
 
 
 
 
 

 
 

 

Den kulturelle skolesekken 
 

- kunsten å danne seg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nina Vestby 
Masterstudie i formgiving, kunst og håndverk 

 
Høgskolen i Oslo Avdeling for 

estetiske fag 
 
 

2006



 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye kjolen 
trippet hun så glad 



 2 

 

Sammendrag 
  
I denne undersøkelsen tar jeg for meg kunst og kulturformidling til barn og 

unge gjennom skoleverket i den nasjonale kulturpolitiske satsingen Den 

kulturelle skolesekken. Gjennom dette prosjektet får alle barn i Norge tilbud 

om kunst og kultur av forkjellige sjangere som musikk, dans, teater, film 

litteratur og kunst. I denne sammenhengen ser jeg på hvilket fagdidaktiske 

spørsmål som oppstår. Det vil også være et fokus på hva som skjer i 

skjæringspunktet mellom skoleverket og kunst- og kulturinstitusjonene. 

Dette er en empirinær undersøkelse hvor jeg ser på  elevenes opplevelser 

i et danningsperspektiv i tilknytning til det åpne og abstrakte kunstuttrykket. 

 

 

 

In this thesis I will discuss art and culture, as presented to children in an 

educational perspective through the Norwegian school system. Art and 

education is an area of focus for national culture politics. Through this 

project all children in Norway will receive an offer to study different areas of 

art and culture, as music, dance, theatre, film, literature and other art 

forms. In this connection I will look at which educational subjects and 

questions that will arise. There will also be a focus on what happens when 

the educational system, and the art and culture institutions meet. This is an 

empirical thesis where I look at the pupils’ reactions in an educational 

perspective, connected to the open and abstract art expressions.  
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Forord 

 

Barns møte med kunst og kultur har vært en hjertesak for meg de siste 

årene. Etter noen år i det praktiske livet med kunst og kulturformidling til 

barn, så jeg i 2004 en mulighet til få undersøkt mine erfaringer videre i en 

masteroppgave. På min vandringsvei mot denne oppgaven har mange fine 

mennesker enten gitt meg muligheter fordi de har hatt en tro på meg, her 

går en stor takk til Gunnar Thon Lossius og Øyvind Hartmann, eller de har 

samarbeidet med meg fordi de har hatt tro på mine prosjekter – kjære 

Lena Nymark, Stig Rennestraum, Bjørn Thevik og Asbjørn Lerheim. Takk, 

dere er noen fantastiske musikere og formidlere av eget fag. En takk går 

også til dere elevene ved Sagene skole for musikalske bidrag.  

 

De største bidragsyterne i denne undersøkelse er naturlig nok alle dere 

herlige ungene jeg har intervjuet og som har gjort den praktiske oppgaven 

mulig med fantastiske tegninger, tusen takk. 

 

Mine veiledere Venke, Herner og Anneke hva skulle jeg gjort uten dere, 

familien min og venner like så. 

 

En helt spesiell takk til mamma som er det mest dannede menneske jeg 

kjenner. 

 

Ann Iren og Benedikte -  dere har virkelig stått i dette løpet med meg på 

hver deres unike måte. 

 

Men den viktigste av alle er deg Synne, min herlige datter, du er det fineste 

og kuuleste menneske i mitt liv. 

 

Oslo, 17. april 2006 
 
Nina Vestby
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Innledning 

I 1995 lanserte Kirke-, utdanning og forskningsdepartementet og 

Kulturdepartementet, en handlingsplan med tittelen ”Broen og den blå 

hesten” etter initiativ fra  Gudmund Hærnes og Åse Kleveland. 

Intensjonene i planen var å styrke de estetiske fagene og 

kulturdimensjonen i grunnskolen, disse intensjonene er bygget på blant 

annet St.meld. 61, 40 og 29. En nasjonal referansegruppe ble oppnevnt og 

Norsk senter for barneforskning og Ungforsk fikk i oppgave å koordinere 

innspill, samt kartlegge hvordan samarbeidet mellom kultur og 

skolesektoren fungerer.  De slo fast at det er behov for å bygge  broer 

både  mellom barn og voksne – skole, og  lokalmiljø – lokale kunstnere og 

ulike kunstinstitusjoner. Disse tankene og føringene har fått en sentral 

plass i Lærerplanverket av 1997.  

 

I kjølevannet av ”Broen og den blå hesten” ble det i 2001 lansert en 

nasjonal politisk satsing med tittelen Den kulturelle skolesekken, heretter 

omtalt som DKS.  Den har i oppgave å formidle kunst og kultur til barn via 

skoleverket. Kunst og kulturformidling til barn og unge er et område som 

har eksistert lenge,  men det har aldri tidligere vært øremerket midler på 

Kulturdepartementes budsjett til et samarbeid mellom kultur og skoler.  

Målet er at alle elever i grunnskolen skal få tilgang på profesjonell kunst og 

kultur.  Kunst og kulturformidling har tidligere vært preget av enkeltstående 

prosjekter, men nå framstår DKS som et tilbud som skal bygges for å bli et 

varig tiltak. Den visuelle kunsten, musikk, scenekunst, film og litteratur skal 

nå formidles til alle elever i grunnskolen land og strand rundt i Norge. 
 

 

 

 
Shirin gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
med de lange flettene 
trippet hun så glad 
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Redegjørelse av Den kulturelle skolesekken 

DKS finansieres gjennom overskudd fra tippemidlene, Norge står i en unik 

posisjon med et slikt tilbud. Tidligere har tippemidlenes overskudd gått til 

idrett, men er nå også inkludert i kunst og kultur. Siden den nasjonale 

starten i 2003 har midlene økt fra 80 millioner til dette året 160 millioner, og 

kommer i årene fremover til å fortsette å øke. Midlene blir først fordelt fra 

stat til fylkene etter en fordelingsnøkkel, deretter er det fylkene som 

fordeler videre til kommuner eller bydeler. Selv om det er en fast struktur 

som utgangspunkt, er det store variasjoner på hvordan dette gjøres. Dette 

presiseres av DKS sekretariat at det skal være mulig med en variasjon i  

ordninger  på hvordan DKS kan implementeres og at alle må finne sin 

lokale forankring og profil.   

 
”I tråd med Stortinget sine føressetnader om at DKS ikkje skal vere undelagd 

sterk, sentral styring og at det skal vere rom for mange lokale variantar, ser 

departementane det som lite tenkeleg å detaljplanleggje utviklinga av DKS i åra 

som kjem, eller legge sterke føringar på bruken av midlane som forvaltas av 

fylkeskommunane”.1 

 

DKS henvender seg til en stor og tverrfaglig arena som består av ulike 

faglærere, kunstnere, kunstformidlere, kulturarbeidere og produsenter. Alle 

aktørene skal forholde seg til de prinsippene og målene for DKS  som er 

nedfelt i St. melding nr. 38 (2002-2003) ”Den kulturelle skolesekken”. I 

tillegg kreves det at prosjektene kobles til den generelle delen av 

Lærerplanverket.  

 

Stortingsmeldingen er vid og åpen for ulik tolkning ut ifra faglig bakgrunn 

og ståsted. Den er delt inn i ulike mål og delmål basert på de ulike 

sjangrene av kunstuttrykkene, mens de overordnede målene er: 

 
”Å medverke til at elevar i grunnskulen får eit profesjonelt kulturtilbod. 

 

Å legge til rette for at elevar i grunnskulen skal få tilgang til, gjere seg kjende med 

og få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. 
                                            
1 St. melding 38 punkt 7.4 side 57 5 kolonne 
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Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle 

uttrykk i realisering av skulen sine læringsmål. 

 

Den kulturelle skulesekken skal vere forankra i den genrelle delen av læreplanen 

for grunnskulen og byggje opp under dei pedagogiske målsetningane i skulen”.2 

 

I forbindelse med DKS har det ved skolene blitt opprettet en ordning  som 

kalles kulturkontakt. Kulturkontakten er en eller to personer ved skolen 

som har ansvar for å informere og organisere prosjekter fra DKS som 

kommer til skolene og videre ut til de andre lærerne. Denne personen skal 

også fungere som en kontaktperson når kunstnere/prosjekter kommer til 

skolen og sørge for at forhold av praktisk art er lagt til rette. Utover denne 

ordningen har det ikke blitt satt av midler til kompetanseheving og 

opplæring av lærere. 

 

 

Kjetil gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye buksen 
trippet han så glad 

 

 

Bakgrunn for å undersøke DKS 

Siden 2002 har jeg jobbet som prosjektleder og pedagogisk ansvarlig for 

Nationaltheatrets bidrag til Den kulturelle skolesekken. Dette var en ny 

satsing fra teatrets side, som ønsket å bidra på den nye arenaen. Mitt 

første oppdrag i samarbeid med skoleetaten i Oslo var med forestillingen 

Brødrene Løvehjerte. Den ble tilbudt som et obligatorisk opplegg til alle 5. 

klassingen i Oslo, dvs ca 5000 elever. Det ble laget et pedagogisk tilbud til 

4000 av dem og en lærerveiledning med forslag til hvordan innlemme 

tilbudet i undervisningen. Dette var et stort prosjekt med mange involverte 

                                            
2 St.melding 38 side 10 kolonne 9 
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parter. Jeg har også hatt tilsvarende oppdrag for Bydel Sagene/Torshov, 

men på det lokale plan, det vil si tilknyttet bydelens egne skoler. Her har 

jeg hatt ansvar for å bygge bro mellom bydelen, skolen, lærerne og de 

respektive kunstnerne. I tillegg har jeg i fellesskap med kunstnerne 

utarbeidet undervisningsopplegg med tett forankring til den respektive 

skole og dens behov. Gjennom alle disse prosjektene merket jeg meg at 

det var et stort skille mellom teori og praksis, altså hva som har vært 

utgangspunktet, målene og hvordan ulike parter har håndtert disse. Dette 

fenomenet er forholdsvis velkjent, avstanden mellom teori og praksis. Men 

det avgjørende punktet for at jeg har valgt å gjøre en undersøkelse rundt 

DKS, bunner i en erfaring med et stort spenn i hvordan alle skolene og 

lærerne forvaltet forestillingen og det pedagogiske tilbudet som fulgte med. 

Dette spriket i den ulike bruken av denne ”gavepakken” gjorde meg 

nysgjerrig på hvilke mekanismer som rører seg innad i skolen fra rektor, 

inspektør, kulturkontakt og til den enkelte lærer. Hvordan kan noen skoler 

og klasser bruke forestillingen videre i egen undervising ved for eksempel 

å sette opp egen forestilling, mens andre klasser ikke hadde nærmet seg 

det pedagogiske tilbudet, og kun forholdt seg til det som en opplevelse der 

og da. 

 

Jeg ble nysgjerrig på hvorfor og hvordan intensjonene ble forstått og 

operasjonalisert så ulikt, og om det bare er en erfaring knyttet til disse 

prosjektene eller om dette er en tendens i gjennomføringen av DKS. På 

dette grunnlaget blir min problemstilling: 

Problemstilling 

Hvilke fagdidaktiske spørsmål kan reises i spennet mellom intensjon og 

operasjonalisering på grunnlag av en undersøkelse i forbindelse med 

danseforestillingen Innbyggerne – et byggesett, i regi av Den kulturelle 

skolesekken? 

Den kulturelle skolesekken –  et danningsprosjekt 

Det er flere ledd tilknyttet prosjektene i DKS, det ene er selve produktene, 

altså forestillinger, utstillinger konserter osv. Det er i og for seg ikke nytt, 
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skolene har i lange tider hatt tilbud fra  Kunst i skolen, Riksteatret og 

Rikskonsertene, men det som skiller disse tilbudene og DKS er at det nå 

legges sterke føringer i formidlingsarbeidet. Viktigheten av formidlingen 

trekkes frem som essensiell for at prosjektene skal kvalitetssikres og 

målene oppnåes.  I St. meldingen står blant annet dette: 
 

”For å kunne skape eit godt innhald i Den kulturelle skulesekken og for å sikre at 

Den kulturelle skulesekken vil gje gode møte mellom kunstnar og elev, må 

produsentar og formidlarar over heile landet arbeide målretta med nye metodar 

og ny formidling. Innanfor alle kunst- og kulturuttrykka ligg det eit stort potensial i 

å utvikle meir dialogbaserte formidlingsmetodar og tilbod som i større grad 

aktiviserer og inkluderer elevane i formidlingsarbeidet”. 3 

 

I denne teksten om formidlingen står det nedfelt flere sentrale 

fagdidaktiske begreper som jeg ser som fundamentale for danning, dette 

kommer jeg tilbake til i eget kapittel. Jeg har trukket ut disse 

kjernebegrepene som står som sentrale elementer i danningsbegrepet: 

 

- Dialog  

- Aktivisering 

- Inkludering 

 

Det har blitt sagt mye om DKS, og de fleste er positive – og det er det også 

tilsynelatende bra at alle skal får gode kunst og kulturopplevelser, men det 

jeg spør meg er hvorfor det brukes  mange millioner kroner årlig for at barn 

skal får et ”positivt forhold til kunst og et profesjonelt kulturtilbud” og at 

prosjektene skal ha en helhetlig innlemmelse i undervisningen og 

forankring i den generelle delen av Læreplanverket. Ingen av disse målene 

innlemmer læring og danning, men bruker termen ”opplevelse”, som gjør 

kunst til  en subjektiv opplevelse. Her mener jeg målene er utydelige da det 

ikke står eksplisitt hva formålet med prosjektene er. Jeg stiller spørsmål 

med hva perspektivet på målene er.  

 

                                            
3 St.melding 38 punkt 2.3 avsnitt nr.8 
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Ved å gå til hva andre har sagt om DKS har jeg funnet forskjellige 

tolkninger blant annet hos tidligere talsmann for DKS, statssekretær i 

Kultur- og kirkedepartementet Yngve Slettholm. I sin rolle som talsmann 

har han analysert og tolket DKS og gjennom noen av sine taler gitt meg 

nye svar på nettopp målenes perspektiv. I en tale trekker han inn det han 

ser på som en utfordrende oppgave – ”dannelsesprosjektet”, når de 

overordnede målene sier at elevene skal ha en ”god opplevelse”. Her kan 

vi se at DKS mangler det perspektivet som Yngve Slettholm trekker inn 

som et av målene. 

 
”Kunst- og kulturformidling er en utfordrende oppgave. Selv om barn i høyeste 

grad er kompetente og samhandlende aktører i kulturlivet, er det sider ved 

kunsten som handler om kunnskap og erfaring, noe som kan læres. Denne 

dimensjonen ved kunst- og kulturformidlingen er det vi kan kalle 

dannelsesprosjektet.”4 

 

Her mener jeg Slettholms grep er nødvendig for å hindre at kunst ender i 

en ren subjektiv opplevelse. Men at det nå kan ha en betydning for læring 

og danning. Det Slettholm åpner for er danningsbegrepet. Det er usikkert 

hva han mener elevene skal dannes til. Skal kunsten danne dem til noe 

bestemt og hva er danning. For å kunne beskrive danning ser jeg det 

nødvendig å ta et historisk overblikk for å se på hvordan danningsbegrepet 

har blitt beskrevet og hvordan det kan beskrives i dag. 

 

 

 

 

 
Hegel gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye tesen 
trippet han så glad 

                                            

4 Statssekretær Yngve Slettholm Kunst og kultur – mer enn pynten på kransekaka. Åpningen av Nasjonal 
konferanse om Den kulturelle skolesekken, Sandefjord, 7. juni 2004. Avsnintt 23. 
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Danning 

Fra antikken via det moderne til det postmoderne  

- en kort redegjørelse. 

Utgangspunktet for ordet dannelse i det latinske språket er formatio som 

på engelsk svarer til form og formation. Mens dannelsesbegrepet vi har 

som utgangspunkt i dag stammer fra det tyske ordet Bildung, bak det ligger 

ordet Bild som er lik bilde, vorbild som er forbilde og nachbildung som er 

etterligning. 

 

I pedagogisk og filosofisk sammenheng har danning eksistert siden 

antikken med ulike mål. Ifølge Reidar Myhre5 er det visse grunnleggende 

begreper og dimensjoner som kan vise grunnlinjene og 

spenningsforholdene i den historiske utviklingen. De tre begreper som han 

trekker inn er: Gud, mennesket og verden. Disse er utslagsgivende for 

sentrale og vesentlige spørsmål og ideer. Grovt sett kan vi si at disse er 

bygget på spenningsforholdet mellom det religiøse, som han beskriver slik: 

”Det betraktes som hellig, og man forholder seg til det med ærbødighet og 

ærefrykt”. Det sekulære: ” det som hører denne verden til, og de kulturelle 

verdier mennesket utvikler i denne forbindelse.” 6  Videre sier han at det er: 

”spenningen mellom individ og samfunn”.7  Jeg vil nå redegjøre kort for 

noen av de sentrale personer og tidsepoker i danningens historie. 

 

I antikkens Hellas er Platon (427-341 f.kr.) og Aristoteles (384-322 f.kr.) 

toneangivende for ideen om hvordan mennesket, verden og 

dannelsestradisjonen blir til. De knytter mennesket opp til et edelt og godt 

                                            
5 Reidar Myhre Grunnlinjer i pedagogikkens historie side 15 
6 Reidar Myhre Grunnlinjer i pedagogikkens historie side 15 
 
7Reidar Myhre Grunnlinjer i pedagogikkens historie side 15 
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liv, som søker sannhet i fellesskapet.  Denne ideen er forankret i bystaten 

– lokalsamfunnet som er styrt av en elite, med sannheten for sannhetens 

skyld. Platon er utgangspunktet for dannelsestenkning gjennom dialog – 

noe han også gir ut i skriftelig form i boken om eleven og mesteren ved 

tittelen Menon. Den mest åpenbare arven vi har fra antikken er den 

demokratiske tanken, men ulikt vårt samfunn er kunnskap og danning 

forbeholdt en elite, ikke alle gjennom en enhetsskole. Vi kan se arven etter 

Platons ide om det dialogiske menneske om vi går til den generelle delen 

av L-97 og der den sier. 
 

”Men fagkunnskap er ikke nok for en god lærer – det kreves også engasjement og 

formidlingsevne. En god lærer kan sitt stoff, og vet hvordan  det skal formidles for 

å vekke nysgjerrighet, tenne interesse og gi respekt for faget”. 

 

Videre kan vi se Aristoteles holdningen rundt dette: ”utgangspunktet for 

erkjennelsen måtte være enkeltfenomenene i den opplevde og iakttagbare 

virkelighet”,8 bringes videre inn i L-97 i forhold til tema og prosjektarbeid, 

hvor utgangspunktet er å jobbe med praktiske løsninger. Både i Platons og 

Aristoteles danningsprosjekter kan vi tydelig se at kunsten har en viktig 

funksjon. I Platons verk Staten ”settes diktningen –og andre kunstpregede 

aktiviteter inn i en pedagogisk sammenheng”9 

 

I følge Løvlie10 er Sokrates (470-399 f.kr.) også en forkjemper for 

opplæring som dialog og har en forankring i den praktiske kunnskap. Dette 

er fellespunkter for disse filosofene. Sokrates ønsker gjennom sin retorikk 

(læren om veltalenhet11) å være tro mot sannheten, men er opptatt av en 

saklighet for å skape gjensidig tillit mellom borgere. Sannheten fungerer i 

tråd med det praktiske livet. 

 

Gjennom den greske og videre inn i den romerske utdanning og 

danningen,  
                                            
8 Reidar Myhre Grunnlinjer i pedagogikkens historie side 29 
9 Otto M. Christensen Kunst, individ,samfunn side 291 
10 http://www.universitetsforlaget.no/fagomrader/ped/article.jhtml?articleID=21814 

 
11 Fremmedordbok, blå ordbok, Kunnskapsforlaget 2000 
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har retorikken en sentral rolle. Quintillian (ca.35-90)  og Cicero (106-42) 

som tilhører den romerske tradisjonen mener at retorikken er kjernen og 

målsettingen i pedagogikken, som igjen er å realisere humanitet i den 

videste forstand. Det som kjennetegner danning fra antikken og frem til 

middelalderen er et fokus på det sekulære. 

 

I middelalderen skjer det et paradigmeskifte til det religiøse, påvirket av 

Augustin (354-430). Han starter i det klassiske danningsbegrepet hvor han 

er inspirert av Platon, men beveger seg etter hvert inn i den kristne 

humanismen. Han skrev en rekke skrifter med utgangspunkt i 

kristendommen, blant annet det pedagogisk verket De magiestro (Om 

læreren). Der sier han at samtalen er sentral og at lærerens engasjement i 

en sak skaper aktivitet hos eleven, og bidrar til elevens læring. Denne 

aktiviteten er riktignok av åndelig karakter, men vi kan se røttene fra Platon 

hvor samtalen er sentral og frem til dagens skole hvor veileding er et 

pedagogisk grep. Han og de kristne ser på mennesket som skapt i 

gudebilde – Imago dei, innenfor dannelesbegrepet er ikke mennesket et 

individet, men plasseres i perfekt bilde skapt av Gud. Augustin ser på 

mennesket som syndig og det er kun nåden fra Gud som kan frigjøre det. 

Thomas Aquinas (1225-1274) er ikke fullt så strengt, han mener at 

gjennom kirkens undervisning, kan de enkelte selv ta ansvar og gjøre opp 

med sine synder. Denne tiltroen til undervisning gjennom lesing av 

religiøse skrifter fortsetter med Martin Luther og reformasjonen. Nå får 

skolen ansvar for leseopplæring med det bibelske budskap. 

 

Ved inngangen til den moderne tiden kommer det en reaksjon på den 

religiøse dannelsestanken, og et nytt paradigmeskifte oppstår. Ved 

inngangen til 1700 tallet går vi inn i opplysningstiden som kjennetegnes av 

en tro på mennesket, dette kan sees på som en kritikk på middelsalderens 

menneske syn som et gudsbilde. Tiden er ”preget av optimisme og 

fornuft”.12 Nå erkjennes mennesket som et eget individ. Det sekulære er 

                                            
12 Reidar Myhre Grunnlinjer i pedagogikkens historie side 93 
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tilbake med en ”rasjonalistisk oppfatning av kristendommen”.13 Politisk 

skjer det reaksjoner mot adelen og føydalsamfunnet. Under kampropet 

individuell frihet og likhet for loven slo de politiske menneskerettighetene 

igjennom, noe vi kan se i den franske revolusjonen i 1789 og i danningen 

av de forente stater med uavhengighetserklæringen i 1776. Innen synet på 

barnet gjør Jean-Jaques Roussaeu (1712-78 ) og hans bok Èmile  seg 

bemerket. I hans innledning til boken hevdet han at: ”alt det vi manglet ved 

fødselen og fikk bruk for som voksne, ble gitt oss gjennom 

oppdragelsen”.14 Hans tanke var at oppdragelsen skulle forankres i 

menneskets frie natur. Han så på mennesket som ”et aktivt skapende 

individ, som ut fra iboende muligheter utvikler seg uten for mye inngrep 

utenfra. Når eleven viser tegn på modenhet og selv ønsker å lære, kan 

læreren stille seg til rådighet – ikke før”.15 Han er begynnelsen på 

tradisjonen innen erfaringspedagogikk -  ideen om at barnet lærer gjennom 

egne erfaringer. Trekker vi strømningene fra Rousseau som utgår i 

tradisjonen  som tilbyr dannelse som et demokratisk mulighet for alle. Den 

folkelig dannelse kontra en elitistisk dannelse, kan vi se at DKS går inn i en 

slik tankegang. Kunst skal tilbys alle.  

 

Tanken om at mennesket er sentralt i utdannelsen blir tatt enda videre hos 

opplysningsfilosofen Immanuel Kant (1724-1804). Han tok utgangspunkt i 

det enkelte menneskes vilje, fornuft og dømmekraft. Han mente at vi var 

individer som hadde evner til å oppfatte, resonnere og ta beslutninger – det 

subjektive har nå en sentral plass. Kant går inn i bevissthetstradisjonen 

hvor fokuset er på elevenes egne egenskaper, som er sentrert rundt 

lærere og pensum. Lærerstoffet tar hensyn til elevens modenhet og evne 

til å ta til seg og reprodusere kunnskap. Dette er tanker vi kan se videreført 

i dag, med hensyn til tilpasset opplæring. Han mente at hvert individ hadde 

en plikt ovenfor seg selv til å utvikle sine egne talenter, og gjennom dette 

være et myndig menneske, noe han utrykte slik: ”have courage to use your 

own understanding”, noe jeg forstår som å ta ansvar for å være en 

                                            
13 Reidar Myhre Grunnlinjer i pedagogikkens historie side 92 
14 Reidar Myhre Grunnlinjer i pedagogikkens historie side 84 
15 Bjørg Brantzæg Gundem Skolens oppgave og innhold side 186  
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deltagende samfunnsborger. Disse tankene er fortsatt tilstede i dagens 

undervisning: ”opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes 

evner til erkjennelse og opplevelse til innlevelse, utfoldelse og 

deltakelse”.16 

 

Hegel (1770-1831) viderefører den kantianske ide ”om pligterne mod en 

selv”.17 Men han tar utgangspunkt i at menneske i sin utvikling vil møte på 

konflikter og det fremmede og sier: 
 

 ”at fremmedheden er en forutsetning for, at mennesket søger kundskap og 

danner sig. Drivkraften bag den kulturelle udvikling er at mennesket skal 

overvinde splittelsen og fremmedheden og hjem til en ny forsoning”.18  

 

Han snakker også om at menneske dannes når det danner seg selv til et 

allment vesen og at dette er menneskets oppgave. All menneskelig 

utvikling er avhengig av ”menneskelig aktivitet”.19 Hegel går inn som pioner 

i den dialektiske tenkingen hvor det er refleksjonen i en  tankerekke, eller 

en type dominoeffekt som skaper erkjennelse gjennom tre stadier – tese, 

antitese og syntese. Disse tre stadiene er ikke endelige, men fortsetter 

som en ny prosess hvor syntesen går over i en ny tese som igjen går 

gjennom de tre stadiene, som en spiral. 

 

John Dewey går videre og rekonstruerer Hegels tanke om dannelse. Med  

Dewey kom et fokus som gikk fra det subjektive i eleven til relasjonen 

mellom eleven og omgivelsene, og eleven og lærerstoffet. I tanken om 

relasjonen skjer et nytt skifte i dannelsestanken. Dannelsen endrer nå form 

der det sanne ikke lenger er i individet, ei heller i stoffet, men mellom de to 

samhandlende parter. Hans berømmelige ord ”learning by doing” bærer 

essensen av hans tese om et samhandlende forhold mellom det teoretiske 

og det praktiske plan, og sammenhengen mellom erfaring og handling. 

Deweys tenkning tilhører den pragmatiske kunnskapstradisjonen, hvor 

                                            
16 Lærerplanverket for den 10-årige grunnskolen  side 15 
17 Hans-Georg Gadamer Sandhed og metode side 15  
18 Bernt Gustavsson Dannelse i vor tid side 47 
19 Bernt Gustavsson Dannelse i vor tid side 48 
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utgangspunktet er at all kunnskap har utspring i handlingene våre og det vi 

gjør. Om vi stilles ovenfor et problem som bryter med vår vante tankegang 

”tvinges” vi, å gå til teori og refleksjon, i dette feltet utvikler vi den praksisen 

vi er en del av. Sånn sett mener han at kunnskap er et redskap for 

menneskelig problemløsing. Dewey var inspirert av Hegel og hans 

grunntanke om dialektikken, Dewey anerkjenner at verden består av tanker 

og følelser. Det som er iboende i oss og det som påvirker oss fra utsiden. 

Disse motsetningspunktene danner grunnlaget for den prosessen som 

danner vekst. Han mente også at læring er å forstå sammenhenger, og det 

kan ikke skje uten handling i sosial interaksjon. 

 

Jeg har når gitt en kort oversikt danningens historie fra antikken til den 

moderne tidsalder, men er danningsbegrepet fremdeles relevant? Og i så 

fall hvordan kan danningsbegrepet beskrives i dagens komplekse 

samfunn? 

 

 

 

 

 
Alexander gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
med den nye sekken 
trippet han så glad 

 

 

 

Herner Sæverot har nylig tatt en doktorgrad i tema danning. Han har sett 

på litterær og estetisk dannelse og kan dermed knyttes til DKS. Sånn sett 

kan vi se at danningstematikken igjen er i aktivitet.  Det samme kan sies 

om Aud Bergrgraf Sæbø som har trukket danningsbegrepet  inn i sitt eget 

fag – drama, hvor hun i en artikkel trekker linjer fra det Løvlie omtaler som 
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bilde med utgangspunkt i Bildungtradisjonen – til drama som en ”levende 

variant” av bilde.20  

 

I forbindelse med Nasjonalmuseets utstilling Kyss Frosken foregikk det en 

debatt i flere av landets medier, blant annet ble det skrevet flere artikler i 

dagspressen hvor dannelsesprosjektet ble omtalt. Noe som også Norsk 

Shakespeare- og teatertidskrift 3-4/2005 lot seg involvere i. 

 

I forbindelse med DKS er det nærliggende og se på Lars Løvlie  og hans 

”literacy” begrep, som han forklarer med en type språklig og sosial 

kompetanse, og som han sier. ” Literacy er å delta i budskapet i tekster, 

bilder og andre utrykksformer, for eksempel musikk”21, utfira dette mener 

jeg det er relevant å se på danning i forbindelse med DKS som byr på alle 

disse ulike sjangerne med blant annet danningen som mål. Hvor kunst kan 

åpne for danning. Hvor kunstverket og subjektet er to om en samhandling 

med dialog og aktivitet, gjennom denne relasjonen skjer det noe nytt  med 

begge parter, det kan oppstå ny innsikt. En kan forandre seg som 

menneske og tenke nye tanker som før dette møtet ikke var mulig. 

 

Den svenske pedagogen Bernt Gustavsson forstår på den andre siden 

danning på følgende måte: 

 
” Danning, læring og kunnskap tager udgangspunkt i det subjektive og personlige. 

Hvis den forankring ikke findes, bliver kundskapen løst pålagt og læringen 

overfladisk. Men det personlige er alt for snevert som udgangspunkt for læring. 

Som personer indgår vi i en kendt og nær livsverden hvor det meste forekommer 

kendt trygt og genkendeligt”22 

 

Det jeg mener Gustavsson ikke er tar i betraktning er det åpne møte med 

det fremmede, men som han sier at møter hele tiden må i mer eller mindre 

grad forankres i noe allerede kjent og med utgangpunkt i det subjektive. 

                                            
20 
http://www.dramanett.no/ABSaeboe%20Paper%20profesjon%20og%20danning%2004.pd
f     
21 http://www.apollon.uio.no/vis/art/1992/2/stopeskje 
22 Bernt Gustavsson Dannelse i vor tid side 21 
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Han utelukker da at det fremmede kan være utslagsgivende for at et 

menneske går inn i en danningsprosess og ikke det kjente. I tilegg 

utelukker han betydningen av  relasjonen som oppstår i et møte. 

 

Metaforisk kan vi se for oss tre ulike personer som skal ut på en reise 

Person 1 drar ut på reise og har med seg svarene på forhånd 

Person 2 drar ut på reise og har spørsmål med seg og svarene 

Person 3 drar ut på reise og har  spørsmål og men ikke svar, det kommer i 

møtet. 

Sånn sett tolker jeg Gustavsson til å gå inn i retning  som nummer to hvor 

svarene er gitt på forhånd. Mens jeg ser Hegel som mer nærliggende å 

trekke in med hans tanker som  beveger seg tett opp til person nummer tre 

når han sier: ”at fremmedheden er en forutsetning for at mennesket søger 

kundskap og danner sig”.23 

 

Det jeg forstår som dannelse tar utgangspunkt i Hegel og hans dialektiske 

tanker. Hvor jeg tenker at gjentagelsen er en forutsetning for erkjennelse 

og danning. Om vi ser for oss at en erfaring vi har gjort, vil den  gjennom 

nye erfaringer utspille seg annerledes om vi gjentar, enten det nå er en 

reise både konkret eller i metaforisk forstand, eller leser en tekst, eller ser 

et teaterstykke. I forhold til DKS og barnas møte med for eksempel en 

forestilling, tenker jeg at barna må ha tid og rom for å tenke over det de har 

sett, hørt og følt. Gjennom denne refleksjonen kunne sette ord på, navngi 

og begripe. Ved å gjøre det forståelig og derigjennom forvandle seg som 

individ. Her  forholder jeg meg til det Derrida beskriver ” det helt nye, enten 

man vil eller ei, oppstår i mangfoldet av gjentagelser.”24 Det er i denne 

ekstra dimensjonen Derrida mener repitisjonen  fungerer som omdanning, 

at gjennom omdanning tilføres fortiden noe nytt, og gjennom det se 

fremtiden bli til gjennom denne gjentagelsen. Danning handler om å ”lese” 

om igjen for å gå i dybden, gjentagelsen og det Goethe omtaler som  

                                            
23 Bernt Gustavsson Dannelse i vor tid side 47 
24 Herner Sæverot Danningens hyper-fenomenologi  - avhandling for graden doctor 
philosophia, ped.forskn.inst. uio 2005 
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”ønske om å fornye seg” 25Her er det også nærliggende og trekke inn 

Hegel og hans dialektiske tanke om syntese. 

 

Jeg velger å ta utgangspunkt i Herner Sæverot som ser på danning som 

en ”grensevandring” hvor grensevandreren er han eller hun som møter det 

fremmede, det være seg et kunstverk, danseforestilling, tekst eller 

menneske, med spørsmål uten å ha svar på forhånd. Svaret fremkommer i 

møte og samspillet med den fremmede. Og  han definerer det slik: 
 

“Men selvet er hele tiden i bevegelse gjennom møter med andre og i 

møtet med kunst, litteratur, teater og dans. Det oppstår et 

spenningsforhold når andre taler til deg. Det gir deg muligheten til å 

tenke nytt.”26.   

 

Hans begrep er hensiktsmessig fordi det knytter seg til danningen som et 

møte med kunsten, og på den måten kan jeg  knytte det opp til DKS. 

Aktivitet og inkludering 

Når vi går tilbake til St. 38 og siste linje, er intensjonen at dialogen skal 

føre til at  elevene aktiviseres og  inkluderes. I denne sammenheng mener 

jeg det er nyttig se på John Dewey og hans teori om aktivitet og 

sosiabilitet. Hans syn på menneske som et tenkende og skapende vesen. 

Tenkning var for Dewey et instrument for handling. ”Derfor måtte en aldri 

betrakte noe som gitt og endelig, men alltid være villig til å eksperimentere 

og til å revidere sine synspunkter ut fra erfaringen”. 27 

 

Forskningsdesign 
Som utgangspunkt for mitt forskningsdesign vil jeg bruke Venke Aures 

figur (se neste side).28 Den vil jeg bruke i undersøkelsen for å se hvordan 

målsettingene forståes og brukes av  de ulike aktørene. Jeg vil se på 

hvordan dette påvirker forståelse, tolking og bearbeiding, og til syvende og 

                                            
25 http://www.hio.no/content/view/full/42063 
26 http://www.hio.no/content/view/full/42063 
27 Reidar Myhre  Grunnlinjer i pedagigkkens historie . 172 
28 figuren er inspirert av Erich Weniger og John I Goodlad  
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sist hvordan barna blir møtt. Modellen vil også tjene som et 

analyseredskap for  elevenes intervjuer. Videre vil jeg sette den i relasjon 

mot hva intensjonene i St. meldingen sier og til lærerne. Øverste plan i 

modellen viser til det Venke Aure kaller ”begrunnelser”29  noe jeg forstår 

som de verdier, holdninger, filosofi og ideologi som ligger til grunn for  

DKS. Planet under reflekterer det øverste plan i form av en skriftlig 

dokumentasjon, blant annet St. melding 38 ”Den kulturelle skolesekken”. 

Det nest nederste planet illustrerer hvordan planens intensjoner kommer til 

syne i egen virksomhet, i dette tilfelle hos de ulike partene som lærere, 

kunstnere og kulturskolen. Det nederste planet viser det som faktisk skjer, 

og vil da eventuelt synliggjøre spennet fra teori til praksis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbeidsmodell basert på Venke Aure 

 

                                            
29 Venke Aure Paper til BIN-BUK konferansern ”Børn og kultur- i teori og metode” 2005 
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Metode 

I forhold til undersøkelsen hvor jeg ønsker å la barna bli hørt er dette med 

en interesse i å belyse barn og unge slik at en forståelse for deres kultur 

kan tre frem. I den metodiske tilnærmingen jeg har til behandling av 

intervjuene tar jeg utgangspunkt i Venke Aures forståelse som er inspirert 

av Else Marie Halvorsen og hennes begrep det ”dobble 

didaktikkbegrepet”.30 I følge Venke Aure omfatter dette begrepet: ”på den 

ene siden kultur som vi ”har” i form av kulturarv, på den annen side 

rommer begrepet den kultur som vi ”er i”, det vil si en kultur som ivaretar 

barn og unges egen livsverden”31.  

 

Venke Aure har imidlertid trukket denne forståelsen av barn som hun sier: 

” i en mer konstruktuvistisk retning som omfatter en posisjonering der barn 

og unge fremtrer som medkonstruktører av kunstmøter”32. Videre har hun 

bearbeidet Steinar Kvale og hans teori om intervjuundersøkelsens syv 

stadier og Karin Widebergs belysning av problemet med at kvalitative 

intervjuer ofte blir brukt i form av løsrevne sitater hvor hun sier: ” at man 

derfor har all grunn til å stille seg spørrende til sitatutvalgets systematikk 

og legitimitet” (Wideberg, 2001, s.141). 

 

Venke Aure operere  med en metoden som har tre faser: 

• Tematisering av ytringer 

• Tematisering av tolkninger 

• Diskursanalyse 

 

 

                                            
30  Halvorsen har utviklet det dobbelte didaktikkbegrepet med utgangspunkt i Fjord-
Jensens dobbelte kulturbegrep slik det ble brukt i Det dobbelte kulturbegrep og den 
dobbelte bevidshed, I:Hauge, H. Og Horstbøll H. (red.) kulturbegrebets kulturhistorie. 
Aarhus Universitetsforlag, 1988 
31 Venke Aure Paper til fremlegg på BIN-BUK-konferansen ”Børn og kultur-teori og 
metode des. 2005 
 
32Venke Aure Paper til fremlegg på BIN-BUK-konferansen ”Børn og kultur-teori og metode 
des. 2005 
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Hun forklarer fasene med at: ”temaer ble forstått som kunstdidaktiske  

relasjoner og jeg var opptatt av relasjonen mellom disse” som tidligere 

nevnt har jeg lagt de fagdidaktiske begrepene til grunn, som står i forhold 

til danningsbegrepet og finner det hensiktsmessig å forholde meg til 

tematisering som metodegrep noe Venke Aure forklarer videre: ” er altså et 

utgangspunkt for både utvikling og kategorisering av spørsmål og 

systematisering av data. De valgte sitatene ble i etterkant ordnet ut i fra et 

mønster i datamaterialet på grunnlag av forekomster eller ikke-forekomster 

av et tema”. Hun sier videre at denne arbeidsmåten ligger nær det Kvale 

kaller meningskategorier (Kvale, 199, s.125) 

 

Empiri 

Som problemstillingen min sier ser jeg på veien fra intensjoner til 

operasjonalisering. Interessen min er å se hva som virkelig skjer i 

praksisfeltet. Er det et spenn ifra intensjoner i St. melding 38 og til det 

prosjektet elevene skal oppleve. I undersøkelsen velger jeg de erfaringene 

jeg møter som utgangspunkt for å se på dette og belyse det med teori. Det 

er hensiktsmessig for å meg å være så tett opp til virkeligheten som mulig 

og jeg har valgt en empirinær metode. 

 
”Empiri er vitenskaplige undersøkelser av virkeligheten. Empiriske erfaringer er 

erfaringer som ikke bygger på filosofiske resonnement eller lignende, men på 

virkelige erfaringer, undersøkelser og eksperiment”.33 

 

Jeg skal analysere St. melding nr. 38 og intervjue alle leddene i prosjektet, 

men jeg har begrenset undersøkelsen til å ha hovedtyngden på barna da 

de er de essensielle mottakerne i DKS. Dette har også blitt på påpekt av 

Aslaksen/Borgen/Kjørholdt som i sin rapport av DKS kommenterer og 

belyser viktigheten av at barnas opplevelser blir trukket frem.  

 
 

 

 
                                            
33 http://no.wikipedia.org/wiki/Empiri 
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” Ulike teoretiske perspektiver representerer forskjellige innfallsvinkler for 

kunnskapsutvikling om hvordan prosjektet oppleves og erfares av initiativtakere. 

Vi vil særlig fremheve betydingen av å rette søkelyset mot barn og unges 

erfaringer med DKS både i form av kunstopplevelser og i form av de endringer i 

barnas skolehverdag DKS ifølge målsettingene vil medføre. Dette fordi barn og 

unge er prosjektets primære målgruppe”34 

 
 

 

Jamila gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye capsen 
trippet hun så glad 

 

 

Case 

Med utgangspunkt i egen erfaring og forforståelse fra eget arbeid med 

DKS der jeg opplevde et stort spenn i håndteringen av prosjektene, er jeg 

nysgjerrig på om dette også skjer andre steder, er dette en tendens i hele 

prosjektet. Jeg vil som tidligere nevnt, foreta et empirinært 

tilnærmingsmåte. Jeg har valgt case for å se på hvordan DKS realiseres 

og forståes. ”Et case studie innebærer  å følge en hendelsesforløp eller å 

delta i et hendelsesforløp”.35   

 

Jeg har gjort et strategisk utvalg av tre skoler. Uvalget er gjort på grunnlag 

av informasjon på skolenes nettsider hvor de beskriver sin egen skole og 

dens pedagogiske profil. I tillegg har jeg sett på hvilken spesielle 

satsningsområder de har, som for eksempel friluftsliv, flerbruksskole eller 

kulturelle aktiviteter. Jeg har da trukket ut tre ulike satsingsområder som 

jeg beskriver nærmere i selve undersøkelsen og presentasjon av skolen.  

Alle skolene ligger i samme fylke, men ikke samme kommuner. Skolene 

                                            
34 NIFU skriftserie nr.21/2003 – Den kutlurelle skolesekken – forskning, utvikling og 
evaluering 
35 Heeny Olsson og Stefan Sörensen Forskningsprosessen side 90 
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varierer i størrelse og geografisk landskap, to av de ligger i en forholdsvis 

stor by, men den siste ligger i en liten bygd.  

 

Skolene fikk en formell henvendelse fra meg i regi av Høyskolen i Oslo, se 

vedlegg. Ved disse skolene har jeg spurt læreren om å ta et tilfeldig utvalg 

av 5 elever med utgangspunkt i ulike kjønn og interesser.  Jeg tror at et 

begrenset antall vil kunne gi en essens i variasjon av svar. 

 

Aslaksen/Borg/Kjørholt sier: ” Evaluering og forskning i forbindelse med 

ordningen bør kunne belyse problemstillinger som hvordan oppdraget DKS 

tolkes og blir forstått i skolesystemet og ved den enkelte skole.”36 

 

Jeg har valgt  tre skoler og 5 elever pr. case, og støtter meg til Steinar 

Kvale som sier: 37”Ved at analysere få individers relation til omgivleserne 

bliver det mulig at få almene sammenhænge frem, og ved at redegjøre 

eksplicit for fremgangsmåden bliver det også mulig for andre at efterprøve 

resultaterne”.  

 

Intervju 

Jeg har ut fra interessen for å vite hvordan de enkelte partere i 

gjennomføringen av DKS  prøvd å forholde meg til en fenomenografisk 

metode, den har sitt utspring fra både fenomenologiske og hermeneutiske 

røtter. Metoden ble utviklet av blant annet Marton ved universitetet i 

Gøteborg i 1981, og jeg støtter meg til han når han sier ”den 

fenomenografiske tilnærmingen gjør forskjell på hva noe er og hva dette 

oppfattes å være. I det første tilfellet er interessen rettet mot foreteelsen i 

seg selv. I det andre tilfellet fokuseres det på hvordan et individ oppfatter 

denne foreteelsen i virkeligheten”38  Metodisk mener jeg dette kan sette lys 

på hvordan mekanismene i DKS virker fra intensjoner og gjennom de 
                                            
36 Ellen Aslaksen, Jorunn Spord Borgen og Anne Trine Kjørholt  
Den kulturelle skolesekken – forskning, utvikling og evaluering. 
NIFU skriftserie nr. 21/2003  
37 Steinar Kvale, “On interpretation in the qualitative research interview”. Publisert I 
Nordisk Pedagogik, Vol. 25,pp 3-15 
38 Heeny Olsson og Stefan Sörensen Forskningsprosessen  side 112 
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forskjellige nivåene den berører før den kommer til elevene. Her vil jeg 

kunne få et innblikk i nettopp hva som skjer og hvordan DKS oppfattes av 

de ulike personene på de ulike nivåene. Målet med intervjuene har  vært å 

åpne for disse personenes stemmer. Samt få informasjon og forklaringer 

på både generelle og spesifikke erfaringer og opplevelser. 

 

Jeg tok utgangspunkt i et halvstrukturert intervju, hvor jeg hadde 

kjernebegrepene liggende i bunn, samtidig som jeg aktivt prøvde å lytte og 

fange opp det som måtte komme underveis i samtalen.  Jeg valgte en 

fenomenografisk tilnærming til intervjuene. Ut ifra teori valgte jeg ord som: 

hva syns du, hvordan opplever du, hva føler ,nettopp for å få tak i hva de 

faktisk opplever.  Og støtter meg til Olsson og Sörensen sine utsagn: ”I 

fenomenografien er det intervjuet  som er utgangspunktet – naturlig nok, 

ettersom målsettingen er å få vite hvordan en person forestiller seg sin 

omverden”39. 

 

Det ble ikke ved noen av skolene foretatt intervjuer av elevene direkte i 

etterkant av forestilling. Dette av praktiske årsaker blant annet at 

skoledagen var over for elevene ved denne skolen. Jeg gjorde direkte 

avtale med lærer som organiserte intervjuer så raskt som mulig. 

Intervjuene med elevene ble gjort i ulike rom på skolen som lærerne fant 

var ledige. Jeg hadde med minidiscspiller som ble brukt til å gjøre opptak. 

Før selve intervjuet spurte jeg om de hadde blitt intervjuet før, noe ingen av 

dem hadde, så en ny situasjon for dem alle. Jeg fortalte litt om hva jeg 

holdt på med og hvorfor jeg ville snakke med dem. Det ble presisert at 

opptakene skulle være anonyme og at informantene kunne fortelle akkurat 

hva de syntes om forestillingen, Ikke hva de trodde at de måtte si. 

 

 
Petter gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye skjorten 
trippet han så glad 

 

                                            
39 Heeny Olsson og Stefan Sörensen Forskningsprosessen  side 111 
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Den praktisk estetiske oppgaven del 1 

Jeg har tatt utgangspunkt i de tre kjernebegrepene som tidligere nevnt 

dialog, aktivisering og inkludering, i tillegg har jeg tatt utgangspunkt i det 

tverrfaglige. Dette fordi DKS byr på ulike sjangere innen kunstfagene, hvor 

det fordrer tverrfaglige møter og samarbeid. Med utgangspunkt i mitt 

kritiske syn når det gjelder mangelen på danningsaspektet, og inkludering 

av lærere, vil jeg bidra med et medie hvor lærere og elever på tvers av 

kommuner og byer kan møte hverandre for felles utveksling av opplevelser 

og erfaringer. Jeg vil lage et åpent møtested for refleksjon i forbindelser 

med prosjekter. Jeg har fått til et samarbeide med Oorgdot som er et firma 

som lager nettsider. De har blant annet laget KSYS som er et webbasert 

arbeidsredskap for kulturformidling til barn og unge. Dette systemet 

samordner aktiviteter og logistikk mellom skoler, kommuner, fylke og 

produsenter. På denne nettsiden er det enkelt for skoler, lærere og elever 

og få informasjon om blant annet DKS. Det er laget en brukervennlig side 

hvor informasjon om alle produksjoner ligger inne, der kan man for 

eksempel finne Innbyggerne. Nettsiden inneholder informasjon om 

forestillingen med bilder og foto, i tillegg til faktaark og evalueringsskjema. 

Informasjonen er primært tiltenkt skolens administrasjon, kulturkontakter 

og lærere. Pilotprosjekt er et eget interaktivt rom for både elever og lærere, 

og vil bli lagt ut som en link sammen med de andre. Det skal fungere som 

et åpnet rom for refleksjon og meningsytring. I min oppgave er det  elevene 

jeg har intervjuet som er igangsetter av dette åpne rommet. De 5 elevene 

jeg har intervjuet ved de 3 skolene har sagt seg villig til å delta i mitt 

prosjekt. Dette vil jeg komme nærmere inn på i eget avsnitt om det 

praktiske arbeidet.  

 

Elevene har fått en egen oppgave av meg (se vedlegg). Kort fortalt har jeg 

spurt om de kan etter inspirasjon fra forestillingen selv tegne og beskrive 

hva de tenker som kunst. Dette underbygger den tanken jeg har om 

danning som en gjentagende prosess, hvor altså oppgaven gir rom for 

refleksjon og egne beskrivelser. I tråd med inkludering og aktivitetstanken 

inviterer jeg elevene som medkonstruktører av mitt arbeide. Disse 
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tegningene blir lagt ut under egen link på siden for scenekunst (se side 

66). Elevenes tegninger er igangsettere av ideen om at deres arbeider kan 

leve videre gjennom andres, det vil si at det skal være mulig for andre å 

bruke deres ideer og selv lage egne kunstverk på grunnlag av dem. Jeg 

tenker at det skal være et type aktivitetssted hvor lærere og elever kan 

klikke seg inn og plukke ut en eller flere tegninger som de vil bruke i sitt 

arbeide hvor de lager den faktiske gjenstanden. Videre når de har laget 

kunstverket kan de så igjen med kamera på mobilen  sende inn sitt bidrag 

på samme side. Dette kan sees som i Hegels ånd hvor prosessen 

fortsetter i en spiral. Her kan vi også muligens se at et utgangspunkt, altså 

disse elevenes tegninger kan tolkes på ulike måter. 

 

Forestillingen 

Innbyggerne – et byggesett 

Jeg har valgt denne forestillingen fordi den er åpen, handlingen og utrykket 

gir rom for ulike tolkninger. Det er ingen vedtatte sannheter og fasitsvar på 

hva de to figurene i forestillingen representerer og hva de foretar seg. 

Sånn sett går den inn i det jeg forstår som dannelsestanken og støtter meg 

til Aud Berggrag Søbø som  sier ” tekstens danningspotesial blir større 

dess mer teksten åpnes opp for ulike tolkninger og formidlinger”.40 Her 

operere hun med tekst, men denne tanke kan like godt brukes på et 

teaterstykke. Denne forestillingen mener jeg kan sees i sammenheng med 

kjernebegrepene jeg har trukket ut: aktivitet, dialog og inkludering, som et 

resultat av dette er forestillingen også et tverrfaglig prosjekt. Koreografen 

har hatt en overbærende ide som han har invitert andre kunstnere til å 

være med på. Dette har resultert i et samarbeid på tvers, med en forfatter, 

billedkunstner, kostymedesigner, danser og to  lydkomponister.  
 

”Jeg tenker alt det voksne gjør i forhold til barn dreier seg om å veilede de inn i en 

voksen verden for å bli anstendige -  en verden som kan normene og 

                                            
40http://www.dramanett.no/ABSaeboe%20Paper%20profesjon%20og%20danning%2004.
pdf 
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spillereglene, men samtidig er det noe med at barn vokser opp undenrifra , som 

en underskog av vekst i samfunnet og at vi må kunne tenke at disse barna bidro 

med noe inn i livene våre. Man har en ide om at barn kan gjøre verden bedre,  det 

ligger i Roussau om at barn kan utvikle seg. Ved å se på de på den måten, da 

tenker jeg at de kan få forme tankene som de vil og skape sine bilder. At vi ikke 

trenger å fortelle om de voksne sin normverden, men at man kan se på den som 

en ”voksende” normverden, at de vokser opp i sine normer. Jeg har sett at barn er 

mottaglige for abstraksjon. Vi har merket at mange barn har vært fasinert av 

oss.”.41 

       

Koreograf og danser Odd Johan Fritzøe 

 

Med dette utgangspunktet har koreografen laget Innbyggerne. 

Forestillingen beveger seg  bokstavlig talt i det abstrakte landskapet. 

Medvirkende er to dansere, åtte ”boksskulpturer” og fire mp3- spillere. I 

forestillingen har koreografen bevisst valgt å inkludere og aktivisere 

publikum/elevene. Der møter de to dansere som  ”reiser ut i verden full av 

rare og ukjente figurer og lyder. Forestillingen fabulerer med bokstaver og 

bevegelser, rytmer og dans. Innbyggerne er laget som et åpent eventyr der 

tilskuerne må være med å bestemme og fantasere selv”42. Forestillingen 

byr på nærhet i dobbel forstand, den er ikke en tradisjonell oppsetning som  

skiller scene og sal. Den foregår på gulvet i gymsalen hvor det er laget 

sittematter til alle barna som danner en ytre sirkel i gymsalen. Danserne er 

i kontakt med elevene både med direkte tale, blikkontakt og fysisk ved at 

de enten berører dem direkte, eller inkluderer dem som deltagere i 

handlingen. 

 

I programmet for forestillingen som er produsert av Turnéorganisasjonen 

for Hedmark står det at ” de fleste forestillinger som produseres er laget for 

scenen. Scenerommet hjelper forestillingen å framstå på egne premisser, 

hjelper publikum til å nullstille seg til møte med forestillingen i et mørkt og 

magisk rom. Å møte dans på denne måten er en opplevelse som vi unner 

alle.  Det er en ekstra utfordring å skape kunstneriske uttrykk utenfor 

kunstens egne rom, på andre arenaer. I rom som er tenkt brukt til alt annet. 
                                            
41 intervju med koreograf og danser Odd Johan Fritzøe 
42 Hentet fra programmet til Innbyggerne – et byggesett. 
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Det kan være krevende både for publikum og utøver. Skolen og gymsalen 

er en slik arena”. Dette er både et program, og et informasjonshefte, som 

det står på nettsiden til fylkeskommunen Hedmark. Det eneste skolen skal 

bidra med er en gymsal som er nyvasket og maks 120 elever fra 1 til 7 

trinn. Utover dette er det ikke laget lærerveiledning med spesifikke forslag 

til hvordan forestillingen kan innlemmes  i undervisingen. 

 

En kort beskrivelse av forestillingen 

- med utgangspunkt i egen observasjon 

Forestillingen er i gang når elevene kommer inn i rommet, da ligger 

danserne på gulvet med bena opp i været med hver sin skulptur oppå. 

Dette er et bevisst valg fra koreografen og som han selv sier: ” jeg ønsker 

å ta en lavstatus, og vi er forsvarsløse med en gang – dette er et  signal 

om at vi er likestilte, og de ser til og med ned på oss. Dette går inne i en 

kommunikasjonsteori om fysisk maktbalanse. Vi er vant til å tenke på 

teater som det som går opp fra gulvet og  som skal lære oss om livet. Tenk 

bare på Hakkebakkeskogen hvor du skal lære noe, bake pepperkaker 

riktig, ikke gå alene i skogen – vær snill med hverandre. Det har vi fjernet 

oss fra”.43 Forestillingen er nær i den forstand at danserne kommer og 

snuser, lukter, har øyenkontakt, snakker til elevene, tar på de. I tillegg blir 

noen av elevene bedt om å gjøre ulike ting. Dansernes tilnærmelser  

resulterer i at elevene kom med fysiske reaksjoner som å trekke seg unna 

når danserne kom i nærheten. Det var også flere som reiste seg om det 

var noe de ikke fikk med seg i andre enden av gymsalen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                            
43 Intervju med Odd Johan Fritzøe 
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Foto brukt med tillatelse av Odd Johan Fritzøe – fotograf  Christian Elgvin 

Undersøkelsen 

- en kort beskrivelse 

Før selve undersøkelsen gir jeg en redegjørelse for hvordan 

undersøkelsen kan leses. Jeg har valgt å dele den i to, hvorav det som er 

spesifikt for hver enkelt skole, blir belyst og diskutert under den enkelte 

skole. Det som er av generell karakter for alle skolene blir trukket inn helt til 

slutt. Jeg har analysert hver skole for seg når det gjelder det åpne uttrykket 

og tema om dialog. Når det gjelder tema inkludering og aktivisering av 

elevene i forestillingen har dette vist seg generelt likt for alle skolene, det 

er dermed tatt til slutt før den generelle drøftingen av selve undersøkelsen. 

Ved hver av skolene kommer det først en kort beskrivelse av skolen og en 

generell essens av intervjuene. 

 

Tema: Det åpne utrykket 

Skole 1  

Denne skolen ligger geografisk halvannen time fra Oslo, i en liten bygd 

med ca. 2500 innbyggere, og var den eneste med ungdomstrinn. Skolen 

profilere seg med trivsel og trygghet i et utviklende læringsmiljø. På grunn 

av liten elevmasse hadde 6. og 7. trinn mye felles undervisning. Vi fikk et 

lite rom hvor intervjuene foregikk. Det var ingen av elevene som hadde sett 

et slikt utrykk før når det gjaldt dans. Men noen av elevene refererte til en 

abstrakt utstilling som de hadde hatt på besøk, som hadde ”uferdige 

bilder”. En hadde sett Walt Disney show og Kardemommeby. 

Elevuttalelsene var preget av  begrepene rart og spennende. De gav 

uttrykk for at dette var annerledes fordi det ikke var en historie. En synes 



 32 

musikken var kuul, mens de andre gav utrykk for at det var høyt, bråkete 

og ekkelt. Mens fire synes at det var morsomt, var det en som absolutt ikke 

likte den. Dette vil nå bli belyst gjennom sitater fra elevene.
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Elevene  

Tematisering av ytringer 
”Jeg syns den var veldig rar – læreren sa det skulle være en reiseverden og da 

den kom litt uti lurte jeg  på det var dems verdens inne hodet dems og den var litt 

rar, jeg følte ikke at det var inne i min verden, jeg syns det var skummelt rart. 

Skulpturene var litt kuule, de var litt tekniske, at det kom lyder ut, men de likte jeg 

ikke. De var rare og de ordene som ble sagt skjønte jeg ikke noe av. Det var litt 

sånn inntresant at det kunne være tanker i hodene deres. Den var ikke noe 

morsom. Noen tanker jeg hadde var at dette hadde passet mye bedre for skoler 

for  de som skulle bli psykologer, og at det skulle ikke jeg bli”. 

        Jente 12 år 

 

 

”Dette var litt annerledes enn andre teatre, de andre pleier å være en historie på 

en måte. Jeg syns de boksene lagde ekle lyder. Og det var litt lite ting i gymsalen, 

de andre pleier å ha lys og sånn (her sikter hun til vanlig scene).  Også prata de 

litt rart, ikke sånn som de pleier å gjøre da, (her snakker hun om diktene) Det var 

morsomt, jeg og venninna mi lo oss nesten i hjel på begynnelsen da de kom mot 

oss”. 

 Jente 12 år 

 

 

”litt annerledes enn andre, det var spennende. De andre pleier å være en historie, 

og boksene de lagde litt ekle lyder noen ganger, og de pratet rart, ikke sånn som 

man pleier men ”parasitt” det var morsom”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”jeg skjønte ikke pointet helt, men det var morsomt. Det var kuul musikk sånn 

man ikke har hørt før, jeg tenkte  at de bygde noe”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Vi begynte å lure med en gang vi kom inn og de lå der med de greiene oppå 

beina, hva var detta for noe. Så satte vi oss ned der og etterpå syntes de fleste at 

det var ganske spesielt, liksom noe vi ikke hadde sett lignende før. Det var litt rart 

egentlig når dem dreiv og bygde så de ut som litt to små unger som bygde med 

litt for svære klosser, forresten syntes jeg ikke den musikken var sånn kjempefin, 
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litt bråkete og høyt. Jeg fulgte med på en og en, og tenkte at det var to som føyk 

rundt og var litt og rare og oppdaget noe. Jeg syns det var morsomt at de fløy 

rundt der som om de var helt korka”.  

Gutt  11 år 

 

 

Tematisering av lærerens  ytringer om det åpne utrykket 

”Jeg var overrasket over at elevene hadde fokus, og da over så lang tid som 45 

min, de er vant til max 30 min forestillinger. Jeg syns den var litt langtekkelig og 

slutten var kjedelig. Jeg må jeg si jeg er overrasket over at det fenget ungene 

såpass, du vet ungene liker klare historier.”     

        Lærer skole 1 

 

 

Ytringstolkning 

Elevene har sett en del teater tidligere, men uttalte at en forestilling som 

dette hadde de aldri sett før. Elevene er også delte i sine meninger og 

opplevelser av forstillingen. Ser vi på elevenes uttalelser opp imot lærerens 

belyser dette et forhold hvor læreren tror at elevene liker klare historier og 

at de ikke er åpne for dette utrykket. Elevene på sin side vektla ikke at 

forstillingen hadde manglet et klar historie. Læreren uttalte at hun var 

overrasket over at de likte den, men reflekterte ikke noe videre over sin 

egen tanke rundt det.  Men trodde det hadde mer med elevenes evne til å 

sitte stille, som de var lært opp til. Det tema som kom opp fra elevene var 

åpenheten mot det nye de opplevde. 

 

Diskurskategori preget av det kjente og det fremmede 

Diskursen tar her utgangspunkt i lærerens uttalelse om det kjente og som 

Bernt Gustavsson sier: ” dannelse, læring og kundskap tager utgangspunkt 

i det subjektive og personlige”.44  For noen av elevene viste det seg det 

motsatte, at det var nettopp det at det var annerledes og som Hegel 
                                            
44 Bernt Gustavsson  Dannelse i vor tid side 21 
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påpeker: ”at fremmedheden er en forutsetning for at mennesket søger 

kundskap og danner sig”.45  Elevene beskrev at de følte spenning i å ikke 

vite hva forestillingen handlet om, at de satt og lurte på hva som skulle skje 

videre. Det var nettopp det ukjente som gjorde at de åpnet opp og gikk inn 

i en relasjon med forestillingen.  

 

Om vi går videre og  sammenligner elevenes erfaringer fra forestillingen 

har ikke alle hatt en ”god opplevelse”, den ene jenta syntes ikke noe om 

den i det hele tatt, mens to av de andre hadde en blanding av at de likte 

deler av forestillingen, men ikke som en helhet. Sånn sett er ikke dette i 

samsvar med de overordnede målene til DKS hvor den sier: ” å legge til 

rett for at elevar i grunnskulen skal få tilgang til , gjere seg kjende med og 

få eit positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag”.46  Her ser jeg 

det som viktig å trekke inn Yngve Slettholm og hans perspektiv på barns 

møte med kunst: 

 
” Vi har lett for å idyllisere barndommen og barns møte med kunst. Det må også 

være rom for det negative og frustrerende som møtet med kunsten også rommer. 

Kunst- og kulturformidling krever vilje til å lytte og gå inn i relasjon og dialog med 

barna.” 47 

 

I denne klassen er det delte erfaringer i møte med forestillingen. Da jeg 

spurte elevene og  læreren om de hadde pratet om forestillingen i forkant 

eller etterkant så var svaret nei. Noen av elevene hadde på eget initiativ 

snakket med noen av de andre i klassen i friminuttet fordi de syntes 

forestillingen var fin. De andre ble sittende med opplevelsen alene. 

                                            
45 Bernt Gustavsson Dannelse i vor tid side 47 
46 St.melding 38 side 10 kolonne 9 

47 Statssekretær Yngve Slettholm Kunst og kultur – mer enn pynten på kransekaka. 
Åpningen av Nasjonal konferanse om Den kulturelle skolesekken, Sandefjord, 7. juni 
2004. Avsnintt 23. 
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”Jeg spurte de andre i friminuttet...jeg spurte.. syns dere det var kuult. 

Noen syntes det var kjedelig Men jentene syntes det var morsomt. 

Jeg syntes det var morsom ihvertfall. Noen ble sure av svettinga, men 

man gjør jo det når man strever så fælt”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Vi snakket ikke om det i klassen etterpå, jeg prata med noen kompiser etterpå vi 

syntes den var litt rar vi snakka om at  det så ut som to små unger og litt for store 

klosser” 

          Gutt 12 år 

 

 

Sånn sett kan vi si at møte med det åpne utrykket har åpnet opp for 

elevenes eget initiativ, og selv tatt ansvar for å samtale og utveksle 

opplevelsen med medelever. Her ser jeg linjer til det Kant tenker som det 

”myndige menneske”, som jeg forstår som en person som er engasjert. 

 

Grunnlaget for at læreren ikke hadde tatt det opp i klassen i etterkant var 

fordi hun betraktet det som  en opplevelse der og da. Det ble et avbrekk i 

undervisningen med en tur til gymsalen hvor det var besøk av dansere. 

Læreren forholder seg sånn sett til de overordnede målene. Det fulgte 

heller ikke med noen konkret lærerveileding, slik at det ikke var lagt opp til 

noe eventuelt for- eller etterarbeid.  
 

”Vi fikk ikke noe lærerveileding på forhånd, men at vi skulle få besøk av noen 

dansere. Og det var det jeg sa til elevene. Jeg så ikke noe poeng i å jobbe med 

den etterpå”. 

        Lærer skole 1 

 
 

Synne gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye kjolen 
trippet hun så glad 
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Tema det åpne utrykket 

Skole 2  

Denne skolen ligger i en stor kommune ca. en times kjøretur utenfor Oslo. 

Den profilerer seg med ulike tradisjonelle og utradisjonelle sportsaktiviteter 

og er en skole som også er tilgjengelig etter skoletid, med tilbud om ulike 

sportslige aktiviteter. I forhold til danseforestillingen hadde ingen sett et 

slikt uttrykk før, men sjangere som klassisk, jazz, break og streetjazz. Flere 

av elevene drev med denne type dans selv. De fleste hadde sett klassisk 

barneteater og de drev selv med en oppsetning i klassen. Elevens svar 

angående forestillingen inkluderte flere eller alle elementene som var 

representer i utrykket  bevegelsene - tekstene – lydene – skulpturene, 

øyenkontakt og svette. Det var også et skille mellom de som syntes at 

byggingen av klossene dansen og bevegelsen var morsomme. Til noen 

som syntes det var kjedelig, men morsomt at danserne inkluderte og 

aktiviserte dem. De betegnet forestillingen som snodig, annerledes og rar. 

De snakket om at de syntes danserne var flinke. 

 

Elevene 

Tematisering av ytringer 

”Den var litt spesiell egentlig, litt snodig, jeg danser selv, men jeg har aldri sett 

sånn type dans, det var litt rart på en fin måte. Det var veldig fint å se på at de var 

så flinke. Jeg syntes den var morsom, med humor og klossene, og at de danset 

på en spesiell måte. Det var kuult og stilig å se på, det var noe nytt som jeg ikke 

har sett før. Jeg lurte på hvordan de hadde funnet på den dansen. Det var spesiell 

musikk også...... vet ikke helt hva jeg skal si om det egentlig. Jeg er mest glad i 

hip hopp og disco, jeg liker tunge rytmer og bass. Vi har aldri hatt dans her, alle 

ble litt overrasket. Det var fint at de kom til skolen, det var litt forandring, slippe å 

skrive, bare slappe av og tenke litt og sånn”.      

Jente 12 år 
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” De var flinke, det var liksom en helt annen dansemåte, alle i klassen har sett 

forskjellige show, men dette var helt nytt, det var spennende å se på, litt rart at de 

kunne danse sånn. Man var på en måte litt mer med i og med at de gjorde masse 

forskjellig.  Jeg kunne tenke meg å se mer sånn, vi har kunst og håndverk, mest 

tegning, men ikke ordentlig kunst, når jeg tenker på kunst kan det være alt på en 

måte”. 

Jente  12 år 

 

 

”Det var spennende og morsom åsså så dem veldig svette ut! Morsom at  de 

gjorde litt sånn klovneaktig... krabba på alle fire. Jeg syns det var morsomt at de 

lagde rare figurer med klossene. Lydene var litt sånn merkelige – skjønte ikke helt 

hva de sa...det ble litt sånn ett i ett. Det var fint at vi satt i ring i gymsalen sånn har 

det ikke vært før, vanligvis  pleier vi å sitte bak - og scenen  er der fremme, med 1 

klasse forrest og vi bakerst. Jeg har Ikke sett noe sånt  før”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Den var litt rar noen ganger, de var flinke og det var masse rare lyder, noen 

ganger litt ekle og noen ganger skumle og noen ganger var det greit. Det litt fint 

med rare ting det var morsomt det med masse rare bevegelser. Det var ikke 

akkurat sånn jeg har sett før, jeg spiller i korps jeg. Jeg liker litt sånn forandringer 

... fint når det er litt av alt – vals...marsj..”. 

        Jente 12 år 

 

 
”Det var bra....vet ikke helt , men hvordan de gjorde  ting og så flinke de var 

Det var litt kjedelig til tider, det blitt litt stille på en måte, åsså ble det veldig mye 

samme lyden som gikk rundt hele tiden lissom. Men det var fint og. Jeg tenkte på 

hvordan de får det til.....hvor mange timer de hadde brukt og hvordan de har 

planlagt  at gjør alt det samme samtidig 

        Gutt 12 år 
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Læreren 

Tematisering av ytring 

”Den skilte seg fra andre ting vi har hatt....vi har ikke hatt mye dans, den formen 

for utrykk..... vi har jo hatt ulike teater som har spilt en tydeligere rolle enn det her, 

så det her ble mer en opplevelse i lissom å både se og høre  enn på en annen 

måte det vi har hatt før. Vi fikk ikke noe lærerveiledning på forhånd, men med 

denne forestilingen her er det greit at det ikke var noe på forhånd....sånn som den 

blei, vi kunne kanskje forklart noe......men det ble en opplevelse der og da”. 

        Lærer skole 2 

 

 

Ytringstolkning 

Elevene ved denne skolen trakk det frem som veldig positivt at de satt 

rundt danserne på matter. De sammenlignet med tidligere 

teateropplevelser med tradisjonelt skille mellom scene og sal.  Alle elevene 

bemerket at denne formen gjorde at de følte at de var med i forestillingen, 

noe de likte godt. Det nye og ”annerledesheten” ble trukket frem som noe 

veldig positivt. Elevene sammenlignet forestillingen opp mot egne 

aktiviteter både på skolen og privat. Både læreren og elevene gav uttrykk 

for at de hadde likt forestillingen, og at det var en fin opplevelse.  

 

Diskurskategori preget av relasjonstenking 

Informantene var opptatt av at dette var en ny opplevelse at de satt samlet 

i ring rundt danserne. Selv om de ikke hadde sett en slik forestilling før var 

de tydelig vant til og hadde mye erfaring ulike kunstuttrykk. Tar vi dette 

perspektivet videre ser vi en sammenheng mellom kulturell kapital og 

Pierre Bourdieus habitus begrep, som jeg forstår som en kroppsliggjøring 
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av smaken som tilhører de ulike sosiale klassene. Dette ble også trukket 

frem av inspektør ved skolen, at de var opptatt av et sterk innslag av 

kulturelle aktiviteter, hvor hun sier: ”det er en generell holdning fra vår side 

at dette er viktig, at den røde tråden med kultur og den estetiske 

dimensjonen er veldig viktig – man skal jo leve etter at man er ferdig 

skolesystemet”.48 Tema som ble trukket frem var den relasjonen de hadde 

opplevd til forestillingen, at de følte ”at de var med i forestillingen”. De 

snakket om resten av  forestillingen på et  analytisk plan, noe jeg forklarer 

med at de brukte kunnskaper om dans, teater, kunst og håndverk og 

reflekterte det opp mot egne erfaringer på et intellektuelt plan. Trekker vi 

dette perspektivet opp til John Dewey og hans ide om relasjonen mellom 

elevene og forestillingen, hvor det sanne skjer i kommunikasjon mellom 

scene og sal – var elevene åpne for dette møte, de utvidet den praksisen 

de allerede var en del av.  Det var ikke her det ”fremmede” som hos Hegel 

som var utslagsgivende for elevens interesse for forestillingen, men en 

åpenhet for å gå inn i relasjon med forestillingen. 

 

 
 
Nino gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye shortsen 
trippet han så glad 

 

 

                                            
48 Intervju med kulturkontakt/inspektør 
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Tema dialog 

Tematisering av ytringer 

Læreren 

”Etterpå hadde vi en runde på det og  jeg spurte helt åpnet hva de synes, 

de uttrykte at dette var noe helt nytt og annerledes, de ble litt overrasket over at 

danserne gikk baklengs  og de funderte på hvor lyden kom fra...de var ikke sikre 

på om de hadde skjønt hele stykket, men noen hadde gjort seg opp en mening 

om hva det handlet om, det kan være viktig for en 7 klassing  å catche poengene, 

men jeg tror kanskje at de syns det var greit å bare oppleve å være der uten å ha 

hele storyen for å si det sånn”. 

        Lærer skole 2 

 

 

Elevene 

Vi prata ikke så mye etterpå, bare litt sånn hva vi syns...at det var ekkelt at de 

svetta – venninna mi fikk det i ansiktet. Vi snakka om at det var kuult og stilig å se 

på, hvordan de brukte klossene og dansa på en spesiell måte”. 

        Jente 12 år 

 

 

”Vi prata ikke så veldig mye....litt...jeg hadde ikke noe å  si, men de andre sa litt 

forskjellig”.         

Gutt 12 år 

 

 

”Vi snakket ikke så mye om den etterpå, bare hvordan forestillingen hadde 

vært....ikke så mye mer enn det”.    

        Jente 12 år 
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”Vi prata  litte grann i klassen etterpå om at vi syns dem var flinke og at de svetta 

mye, men det er klart de gjør det når de danser sånn, det gjør jeg og når jeg 

driver med skihopp, fotball og karate. Vi prata litt  i friminuttet åssen vi syns de var  

å sånn. At de var flinke og at jeg hadde ikke klart det sjøl...jeg ække akkurat 

danseløven i klassen”. 

        Gutt 12 å 

 

 

”Etterpå prata vi om at de var flinke, det var en lissom helt annen danse 

måte...det  var spennende, fordi nesten alle i klassen har sett mye dans...mange 

har sett forskjellige show. men dette var nytt det var fint og mer spennende å se 

på. Det var rart å se at de kan danse sånn, vi var på en måte mer med, det likte 

jeg. Vi har hatt besøk av turnere og afrikansk sang, vi har aldri hatt dette før – da 

ble det litt mer spennende da...”. 

        Jente 12 år 

 

 

Ytringstolkning 

Læreren hadde ikke sett programmet på forhånd, slik at de møtte til 

forestillingen uten forkunnskaper. Det ble ikke gjort noe målrettet for- eller 

etterarbeid ved skolen. Læreren  og elevene hadde i etterkant snakket litt 

om forestillingen. Dette er noe de har som obligatorisk ved skolen. Den 

åpne samtalen kom opp som tema. Hvor læreren gav rom for at elevene 

kunne snakke om sine opplevelser fra forestillingen. Ser vi på elevenes 

svar er det åpnet for ulike synspunkter, og at noen ikke hadde det i det 

hele tatt. 

Diskursanalyse – dialog som danningsskapende 

Intervjusvarene fra elevene og læreren trekker frem at det kun var en kort 

”lufting” som læreren sa i etterkant. Ser vi på dialog som 

danningsskapende kan vi se av elevenes svar at de kommer med egne 

meninger. I forhold til dialogtanken hvor Bachtin er en sentral person, 

mente han at dialogen var essensiell  for å lære å kjenne det fremmede og 

seg selv. I forhold til at læreren stilte seg åpen for elevenes svar og ut ifra 

at elevene kan være åpne og stå opp for egne meninger og ikke være 
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opptatt av en konsensus, kan vi se dette opp til Bachtin når han sier: ” må 

hver stemme tale for sig selv, stå for sig selv og indgå i det kor av 

stemmer, som til sammen udgør sandheden”.49 

 

Men i hvor stor grad elevene beskriver og setter ord på egne opplevelser 

er usikkert. Som læreren uttrykte det, han så på det som en opplevelse der 

og da og ikke noe de skulle bringe videre, altså gjentagelsen som Derrida 

henviser til som omdanning  ”som oppstår i mangfoldet av gjentagelser”,50 

er ikke tilstede, det blir mer som en samtale om elevenes opplevelser uten 

at bestemte tema som kom opp blir brakt videre. Det ble ikke gjort rom for 

en refleksjon hvor elevene i en dialektisk prosess gjør dette til sitt eget og 

beskriver det.  

 

 

 
 
 
 

Oskar gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye skjorten 
trippet han så glad 

 

 

Tema det åpne utrykket 

Skole 3 

Denne skolen ligger i samme kommune som skole nr. 2. Denne profilerer 

seg med at den  skal  ha et kreativt, trygt og stimulerende læringsmiljø. De 

har også en tradisjon hvor kunst og håndverksstudenter kommer og 

underviser en uke ved skolen årlig. Da drar skolens lærerstab på seminar 

med fokus på kompetanseheving. Alle elevene gav uttrykk for at de likte 

forestillingen fordi det var noe nytt. De snakket om den som morsom og 

                                            
49 Bernt Gustavsson Dannelse i vor tid side 73 
50 Herner Sæverot Danningens hyper-fenomenologi –avhandling for graden doctor 
philosophia,ped.forksn.isnt.uio 2005 
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spennende fordi de ikke kunne forutse hva som skulle skje underveis. Alle 

referer til både dansen, musikken og skulpturene samtidig, to av dem 

sammenlignet det de så mot teater i tradisjonell forstand. Elevene snakket 

også med utgangpunkt i hva de liker og kan noe om. Det var variasjon i 

meninger rundt musikken fra kuul og tøff til litt ekkel.  Den ene jenta skiller 

seg ut med å snakke om den direkte øyekontaken hun hadde med 

danseren.  

 

Elevene 

Tematisering av ytringer 
”Det så ut som dyr på en måte, formene på skulpturene, jeg syns det var litt ekkelt 

på en måte, ikke det at de svetta og kom nærme, men det var musikken og 

dansen, det var litt ekkelt og litt fint samtidig. De som dansa, de spilte på en måte 

et skuespill, det så ikke ut som om de var mennesker, sånn som da de satte fast 

foten, og det hadde jo et menneske klart, bare løfte foten opp, det var litt rart på 

en måte. Og slutten var litt kjedelig. Jeg syns ikke den var morsom, men 

spennende. Det var sånn at jeg fulgte med og tenke hvorfor de dansa akkurat det! 

Musikken var det som gjorde det litt ekkelt...eller litt annerledes. Jeg trodde 

egentlig at skulpturene skulle bli puslespill, siden det var så mange kanter, eller at 

det skulle bli et bilde, men det ble det ikke, men så, så man at de lagde 

motorsykkelen, det var morsomt, han som bare fikk tre klosser, da så vi best hva 

det var, en scooter. 

Det var fint å bare å gå ned å sette seg, i stedet for å vite hva det skulle handle 

om på forhånd. Det var annerledes det er litt sånn at man går og tenker på den 

etterpå, jeg tenkte på hvordan de dansa, eller jeg så for meg dansen i hodet mitt, 

og det var fint”. 

        Jente 11 år 

”Det var ganske moro egentlig, de folka gjorde forskjellige ting med de boksene, 

som hadde lyd i seg og bygde tårn og sånn og leika. Vi visste ikke hva de skulle 

bruke de klossene til. Det var morsomt da de lagde motorsykler, åsså lagde dem 

en sånn port, det var nesten så den ramla ned, det hadde vært dumt for dem. Jeg 

tror nesten at den må ha ramlet ned noen ganger, det så sånn ut”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Det var veldig gøy først og fremst, det skilte seg veldig ut liksom så da jeg kom 

inn der så jeg de to som fremførte forestillinga at de gjorde bevegelser som jeg 
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ikke har sett før. Det var litt rart at de kunne gjøre så mange bevegelser, det var 

veldig nytt, hadde jeg sett det før hadde det ikke vært så spennende. Det var 

morsomt at de holdt øyenkontakt med meg,  noen ganger fikk du litt sterke blikk 

mot deg..... og de lydene, den musikken var morsom og spennende, litt sånn 

detektivaktig.  Jeg syns den var fargerik på en måte, de flytta rundt og hadde 

dans og bevegelser  og sånn, det var det som gjorde hele forestillinga så artig alle 

bevegelsene og hva de kunne finne på. Her kunne jeg ikke vite hva som skulle 

komme til å skje - du hadde ikke en anelse av hva de kom til å gjøre, og det var 

spennende. 

Vi trodde det var mer sånn teateraktig som har vært helt annerledes På teater vet 

en litt hva som skjer selv om du ikke vet hva stykket handler om, men her visste 

du ikke noe om hva som skulle skje det var nytt for de fleste liksom. 

Vanligvis har vi sittet med scenen også  hadde vi sittet bakerst”. 

        Jente  12 år 

 

 
”Når dem dreiv med klossene, at det kom så mye rare lyder, det var tøft. 

Dette ligna ikke på noe jeg hadde sett før, dette var annerledes. Jeg skjønte ikke 

helt med en gang hva de dreiv med, men jeg skjønte det etter hvert, for da så jeg 

hva det blei til slutt. Da de begynte å bygge ble jeg nysgjerrig på hva det skulle bli. 

Jeg tenkte på da de lagde sånn motorsykkel og da tenkte jeg på motorsykkelen til 

pappan min”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Jeg tenkte det må være slitsom, de svetta  veldig. Den var egentlig veldig 

bra...det var fin å se på, at de dansa, og musikken var kuul, jeg har ikke hørt sånn 

musikk før, jeg liker klassisk , pop og rock, og det var litt sånn at jeg tenkte oj 

sånn har jeg ikke hørt før. Først når jeg så forestillingen tenkte jeg at det skulle 

være kjedelig, men så var det ikke det, for jeg likte dansen med musikken ved 

siden av. De hadde tingene på beina sine som løfta, det var morsomt at de lagde 

moped. Jeg ble nysgjerrig på hvordan de klarte å danse sånne  fine bevegelser 

som de gjorde samtidig.  

Jeg har ikke sett sånn dans før, den var uvant, den var annerledes enn det jeg 

har sett før, det er fint, fordi den dansen var mer sånn løping og mer mjuke 

bevegelser. Jeg har vært på viking museet og billedmuseet (nasjonalgalleriet), der 

var det fine malerier, det var et bilde med masse farger, det likte jeg godt, jeg liker 

kunst jeg, jeg syns det er fint, noen ganger blir jeg trist hvis det er triste bilder, når 

jeg ser på bilder får jeg følelser inni meg. 

        Jente 3 12 år 
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”Dette var annerledes fordi det var en annen utrykksform enn hva vi er vant til, det 

var en sterk opplevelse for veldig mange. For mange elever er det viktig at de 

forstår hva ting handler om og det speiler det vi driver med i samfunnet at vi skal 

forstå alt og ha svar på alt, derfor opplevde jeg dette som sterkt jeg og, for jeg 

hadde ikke noe fasitsvar. VI fikk det lille hefte, hvor det står om handlingen - jeg 

prøvde å gå inn i materialet og leste brosjyren uten at jeg ble noe klokere av den 

grunn, jeg  forsto ikke hva dette var for noe, men sa til elevene at her må vi være 

åpne og ta dem i mot og se hva det er for noe”. 

Lærer skole 3 

 

 

Ytringstolkning 

Elevene hadde sett en del dans og teater tidligere, men aldri slik dans som 

dette. De brukte termen annerledes i en positiv betydning. De trakk frem at 

de på forhånd var positive før de skulle ned å se og at det var ”spennende” 

at de skulle oppleve noe nytt. Læreren hadde lest programmet, men ble 

”ikke noe klokere av den”, men fokuset hennes var hvordan møte det 

ukjente. Hun hadde stilt seg åpen for elevene og gitt informasjon om at hun 

ikke visste så mye og motivert elevene til å være åpne for det de skulle se. 

Hun motiverte elevene til  å være positive til det ukjente og åpne opp for 

hva det kunne gi dem av ballast, at ikke alt kan forklares og forstås, var 

tema som ble trukket fram. 

Diskurskategori preget av åpenhet. 

Diskursen tar utgangspunkt i læreren og hennes formidling av forestillingen 

til elevene. Trekker vi linjer til Herner Sæverots tanker om danning som 

”grensevandring” og hvordan ”Det gir deg mulighet til å tenke nytt og 

erkjenne oss selv med andre – åpne til hva det andre er”.51 Ser vi at  både 

elevene og læreren nærmer seg dette danningsbegrepet. Læreren tok 

nettopp tak i dette ukjente som et springbrett for å snakke om elevenes 

tilnærming vedrørende forståelse av samfunnet. Hun gav rom for refleksjon 

ovenfor det tema i seg selv, at samfunnet er opptatt av det rasjonelle og 

                                            
51 http://www.forskning.no/Artikler/2006/januar/1136806761.15 
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forklarelige, og at en motsats til det er noe positivt. Elevene gav også 

utrykk for at da de kom ned i gymsalen var den åpne og positive for at de 

skulle se noe de aldri hadde sett før. Slik jeg ser det, møtte både lærer og 

elever forestillingen som grensevandrere med spørsmål og ikke noe svar – 

det kom frem i møte med forestillingen. 

 

Tema dialog 

I denne klassen hadde de i etterkant samtalt om flere elementer rundt 

forestillingen, både svette, direkte øyekontakt, utrykket, klossene, diktene. 

De hadde også snakket sammen i friminuttet og noen hadde også snakket 

om det hjemme. Her hadde det også stått på ukeplanen. Videre hadde de 

trukket inn forestillingen i norskfaget og brukt det som utgangspunkt for å 

analysere forestillingen og trekke den inn i det tema de arbeidet med i 

norsk. 

 

Tematisering av ytringer 

”Vi prata litt på forhånd for det sto på ukeplanen, da fikk vi vite at det skulle være 

dans i gymsalen. Vi prata i klassen etterpå, litt sånn hva vi syns, det var mange 

som syns det var spennende. I friminuttet snakket vi om det, noen syntes det var 

spennende og noen kjedelig”. 

       Jente 11 år 

 

 

”Vi prata ikke noe før vi skulle se, for  vi visste ikke hva det var, og ikke noe særlig 

etterpå, men litt i fellessamling. Men jeg fortalte om det til mamma da jeg kom 

hjem om dansinga, at det var morsomt rart og unormalt -  da ble mamma 

nysgjerrig så jeg måtte forklare at de dansa omkring mens de bygde med klosser 

som hadde lyd. Det er litt kjekt at ting er rart, da får vi nye inntrykk”. 

        Gutt 12 år  

 

 

”Vi prat ikke så mye på forhånd for læreren visste ikke så mye. Etterpå prata vi litt 

om at det var gøy, men vi hadde ikke så mye tid for vi skulle hjem”. 

       Jente 12 år 
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”Vi prata litt før vi skulle se og vi  så litt i programmet,  så jeg visste litt hva som 

skulle skje. Jeg fortalte det hjemme, at de lagde motorsykler av klossene  og at de 

tulla med folk og sånn”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Vi snakket litt først om at det skulle være  i gymsalen”. 

        Jente 12 år 

 

 

Læreren 

”Etterpå snakket alle klassene om hva de syns om det, hva de hadde fått ut av 

det og hvorfor det syns det de gjør, og vi snakket om hvordan det går an å si noe 

med kroppen uten å bruke stemmen. Det er viktig at jeg kan si jeg ikke jeg har 

noe fasitsvar og min opplevelse er ikke mer verdt eller riktigere enn det de har 

opplevd. Jeg forteller dem at det er flott at vi alle kan tenke våre ting og at vi er 

åpne og ser hva ting er for noe”. 

       Lærer skole 3 

 

 

Ytringstolkning 

I intervjuene som ble foretatt fortalte elevene at de hadde samtalt om 

forestillingen etterpå, og flere av dem hadde også snakket om det hjemme. 

De hadde ikke snakket så mye direkte etter forestillingen, men tema som 

hadde dukket opp i løpet av uken ble koblet videre inn på andre fag, blant 

annet norskfaget og kroppsøving om hvordan kroppen fungere med 

hensyn til både svette og kroppsspråk. Et tema som kom opp var hvordan 

man skal kunne bruke forestillingen som utgangspunkt for å reflektere 

videre inn i andre sammenhenger. 
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Diskursanalysen preget av åpen dialog og gjentagelser 

Dialogen hos elevene og læreren fører oss til  Derrida og hans syn på 

gjentagelsen som viktig element for danningen. Dette kommer til uttrykk 

hos den ene eleven som hadde satt egne ord på opplevelse da han kom 

hjem. Tema fra forestillingen ble også trukket inn i andre fag, som tar 

perspektivet videre til Hegel og han dialektiske tanke om de tre stadiene 

innen erkjennelse med tese, antise og syntes som igjen fortsetter som en 

spiral. Vi kan også se at denne formen for formidlingssyn som læreren 

representerer kan føres tilbake til et dynamisk kunnskapssyn hvor selve 

samtalen blir tillagt egenverdi, den er åpen og elevene trekkes inn som 

medskapende i sin egen læringsprosess. I følge Venke Aure kan dette 

trekkes tilbake til Rousseaus og Fröbels teorier om: ”som betonte 

individenes organiske selvutvikling i naturlige stadier, skulle didaktikken 

bare være tilrettelegger slik at barnet med alle sine iboende muligeheter  

vokste for å bli en fulllkommen plante”.52 

 

Tema: Inkludering og aktivisering 

Elevene ved alle tre skolene 

Tematisering av ytringer 
”Vanligvis pleier å være en scene, så sitter vi klassevis bakover. Jeg tenkte at 

siden de skal danse trenger de stor plass. Jeg tenkte egentlig ikke så mye over at 

vi ble tatt med....det var ålreit. Jeg ville ikke at de skulle ta meg, for de var så 

svette, jeg liker ikke svette jeg. Jeg tenkte at det var litt ulogisk at han lille gutten 

holdt igjen, da hadde han ødelagt hele dansen, da var nok sikkert danseren som 

tok tak i armen hans, og danser hadde nok ikke tatt en av de tyngste slaget for å 

si det sånn. Jeg lurte på om de hadde funnet på dansen selv. 

        Jente 11 år 

 

 

 

 

 
                                            
52 Venke Aure Paper til fremlegg på BIN-BUK-konferansen ”Børn og kultur- i teori og 
metode” 2005 
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”Det  var litt rart, for vanligvis står de på en scene, åsså sitter bare folk å ser på 

men nå satt de like høyt og vi var med, det var noe nytt og morsomt. Jeg måtte 

sage, det var ålreit”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Vi trodde det var mer sånn teateraktig-  så var det helt annerledes..... 

 og det var på en måte veldig spennende, fordi vi visste ikke hva de kom til å 

gjøre, så gikk de bort til elevene og la en kloss hos  dem og vi visste ikke om dem 

kom til deg eller hva de skulle.  Og jeg lurte på om jeg ville blitt tatt med ut på 

gulvet. Det hadde vært gøy. Jeg merka at folk fulgte mer med nå”. 

        Jente 12 år 

 

 

”Det var morsomt, det gikk og tulla med publikum og sånn.... de tulla med meg og. 

Det var morsomt at andre ble tatt med, det var litt merkelig og snålt, og det er 

ålreit, at dem tok en gutt og kasta han rundt. Jeg snakka med han seinere og han 

hadde blitt litt forskrekka, men ikke sånn fælt, han bare lo. Det var ålreit av vi satt 

rundt da satt vi ikke sånn inneklemt og vi så bedre. Og det er mye bedre å føle at 

jeg blir med i forestillinga ikke bare sitter og ser på... at de gikk rundt og tulla med 

folk”.           

        Gutt 12 år 

 

 

”Det var fint at de hadde nærhet med publikum , men det får være grenser, det 

ble litt tett på. Heldivis gjorde de ikke noe med meg”.   

       Jente 12 år 

 

 

”Den var morsom den egentlig.... de var borte hos mye folk. Jeg ble bedt om å 

sage, men jeg gjorde det ikke, det var litt flaut”. 

        Jente 12 år  

 

 

”Jeg lo masse.. når de kom nærme oss.. og gikk over oss og tok en bortover 

der....jeg ble litt redd på førsten.. de ledde liksom ikke, de var litt alvorlige, da ble 

jeg litt nervøs...da begynte jeg å lure litt.....jeg dukka litt da jeg trodde jeg skulle få 

klossen på hodet”. 

Gutt 12 år 
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”Det er litt morsomt at vi ble tatt med, ikke sånn som i andre forestilling når vi bare 

ser på, det er morsomt med forandring. Jeg syns det hadde vært gøy jeg om jeg 

hadde blitt tatt med”. 

        Jente 12 år 

 

 

”Det var morsomt at  publikum fikk lov til å være med litt og sånn 

Det var det spennende jeg hadde lyst til å være med på 

holde den hvite tingen. Det skjer nesten aldri at vi er med. 

De står stort sett oppe på scenen åsså blir vi sittende nede på gølvet på hele 

forestillingen istedenfor at vi får være med for det er enda mere morsomt”. 

        Gutt 12 år 

 

 

”Jeg fikk en kloss på hode...oj oj hva skulle jeg gjøre nå liksom..det var itt 

flaut.....alle prøvde å unngå å få klosser på seg”. 

Jente 1 12 år 

 

 

”Det var litt flaut og rart at de snuste, men de kom ikke de bort til meg, de gikk 

baklengs ( her snakker han om danserne som går på alle fire mot elevene), det 

hadde vært litt merkelig og morsomt”. 

 

        Gutt 12 år 

 

 
Kadra gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
med det nye skjerfet 
trippet hun så glad 
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Ytringstolkning 

Det første tema nesten alle elevene poengtert var at de var overrasket og 

positive til at det ikke var vanlig skille mellom  scene og sal. De belyste at 

de satt godt og kunne se alt som foregikk, og at de ikke satt klemt innerst 

og bakerst i gymsalen. Et sånn type skille mellom scene og sal refererte de 

til som noe passivt hvor de bare så på. Ved denne formen for nærhet 

kommenterte de at de følte at de var deltagere i forestillingen. En av 

elevene poengterer at hun la merke til at de andre elevene fulgte mer med 

nå enn  ellers. Det andre tema var dansernes aktivisering og inkludering av 

elevene. Dette ble bemerket som morsomt, spennende og annerledes fra 

hva de har opplevd tidligere. At danserne inkluderte dem gjorde som noen 

av guttene uttalte, at de satt og hadde lyst til og være med og ventet i 

spenning på om de skulle bli tatt med. Ikke alle ville inkluderes, men likte at 

det skjedde noe med andre. Flere av elevene trakk også linjer til at de 

”syntes dette var kunst” 

 

Diskurskategori preget av inkludering og aktivisering 

Intervjuene trekker frem det Dewey omtaler som en dynamisk tilgang til 

verket hvor det ikke  forståes ut i fra en passiv betraktning, men en 

opplevelse uten adskillelse fra intellekt og følelse. Om vi trekker linjen fra 

Dewey og følelsen kan vi se på danning som foregår gjennom estetikken 

som en sansing. Denne formen for nærhet danseren hadde  til elevene 

hvor de kjente lukt av svette og ble berørt av svette. Elevene hadde fysiske 

reaksjoner som latter og utrop og opplevde spenning i kroppen. De hadde 

fysisk nærkontakt og taktile opplevelser. Sånn sett kan forestillingen i seg 

selv sees på som dannende, fordi elevene har brukt sansene og blitt 
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berørt, og forholder meg til  Sæverot når han sier: ”sanseerfaringen en 

nødvendig forutsetning for danning”.53 

 

Drøfting 

Lærernes utgangspunkt for det åpne uttrykket 

Ingen av lærerne hadde sett et lignende uttrykk tidligere. Tilnærmelsen til 

forestillingen varierte fra den ene som ikke syns noe særlig om den, via 

den andre som syns den var helt grei  og til den tredje som var veldig 

begeistret. Alle hadde samme utgangspunkt i jobben med realfag i bunn og 

med tillegg innen enten kunst og håndverk eller musikk. Det var ingen av 

lærerne som laget noe undervisningsopplegg rundt forestillingen. For alle 

parter var en av grunnene at de hadde fått vite om forestillingen ca. 6 uker 

i forveien. Da er allerede planer lagt og det er vanskelig å sette i gang 

prosjekter med forestillingen som utgangspunkt. Når det gjelder 

programmet hadde lærer ved skole nummer  tre sett det, men ikke de to 

andre. Dette kan forklares med at det kun blir sendt ut noen få hefter fra 

DKS til hver skole, som da mange lærere skal dele på. Det var heller ikke i 

programmet laget en konkret lærerveiledning som de kunne bruke. I 

intervjuene spurte jeg om det hadde gjort saken annerledes, om de da 

hadde trukket det mer inn i undervisningen, hvis det hadde vært mer tid og 

lærerveiledning. De responderte med at  selv om de hadde fått tid anså de 

forestillingen som en opplevelse der og da.  

 

Hvorfor er det ingen av lærerne som har trukket denne forestillingen inn i 

undervisningen. Det ene kan være er presset lærehverdag og et program 

som ikke inneholdt konkrete forslag til innlemmelse i undervisningen. Det 

andre kan være at lærerne ikke har verken faglig bakgrunn eller kunnskap 

for det abstrakte uttrykket og derfor finner det vanskelig å trekke faglige 

veksler på det, noe også Per Bak Christensen belyser når han sier:  

 

                                            
53 Herner Sæverot Danningens Hyper-Fenomenologi avd.for graden doctor philosophia 
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” det er tit den manglende konkrete fastlagte viden og de mange lag i 

forståelsesrammerne, der gør det fristende at undlade at beskæftige sig med 

samtidskunsten i undervisningen og i stedet vælger lidt ældre kunstverk hvor den 

traditionelle billedanalyse passer til, og hvor man kan analysere sig frem til noget 

der ligner en facit”.   

 

Når jeg sammenligner uttalelsene fra elvene og lærerne ser jeg at det er 

motstridende svar. I lærernes uttalelser, gav de utrykk for at det kan være 

vanskelig tilgjengelig med et abstrakt utrykk for elevene. Dette begrunnet  

de med at elever trenger klare historier hvor de skjønner handlingen. På 

den andre siden var det ingen av elevene som gav uttrykk for at de måtte 

ha en klar historie, en var til og med så spesifikk at han sa at han ”ikke 

skjønte pointet helt, men at det ikke gjorde noe”.  Selv om elevene hadde 

ulike synspunkter på forestillingen var det ikke på grunnlag av at det ikke 

var en historie i forestillingen. Selv om ingen av lærerne eller elevene er 

kjent med utrykket hva er det som gir slike ulike svar? Med hvilket 

utgangspunkt baserer læreren sin kunstforståelse. Kan dette handle om en 

faglig tradisjonen de besitter som ikke er forenelig med det åpne uttrykket. 

Dette perspektivet kan taes videre til det Helene Illeris kaller ulike 

opptikker, som  jeg forstår som å lese dagens kunst med gårsdagens 

briller når hun sier at man i møte med kunstverket:  
 

” bør være i stand til at anvende og udforske flere forskellige optikker, således at 

man som underviser har mulighed for at vælge en adækvat receptionsmodus, 

dels i forhold til det værk, man står overfor, dels i forhold til egne interesser og 

målet med undervisningen”.54 

 

Om vi ser på det siste punktet til Helen Illeris hvor hun trekker inn 

undervisningsaspektet kan det da være slik at lærerne ikke ser noe nytte i 

å trekke det inn i undervisningen fordi de ikke vet hvordan, og videre da 

kun ser på det som en opplevelse. 

 

På den andre siden kan det ha med hvilken ideologisk tenkning og 

tradisjon man tilhører. Her finner jeg støtte i Karsten Arvedsen som  mener 
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at man går ut fra enten en moderne eller postmoderne tradisjon, hvor man 

leser kunstverket ut ifra en annen tradisjon enn på kunstverkets egne 

premisser. Om lærerne tilhører den modernistiske tradisjonen med å lese 

kunstverk ut ifra form og innhold kan de møte på problemer når det handler 

om det omvendte -  å lese det ut ifra innholdet. Eller som en reaksjon 

mellom verket og betrakteren som inngår i den postmoderne måten å lese 

et verk på. 

 

På den ene side kan vi se at dette muligens kan gjelde for lærerne ved 

skole 1 og 2, men på skole 3 gir hun  uttrykk for at hun nettopp favnet om 

dette selv om hun ikke har faglig ståsted i kunsten, men norskfaget. I så 

tilfelle kan vi muligens trekke det litt lenger at det ikke handler om det 

faglige ståsted, men om det menneskelige hvordan hun tolker verden med 

en  postmoderne tilnærming og ikke en moderne. At hun som elevene gikk 

inn i relasjon med forestillingen. 

 

Når det gjelder lærernes forhold til samtidsutrykket kan det også ha med 

om de er generelt er opptatt av kunst og kultur, og har en sterk tradisjon 

innen feltet. På den ene siden kan vi tenke oss at det handler om optikken 

moderne eller postmoderne, men som koreografen og danseren Odd 

Johan Fritzøe uttaler: 

 
 ”Vi møter lærere som ser samtidskunst for første gang, og det er opp og ned, det 

henger nok sammen hvilken bevissthetsgrad de har til kunsten generelt i 

samfunnet. Er det mennesker som er opptatt av folkekultur – dans og sang...og 

det er ofte folk som blir veldig fasinert som ser oss som motsatsen til Asbjørnsen 

og Moe”.  

 

Hva er det da som ligger til grunn for at elevene er forskjellig fra lærernes 

uttalelser. Kanskje  er elevene mer åpne for dette utrykket fordi de ikke har 

fått opplæring i hvordan de skal analysere kunstverk, men stiller seg åpne 

med sansene og dermed er mer i stand til å gå inn i en relasjon med 

kunstverket, som Tine Segilman her sier: “  for beskueren drejer det sig 
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derfor om at indgå I en åben dialog med værket og lade være med at 

aflese det ud fra traditionel modernistisk billedanalyse”.55 

 

Forestillingen inneholdt mye lek og hadde referanser til barns egen kultur. 

Sånn sett kan det være barnas egne erfaringer som gjorde at de opplevde 

dette som tilgjengelig og som en del av dem selv. Her er det nærliggende å 

se det i lys av John Dewey og hans tanker fra han verk Art as Experience 

der han sier at kunstverket som objekt i seg selv ikke er interessant, ”men 

at der er det det gør med vores erfaringer og opplevelse der konstituerer 

det som kunstværk”.56 Dette kommer til syne hos noen av elevene som 

blant annet sier: ”Jeg kunne tenke meg å se mer sånn, vi har kunst og 

håndverk, mest tegning, men ikke ordentlig kunst, når jeg tenker på kunst 

kan det være alt på en måte”. 

 

Drøfting av dialog som danningsskapende 

Den kritikken jeg har kommet med tidligere når DKS sier at et av 

hovedmålene er at barna skal ha en ”god opplevelse”. Jeg mener det blir 

snakk om en estetisk opplevelse, som blir en løst pålagt sansing og ikke 

en danningsprosess. Om vi ser på hva Yngve Slettholm sier om elevenes 

møte med kunsten: ”at de trenger et rom for å kunne ta ut frustrasjoner” tar 

han et grep på danningen. Om vi ser danning som en videreføring av en 

estetisk sansing til noe som er meningsdannende. Det vil si gå veien 

gjennom refleksjon av de erfaringer en har opplevd som fører videre til en 

ny erkjennelse. Videre sier Yngve Slettholm at i denne frustrasjonen må 

det gis rom for dialog. I undersøkelsen ser jeg at elevenes grad og 

vokabular i svarene kan ha en sammenheng med hvilken grad lærerne har 

hatt dialog med elevene i forkant og etterkant. Ved nettopp å ta med 

elevene inn i samtalerommet og i hvilken grad de har ført dialog med 

elevene. Som vi ser er det stor spenn i hvordan elevene reflekterer og 

setter ord på egne opplevelser og erfaringer fra forestillingen uansett om 
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de har vært gode eller dårlige. Det mener jeg har gitt utslag i hvilken grad 

lærerne har samtalt om forestillingen både i forkant og etterkant. 

 

Ved skole nummer en hadde de ikke dialog eller aktiviteter verken før eller 

i etterkant. Det vi kan se av uttalelsene til elevene er at de har mindre 

ordforråd når det gjelder både beskrivelse av forestillinger og side egne 

opplevelser. Jeg opplevde at elevene ikke hadde så mye på hjertet 

angående forestillingen. Elevene og læreren sa seg i etterkant villig til å 

være med i min praktiske oppgave, som jeg har redegjort for tidligere. Ved 

denne skolen ble ikke dette utført og læreren begrunnet med at elevene 

ikke hadde lyst. Da jeg tilbød meg å komme takket elevene og læreren ja. 

Etter avtale med lærer dro jeg ut til skolen. Vi fikk et eget rom hvor de 

skulle jobbe med oppgaven de hadde fått av meg. Jeg hadde med 

programmet og bilder fra forsestillingen slik at vi kunne ta opp tråden. Vi 

småpratet og jeg spurte de om forestillingen og hva de husket, noe som 

var lite. Ut ifra eget faglig ståsted og som en sammenligning med de andre 

skolene opplevde jeg elevene som lite motiverte og at de opplevde det 

som problematisk og kjedelig å skulle forholde seg til oppgaven de hadde 

fått. De fant det vanskelig å forklare hva de opplevde som kunst. På 

bakgrunn av dette brukte de lang tid på å komme i gang med oppgaven og 

visste ikke hva de skulle tegne eller gjøre.  Mitt utgangspunkt var å være 

åpen og ikke legge føringer utover oppgaven. Jeg var tilgjengelig for å 

veilede dem og gi dem bekreftelse på at det viktige var  hva de hadde lyst 

til å lage. Dette slo ikke heldig ut, jeg opplevde at de trengte det motsatte, 

en som gav dem  føringer og  tydelige retningslinjer.  

 

Ved skole nummer to som profilerte seg som en kulturskole var det 

påfallende at alle ungene betegnet  danserne som flinke, det kan virke som 

om de hadde et mer faglig analytisk forhold til det de hadde sett, dette 

viser seg i intervjuene hvor de sammenligner utrykket på dansen opp mot 

egent kunnskapsfelt. Elevene snakket også om forestillingen på flere plan, 

med både analyser av objektene som var tilstede, handlingen i stykket og 

dansernes bevegelser. Ved denne skolen skjedde det samme som ved 

skole nummer en de hadde ikke fått jobbet med oppgaven, men av 
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praktiske grunner. Her tilbød jeg meg også å komme, noe de takket ja til. 

Elevene her var veldig ivrige, vi begynte med  å prate om forestillingen og 

de husket mye. De reflekterte rundt  hva de mente kunst var, og vi så i en 

del bøker. Elevene husket oppgaven og begynte å jobbe med en gang og 

ut ifra egen motivasjon. I utgangspunktet skulle de bare lage en tegning, 

men de ytret ønske om å lage flere fordi de syns det var gøy.  De 

diskuterte kunst seg imellom, gav hverandre ideer og refererte til både 

forestillingen og andre kunstverk de hadde sett i forbindelse med skolen 

eller privat.  

 

Læreren ved skole nr. 3 var den som hadde brukt mest tid på dialog med 

elevene om forstillingen. I tillegg hadde læreren snakket og forbredt 

elevene på det å skulle bli intervjuet, og tilrettelagt med hensyn til at alt var 

på plass da jeg kom til skolen. I intervjusituasjonen var dette elever som 

snakket mye om forestillingen. De hadde i sammenligning til de to andre 

mye på hjertet av forskjellig karakter. De snakket om mange aspekter 

rundet forestillingen, og de spurte også meg om ting vedrørende den, noe 

jeg ikke opplevde ved de andre skolene. De 5 elvene jeg hadde intervjuet, 

og som hadde fått oppgaven hadde gjort den ferdig. Men her ville læreren 

gjerne trekke inn de andre elevene også som ikke hadde vært med på 

intervjuene. De hadde ytret ønske om å få jobbe med oppgaven de også. 

Dette hadde sammenheng med at de elevene som hadde utført den hadde 

opplevd det som gøy, noe som hadde smittet videre til de andre elevene. 

Læreren hadde også likt oppgaven og fant den hensiktsmessig og 

inspirerende til bruk i egen undervisning. Dette sa jeg selvfølgelig ja til, og 

tilbød meg å komme til skolen, noe de takket ja til. Vi snakket litt rundt 

forestillingen før de satte i gang med oppgaven. Noen elever samlet seg i 

grupper mens andre satt alene og de spredte seg flere steder på skolen. 

De jobbet konsentrert og ivrig og gav uttrykk for at de satte pris oppgaven.  

 

Gjennom disse eksemplene ser jeg et funn hvor det kan være nettopp 

lærerens dialog og positive holdning til forestillingen som har gitt utslag i en 

slik variasjon som vi ser her. Til tross for at alle lærerne etterpå gav uttrykk 

for at det var en opplevelse der og da, har lærer ved skole tre i etterkant 
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tatt det et nivå videre. Ved å lytte til elevene og  deres ønske om at alle 

ville jobbe med oppgaven. Den andre var at læreren så på oppgaven som 

en ressurs hun hadde likt å jobbe med den. Da jeg kom fortalte hun også 

at i norskfaget hadde forestillingen igjen dukket opp og de hadde trukket 

veksler på den. Gjennom både hennes bruk av forestillingen i norskfaget 

og kunst og håndverk har hun gått forbi stadiet for estetisk opplevelse og 

gjentatt handlingen og som jeg ser det tatt de med inn i 

danningsperspektivet.  

 

 

 
 
 
 

Trude gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i de nye strømpene 
trippet hun så glad 

 

Drøfting – positive og negative opplevelser 

I de generelle målene står det at alle barn skal få et positivt forhold til 

kunst. Ut fra undersøkelsen har ikke alle barna hatt en positiv opplevelse 

ved denne forestillingen, eller fått muligheten til refleksjon i etterkant. Dette 

kan muligens få konsekvenser for disse elevenes syn og holdning til kunst i 

framtiden. DKS kan sånn sett stå i fare ved å ha en målsetting som ikke 

bare kan være ambisiøs, men også kan være urealistisk. 

 

Aslaksen/Borgen/Kjørholt påpeker i sin evaluering fra 2003 at: 

”Organiseringen og realiseringen av DKS forutsetter at det etableres en hel 

rekke samarbeidsrelasjoner. Særlig legges det vekt på et nært faglig 

samarbeid mellom skole- og kultursektoren.”57 Med utgangspunkt i disse 

uttalelsene vil jeg trekke frem ulike synspunkt fra undersøkelsen, de 

lærerne og kulturkontaktene jeg intervjuet hadde ulikt syn på deres 

påvirkningskraft. Som vi ser i første avsnitt av de overordnede målene 
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brukes begreper som ”profesjonelt”, vesentlige spørsmål jeg stiller er: hva 

er et ”profesjonelt tilbud,” og hva er en ”god opplevelse”.58 Og forholder 

meg til Aslaksen/Borgen/Kjørholt som sier:” Det er ingen selvfølge at 

kunstnere, kulturbyråkrater og lærere er enige om hva som er et godt 

kunst- og kulturtilbud for barn og hvordan dette tilbudet skal gjøres 

tilgjengelig.”59 Høy og lav diskurs hvor de som sitter med en elitistisk ide 

om at det er de som sitter på sannheten om hva som er god kunst for 

barna – hvor lærerne ikke blir innlemmet i visjonene og framtiden til DKS. 

Da kan man spørre seg hvem det er som egentlig sitter med makten – 

muligens er det til syvende og sist lærerne, som ikke har blitt tatt med som 

et viktig ledd i gjennomføringen av prosjektet, men fått utdelt biroller. Om 

ikke de er interessert eller har kunnskap om danningen – vel da stopper 

reisen der ved den estetiske opplevelsen og blir ikke tatt med videre inn i 

dimensjonen som omhandler danningen. Dette perspektivet blir også 

trukket frem av Aud Berggraf Sæbø som sier :  

 
“antakelig har læreren ikke selv erfart sin egen danningsprosess som en kreativ 

selvaktivering, og har heller ikke erfaringer med de mulighetene en skapende 

dramatisk spillepraksis kan åpne opp for I danningsprosessen. Lærerens 

“innskrevne” forståelse av undervisning som en danningsoppgave er derfor 

redusert til overveiende etterligning og reproduksjon”.60 

I kjølevannet av DKS vil det foregå en posisjonering i de ulike fagfeltene  

 

Avrunding 

Med Den kulturelle skolesekken har det oppstått en ny arena hvor ulike 

faggrupper og personer vil posisjonere seg. Spørsmålet om hvem som får 

definisjonsmakt ut ifra ideologi og interesser vil står sentralt. DKS betyr 

mange penger, og det hadde vært naivt å tro at ingen vil inn og ha en bit 
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av kaken. Hvordan de ulike aktørene møter hverandre er avgjørende for 

fruktbare samarbeid slik at intensjonene kommer elevene til gode, ikke 

bare som en positiv opplevelse, men også som en estetisk dimensjon som 

gir dem læring og danning. DKS fordrer et samarbeid mellom skole-, kunst 

og kulturinstitusjoner. Dette har også blitt trukket frem i evalueringsskriftet 

som ble publisert av Aslaksen/Borgen/Kjørholt  i 2003 hvor det sier:  

 
”Organiseringen og realiseringen av DKS forutsetter at det etableres en hel rekke 

samarbeidsrelasjoner. Særlig legges det vekt på et nært faglig samarbeid mellom 

skole- og kultursektoren.”61 

 

Gjennom flere deltagelser på seminarer angående DKS har jeg hatt en 

følelse av at lærerne ikke blir tatt med i et faglig samarbeid. Ved det siste 

var det av 70 deltagere kun 4 lærere. Det  kan se ut som om  det er en 

hierarkisk kommandolinje i hvordan DKS er strukturert, fra intensjonene og 

gangen til skolen. Skolen i så måte er også delt inn, med kulturkontakten 

som bindeleddet til DKS, slik sett har ikke lærerne en direktelinje til 

prosjektene. Ett annet aspekt som har dukket opp i den sammenheng er 

forskjellen mellom det som blir laget på lokalt plan og det som kommer fra 

fylkeskommunen. Det som blir laget lokalt har kulturkontaktene mer 

innflytelse på, men ikke det som kommer fra fylket. I den sammenheng 

lærerne enda mindre. Dette blir blant annet  belyst av kulturkontaktene: 

 
”Det fra fylkeskommunen der har vi ikke noe å si i den sammenheng, vi tar i mot 

det vi får de har utviklet, veldig riktig og pedagogisk og strukturert og syns at det 

er kjempeflott, i forhold til  kommunen det er det kulturskolen som plukker ut og 

lager, de har  for eksempel laget en liste som ligger på hvert trinn, også er det noe 

som ligger inne, kan vi velge som man vil, det er et system på det som er veldig 

bra, de følger en plan        

       Kulturkontakt  skole 1 

 

 

”Det er kommunen som tar avgjørelsen på hvilket tilbud vi får, der ligger pengene. 

Prosjektene innlemmes i skolen sånn både og.... vi prøver så godt vi kan. vi har 
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ikke gjort noe videre med akkurat  denne, skulle vi ha gjort det hadde det krevd 

mye ressurser. Da måtte vi ha kjørt ut forventningene til lærerne og sagt at dette 

satser vi på....det er klart det er mye siling gjennom oss her oppe i adm. Fordi det 

er en veldig pressa hverdag lærerne har – det er utrolig mye de skal igjennom, så 

vi må hele tiden sile hva skal de legge vekt på og ikke... så da måtte det vært 

sånn herfra at det må prioriteres.... og så måtte det fulgt med litt ideer og teori 

rundt det. Det fra fylke tror jeg nok lærerne føler at de får i fanget også får de 

kanskje noen hefter det er nok mer bare en opplevelse der og da.”62 

Kulturkontakt/inspektør skole 2 

 

 

Det er nærliggende å tenke at det foregår en høydiskurs og en lavdiskurs. 

Med en elite som tar avgjørelser på hva som skal til skolene. På den ene 

siden er dette en forsvarlig og økonomisk måte å håndtere prosjektene i 

DKS. Men det store spørsmålet er hvordan prosjektene skal innlemmes i 

skolen. Fra DKS sin side er det ikke satt av midler til kompetanseheving og 

opplæring hos lærerne. Ved seminarer jeg har deltatt hvor føringer og 

diskurser av DKS har foregått har det vært liten grad av lærere tilstede, 

blant annet fordi de ikke har blitt invitert. Det blir laget egne opplegg for 

lærere og kulturkontakter hvor allerede ferdige prosjekter blir presentert. 

Sånn sett kan vi se at læreren ikke er deltagende i den faglige diskursen i 

forhold til innhold og innlemmelse  av prosjektene. De som har blitt 

innlemmet er den nesten nye ”yrkesgruppen” med kunstformidlere. 

Høyskolen i Telemark er allerede på banen med studier med 

kulturformidling hvor DKS er sentral. I flere av prosjektene fra DKS er det 

også kulturformidlere som følger med prosjektene for å gjennomføre ulike 

lærerseminarer, vise frem utstillinger, ha work-shops og aktiviteter med 

elever. Det er enten de eller kunstnerne selv som promoterer prosjekter 

som kommer til skolen. Dette ble også trukket frem på et av Kulturtorgene 

jeg var til stede på. Der fortalte en fylkeskultursjef at han satset på 

kulturformidleren som alfa omega for gjennomføring av DKS prosjekter. 

Med dette perspektivet kan vi stå i fare for at skolene kun blir et 

mottakerapparat og ikke et senter hvor kunst og kultur blir aktivt inkludert i 
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skolens mål. Hvor lærerne blir passive mottager og ikke aktive deltagere 

av prosjekter fra DKS. 

 

Utgangspunktet mitt for å ta denne masteren var å se på om den 

tilfeldigheten som utspilte seg i mitt arbeide ved Nationaltheatret var en 

tendens ved hele DKS eller ikke. Jeg har atter en gang sett at det er 

tilfeldig hvordan det blir operasjonalisert, ved ingen av de skolene jeg var 

på ble det håndtert likt. DKS er et system som er satt sammen av mange 

faktorer, skal de klare å gjennomføre det som står i intensjonene er de 

nødt til å ta alle faggrupper på alvor, det må foregå en faglig diskurs hvor 

også lærerne blir hørt og er synlige. Jeg stiller meg kritisk til at lærerne ikke 

blir mer inkludert i DKS. Det er ikke satt av penger eller ressurser til 

kompetanseheving. Det kan se ut som om det er en ideologisk kamp innen 

høydiskurs og lavdiskurs med et skille fra de som sitter høyt oppe i 

systemet som produserer og distribuerer, og ned til skolen. Skolen 

representerer den sosialdemokratiske tanken. Mens kunst- og 

kultursektoren innehar andre ideologier og forståelsesmåter. Dette blir 

også trukket frem av Aslaksen/Borg/Kjørholt i deres rapport som kom i 

2003. 

 
”Det profesjonelle kunstlivet er internasjonalt orientert og er et av få 

samfunnsområder som anerkjenner hierarkiske tenkemåter og klare 

kvalitetsdommer (Bourdieu 1979, Berkaak 1992). Kultursektoren representerer 

med andre ord et bredt spekter av kunst- og kulturfaglige posisjoner og 

forståelsesmåter som vil få konsekvenser for gjennomføringen av den kulturelle 

skolesekken”. 

 

Sånn sett kan det se ut som en skjevfordeling i maktbalansen med skolen 

og med lærerne nederst på rangstigen. Kunst- og kultursektoren kan 

tilsynelatende tro de har makten på hva og hvordan DKS prosjekter blir 

gjennomført,  men er ikke lærerne med på og inkludert i denne prosessen 

er det muligens at maktforholdet faktisk ligger den motsatte veien. For til 

syvende og sist er det lærerne som velger i hvor stor grad prosjektene skal 

innlemmes i undervisningen og hvordan. Dette vil i en eller annen grad 

påvirke det møte og erfaringene elevene får med kunst og kultur. 
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Skal man klare og gjennomføre dette dannelsesprosjektet er man 

avhengig det  Lars Løvlie omtaler som ”dannet lærer”63  det vil si en lærer 

som ikke bare kan sitt eget fag, men hvordan koble sin egen kunnskap opp 

mot andre fag. En lærer kan ikke bare avgrense seg til sitt eget fag, men 

også ha evnen til å gå inn i andres. Tar vi denne tanken videre kan vi se på  

hvordan DKS fordrer mye tverrfaglig samarbeid både når det gjelder innad 

i skolen, og i det praksisfeltet DKS favner med mange ulike faggrupper. 

Svein Sjøberg, professor i naturfagenes didaktikk  har også sett på dette 

tema i sin artikkel Fagdebatikk hvor han sier følgende: 64”Man ser også 

umiddelbart at forskning og refleksjon i et fags didaktikk kan bli svært 

tverrfaglig. Ut fra et slikt perspektiv blir fagdidaktikeren en slags 

tusenkunstner som må bevege seg mellom svært ulike former for 

kunnskap og refleksjon.” Den ene læreren jeg intervjuet brukte ikke akkurat 

ordet tusenkunstner, som for henne ble noe poetisk, men blekksprut – noe 

hun omtalte som vanskelig å hele tiden mestre. Kanskje det ikke er tilfeldig 

at Den kulturelle skolesekken blir finansiert av tippemidlene, sett i et 

metaforisk sammenheng med Tippingens vesen blir spørsmålet, hvem blir 

de heldige vinnerne – og hvem blir det ikke. 

 

 

Ahmed gikk til skolen 
trippe tripp det sa 
i den nye dressen 
trippet han så glad 

 
 
 
 

                                            
63 http://www.apollon.uio.no/vis/art/1992/2/stopeskje 
64 Fagdidaktikk som forskningsfelt Sigmund Onstad Artikkel utgitt av Norges forskningsråd 
2004 
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Eget praktisk arbeide 

I den praktisk estetiske oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i de tre 

kjernebegrepene dialog, aktivisering og inkludering. I tillegg har jeg forholdt 

meg til det tverrfaglige fordi dette også speiler DKS. Jeg har prøvd å følge 

min egen interesse for det danningsbegrepet som ligger til grunn i 

oppgaven, ved selv å ta utgangspunkt i det. Ved å følge tanken om 

danning som grensevandring i møte med det fremmede. For meg blir det å 

vandre over i andre fag, men med forankring i mitt eget som er tekstil. Jeg 

forholder meg også til Sjøbergs teori om fagdidaktikeren som en 

tusenkunstner og prøver selv å sette meg i den rollen. I oppgaven kommer 

jeg til å vandre over i disse fagene: foto, musikk og grafisk design. 

 

Den vinklingen jeg har på oppgaven definerer jeg som et regigrep. Det vil 

si at  jeg iscenesetter både mitt eget og andres arbeider til et eget konsept.  

Dette konseptet vil bestå av tre elementer en bok, cd og en nettside, noe 

jeg skal kommer nærmere inn på senere. Konseptet forklarer jeg med at 

jeg har, som tidligere nevnt, spurt om de elevene jeg har intervjuet ville 

være med å skape denne oppgaven sammen med meg. Sånn sett har jeg 

både aktivisert og inkludert deres arbeider inn i mitt. En slik tanke om å 

invitere barn inn i eget arbeid har blant annet Lars Paalgård gjort i sitt verk 

”Kunst av klasse”. Der inviterte han elever til å bidra med skolesekker, som 

han bearbeidet videre til sitt eget verk, som ble stilt ut på Høstutstillingen. 

Ved Bestum skole i Oslo har de hatt et lignende konsept hvor en kunstner 

arbeidet med eleven på skolen. Der hadde de hus som tema, hvor alle 

elevenes arbeider ble satt sammen. Dette har også blitt stilt ut på 

Høstutstillingen.  

 

I undersøkelsen har jeg brukt en fenomenografisk metode for at  elevenes 

”stemmer skal bli hørt”. Denne tanken om at barna skal bli hørt, har jeg 

bragt videre inn i oppgaven min ved å gjøre det helt konkret. Ved å la 

barna virkelig komme frem, ikke via skrevne sitater, men med sine egne 

stemme. Jeg lager da en audiovisuell dokumentasjon hvor jeg plukker ut 
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sitater hos elevene og lager musikalske tekster av dem som vil inngå i en 

CD. Som en del av min bakgrunn for undersøkelsen i sin helhet er mitt 

eget arbeide med DKS. Et av disse prosjektene vil jeg inkludere videre i 

dette praktiske arbeidet. For å gi det en nærmere forklaring på hvorfor, vil 

jeg kort beskrive et prosjektet fra Sagene skole. Ved denne skolen var jeg i 

fjor prosjektleder for 9. trinn med musikk som tema på lokalt plan for DKS 

bydel Sagene/Torshov. Det ble engasjert fire musiker med jazz som 

utgangspunkt. Jeg fikk til et samarbeid med konsertscenen BLÅ slik at 

elevene etter en ukes arbeid med prosjektet kunne få vise frem hva de 

hadde laget og ikke minst bli hørt. Resultatet av denne konserten er 

utgangspunktet for mitt musikalske arbeid hvor jeg trekker ut sitater fra 

elevene i denne  oppgavens undersøkelse og lar de møte og inkluderes 

med prosjektet fra Sagene. Årsaken til å inkludere Sagene skole er fordi 

jeg vil at det skal synliggjøres eller rettere sagt så det kan høres, det som 

faktisk skjer i skolen med elevenes egenaktivitet.  

 

Musikk for inkludering 

Når jeg sier at materialet fra Sagene prosjektet er utgangspunktet, så 

mener jeg det bokstavelig, jeg arbeider så videre med egen musikk som 

legges oppå. Min kunnskap innen musikk er minimal, derfor blir dette en 

grensevandring og utfordring. Men noe kan jeg og det skal brukes. Jeg har 

spilt i band i mine ungdomsår, og i voksen alder tatt undervisning i slagverk 

innen sjangeren jazz. Instrumentene jeg bruker er i utgangspunktet 

tilgjengelig på alle skoler, blokkfløyte som har en lang tradisjon med å 

være det første instrumentet barn lærer seg, og noen ganger det eneste 

gjennom skolegangen. Videre har jeg brukt melodica, klokkespill og andre 

rytmeinstrumenter som også er tilgjengelig i skolen. Det 

musikkprogrammet jeg bruker er et som er tilgjengelig fra internett. Min 

tanke er at dette skal kunne være overførbart og sees i sammenheng med 

både skolens virkelighet og min kompetanse. Altså i all enkelhet. Som 

gjennomgangstema og en rød tråd i oppgaven er å ta tak i min egen 

kulturarv og skoletid. Noe jeg aldri har glemt er Lisa gikk til skolen. Jeg 
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ønsker  å analysere denne sangen til et høyere nivå og spørre hva slags 

forventninger ligger det i Lisa når hun går til skolen, hva og hvilke 

opplevelser har hun i sin skolehverdag. Når jeg i tillegg supplerer Lisa med 

andre navn ønsker jeg å si noe om alle barns forventninger om det å skulle 

gå til skolen. 

 

En håndbok for gjør det selv kunst 
Jeg vil videreføre tanken til DKS om elevenes egenaktivitet. Jeg tenker at 

elevene kan bruke opplevelsen av kunsten de har opplevd gjennom DKS til 

å lage eget arbeid, ikke konkret, men hvor de selv beskriver en egen ide 

gjennom ord, tegning og forklaringer, og som tidligere sagt er konseptet i 

Hegels ånd om dialetikken og Derridas om gjentagelsen som omdanning 

for danning. Barnas tegninger vil bli satt sammen til en bok som blir den 

fysiske dokumentasjonen. 

 

Forsiden på boken har jeg laget med utgangspunkt i eget foto, det er 

videre blitt arbeidet med og tatt inn i det grafiske designet. Det er også et 

tilsvarende CDcover. Jeg har i tillegg laget et fiktivt bokforlag og 

plateselskap. Både bok, cd og nettsiden vil inngå i en stand på utstillingen 

av masteroppgaven.  
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Den siste delen i det praktiske arbeidet er den nettsiden jeg har redegjort 

for tidligere hvor prosessen kan gå videre med at de gjennomførte 

prosjektene blir publisert på egen nettside. Nettstedet kan fange opp det 

barna faktisk har opplevd, slik at dette ikke bare blir et produkt, men en 

tilbakemelding på det de har opplevd. 

 

 
 

Dette er et utsnitt av nettsiden, helt nederst ligger det lenker med fakta, 

lærerveiledning, evalueringsskjema og annet – her vil det i tillegg komme 

en lenke til det åpne rommet for elever og lærerer. Der kan de kommentere 

og utveksle tanker rundt prosjekter. Dette er tenkt som en møteplass for 

elever og lærere i hele landet som et felles og åpent rom for tanker. 
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Vedlegg 1 

 

Skolen 

........... 

........... 

        13.09.2005 

 

 

 

Nina Vestby 

Vålerenggata 7 

0657 Oslo 

 

 

 
 
Forespørsel om å gjennomføre undersøkelse ved ........... skole høsten 
2005. 

 

 

Mitt navn er Nina Vestby, og jeg er masterstudent ved Høyskolen I Oslo 

avdeling for estetiske fag/lærerutdanningen. 

 

I masteroppgaven skal jeg gjøre en undersøkelse om kunstformidling 

knyttet til Den kulturelle skolesekken. Jeg skal følge forestillingen 

Innbyggerne på 3 ulike skoler. I den forbindelse ønsker jeg å intervjue 

lærer, kulturkontakt og 5 elever fra denne lærerens klasse. Elevene bør 

være fra 6 eller 7 trinn. Videre vil jeg at læreren gjør et tilfeldig utvalg av 

elever utifra en spredning med hensyn til kjønn og interesser.  

 

Under intervjuet vil jeg benytte lydbånd. Intervjuobjektene vil forbli 

anonyme. Intervjumaterialet vil bli brukt videre både i masteroppgaven og 
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den praktisk estetiske oppgaven. Den vil bestå av lydkulisser med musikk 

hvor manipulerte utdrag av det intervjuobjektene sier vil inngå. 

 

Jeg vil gi de 5 elevene en oppgave hvor de bruker forestillingen de har opplevd til 

selv å formidle ideen om et eget kunstverk. Det vil si at de kan beskrive sitt eget 

kunstverk ved hjelp av tegninger, ord og bilder. Dette materialet vil bli brukt i 

masteroppgavens som en aktivitetsbok. 

 

Tid for intervjuene avtales nærmere med lærer. Jeg kommer til skolen og trenger 

et rom hvor intervjuene kan finne sted. Det vil ta rundt en halv time pr. elev. 

 

Jeg håper på positiv respons og samarbeid. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Vedlegg 2 

 

 

 

 

 

 

OPPGAVE 

 

DU HAR NÅ SETT FORESTILLINGEN ”INNBYGGERNE”, 

BRUK DENNE OPPLEVELSEN SOM INSPIRASJON TIL Å 

TENKE UT DITT EGET KUNSTVERK, DU SKAL KUN 

BESKRIVE DIN EGEN IDE, IKKE LAGE DEN.  

 

BRUK ET HVITT A4 ARK OG SORT ELLER BLÅ PENN/TUSJ. 

 

TEGN OG BESKRIV FOR MEG HVORDAN DU FORESTILLER 

DEG AT KUNSTVERKET DITT SKAL BLI, DU KAN TENKE 

DEG EN SLAGS BRUKSANVISNING SOM GJØR AT ANDRE 

KAN LAGE KUNSTEN DIN. 

 

LYKKE TIL  
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