryk, 
f.eks. ved hjælp af deres 
individuelle placering i 

forhold til hinanden, ligesom 
førstehåndsindtrykket af et 
kunstværk (eller en person) 

kan forandres med 
fordybelse og nærmere 

indsigt.” 

 

 



”Jeg er kommet til at se på kunsten på en 
anden måde - studere det nærmere. Men det 

hænger bl.a. sammen med den ro, vi har 
fundet for at betragte og beskrive. Den ro har 
været fantastisk, og den vil jeg prøve at finde 

både næste gang, jeg skal se på kunst - men vil 
også prøve at fremkalde den, når jeg sidder 

med en stor og uoverskuelig opgave – prøve at 
nedbryde den i mindre elementer og betragte 

dem nærmere.” 
 

 



Hvad ser vi når vi ser på kunst? 

• Kig på maleriet 
• Hvad interesserer dig? – en farve? En form? Et symbol? Motivet? 
• Skriv elementet ned på et stykke papir 



Eksempler på ord: 

• Et motiv: Træt kvinde, 
strygebræt, hund, køkken, 
dug 

• En form: trekant, firkant, 
horisontale linjer 

• En stemning: træt, sorg, 
koncentration, stille 

• En farve: orange, blå, 

• Eller……Aften, refleksion, 
gamle dage, Axel 
Jørgensen 



Lotte Darsøs “innovationsdiamant” 
 

 

 

 

 

 



Fremtidsperspektiv: 
Etablering af 3 årigt projekt om kunst 

og trivsel 
• Permanent udstilling 

med tilbud om at 
kuratere – DIN udstilling 

• Forskning i trivsel 

• Etablering af kontakt 
netværk med 
behandlere 

• Etablering af kontakt 
netværk med 
kommuner 



DIN udstilling  åbner 12. November – 
skriv jer på invitationslisten 

Etablering af udstilling 
med et generisk 
kurateringsværktøj som 
gæster kan benytte, og 
dermed blive klogere på 
både sig selv og kunsten – 
og dermed skabe 
optimisme, engagement 
og livslyst med 
udgangspunkt i kunsten 

 

 



Forskningsprojekt i almindelige 
gæsters trivsel i samarbejde med Carol 

Ryff 



Ansøge fonde om at finansiere 
etablering af ilbud som kan bruges til 

forandring/behandling 
 

Udvikling og etablering af et 
generisk formidlingstilbud, 
som grupper med særlige 
behov vil kunne benytte til 
erkendelsesprocesser i forhold 
til specifikke problemstillinger 
såsom stress, unge udenfor 
uddannelsessystemet, 
teenagemødre, arbejdsløshed, 
flygtninge, samarbejdsøvelser 
på arbejdspladser  etc. 

 

 



Foreløbige Institutioner 

• CFU Aabenraa, Lars Borst, 
centerleder 

• NetopNu, Kirsten Bertelsen, 
psykolog 

• EUC Lillebælt, Hugo Nielsen, 
uddannelsescef 

• EUC Lillebælt, Lars Hensen, rektor 
HTX 

• EUC Lillebælt, Jesper Norvang, 
uddannelseskoordinator 

• UU Center Kolding, Bjarne Juhl 
Olsen, leder 

• Produktionsskolen Kolding, 
Bjarne Bonvang, forstander 

•   



 
Foreløbige eksperter inden for social- 

og sundhedsområdet 
 • Sundhedsafdelingen i 

Kolding Kommune, Lonia 
Kersti Andersen, 
sundhedskoordinator 

• Jobigen, Janni Potempa, 
leder 

• Sdr. Omme Statsfængsel, 
Anne Marie Heckscher, 
fængselsinspektør + Hr. 
Aggerholms (værkmester) 

• Socialrådgivere? 
• Plejehjem? 
• Flygtningscentre? 

 



Hvem vil være med? 

• Ensomme ældre 

• Indsatte i fængsler 

• Arbejde med flygtninge 

• Ungemødre 

• Stress og 
depressionsramte 

• Arbejdsløse 

• Unge udenfor 
uddannelsessystemet 

• TEAM building 



Tak for i dag 
Karen Grøn kg@trapholt.dk 


