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OUT OF THE BOX – UD AF KASSEN – UD AF FIRKANTEN!
Projekt LYDUNIVERS, som er et udviklingsprojekt i samarbejde mellem 4 erhvervsskoler og en
professionshøjskole, har ovenstående begreb som motto. Projektet handler om, hvordan man kan gøre lyd
til et indsatsområde, som både kan være et bidrag til skolemiljøet, et værktøj i undervisningen og en
løftestang til at sikre elevernes motivation og læring.
Mottoet kan både forstås i en direkte og en indirekte forstand! Det handler både om at genopfinde lyd som
en metode til at formidle viden og om, at lyd kan være med til at skabe sammenhæng mellem det, vi kan
høre, og det, vi skal gøre.
Vores skoleverden har igennem den nyere udviklingshistorie i stigende grad været præget af mere og mere
på skrift, og i virkeligheden er det måske et af de medier, som for mange mennesker er det absolut
sværeste medie at forholde sig til, idet det ofte bliver meget abstrakt og skaber distance frem for nærhed.
Projekt LYDUNIVERS forsøger at genbruge alle de gode erfaringer, hvor det talte sprog står som en meget
klar formidler af både viden, kundskaber og kontakt, og som på grund af sin form tidligere var tilgængelig
for en bred og sammensat gruppe på en meget umiddelbar måde.
Lærerne i projektet siger: "Det her giver motiverede elever, som endog helt frivilligt kan finde på at tage
opgaven med hjem for at arbejde videre med den i fritiden." eller "Eleverne får pludselig lært meget mere
af det, de skal lære, bare ved, at vi nu bruger en anden arbejdsmetode!" eller "Vi får pludselig fat i nogle
elever, som vi plejer at have svært ved at ramme i den almindelige undervisning!"
Elever i projektet siger: "Det er helt vildt fedt at få lov til at arbejde med stoffet på vores helt egen måde!"
eller "Det er faktiske sjovt at lære noget, som man også kan bruge til noget!"Vi har virkelig brugt mega
mange timer på at lave den her "box", og vi har forsøgt at gøre den både "retro og tekno" fordi "retro" er
vildt moderne!"
Projektmagerne siger: "Projektet har ramt præcist ind alle de steder, som vi havde håbet på, men det har
også åbnet for en hel masse andre processer, som vi ikke havde set på forhånd, men som også er meget
anvendelige i arbejdet med at hjælpe unge mennesker til at få alle de kompetencer, som de forventes at
besidde."
Projektledelsen siger: "Dette projekt rummer så mange aspekter, at det er helt umuligt at forklare bare en
lille flig af dem, så derfor opfordrer vi til, at man besøger projektet hjemmeside på www.lydunivers.dk, hvor
man også vil kunne finde navn og adresse på projektets kontaktpersoner, som står til rådighed for et
konsulentbesøg ud fra mottoet:
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