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Forord 

 

Avhandlingen er basert på feltarbeid i en 3. klasse i Bergen og ved deres møter med Den 

kulturelle skolesekken våren 2010. Prosessen har vært lærerik, spennende og utfordrende. I 

prosessen har jeg vært så heldig å få bli kjent med helt fantastiske barn! Tusen takk til dere 

alle for at dere har tatt så godt i mot meg og for alt dere har delt med meg. Takk for at dere 

har svart på mine spørsmål, og ikke minst for de spørsmål dere har stilt meg. Jeg vil også få 

takke rektor, lærere og andre ansatte ved skolen for at også dere har tatt i mot meg og åpnet 

lærerrom og klasserom for meg. Takk til kulturformidlerne og lærerne for at dere har tatt dere 

tid til å svare på mine mange spørsmål. 

 

Tusen takk til min veileder, Eldar Bråten, for at du har hjulpet meg med å samle mine tanker, 

og for gode og konstruktive tilbakemeldinger. En stor takk går også til prosjektgruppen. Takk 

til Jan-Kåre Breivik, Lise Rykkja, Catharina Christoffersen, Anne Homme og alle 

masterstudentene for faglig påfyll, gode råd og interessante diskusjoner rundt prosjektet.  

 

Jeg vil gi alle mine medstudenter på UiB en stor takk for at dere har delt deres faglige 

kunnskap, og ikke minst spennende og lærerike erfaringer fra feltet. Men aller mest vil jeg 

takke dere for latteren, tårene og de usaklige samtalene vi har hatt om alt mulig! Dere er en 

helt fantastisk gjeng og jeg kommer til å savne dere.  

 

Jeg vil også takke familie og venner for at dere alle har hatt troen på at jeg skal klare dette, for 

all oppmuntring og støttende ord og handlinger. Spesielt takk til mamma og pappa for all 

praktisk støtte, og takk til mamma for at du har stilt opp for Aurora og passet på henne i 

innspurten. Takk til Elisabet, Paola, Maren og Oda for at dere har vært der for meg i oppover 

og nedover bakker. For at dere har lyttet, trøstet og ikke minst gledet. 

 

Min aller største takk går til Aurora. Uten deg hadde aldri denne oppgaven blitt til. Du har gitt 

meg mot og styrke til å satse og fullføre. Å komme hjem til deg etter slitsomme dager på 

lesesalen har gjort dagene lysere. Ingenting er bedre enn å møte ditt fantastiske smil, dine 

innsiktsfulle tanker og morsomme påfunn. Din viljestyrke, godhet og ditt mot smitter og gjør 

meg til et bedre menneske.  

  Heidi-Beate Aasen 
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1 

Innledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfallet av ulike politiske utviklingsprogram kan få uforutsette konsekvenser som ikke alltid 

kan knyttes direkte til selve utviklingsprogrammet. Grunnen til dette er at de transformeres 

gjennom sosiale meninger. Løsningen vil være å se på selve implementeringsprosessen og de 

ulike møtene som skjer her. Ved å se på de ulike responsene til slike politiske utviklingstiltak 

vil en kunne sammenligne og se hvorfor noen grupper reagerer annerledes enn andre på like 

omstendigheter. En kan da få forståelse for de strukturelle dynamikkene og i hvilken grad det 

er rom for å handle, og hvilke handlinger som faktisk er mulige. Det er altså viktig å se på 

samhandlingssituasjonen mellom menneskene som implementerer tiltakene og menneskene 

som tiltakene berører. En må ha en aktør orientert tilnærming samtidig som en ser på effekten 

av større strukturelle prosesser.  

 

Denne tilnærmingen til hvordan studere utfallet av politiske utviklingsprogram skisseres opp 

av Norman Long (1989: 1-5) i et forsøk på å komme med en metode for å analysere sosiale 

brudd med de politiske målene i implementeringen av utviklingsprosjekter. I denne oppgaven 

vil jeg se på selve implementeringen av Den kulturelle skolesekken (DKS). Hva skjer i 

implementeringsprosessen av ordningen? I forskningen på DKS mener jeg det kan være nyttig 

å innta en slik tilnærming til feltet ettersom DKS er et kultur- og utdanningspolitisk prosjekt 

som implementeres for barn og unge over hele landet. Og når målet med forskningen er å få 

bedre innsikt i ordningens funksjon og praktiske betydning for ulike aktører, vil det være 

viktig å se på selve implementeringsprosessen til ordningen og på samhandlingen mellom de 

ulike aktørene i denne prosessen. Jeg har brukt denne tilnærmingen i min analyse av DKS og 
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sett på møtene mellom elever, lærere og kunst – og kulturformidlere. Analysen skjer på et 

mikronivå ved at jeg har fulgt én 3. klasse i seks måneder og deres møter med DKS.  

 

 

Forskningskontekst og problemstillinger 

 
Høsten 2009 ble Uni Rokkan, i samarbeid med Høgskolen i Bergen, tildelt oppdraget om å 

utføre forskning på Den kulturelle skolesekken (DKS). Anbudet ble utlyst av 

Kulturdepartementet og hvor overordnet ambisjon for forskningen var ”å utvikle kunnskap og 

innsikter som er relevante for praksisfeltet Den kulturelle skolesekken er en del av, og for de 

ulike aktørene involvert”1. Forskningsinnsatsen skal utføre forskerarbeidet over tre år og 

består av forskere med ulik bakgrunn i ulike fagtradisjoner innen samfunnsvitenskap og 

humaniora (statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, kunstfag, 

kunstfagdidaktikk)2.  

 

Ambisjonen til forskningsinnsatsen er ”å få frem mangfoldet av stemmer, erfaringer og 

dilemmaer i feltet”. Forskningsinnsatsen ønsker å ”utvikle nye perspektiv og kunnskap om 

DKS”, og ”problematisere eventuelle stereotypiske oppfatninger og spenninger i feltet”. 

Forskningen har både et brukernært perspektiv ved å se på hvilken funksjon og betydning 

DKS har for de ulike aktørene, og et systemperspektiv ved å undersøke ordningen sin 

organisatoriske oppbygging og utfordringer. Gjennom forskningen er målet å få bedre innsikt 

om DKS ordningen sin funksjon og praktiske betydning for ulike aktører, dens 

organisatoriske oppbygging og utviklingspotensiale. 

 

Vi er totalt åtte masterstudenter fra ulike fagtradisjoner som er med i denne 

forskningsinnsatsen. Prosjektgruppen har arbeidet sammen for å samle et bredt empirisk 

materiale, og dette materialet er tilgjengelig for alle de involverte i prosjektet.  

 

 

                                                 
1 Kulturdepartementet og Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken (2009). 

2 For mer informasjon om forskningsinnsatsen se: http://rokkan.uni.no/dks/. På disse sidene finnes også 
styringsdokumentet for forskningsinnsatsen hvor medforskere, styingsgruppe, refarensegruppe, metoder, mål og 
problemstillinger er ført opp: http://rokkan.uni.no/dks/wp-
content/uploads/2010/01/Styringsdokument_Uni_Rokkan.pdf.   
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Den kulturelle skolesekken 

I Stortingsmeldingen ”Kulturell skulesekk for framtida” (KKD, 2007) står blant annet 

tilrådinger for innhold, mål og prinsipp i DKS, og det er denne jeg tar utgangspunkt i når jeg i 

avhandlingen skriver generelt om DKS på et overordnet nivå og ikke om de enkelte 

produksjonene.  

 

Stortingsmeldingen kommer med en rekke mål og begrunnelser for innholdet i meldingen. 

DKS er et kultur- og utdanningspolitisk prosjekt, og må sees i sammenheng med 

Kunnskapsløftet3 og regjeringens mål om at Norge skal bli ”ein leiande kulturnasjon som legg 

vekt på kunst og kultur i alle delar av samfunnsutviklinga” (KKD, 2007: 1). Regjeringen 

foreslår at kunst og kultur skal plasseres i sentrum av samfunnsutviklingen og måten dette 

skal gjøres på er å øke støtten til kulturformål. I følge Stortingsmeldingen (2007: 1) etterspør 

næringslivet verdier som finnes i kultursammenheng (kreativitet, idérikdom, evne til å være 

nyfiken og omstille seg), og at kunst- og kultur dermed kan gi økonomisk vekst, innovasjon 

og verdiskaping.  

 

DKS skal i denne sammenheng sikre at alle elever i grunnskolen og på videregående skole 

flere ganger i løpet av skoleåret skal få møte profesjonell kunst og kultur. Et hovedmål er å: 

 

(…) medverke til gode vilkår for å skape og formidle kunst og kultur. Alle skal få tilgang til 

kunst- og kulturopplevingar og høve til å uttrykkje seg gjennom kunst og kultur uavhengig av 

kjønn og geografiske, sosiale og økonomiske skillelinjer. Kunst og kultur er en ressurs som 

bør være tilgjengelig for alle. (KKD, 2007: 1). 

 

Videre står det i Stortingsmeldingen at kunst og kultur kan utfordre ”etablerte tankemønstre” 

og gi ”en alternativ forståing av verda”, utvikle ”personlegdom og livskvalitet” og være 

”identitetsskapende”. DKS skal være et tillegg til den ordinære kunstfagundervisningen i 

skolen og ”danne grunnlag for deira eigne kreative aktiviteter og evne til å vurdere ulike 

                                                 
3 ”Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne 
ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle 
skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring 
for alle elever og legge økt vekt på læring. Reformen startet i august 2006 og omfatter fra høsten 2007 elevene 
på 1. – 10. trinn i grunnskolen og på første og andre trinn i videregående opplæring”. 
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet/hva-er-
kunnskapsloftet.html?id=86769). 
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kunst- og kulturuttrykk”. Det hevdes i Stortingsmeldingen (2007: 1) at dette er en 

læringsprosess og ”Difor må born og unge få høve til å utvikle ei omfattande kulturforståing 

slik at dei kan stå rusta til å møte og meistre utfordringana i kunnskapssamfunnet”. Videre 

skal formidlingsmåten variere, og det er bestemt at ”kulturelt mangfold” skal være en fast 

dimensjon i DKS. Ordningen er også knyttet til noen sentrale prinsipp og verdier i norsk 

kultur- og utdanningspolitikk:  

 

Gjennom engasjerende kunst- og kulturmøter for elever, skal DKS brukes som et redskap til å 

opprettholde og videreutvikle demokrati, læring, likhets- og likeverdsverdier i det norske 

samfunn. (KKD, 2007: 1).  

 

Det er altså en rekke mål og formuleringer for DKS, som da er kjernen i regjeringen sin 

politikk for kulturformidling til barn og unge. Mens andre nasjonale kulturpolitiske tiltak for 

barn og unge i Norge står for ”opplæring” og ”aktiviteten”, er det ”opplevinga” som står i 

sentrum i DKS 

 

I kulturskulane er såleis opplæringa viktigast, i Ungdommens kulturmønstring er det 

aktiviteten og i Den kulturelle skulesekken er det opplevinga som står i sentrum. Dette gjer at 

dei tre ordningane kan utfylle og styrkje kvarandre. (KKD, 2007: 1)  

 

Forskningsinnsatsen sin problemstilling 

Hovedproblemstillingen til forskningsinnsatsen er: Hvilken betydning har Den kulturelle 

skolesekken, på ulike nivå og for ulike aktører? 

 

Forskningsinnsatsen har videre tre fokusområder og forskerne og masterstudentene er fordelt 

på disse. Min forskning er innen Forskningsinnsats 1: ”De gode møtene”: DKS, kunsten, 

elevene, lærerne og skolen4. Altså på møtene mellom DKS, kunsten, elevene, lærerne og 

skolen. Problemstillingene for denne forskningsinnsatsen er: (a) Hva kjennetegner et ”godt 

møte” innen DKS, (b) hvordan konstitueres et slikt møte, og (c) hvordan virker DKS møtene 

inn på det faglige arbeidet i skolehverdagen? 

 

 
                                                 
4 Forskningsinnsats 2: ”Den kulturelle skolesekken som sektor og nivå”, tar for ser forvaltningen og 
gjennomføringen av DKS. Forskningsinnsats 3: ”Den kulturelle skolesekken kunst- og kulturfelt”, tar for seg 
nettverk og forhold som berører det profesjonelle kunst- og kulturlivet og deres forhold til DKS. 
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Problemstilling og forskningsspørsmål 

Min overordnede problemstilling for avhandlingen er: Hva skjer i implementeringen av Den 

kulturelle skolesekken?  

 

Målet med avhandlingen er å se på hva som faktisk skjer i møtet mellom elevene, lærerne og 

kunst- og kulturformidlerne? Hva som skjer i samhandlingen mellom de ulike aktørene i 

implementeringen av DKS? Jeg har i analysen om hva som skjer under implementeringen et 

fokus på barneperspektivet. Ettersom skolen har vært hovedarena for feltarbeidet, og DKS er 

knyttet til skolen, vil jeg i oppgaven også ha skolen og klasserommet med i analysen. 

Hvordan kommer barnas livsverden til syne i klasserommet? Hvilke roller og 

selvpresentasjoner inntar barna her? Hvordan kan rollene de inntar sies å være påvirket av 

deres sosioøkonomiske og geografiske bakgrunn, erfaringer og kulturelle kapital?  

 

I analysen av implementeringen av DKS vil jeg drøfte mye de samme spørsmålene. Hvilke 

roller inntar barna i møtet med DKS? Og hva sier barna sine rolleopptredener om rammer og 

innhold i DKS, og om de voksne sine rolleopptredener? Hvilke roller inntar lærerne og kunst- 

og kulturformidlerne? Har strukturene og de voksnes rolleopptredener noe å si for hvilke 

roller barna inntar i DKS? Hvordan er samhandlingen mellom lærerne og kunst- og 

kulturformidlerne? Hvilke ansvarsområder har de og hvilke forventninger har de til 

hverandre?  

 

Et sentralt spørsmål her er på hvilke måter er DKS noe annet og forskjellig fra skolen? Og 

hvordan er det ikke forskjellig? Særlig vil jeg drøfte hva de ulike aktørene sine roller sier om 

rammene og innholdet i DKS, og videre hvordan aktørene sine ulike rolleopptredener er med 

å påvirke hverandres inntak av roller. Her vil jeg da særlig fokusere på hvordan de voksnes 

roller og tilbakemeldinger til barna er med å påvirke hvilke roller barna inntar. Hvordan er 

rammene og innholdet i formidlingen med å strukturere barnas møte med kunst- og 

kulturuttrykk, og på hvilken måte setter den premisser for barnas deltagelse? Hvilke mulige 

handlingsrom har barna i møte med DKS og hva har dette å si for deres deltagelse? Kan 

premissene for deltagelse i DKS sees som disiplinering og maktutøvelse fra de voksne sin 

side? Og kan barnas handlinger overfor de voksne sin autoritet og disiplineringsteknikker sees 

som motstand? Som måter å forhandle om autoritet og kontekst satt av de voksne? 
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Innledningsvis har jeg vist til noen av intensjonene til DKS, noe jeg også gjør i de kommende 

kapitlene. Jeg vil underveis svare på hva som er det faktiske utfallet av implementeringen av 

DKS. Helt til slutt vil jeg drøfte funnene jeg har gjort og komme med noen praktiske 

anbefalinger ut fra disse. Hvordan kan de funnene jeg har gjort være med å videreutvikle DKS 

og barna sine møter med kunst og kulturuttrykk?  

 

Produksjonene 

Jeg vil nå gi en liten introduksjon til de ulike DKS produksjonene som elevene deltok på 

vårsemesteret 2010. Det er barna sine møter med nettopp disse produksjonene som jeg baserer 

min analyse på, produksjoner som kontaktlærerne5 (videre omtalt som lærerne) har valgt ut 

for sine elever. I følge lærerne valgte de produksjoner ut fra hva de trodde kunne være fine 

”opplevelser” for elevene, hva som kunne knyttes med det pensumet de holdt på med på det 

aktuelle tidspunktet, kunstneriske aktiviteter (som maling) som de ikke kunne tilby ved 

skolen, og ut fra hvilke produksjoner som var åpne for påmelding.  

 

Våren 2010 var jeg med klassen på alle de DKS produksjonene som de deltok på, totalt åtte 

ulike produksjoner. Høsten 2010 var jeg med dem på to produksjoner som tok sted på skolen 

deres. Jeg har vært med på DKS produksjoner i alt 15 ganger fordi A og B klassen noen 

ganger har deltatt hver for seg, og fordi jeg har vært med på ett av arrangementene fire 

ganger. Under vil jeg gi en liten introduksjon til hver produksjon slik at leseren får en 

forståelse av innholdet i DKS og lettere kan følge med når jeg viser til ulike case. Jeg vil 

bruke navnet på produksjonene, men av anonymitetshensyn vil jeg ikke gjengi noen 

personnavn.  

 

Skolesangboka 

Produksjonen ble fremført av Rikskonsertene for 1.-4. trinn, og 5.-7. trinn, i skolens gymsal. 

Gruppen på tre musikere sang og spilte tradisjonelle barnesanger for barna. Sangene inngikk i 

en teaterfremføring hvor skolen var tema. Klassene hadde fått utdelt noen av sangtekstene på 

forhånd og kunne på den måten være med å synge noen av sangene.  

 

                                                 
5 Kontaktlærer: Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar 
for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei 

elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen. (http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-
009.html#8-2). 
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Middelalder Bling 

I løpet av et helt skoleår hadde alle elevene på skolen deltatt på denne produksjonen da den 

var en del av skolens månedlige temadager. Da deltok grupper med to elever fra hvert trinn én 

gang i måneden. Under denne produksjonen satt barna først i et undervisningsrom hvor to 

arkeologer fortalte dem om hvordan mennesker kledde seg under middelalderen i Bergen. De 

viste frem klær, utstyr og smykker som ble brukt på denne tiden og hva de symboliserte. To 

barn ble kledd opp i klær fra middelalderen. Så ble gruppen delt i to. I hver sin omgang fikk 

gruppene omvisning i Middelalderutstillingen hvor en av kulturformidlerne fortalte litt om 

flere av de utstilte gjenstandene. Og i hver sin omgang fikk de to gruppene sy skinnpung.  

 

Bydetektivene slår til 

Først fortalte kulturformidleren om arkitektur i Bergen by. Kulturformidleren hadde med seg 

en dørknekt og en vindusknekt som hun viste frem. Hun viste også et bilde av Bergen by fra 

middelalderen og hvordan husene den gang var plassert. Barna ble så delt inn i små grupper 

for å bygge søyler ved hjelp av små treklosser. Hensikten med dette var å lære dem hvordan et 

hus er bygd opp med søyler og hvordan disse søylene må stå plassert for å holde huset oppe. 

Etter lunsj gikk alle ut for å tegne detaljer på bygninger, og selve bygningene. 

Kulturformidleren viste også til noen av de arkitektoniske detaljene som hun hadde snakket 

om inne.   

  

Geometriske former 

Formidlingen startet med at formidleren snakket om samtidsformer for kunst hvor det ble lagt 

vekt på at også det som skjer før en utstilling er en del av kunsten. I dette tilfellet gjaldt det en 

stor firkant, skjært ut fra isopor, som var formet slik at den akkurat hadde størrelsen til å 

komme inn dørene til kunstinstitusjonen. Barna fikk se firkanten og høre mer om kunstnerens 

tanker bak den. Så fikk de se fire bilder på veggen av en annen kunstner som hadde skapt 

illusjoner om rette streker i bildet når strekene egentlig var skjeve, og omvendt. Barna fikk så 

ark og sugerør. Først skulle de tegne en geometrisk form som de så skulle sette sammen med 

sugerørene.  

 

Skulpturtur 

Denne produksjonen foregikk i Byparken. Kulturformidleren fortalte elevene litt om hver av 

skulpturene; om kunstnerens tanker bak skulpturen, folks reaksjoner på skulpturen, og hva 

skulpturen var laget av.  
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Lyd 

En interaktiv lydutstilling hvor barna på forhånd hadde fått utdelt noen ark på skolen som 

viste hva de skulle foreta seg. Disse arkene fikk barna også utdelt på lydutstillingen og de 

inneholdt oppgaver. Løsningen skulle barna finne ved å utføre de oppgavene som det ble 

beskrevet de skulle gjøre ved hver lydinstallasjon.  

 

Ole Bull 

Produksjonen startet med at barna satt i en halvsirkel på gulvet og fikk høre to musikere spille 

fiolin og piano. Musikken var komponert av Ole Bull. De ble så vist fioliner utstilt i 

glassmontre før en profesjonell fiolinmaker viste dem hvordan en fiolin lages. 

Kulturformidleren fortalte så om Ole Bull sitt liv, fra han ble født til han døde, om hans 

musikertilværelse og hans private familieliv. To bilder av Ole Bull, og en dukke med fiolin i 

en liten hestekjerre, stod utstilt under formidlingen. Til slutt fikk barna utdelt ark og 

fargestifter. De skulle nå tegne det de ville etter musikk fra Ole Bull.  

 

Vår med Astrup 

Denne produksjonen tok for seg Nikolai Astrup sine malerier og hans livshistorie. 

Formidlingen startet med en teoretisk del hvor kulturformidleren viste malerier av Astrup 

samtidig som hun fortalte om Astrup sin livshistorie og om innholdet i bildene. Etter dette ble 

barna ført inn i et undervisningsrom hvor de skulle male landskapsmalerier. 

Kulturformidleren viste dem hvordan og hva de skulle male, og delte så ut vann, pensler, 

svamper og maling i primærfargene gult, rødt og blått.  

 

Forfatterbesøk 

Forfatteren hadde med seg flere barnebøker han hadde skrevet og leste høyt et utdrag fra en 

av bøkene. Etterpå ble det snakket om innholdet i teksten, der både forfatter og barn stilte 

hverandre spørsmål. Etter hvert forsøkte forfatteren å føre samtalen inn på mer praktiske 

element i produksjonen av bøker.  

 

Afrikanske trommer 

En musiker fra Ghana kom og spilte på trommer for barna som satt i en halvsirkel på stoler. 

Musikeren spilte trommer og fløyte, samt danset for barna. Etter hvert fikk barna komme frem 

og spille på trommene. Så instruerte musikeren i en dans som barna danset mens han spilte 

trommer.  
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Teoretiske og metodiske tilnærminger 

 
Jeg har valgt å ha et fokus på barna i implementeringen av Den kulturelle skolesekken for å se 

om barnas ulike sosioøkonomiske og geografiske bakgrunn, kjønn, språk og funksjonsnivå 

gav dem ulike forutsetninger i møtet med de kunst- og kulturuttrykk som ble presentert. Et 

slikt perspektiv på implementeringen krevde at jeg ble kjent med barna også utenfor DKS og 

over en lengre periode. Ved å følge én og samme klasse i et halvt år ville jeg kunne tilegne 

meg noe av denne kunnskapen om barna. Da Bergen var en av kommunene 

forskningsinnsatsen ville se på valgte jeg å følge en 3. klasse fra en bydelsskole her. Jeg tok 

kontakt med rektor ved skolen, og videre med de to kontaktlærerne til denne klassen. Jeg 

spurte om jeg kunne få være til stede under vanlig undervisning og ved alle DKS 

produksjonene de skulle delta på våren 2010. For å gi noe tilbake sa jeg at jeg kunne være i 

klassen som en slags assistent og hjelpe til når lærerne trengte det. Begge lærerne var positive 

til dette forslaget og sa ja til at jeg kunne få følge dem i seks måneder fremover.  

 

Metoder og metodiske utfordringer 

Skolen og klasserommet ble dermed hovedarena for mitt feltarbeid og jeg tilbrakte hele 

skoledager sammen med barna. Jeg ble med dem på DKS produksjonene, samt på andre 

aktiviteter og turer de foretok seg utenfor skolen dette semesteret. I tillegg til deltagende 

observasjoner av samhandlingssituasjoner mellom barna, lærerne og kunst- og 

kulturformidlerne, utførte jeg intervjuer med intervjuguide med 22 barn, de to kontaktlærerne 

og med fire av kulturformidlerne. Selv om jeg hadde en intervjuguide var likevel personene 

jeg intervjuet med å forme innholdet da det var åpent for dem å snakke om det de ville og 

komme inn på andre tema underveis. Særlig intervjuene med barna tok mer form av en 

samtale underveis i intervjuet. Jeg har også brukt noe dokumentlesning som metode ved å lese 

Den generelle delen av læreplanen (2006)6 og Stortingsmelding nr 8 (2007)7.  

 

Jeg valgte å legge intervjuene mot slutten av feltarbeidet. Da hadde jeg mulighet til å stille 

spørsmål om tidligere hendelser og informasjon jeg etter hvert så at jeg trengte. Ikke minst var 

det en mulighet til å få snakket med barna om alle DKS produksjonene de hadde deltatt på 

dette semesteret. Intervjuene ble derfor et verdifullt tillegg til observasjonene og samtalene 

                                                 
6 Omhandler overordnede mål for læring i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring.  

7 Kultur- og kirkedepartementet sin tilråding til bakgrunn, innhold, mål og prinsipper i DKS. 
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som ble til underveis. Flere av barna tok intervjuene svært alvorlig og var ivrige etter å svare 

på alle spørsmålene. Særlig tror jeg det at jeg tok samtalen opp på bånd gjorde at de syntes det 

var ekstra spennende og alvorlig.  

 

Min rolle i feltet  

Ikke lenge ut i feltarbeidet merket jeg at deler av rollen som assistent i klasserommet ble for 

vanskelig og uheldig for meg å innta. Lærerne ønsket blant annet at jeg skulle hjelpe til ”å 

holde ro” blant barna, også i møtet med DKS. Under den første DKS produksjonen spurte jeg 

en av lærerne hva jeg kunne hjelpe til med. Hun sa da at jeg kunne ta meg av de barna som 

”bråket” og ikke satt stille. Som ny og usikker i feltet tok jeg dette ansvaret og endte til slutt 

opp med å løpe etter barna for å få dem til å komme og høre på kulturformidleren. Jeg kjente 

da at jeg ikke kunne ha denne delen av rollen som assistent i feltet, og jeg bestemte meg for å 

unngå å innta denne posisjonen. Det ble for meg feil å innta rollen, sammen med lærerne, som 

den som skulle holde ”ro og orden” blant barna. Ikke bare var det en rolle jeg selv ikke trivdes 

i, jeg fryktet også at dette kunne påvirke mine muligheter til å få god kontakt med barna og at 

jeg ikke ville få tilgang på viktig materiale til analysen.  

 

Dermed begynte jeg å innta en mer nøytral rolle i feltet hvor jeg heller gjorde en rekke 

praktiske ting for lærerne, samt at jeg svarte barna på spørsmål og hjalp dem med oppgaver 

når de ønsket det. Jeg søkte å innta en rolle mellom det å være elev og lærer. Rollen som 

voksen kunne jeg ikke unngå da min alder og høyde tilsier at jeg er en voksen. Men ved å 

unngå den disiplinerende rollen ble det lettere å skille meg fra selve lærerrollen. Jeg prøvde 

også å unngå å løse konflikter mellom barna. Enkelte ganger kunne barna komme til meg med 

konflikter de hadde seg i mellom og ville ha hjelp til å løse dem, eller at jeg skulle si hvem av 

dem som hadde rett. Jeg unngikk noen ganger dette ved å si at jeg ikke visste helt hvilke 

regler som gjaldt og sa til dem at de heller måtte snakke med læreren da jeg ikke kunne 

bestemme noe.  Andre ganger ble det vanskelig å ikke søke å hjelpe dem med konfliktene, 

særlig om de ble fysiske.  

 

Sosialantropologen Cato Wadel (2002: 27-30) tar for seg det å gjøre feltarbeid i egen kultur 

og skriver at det kan være vanskelig å få adgang til et felt gjennom forskerrollen. Han 

beskriver hvordan en som forsker kan innta andre roller for å få adgang. For eksempel 

argumenterer han for at det er mulig å bruke sin egen situasjon som ”inntak” til feltet og viser 

til flere forskere som har brukt sine egne yrkesroller eller rollerepertoar i forskningen. Blant 
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dem Berk og Berheide (1977) som brukte rollen som mor og husmor for å få adgang til feltet 

hvor de skulle studere hushold (Wadel, 2002: 29). Jeg opptrådte ikke som mor for barna i 

klassen selv om jeg er mor og har et barn på omtrent samme alder som dem, men jeg ble på 

flere måter en omsorgsperson som hørte på det barna ønsket å fortelle og viste at jeg brydde 

meg om deres hverdag. Blant annet ville flere av dem leie meg i hånden eller sitte på fanget 

mitt, og for meg ble det naturlig å la dem få lov til dette. Det at jeg var åpen med barna om at 

jeg var mor til en datter på deres alder tror jeg var med å gjøre at jeg fikk denne 

omsorgsrollen. Barna hadde mange spørsmål om min datter og ville gjerne treffe henne. Ved 

at jeg svarte på spørsmålene om henne kunne de identifisere seg med noe i mitt liv og med 

min person. Jeg var åpen til dem om deler av mitt liv, og de var åpne tilbake. For eksempel 

kunne noen av dem spørre meg hvilken musikk min datter hørte på for så å fortelle meg 

hvilken musikk de selv likte å høre på. Flere av barna var også svært ivrige etter å dele de 

ulike erfaringene de gjorde seg under DKS produksjonene; som å holde tommelfingeren oppe 

når de syntes noe var bra, lage en sur mine og sukke til meg når de kjedet seg, eller se på meg 

og smile når de prøvde å være morsomme. 

 

Ved å hjelpe barna i undervisningen og i DKS fikk jeg også en adgangsrolle blant dem ved å 

være en ”hjelper” (Wadel, 2002: 28).  Denne ”hjelper” rollen gav meg også adgang blant 

lærerne og kunst- og kulturformidlerne, og på den måten fikk jeg viktig kunnskap om dem og 

deres roller i feltet. Jeg opplevde også at selve ”forskerrollen” faktisk gav meg adgang til å få 

intervjue kunst- og kulturformidlerne da de gjerne ville dele informasjon til 

forskningsprosjektet jeg var en del av. Blant annet kan dette ha med økonomiske insentiv 

blant noen av dem å gjøre. Under intervjuene kunne noen av dem komme med kommentarer 

om at andre kunst- og kulturinstitusjoner fikk mer penger fra DKS enn de selv gjorde, og hvor 

mye mer de kunne ha fått ut av produksjonene om de fikk mer penger. Mens andre igjen ville 

fremme og få fokus på det arbeidet de gjorde ved å fortelle om ulike produksjoner de hadde 

hatt og om positive tilbakemeldinger de hadde mottatt. Flere ytret også at de syntes det var 

svært positivt at det ble forsket på DKS  

 

Gjennom å innta rollen som ”hjelper” i klasserommet og i DKS, og som en lytter og 

omsorgsperson for barna, fikk jeg tilgang på mye informasjon om elevene, lærerne og kunst- 

og kulturformidlerne, og om samhandlingen mellom disse aktørene. Selve denne prosessen 

hvorved en skaffer seg adgang til ulike arenaer i feltet kan i mange tilfeller gi data og viktige 

antakelser om hva som kan være data (Wadel, 2002: 43). Ved å prøve ut rollen hvor jeg hjalp 
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til med å sette grenser til elevene fikk jeg et innblikk i denne delen av lærerrollen. Det gjorde 

meg mer klar over hvilket ansvar de har når de tar elevene med seg ut fra skolen og i møtet 

med DKS. Jeg vil komme nærmere innpå denne lærerrollen i kapittel 3. Jeg fikk også selv 

oppleve barnas reaksjoner på mine forsøk på å utøve kontroll over dem, og jeg fikk kjenne på 

det å ha denne makten og på det å føle avmakt når de ikke ville høre på meg. På denne måten 

kunne jeg se den disiplineringen som preger skolen både ut i fra meg selv, og senere også ut 

fra et barneperspektiv. Jeg fikk altså i prosessen med å skaffe meg adgang til feltet et innblikk 

i hva som faktisk kan være data. I dette tilfellet disiplineringen og maktutøvelsen fra de 

voksne i skolen og i DKS, og barna sine responser på denne konteksten. Jeg vil komme mer 

inn på dette i kapittel 5. 

 

Jeg stod altså helt i starten av feltarbeidet i fare for å gjøre en av de feilene som Wadel (2002) 

argumenterer for at kan finne sted når en gjør feltarbeid i sin egen kultur. Nemlig å ta for gitt 

de sosiale og kulturelle forholdene da jeg allerede har de samme kategoriene som 

informantene mine. Jeg risikerte å ikke se hva som egentlig foregikk i samhandlingen fordi 

jeg så på det som foregikk mellom barna som ”uro” slik som lærerne og kunst- og 

kulturformidlerne gjorde. Jeg brukte i følge Wadel (2002: 66) de samme store og grove 

kategoriene som informantene mine, eller ”dekkbegrep”, og stod dermed i fare for ”(…) å 

betegne noe for det samme som egentlig inneholder forskjellige former for samhandling”. 

Men gjennom utprøving av roller i feltet ble jeg mer bevisst og fikk øynene opp for hva jeg 

faktisk observerte. 

 

Selv om jeg fikk denne starten på feltarbeidet fikk jeg raskt god kontakt med de fleste barna. 

Jeg lot dem styre hvor mye kontakt de ville ha med meg, og om de i det hele tatt ville ha 

kontakt, noe som de fleste faktisk ville. Mye av den kunnskapen jeg tilegnet meg fikk jeg ved 

å bare være tilstede, observere, og ikke minst gjennom de mange samtalene jeg hadde med 

barna. Noen barn tok det lengre tid å bli kjent med. Særlig en gutt brukte lengre tid enn de 

andre elevene på å bli trygg på meg og min rolle. Om jeg snakket til han i starten kunne han 

be meg ”holde kjeft”, og om jeg så på han kunne han be meg se bort. Jeg valgte da å holde 

meg borte fra ham fordi jeg opplevde at han var usikker på meg og trengte avstand. Gradvis i 

løpet av feltarbeidet endret han derimot sin holdning til meg og tok mer og mer kontakt. Mot 

slutten av feltarbeidet spurte han meg i nesten alle timene om jeg kunne hjelpe han når han 

lurte på noe, og det endte med at han noen ganger holdt meg fast i hånden for at jeg ikke 

skulle gå bort når han gjorde oppgaver.  



 13 

Stort sett mener jeg at jeg kom tett inn på barna. Jeg opplevde at de stolte på meg og likte å 

snakke med meg. De fortalte om viktige hendelser i livene sine, om familie- og 

vennerelasjoner, erfaringer og interesser. Det var som om jeg på mange måter fylte et hull i 

barnas hverdag; en som lyttet til dem og som var en ”objektiv” lytter. Jeg var verken en 

forelder eller lærer, heller ikke en elev, men bare en person som var interessert i deres liv. 

 

Feltarbeid blant barn og etiske retningslinjer 

For å kunne gjøre feltarbeid blant barna og skrive om mine observasjoner, samt gjennomføre 

intervjuer med dem, måtte jeg ha tillatelse av foreldrene deres. I samarbeid med Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste8 (NSD) fikk jeg skrevet et Samtykke skjema (se vedlegg) 

hvor foreldrene kunne skrive under på om jeg kunne bruke observasjonene av barna deres i 

min avhandling, og om jeg kunne intervjue dem. Jeg informerte om prosjektet og metoder, 

samt at jeg ville anonymisere personer og hvilken skole de tilhørte i den endelige teksten. Jeg 

sendte med et slikt skjema i sekkene til alle barna i klassen, men fikk svært få underskrifter 

tilbake enda jeg sendte skjemaet flere ganger. Litt ut i semesteret skulle lærerne ha samtaler 

med alle foreldrene, og lærerne sa da ja til at de kunne legge frem Samtykkeskjemaet for 

foreldrene og spørre om de ville skrive under. Jeg fikk nå fortløpende inn samtlige skjema, 

der bare et fåtall ikke ville gi samtykke. Det ble viktig å få denne tillatelsen av foreldrene da 

barna i følge norsk lov ikke er myndige til å ta dette valget selv.   

 

Jeg opplevde at selv om jeg hadde disse underskriftene så hadde jeg et sterkt etisk ansvar når 

jeg forsket blant barna i skolen og ved deres møter med DKS. Første gangen jeg kom inn i 

klasserommet fortalte jeg hvem jeg var og at jeg skulle skrive om dem; om hva de gjorde og 

sa. Videre sa jeg at om de ikke ville at jeg skulle skrive om dem så måtte de si i fra. Gjennom 

feltarbeidet gjentok jeg dette flere ganger etter når barna spurte om jeg jobbet på skolen. Også 

i starten på alle intervjuene gjorde jeg det helt klart for dem at dette var frivillig og at de 

kunne gå fra intervjuet når som helst om de ville det. Ved flere av DKS produksjonene var det 

også flere som lurte på hva jeg gjorde der og noen spurte om jeg jobbet der. Igjen måtte jeg 

fortelle at jeg skulle skrive om dem. 

 

Etter alle gjentagelsene om hvorfor jeg var der ble barna etter hvert mer og mer oppmerksom 
                                                 
8 NSD er personvernombud for forsker- og studentprosjekt som gjennomføres ved alle universitetene, de statlige, 
de vitenskapelige og de private høyskolene, en rekke helseforetak og andre forskningsinstitusjoner. 
(http://www.nsd.uib.no/personvern/). 
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på at min rolle i feltet var å skrive om dem, og de kunne komme med spørsmål om hva jeg 

skrev de gangene jeg satt med notatboken min. Undringen deres kom særlig godt frem under 

intervjusituasjonen. Jeg fikk da flere spørsmål om båndopptakeren tok opp alt det de sa og 

hvem som skulle høre på det de fortalte. For at de skulle få vite hva et intervju med 

båndopptaker betydde lot jeg dem i begynnelsen først få fortelle navn og alder inn på 

båndopptakeren og så fikk de høre det før intervjuet startet. Flere av barna ble veldig 

overrasket over å høre sin egen stemme. En av guttene nektet på at det var han som snakket 

helt til en av de andre elevene kunne bekrefte at det faktisk var slik han hørtes ut når han 

snakket. Jeg fortalte også at det bare var jeg som skulle høre på båndopptaket og at jeg skulle 

bruke det de fortalte meg i boken jeg skulle skrive, men at jeg da ikke skulle skrive det 

virkelige navnet deres.  

 

Flere av barna ble overrasket over at jeg ikke skulle bruke deres virkelige navn når jeg skulle 

skrive om dem, og noen kom med forslag til navn de ville at jeg skulle bruke på dem. Under 

intervjuet med Penny, Helene og Ella spurte Penny om noen i Den kulturelle skolesekken 

skulle høre på det de sa under intervjuet. Jeg sa at det skulle de ikke, men at jeg skulle skrive 

det de fortalte meg og at jeg ikke kom til å bruke navnene deres. Penny spør da om jeg skal 

skrive anonymt. Når jeg svarer ”ja” så sier hun med noe sint stemme: ”Men, visst de for 

eksempel tror at det er én person som, hæ?!, som har sagt alt sammen? Og jeg vil ikke bli 

blandet med Ella og Helene. Tenk hvordan det kommer til å se ut da?!” Penny og Ella kom 

med forslag til navnene sine selv. Mens Helene ikke ville jeg skulle bruke et annet navn enn 

hennes eget: ”Eg vil ikke høre noe annet enn det virkelige navnet mitt!” 

 

Når jeg skriver avhandlingen min har jeg et ansvar for at ingen av barna skal kunne 

gjenkjennes og jeg har derfor anonymisert dem ved å gi dem andre navn og brutt opp 

personene. Ved å anonymisere kommer jeg i konflikt med Helene sitt ønske om å ikke være 

anonym. Også Penny fremmer et ønske om at hennes utsagn ikke skal blandes med noen 

andre sine. Dette viser at de står for sine utsagn og mener de er viktige og verdifulle. Penny 

og Helene er til en viss grad bevisste medforskere, eller informanter, som ønsker å bli tatt på 

alvor og bli hørt. Jeg kommer altså her i konflikt mellom barna sine ønsker og NSD sine 

retningslinjer. Men det viktigste har vært å få frem helheten og få frem barna sine stemmer i 

forskning på tema som handler om barn da det ikke finnes andre forum hvor disse blir hørt.  
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Hva skal jeg kalle dem for? 

Marianne Gullestad (2002) viser hvordan den egalitære likhetslogikken i Norge har noen 

tolkningsrammer som går på metaforer om ”generelt slektskap”, ”vert”/”gjest”, ”uinviterte 

gjester” og ”tilhørighet”. Begreper som brukes om mennesker som har flyttet til Norge fra 

andre land, eller om mennesker som har foreldre som er tilflyttet, kan være med å skape 

”invisible fences” (”usynlige grenser”) (Gullestad, 2002). Ved å bruke begreper som 

”immigranter” om disse menneskene blir de tilhørende kategorien ”de andre” ut i fra 

likhetslogikken og det ”generelle slektskapet” i Norge ettersom det antas at de innehar andre 

normer og verdier enn det som sees som ”vanlig” blant ”oss” nordmenn (Gullestad, 2002). 

Begreper kan altså være med å skape grenser ved at en gjennom å kategorisere mennesker 

skaper usynlige grenser mellom ”oss” og ”dem”. Tilskrivelse av identitet blir derfor viktig i 

følge Gullestad (2002) da majoritetens stereotypier av minoriteten er mer gjeldende enn 

minoritetens stereotypier av majoriteten. Også Richard Jenkins (1994) viser til at å tilhøre 

kategorier ikke bare er en selvtilskrevet identitet fordi maktdimensjonen er sterk i 

konstruksjonen av sosiale identiteter. Identitet blir til i dialektikken mellom interne og 

eksterne prosesser, hvor da også tilskrivelse av identitet blir sentralt (Jenkins, 1994).   

 

Hvilke navn jeg bruker på de ulike aktørene i feltet vil derfor ha betydning for at jeg ikke skal 

skape usynlige grenser og forskjeller mellom ”oss” og ”dem”, eller sette en gruppe mennesker 

i en kategori de selv ikke føler seg hjemme i. I denne avhandlingen vil det gjelde hvilke 

begreper jeg bruker om de barna som er født i et annet land enn Norge, eller som er født i 

Norge, men med foreldre som er født i et annet land. Jeg kunne for eksempel ha snakket om 

”etniske minoriteter”. Generelt i Norge kan man si denne gruppen tilhører minoriteten av 

befolkningen. Men på mange skoler i norske storbyer utgjør den en stor del av klassene, og de 

kan også være i flertall. Jeg vil heller ikke bruke begrep som ”andregenerasjonsinnvandrere” 

fordi da blir de sett som en gruppe som skiller seg fra den ”norske” befolkningen selv om 

flere er født i Norge, har norsk statsborgerskap og snakker flytende norsk. 

 

Samtidig vil problematikken rundt begreper jeg bruker på menneskene i feltet også gjelde hva 

jeg kaller barna generelt. For ved å kalle dem ”elever” vil jeg omtale dem ut i fra den rollen 

de inntar i tilknytning til de voksne i skolen og i DKS. Jeg kan da risikere å redusere dem til å 

”bare” være elever og ikke de hele personen som de faktisk er. 
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Jeg velger derfor å heller si at klassen som helhet består av barn med ”kulturelt mangfold”, et 

mangfold ut i fra geografisk bakgrunn, sosioøkonomisk bakgrunn, livssituasjon, kjønn, språk, 

funksjonsnivå og at de alle er hele personer med ulike habitus og som inngår i ulike 

livsverdener. Jeg vil derimot bruke begrepet ”elev” om barna når jeg skriver om dem i 

relasjon til lærerne, kunst- og kulturformidlerne, skolen og DKS. Men jeg vil også her enkelte 

ganger referere til dem som barn, og ikke elev. 

 

Kulturbegrepet   

Marianne Gullestad (1989) bruker i boken Kultur og hverdagsliv. På sporet av det moderne 

Norge et kulturanalytisk perspektiv i sin analyse av kultur og hverdagsliv i det moderne 

Norge. Hun definerer kultur som all sosial handling, at kultur er meningsaspektet ved all 

sosial handling, men at dette meningsaspektet er skjult fordi det er selvinnlysende og krever 

analyse for å avdekkes (Gullestad, 1989: 14). Kultur er ideer, verdier, moral, kommunikasjon, 

symbol, tankemønstre, filosofi, kosmologi, religion, estetikk og ekspressivitet (Gullestad, 

1989: 14). Kultur er det som preger våre fortolkninger av hva som er virkelig, viktig og riktig 

(Gullestad, 1989).  

 

Gullestad (1989: 32-37) viser til tre forståelser av begrepet kultur. Den første forståelsen er 

(1) kultur som en sektor i samfunnet. Dette er en vanlig måte å bruke ordet allment i 

samfunnet og dreier seg om avgrensbare kunstneriske produkt (teater, bilder osv). Den andre 

forståelsen handler om (2) kultur som livsform. Det vil si at en karakteriserer en gruppe 

mennesker sin måte å leve på, som for eksempel kystkultur eller bondekultur. Den siste og 

tredje forståelsen av begrepet er den som Gullestad selv inntar; (3) kultur som 

handlingsskjema. Denne vektleggingen av det sosiale aspektet ved kultur er vanlig innenfor 

antropologi.  

 

Når jeg bruker begrepet ”kultur” i teksten, som for eksempel når jeg sier at barna har ulik 

”kulturell bakgrunn”, støtter jeg meg til Gullestad og den antropologiske forståelsen av 

begrepet. Når jeg viser til DKS og deres formidling av ”kulturelle uttrykk” viser jeg derimot 

til den mer allmenne måten å forstå begrepet; kultur som en sektor i samfunnet.  

 

Relevant forskning og avklaring av begreper 

Når det kommer til relevant skoleforskning har jeg brukt Hilde Lidén (2005) sin bok 

Mangfoldig barndom. Hverdagskunnskap og hierarki blant skolebarn som komparativt 
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materiale gjennom hele teksten. Boken er basert på feltarbeid blant to 2. klasser i Oslo og 

Lidén (2005) knytter barn og barndom til generelle samfunns- og endingsprosesser. Hun 

skriver at verden i dag preget av globalisering, reiser til andre land og migrasjon. Dette fører 

til at vi har et samfunn hvor vi har ulike kunnskapstradisjoner, livssyn og erfaringer, som barn 

møter gjennom blant annet skole og familie- og vennenettverk (Lidén, 2005). Videre er 

hjemmet sentralt i barns liv og det er her barn tilegner seg praktiske ferdigheter, oppfatninger 

og kommunikasjonsformer, og på den måten blir hjemmet grunnlegger for kunnskap og 

orientering (Lidén, 2005: 132). Hjemmet og familielivet er også et sted hvor tilhørighet og 

identitet skapes gjennom de kroppslige og emosjonelle erfaringene barn tilegner seg gjennom 

å være en del av familielivet (Lidén, 2005: 67).  

 

Lidén (2005, 2001b) bruker begrepet hverdagskunnskap om de praktiske ferdigheter, 

oppfatninger og kommunikasjonsformer som barn tilegner seg ved å være en del av et 

familie- og samfunnsliv. Det er stor variasjon i barn sin hverdagskunnskap og Lidén (2005, 

2001b) hevder at det ikke blir tatt hensyn til denne variasjonen i skolen da skolen er preget av 

likhetsprinsippet. Likhetsprinsippet i Norge er preget av ideen om likhet som ”sameness”, og 

ikke ”equality”. Det vil si at det som er felles understrekes, mens det som er forskjellig og 

skiller seg fra ”normalen” gjøres irrelevant ved at det i stor grad unngås som tema (Lidén, 

2005, 2001b, Gullestad, 1989).  I skolens pensum og progresjon blir det ikke tatt høyde for de 

sammensatte erfaringsverdenene elevene er en del av (Lidén, 2005: 132).  

 

Gullestad (1989: 18) på sin side bruker begrepet hverdagsliv og hevder at det er to viktige 

aspekter ved begrepet: hverdagsliv som den daglige organiseringen av oppgaver og 

virksomheter, og hverdagsliv som erfaring og livsverden. Det er erfaringsaspektet ved 

hverdagslivet som knytter det til kultur, der kultur blir forstått som fortolket virkelighet, 

holdninger og symboler (Gullestad, 1989: 18). Begrepet livsverden er hentet fra den tyske 

filosofen Edmund Husserl og fenomenologien (Gullestad, 1989). Husserl var grunnlegger av 

fenomenologien, en filosofisk fagtradisjon som tar utgangspunkt i ” (…) en idé om at 

mennesker ikke kan forstå den verden vi lever i, fordi vi lever i den” (Eriksen og Nielsen, 

2002: 222). Fordi vi ikke kan studere verden slik den er i seg selv så belyser fenomenologien 

hvilke betingelser som ligger til grunn for slik verden fremtrer for menneskene (Eriksen og 

Nielsen, 2002: 222).  Livsverden handler dermed om enkeltmenneskets erfaringer med å være 

en del av verden (Gullestad, 1989: 29). Gullestad (1989) knytter erfaringsaspektet ved 

hverdagsliv til kultur, og livsverden blir dermed erfaringene en tilegner seg gjennom kultur. 
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Så når jeg videre i analysen viser til at barnas livsverdener kommer til syne i skolen, så er det 

altså deres erfaringer fra deres hverdagsliv og kulturelle bakgrunn jeg søker å fremstille. 

 

I følge Gullestad (1989) kan livsverden betraktes som doxa, et sentralt begrep hos Pierre 

Bourdieu (2002). Bourdieu (2002: 216) beskriver i Distinksjonen doxa som den første 

erfaring mennesket har med den sosiale verden. Doxa er den delen av kulturen som aksepteres 

som en selvfølge og som ikke blir tatt opp til debatt, mens opinion er derimot den delen av 

kulturen som gjøres til gjenstand for åpen drøfting. På samme måte som doxa, er livsverden 

utematisert kunnskap og det som regnes som selvfølgeligheter i et samfunn. Begrepet 

livsverden handler om menneskers erfaringer, kunnskap og kommunikasjon, og kan ikke 

tematiseres (Gullestad, 1989). Livsverden kan dermed sees i tilknytning til 

hverdagskunnskap; det er de erfaringene mennesker gjør seg gjennom livet, men begrepet 

livsverden viser mer til det som blir tatt for gitt i et samfunn enn det begrepet 

hverdagskunnskap gjør, og jeg bruker derfor begrepet livsverden i min videre analyse.  

 

Et annet begrep som viser til menneskers erfaring og fortolkningsrammer er habitus begrepet 

til Bourdieu (2002).  Habitus er et system av disposisjoner som kroppen har tilegnet seg 

gjennom stadig påvirkning fra verdens regelmessigheter, og denne påvirkningen gjør verden 

forståelig for oss (Bourdieu, 2002). Vi forstår verden ut fra tolkningsrammer som vi er blitt 

forsynt med gjennom å være en del av et sosialt samfunn, og vi har gjennom disse 

disposisjonene tilegnet oss en handle- og væremåte som gjør at en tilpasser seg verdens 

regelmessigheter (Bourdieu, 2002). Habitus er ervervede og kroppsliggjorte disposisjoner 

som er formet av de maktforholdene en lever under. Dette vises i form av smak, holdning, 

væremåte og mentale skjema, som videre viser hvor i den sosiale strukturen en hører til 

(Bourdieu, 2002). På denne måten blir habitus både strukturerende og strukturert i tilknytning 

til den sosiale strukturen med dominerende og dominerte. Gjennom den habitus en har 

tilegnet seg fra fødselen av så tilpasser kroppen seg sitt sted i den sosiale strukturen uten å 

virke utfordrende på de sosiale strukturene (Bourdieu, 2002). Innen en slik teori er det lite 

rom for individet som sosiale aktører med frie og rasjonelle valg, fordi handling sees som en 

del av kroppens handlingsmønster. Mennesket er et produkt av det miljøet en er vokst opp i 

og er disponert til å mestre dette miljøet. Men det betyr ikke at Bourdieu (2002) mener 

mennesket er et redskap for kollektive krefter da menneskene også har evne til kreativ og 

strategisk handling. Endring kan skje, men den skjer langsomt.  
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Bourdieu (2002) bruker i sin analyse begrepet klasser. Det er her viktig å merke seg at i 

Bourdieu sin bruk av begrepet ikke er snakk om klasser i marxistisk forstand ”(…) det vil si 

en gruppe mobilisert for et felles mål og mot en annen klasse” (Bourdieu, 2002: 16). Bourdieu 

(2002: 16) argumenterer for at i det sosiale rom er det mange forskjeller, og at i dette rommet 

finnes forskjellene som klasser i en virtuell forstand. Hver klasse av posisjoner har en type 

habitus som er frembrakt av de sosiale betingelsene (Bourdieu, 2002: 8) og habitus er dermed 

et resultat av de sosiale betingelsene som ligger til grunn for posisjonen en inntar i de sosiale 

strukturene i et samfunn. Når jeg i avhandlingen analyserer de ulike barna sine posisjoner i 

samfunnsstrukturene, og hvilke betydninger dette har for dem i skolesammenheng, bruker jeg 

”klasse” slik Bourdieu bruker det; klasse i en virtuell forstand. Når jeg snakker om barna som 

en gruppe elever i skolesammenheng bruker jeg også begrepet klasse, da klasse er det 

begrepet som brukes i skolen for å omtale grupper av elever som tilhører samme aldersgruppe 

i skolen.     

 

Da jeg kun har observert barna i skolen og i DKS har jeg ikke hatt mulighet til å observere 

deres hverdagsliv utenfor skolen, derimot har jeg fått et innblikk i dette hverdagslivet 

gjennom deres fortellinger om livet utenfor skolen. Barnas fortellinger om sine hverdagsliv er 

deres erfaringer av å være en del av verden, og jeg omtaler derfor disse erfaringene i 

oppgaven som livsverden. Jeg ønsker å få frem at elevene har ulike hverdagsliv og videre ulik 

hverdagskunnskap og livsverdener som de tar med seg i møtet med skolen og DKS, og at 

dette gir dem ulike forutsetninger, muligheter og erfaringer i disse møtene. Mennesker lever 

ulike hverdagsliv ut fra deres sosioøkonomiske forhold, geografisk bakgrunn og livssituasjon. 

Deres livsverdener vil også preges av foreldrenes utdannelse og yrke. Videre vil dette også ut 

i fra et Bourdieu perspektiv føre til at barna har ulike habitus og kroppsliggjorte disposisjoner 

som vil gi dem ulike forutsetninger og erfaringer med skolen. Dette teoretiske bakteppet vil 

jeg ta med meg videre i analysen hvor jeg ser på barnas møter med skolen og DKS, og på den 

samhandlingen som skjer mellom aktørene i implementeringen av DKS. Jeg vil bruke 

begrepet livsverden for å si noe om hvilke erfaringer og kunnskap barna tar med seg i disse 

møtene, samt jeg vil bruke habitus- og klassebegrepet når jeg skal analysere hvilke roller de 

inntar, eller blir påvirket til å innta.   
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Kapittel oversikt 

 
I kapittel 2 vil jeg drøfte hvordan barnas livsverden kommer til syne i skolen. Jeg gjør dette 

ved å gi en lengre fremstilling av fire av elevene i klassen hvor jeg viser til deres sosiale 

posisjon i klasserommet, deres livssituasjon, sosioøkonomiske og geografiske bakgrunn og 

erfaringer. Barna jeg har valgt å fremstille har jeg gitt navnene Penny, Anne, Maitham og 

Fahim, og de viser til at det er ulike roller barna inntar i skolen og at de har ulike 

forutsetninger for møtet med skolen. 

 

I kapittel 3 illustrerer jeg først hvordan barna sine livsverdener også kommer til syne i møtet 

med DKS. Jeg drøfter hvorvidt barna her inntar de samme rollene som de inntar i skolen, og 

hvilke mulige handlingsrom og ulike forutsetninger de har i DKS.  

 

I kapittel 4 viser jeg hvilke roller lærerne og kunst- og kulturformidlerne inntar i møtet med 

DKS, og hvilke forventninger de har til hverandre og til barna. Til slutt går jeg inn på 

rammene og innholdet i DKS og drøfter hvorvidt DKS er noe annet enn skolen.  

 

I kapittel 5 analyserer jeg de voksne sine regler og rammer i formidlingen som makt og 

disiplinering. Og videre hvordan barna sine handlinger kan identifiseres som motstand for å 

forhandle autoritet og kontekst.  

 

I kapittel 6, som er konklusjonskapittelet, oppsummerer jeg funnene jeg gjort underveis i 

analysen og kommer med noen anvendte anbefalinger i tilknytning til Kulturdepartementet 

sitt ønske om å videreutvikle DKS tilbudet til barn og unge.  
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2 

Barnas møter med skolen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under feltarbeidet ble jeg godt kjent med barna i de to 3. klassene hvor jeg gjorde feltarbeid 

ettersom jeg tilbrakte hele skoledager, og deltok på aktiviteter, med dem. Ved å delta med 

barna i lek og spill, samt føre lengre samtaler og intervju med dem, har jeg fått mulighet til å 

få et innblikk i deres bakgrunn, livssituasjon, erfaringer og interesser. Jeg har fått erfare at 

barna er ulike personer med ulike livsverdener. Barn er ingen ensartet gruppe og de møter 

derfor skolen og DKS på ulike måter. I følge Hilde Lidén (2005: 126) tilegner barn seg ulike 

erfaringer gjennom å delta i skolen fordi de har ulike forutsetninger for hvordan de 

imøtekommer skolens forventninger og for hvilken posisjon de inntar. I norske skoler i dag er 

mangfoldet stort med barn fra ulik sosioøkonomisk og geografisk bakgrunn, med ulike 

livssyn og ulike erfaringer med det å være en del av det samfunnet de lever i. Barna møter 

derfor skolen med ulike ferdigheter og forutsetninger. 

 

 

Kulturell kapital, selvpresentasjon og elevtyper 

 
I henhold til Bourdieus (2002) praksisteori møter elevene skolen med ulike habitus som de 

har tilegnet seg ved å ta til seg de maktforholdene de lever under. Barna har dermed ulike 

typer kulturell kapital i møtet med skolen og DKS ut i fra at de er fra ulike klasser i 

samfunnet. Jeg kan ikke si noe helt konkret om hvilken klassetilhørighet barna hadde, men jeg 

så helt klart antydninger til at det var ulik tilhørighet til de sosiale strukturene. Jeg vil derfor i 

analysen foreslå at barna er fra ulike klasser ut i fra det jeg har observert. Et mer konkret 
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skille mellom barna som jeg observerte gikk på hvilken kulturell bakgrunn de hadde i 

tilknytning til hvilket land de selv, eller foreldrene, var født i. Videre vil jeg også hevde at 

deres geografiske bakgrunn var med å påvirke hvor de var posisjonert i de sosiale strukturene.  

 

Samtidig som det var forskjeller mellom barna når det kom til geografisk og sosioøkonomisk 

bakgrunn, og hvordan deres erfaringer og kulturelle kapital kom til uttrykk i klasserommet, så 

inntok de også ulike roller, eller selvpresentasjoner. Roller som de selv inntok, eller ble 

påvirket til å innta, ut i fra rammene og andre sine selvpresentasjoner. I klasserommet finnes 

det flere måter å innta elevrollen på. Barna inntar ulike typer roller som elev i møtet med de 

samme rammene i skolen. Den, eller de, rolleopptredenene barna inntok var på flere måter 

også konsekvente i møte med ulike situasjoner i klasserommet. Det vil si at den enkelte inntok 

den samme rollen mer eller mindre konsekvent gjennom hele skolehverdagen. Fordi 

rolleopptredenene var så gjennomførte og systematiske så fremstod barna som ulike elevtyper 

som fremførte bestemte selvpresentasjoner i klasserommet. Jeg vil derfor i dette kapittelet 

fremstille fire sentrale elevtyper, eller selvpresentasjoner, blant barna for å illustrere hvor 

ulike roller de kan innta i møte med de samme samhandlingsrammene i skolen.  

 

I analysen av de ulike elevtypene, og rolleopptredenene deres, vil jeg ta i bruk Erving 

Goffman (1992) sitt dramaturgiske perspektiv på rollespill. I Vårt rollespill til daglig viser 

Goffman (1992) hvordan mennesker i dagliglivet gjennom rollespill søker å opptre på en måte 

som er formålstjenlig for dem. Hvilke roller personer inntar i samhandling med hverandre er 

relasjonelt betinget. En kan tolke sine roller som en vil, samtidig som en søker å forstå og 

tilpasse seg medspillernes roller. Den sosiale rollen til et menneske er ”det dynamiske 

aspektet ved statusen”, altså en persons faktiske handlinger og adferd innenfor rammene til en 

bestemt sosial status (Eriksen, 1998: 60). Videre kan en bestemt status legge begrensninger på 

en persons totale handlefrihet da det til den enkelte status ligger noen forventninger til adferd 

og handling (Eriksen, 1998: 60). Selv om det ligger noen forventninger til en bestemt status 

betyr likevel ikke det at mennesker med samme status nødvendigvis inntar like roller. En 

status inneholder nemlig en flertydighet som gjør det mulig for den enkelte å innta roller som 

svarer med sin egen tolkning av statusen (Eriksen, 1998). Sentrale spørsmål i denne 

sammenheng vil dermed være: Hvilke rolleopptredener gjør barna innenfor statusen som 

elev? Hvilke roller er det handlingsrom for barna å innta som elever i klasserommet?  

 



 23 

Ulempen ved å henvise til barna som elevtyper er at min analyse kan fremstå som 

generaliserende og ikke få med mangfoldet og diversiteten som faktisk eksisterer blant barna, 

og som jeg ønsker å få frem. Derimot er det noen mønstre som går igjen og som vil være 

nødvendige å få frem for den videre analysen i oppgaven og som sier noe om hvilke 

handlingsrom barna faktisk har ut i fra sin status som elever i skolen. For når jeg i kapittel 3 

og 4 spør om DKS er noe annet enn skole vil de rollene barna inntar i møtet med DKS kunne 

være med å si noe om nettopp dette. De som tilhører samme elevtype inntar mye de samme 

sosiale posisjonene i klasserommet og blir møtt av lærerne på mer eller mindre like måter. 

Hvordan lærerne møter den enkelte elev vil også være med å påvirke hvilken type elevrolle 

han eller hun inntar. Dette betyr derimot ikke nødvendigvis at barn av samme elevtype i 

klasserommet også er like typer med like forutsetninger utenfor skolen. Mennesker inntar 

ulike roller ut i fra den bestemte samhandlingsrammen og ut i fra hva som finnes av 

tilgjengelige roller å innta (Goffman, 2009).  

 

Typene jeg beskriver er hentet fra klasserommet og fra andre aktiviteter gjennom 

skolekonteksten. De begrepene jeg bruker om den enkelte elevtypen er dermed også hentet fra 

skolekonteksten og de begrepene som brukes der. Så når jeg beskriver elevtypene ut i fra 

begreper som brukes i skolen, så gjør jeg det for å vise til den rollen de inntar, eller blir 

påvirket til å innta, gjennom de rammene og strukturene som ligger i skolen. Det er ikke 

begreper som viser til egenskaper eller sider ved selve personene, men hvordan andre 

oppfatter barnets selvpresentasjon i den aktuelle samhandlingssituasjonen i klasserommet. 

 

Det finnes selvsagt flere og andre måter å være elev på enn disse fire typene, samt at det er 

variasjoner innenfor hver enkelt elevtype, men jeg ønsker her å få frem noen større tendenser. 

I femstillingen av elevtypene har jeg valgt å samtidig personifisere hver enkelt elevtype. Jeg 

har gjort dette fordi jeg ved å personifisere elevtypene ikke bare illustrerer de ulike rollene 

barna inntar, men også den store kulturelle diversiteten (sosioøkonomisk og geografisk 

bakgrunn, erfaringer og kulturelle kapital) blant barna og de ulike forutsetningene de møter 

skolen med. Ut fra en slik fremstilling vil jeg dermed også kunne si noe om hvordan barna sin 

habitus og kulturelle bakgrunn plasserer dem i de sosiale strukturene og innad i klasserommet. 

Hva har barna sine ulike bakgrunn, erfaringer og kulturelle kapital å si for deres møter med 

skolen? 
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Barna jeg presenterer har jeg her valgt å kalle Penny, Anne, Maitham og Fahim. Alle navnene 

jeg bruker i avhandlingen er pseudonymer, og personene er delt opp slik at en ikke skal kunne 

gjenkjenne noen av dem. I fremstillingene har det vært nødvendig å også ta inn en del av de 

andre elevene i klassen, samt kontaktlærerne, kulturformidlere og meg selv som en deltagende 

person og forsker. Dette er et resultat av at de fleste observasjonene jeg har gjort har vært av 

barna i relasjon til, eller i samhandling med, andre barn eller voksne.  

 

 

Elevtypene 

 
Elevtypene jeg fremstiller er da ”Mønstereleven”, ”Den sosialt forsiktige”, ”Den 

ukonsentrerte bråkmakeren” og ”Den aktive spøkefulle”. De to førstnevnte elevtypene er 

begge skoleorienterte og skoleflinke. Det vil si at de er opptatt av å lære og pliktoppfyllende i 

tilknytning til de krav som settes av lærerne. Forskjellen mellom de to er at ”Mønstereleven” 

er mer deltagende i klasserommet ved å svare på spørsmål og komme med kommentarer som 

samsvarer med det læreren underviser i, mens ”Den sosialt forsiktige” ikke deltar muntlig i 

undervisningen. Sosialt er de også forskjellig på den måten at ”Den sosialt forsiktige” 

elevtypen også er sosialt forsiktig overfor sine medelever, mens ”Mønstereleven” kommer 

godt overens med de fleste og er deltagende også i sosialt samvær med andre på skolen.  

 

De to sistnevnte elevtypene er derimot mindre skoleorienterte og deres utsagn og handlinger 

blir ofte ansett som irrelevante i tilknytning til undervisningen. ”Den ukonsentrerte 

bråkmakeren” er ikke aktiv i tilknytning til det som skjer fremme ved tavlen og lar seg mer 

distrahere av det som skjer rundt seg. Denne elevtypen er også faglig svak og blir oppfattet 

som ”forstyrrende” i undervisningen. ”Den aktive spøkefulle” har også en adferd som gjør at 

han oppfattes som ”forstyrrende”. Derimot er han mer aktiv i undervisningen og kommer ofte 

med spørsmål og kommentarer. Da hans deltagelse i undervisningen ikke alltid er relevant i 

tilknytning til tema blir hans utsagn stort sett forsøkt stoppet. Likevel mottar denne elevtypen 

mer aksept i klasserommet på grunn av hans morsomme utsagn og underfundige 

kommentarer. Faglig ligger denne elevtypen sånn ”midt på treet”. Sosialt har han stor aksept 

og er blant de mest ”populære” i klassen. ”Den ukonsentrerte bråkmakeren” er sosial og deltar 

i samspill med andre barn, men han er ikke like populær som ”Den aktive spøkefulle” og lar 

seg lett bli dradd med på det ”Den aktive spøkefulle” vil.    
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Elevtypene jeg presenterer har gyldighet i den klassen jeg gjorde feltarbeid og for mitt 

materiale, og er ikke et forsøk på å skape generelle kategorier. De er utledet fra mitt materiale 

og viktige når jeg i denne avhandlingen skal gi en fremstilling og analyse av hvilke 

rolleløsninger som fant sted i akkurat denne klassen. For eksempel vil ikke alle barn som 

opptrer som sosialt forsiktige i skolen være skoleflinke. En kan for eksempel se for seg at et 

barn som opptrer som sosialt forsiktig i skolen ikke er skoleflinke og at de nettopp av den 

grunn er stille. Som sagt er ikke dette kategorier med allmenn gyldighet, men nyttige for 

videre analyse av mitt materiale i denne avhandlingen.  

 

Penny – ”Mønstereleven”  

Penny er ei aktiv jente som har mange fritidsinteresser, og hun er en skoleflink, deltagende og 

ressurssterk elevtype. Hun er pliktoppfyllende og arbeider flittig, raskt og stille. Hun rekker 

alltid opp hånden når hun vil si noe eller svare på noe i timene. Dette krever at Penny til tider 

må holde hånden oppe i flere minutter da læreren gjerne ønsker at noen av de mindre 

initiativrike elevene skal svare. Penny er som regel alltid forsiktig og omtenksom i sin 

væremåte mot andre, og hun er raskt ute med ros og komplementer til mennesker rundt seg.  

 

Helene inntar den samme rollen som Penny, og de to jentene konkurrerer ofte om å få lese 

høyt i klassen og om å svare mest mulig riktig på spørsmål læreren stiller. Konkurransen om å 

være ”flinkest” mellom disse to jentene foregår også under de ulike DKS produksjonene jeg 

har observert dem i. Konkurreringen er ikke uttalt og snakket om, men den er likevel ganske 

tydelig. Om en av dem får lese høyt i timen, og ikke den andre, blir dette kommentert av den 

som ikke fikk lese. Et vanlig argument er da: ”Om hun får lese så vil jeg også lese”.  

 

Det foregår en del småkrangling mellom jentene totalt i klassen. Kranglene kan dreie seg om 

hvem som skal være med hvem, hvem som skal ha overnattingsbesøk og hvem som sa hva 

om hvem. Ved disse kranglene blir Penny lett rørt, unnskylder seg og beklager om hun 

opplever at noen er sinte på henne og hun prøver å gjøre alle jentene til lags. Penny er 

velformulert, men det er likevel ikke slik at hun får bestemme alt. Hun kan argumentere lenge 

for å få det slik hun vil og gir seg ikke så lett, men da to av jentene i klassen er mer høylytt og 

”strenge” i sin argumentasjon går Penny ofte etter hvert med på det disse jentene vil. Disse 

jentene tilhører gjerne ”Den aktive spøkefulle” elevtypen. Likevel er det tydelig at Penny er 

vant til å kunne argumentere for å forhandle om noe hun vil oppnå.  
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Under vil jeg vise et lite utdrag fra intervjuet jeg hadde med Penny, Helene og Ella. 

  

Meg  : Hva er kunst og kultur? 
 

Helene  : Kunst er ting som kan være rar, som kan være fint. Man har lagd det.

    Man har prøvd å få det til å forestille noe, eller bare til å bli noe. Som

    man ikke helt aner selv. 

 
Penny  : Og kultur det er på en måte... Det fins mange forskjellige kulturer

  Altså det fins indianerstammer som har kulturer.. For eksempel de

  har, eh… De har guder, de har ting de gjør, de har seremonier og

  sånt. Akkurat, akkurat som at, at for eksempel kristendom er for 

  eksempel en sånn kultur. De har egne seremonier, og de har 

  forskjellige mat, og de har regler og sånt. Og det kan også.. Det kan

  også være en slags form for ting man lager og sånn. 

 
Meg  :  Du Penny, som kunne så mye om kultur, er det noen som har lært deg

 litt om det? 

 
Penny :  Altså, jeg har jo vært i mange land, så jeg har jo blitt litt nysgjerrig på

 hva det er og sånn. Så har jeg, så har jeg skjønt at de har forskjellige

 mat der og sånt. Og hva slags religioner de har og sånt.  

 
Meg :  Men hva er egentlig god kunst? 

 
Helene : Det kan være ting som ikke er malt også. Det kan være statuer. Det

 kan være… 

 
Penny :  Isopor… 

 
Helene :  Ja det kan faktisk være… 

 
Penny :  Kunst, kunst… Det fins mange forskjellige typer kunst. Sang er kunst.

 Sangere…sånn pop er kunst.. 

 
Helene :  Og dans!  

 
Penny :  Og popstjerner. Sånn som når de synger har de en form for kunst… 

 
Helene :  Og dans! 
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Penny :  Det samme med dansere og sånt. Når de danser, da lager de på en

 måte kunst. Bare liksom kunst som vi kan se etterpå. Eller det kommer

 an på om de har tatt det opp då… 

 

Flertallet av elevene i klassen har ikke noe forhold til begrepet ”kultur” eller dets betydning. 

Flere av dem ser rart på meg når jeg spør om hva ”kultur” er og de fleste svarer at de ikke vet. 

Samtalen over viser at ”kultur” derimot ikke er et ukjent begrep for Penny da hun på ingen 

måte stusser på å si hva hun legger i begrepet og hun reflekterer godt. Hun sier at det finnes 

flere kulturer og at hver kultur har sine praksiser og gjenstander. Selv om hun viser til 

indianerstammer så sier hun også at ”kultur” ikke bare er noe som finnes i andre land ved å si 

at for eksempel kristendom er ”kultur”. Men det er usikkert hvorvidt Penny reflekterer over 

om hun selv er del av en ”kultur” da hun ved flere anledninger har sagt at hun er humanist, og 

velger her å trekke frem kristendom som en ”kultur”. I intervjuet kommer det altså frem at 

både Penny og Helene har begreper om kunst og kultur, noe som jeg vil hevde gjør at de har 

et annet forhold til DKS enn flere andre i klassen. De har begreper som gjør at de kan 

uttrykke seg på en måte som er mer i samsvar med de svarene og refleksjonene kunst- og 

kulturformidlerne ønsker og forventer seg av elevene. Dette vil jeg komme nærmere inn på i 

neste kapittel. 

 

Samtalen over viser også at Penny har reist en del sammen med sine foreldre til ulike land og 

gjort seg kjent med landets ”kulturelle praksiser”. Ut fra andre samtaler med Penny vet jeg 

også at hun har besøkt en rekke kunstmuseum både i Norge og på reiser til utlandet. Ved flere 

anledninger har hun ramset opp for meg alle landene hvor hun har vært. Noen av jentene i 

klassen virker ofte irritert når Penny forteller om hvor hun har vært eller hvor hun skal, og det 

er tydelig at de er noe sjalu på at Penny får reise til så mange land. Penny ser ut til å vite dette 

da hun er svært bevisst på å fortelle hvor hun skal, eller har vært, så alle hører. Det er tydelig 

status for elevene i klassen å reise til andre land, og dette gir på mange måter Penny en høyere 

posisjon i klassen, særlig blant jentene. Også det at Penny er skoleflink og velformulert gir 

henne en sosial posisjon i klassen over de mindre skoleflinke i selve klassesituasjonen. Det er 

alltid noen som vil være med Penny, selv når det er større eller mindre krangler mellom 

jentene. Men hun er likevel ikke blant de mest ”populære” i klassen som de barna som inntar 

elevtypen som ”Den aktive spøkefulle”, og som oftere klarer å dra med seg andre barn på det 

de ønsker. Penny er derimot av den elevtypen som ikke blir med på alt, særlig ikke om det er 

handlinger som ikke er i tråd med skolens regler.  
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Penny har vært en av de jentene som har villet leie meg til og fra ulike DKS møter og andre 

aktiviteter, og derfor har vi to hatt flere samtaler. Hun stiller meg like mange spørsmål, om 

ikke mer, som det jeg stiller henne. Som de andre jentene i klassen har også Penny vært svært 

opptatt av hvem jeg er; hvor gammel jeg er, om jeg er gift, om jeg har barn, hva jeg jobber 

med, og så videre. På vei tilbake til skolen fra en DKS produksjon en dag spør Penny meg 

noen spørsmål om min datter. Hun lurer særlig på hvordan vi som foreldre har ordnet det med 

hvor ofte min datter er hos hver av oss. Når jeg forteller om den ordningen vi har for min 

datter, så svarer Penny: ”Det hørtes ut som en god ordning”. Når Penny stiller meg et slikt 

spørsmål og gir meg det svaret hun gir, så viser det at hun har erfaring med at barn kan ha 

foreldre som bor hver for seg.  

 

Penny har også fortalt meg mye om hennes foreldre og hvilke yrker de har. Yrker som viser at 

foreldrene hører til øvre middelklasse. Som sagt så er Penny en flink og ressurssterk elevtype. 

En kan kanskje også si at hun har høy kulturell kapital i kraft av foreldrene sin utdannelse og 

yrkesstillinger. Familien til Penny er også bereist, noe som gjør at hun sitter med mye 

kunnskap om andre land og deres kulturer. I intervjuet kommer det frem at Penny og Helene 

har begreper om kunst og kultur som gir de to jentene en høyere kulturell kapital enn flere av 

barna i klassen. Så i den sosiale strukturen ut i fra Bourdieu (2002) og hans tilnærmig til 

klasse kan en si at de to jentene tilhører øvre middelklasse. Bourdieu (2002) viser i 

Distinksjonen hvordan middelklassen hele tiden søker mot den dominerende klassen ved å 

vise frem sin tilegnede kapital. En kan kanskje ut i fra dette si at Penny sine handlinger i 

klasserommet, hvor hun hele tiden søker å få sagt det riktige svaret og vise sin kunnskap, er et 

resultat av at hennes familie tilhører middelklassen og ønsker for seg selv og sin datter at de 

skal klatre i de sosiale strukturene i samfunnet.  

 

Penny sin kulturelle kapital belønnes i skolen fordi den samsvarer med den habitus som 

presenteres av lærerne. Hennes utsagn og handlinger får positive tilbakemeldinger, og dermed 

kan Penny sin selvpresentasjon som ”Mønstereleven” videre henge sammen med at hun sitter 

med nettopp den bakgrunn, erfaringer og kulturelle kapital som hun gjør. Hun mestrer 

læringssituasjonen og de forventningene som ligger til elevrollen, noe som hele tiden 

bekreftes av de tilbakemeldingene hun får. 
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Anne – ”Den sosialt forsiktige” 

På lik linje med ”Mønstereleven” er Anne en elevtype som alltid gjør slik læreren sier og får 

positive tilbakemeldinger. Anne er født og oppvokst i Norge, men foreldrene hennes er fra 

Asia og hun har dermed et annet morsmål enn norsk. Hun snakker relativt godt norsk, men 

mestrer ikke alltid alle ord og setningsoppbygninger slik at hun snakker noe gebrokkent. I 

klasserommet arbeider Anne raskt og flittig med oppgavene hun får og behersker de fleste 

fagene veldig godt. Men i motsetning til ”Mønstereleven” så tar ikke Anne initiativ til å svare 

på spørsmål og snakke høyt i timene. Anne er som Penny en ressurssterk elev, men av den 

mer forsiktige og stille typen og deltar sjelden eller aldri muntlig i timene med mindre hun 

blir bedt om det.  

 

Anne snakker heller ikke så ofte til den hun sitter ved siden av, eller til andre barn i klassen. 

Jentene i klassen leker en del sammen ute i friminuttene og noen av dem treffes også på 

fritiden. Anne er ikke med på disse treffene, og hun leker sjeldent sammen med de andre 

jentene på skolen. Om hun gjør det er det gjerne om en av de andre jentene spør henne direkte 

om hun vil bli med på leken. Men som regel blir ikke Anne tatt med i de andre jentene sin 

planlegging av lek og avtaler om å treffes utenom skoletid. En dag da jeg var med klassen på 

tur opp et fjell så trakk flere av jentene seg raskt sammen til en lek. Alle bortsett fra Anne som 

lekte helt alene langs en liten elv. Hun virket ikke ensom, men engasjert og opptatt av sin 

egen lek. Læreren til Anne fortalte meg da at Anne ofte lekte slik alene, helt i ”sin egen 

verden”, og ikke sammen med de andre jentene. Hun sa også at hun trodde Anne likte det slik.  

 

Anne uttrykker sjelden egne interesser slik de andre elevtypene jeg fremstiller her gjør. Under 

organisert samarbeid, aktiviteter, eller lek i klasserommet så innordner hun seg fort etter de 

mer velformulerte og initiativrike barna, som ”Mønstereleven” og særlig ”Den aktive 

spøkefulle” elevtypen. Dette gjør at Anne lett blir gjort usynlig i klassen fordi de barna som 

protesterer, eller som deltar aktivt muntlig, får mer oppmerksomhet både fra læreren og de 

andre barna. Om Anne sier noe feil blir dette ofte bemerket og rettet på av andre barn i 

klassen. Selv om også flere i klassen gjør språkfeil, så er det ikke alle barna som blir rettet på 

slik Anne blir, noe som henger sammen med hvilken elevtype hun inntar. 

 

Under gruppeintervjuene kom de sosiale posisjonene i klassen godt frem. Jeg intervjuet Anne 

sammen med Henrik og Esther (begge ”Den aktive spøkefulle” elevtypen), og erfarte at Anne 

snakket noe mer i en slik liten gruppe enn hun gjorde i større grupper. Men jeg måtte likevel 



 30 

snakke mer direkte til henne for å få henne til å si noe eller svare på et spørsmål, i motsetning 

til Penny som var ivrig etter å svare og lett tok ordet under gruppeintervjuer. Når jeg stilte de 

et spørsmål svarte først Henrik og Esther nesten i munnen på hverandre, og når de var ferdig å 

snakke stilte jeg så det samme spørsmålet direkte til Anne. Flere ganger ble Anne også avbrutt 

av de to andre barna, og jeg måtte da igjen snakke direkte til henne og spørre hva hun ville si 

slik at hun fikk snakket ferdig. Da var det ofte for sent og Anne sa: ”Eg vet ikkje”, eller ”Det 

var ingenting”, i stedet for å fortsette på det hun hadde begynt å si. Jeg viser her et utdrag fra 

intervjuet, hvor Anne forteller hvilke fritidsinteresser hun har, for å illustrere dette: 

 
Meg   : Hva gjør dere i [fritidsaktiviteten] da? 

 
Anne  : Forskjellige ting! Vi, ka er det det het igjen? Eh, vi baker boller… vi,

   eh, eh, vet ikkje…Vi, vi, vi går på tur. Vi går på vannkanten.  

 
Esther  :  Snakk skikkelig! 

 
Anne  :  Vi… (Ler). 

 
Henrik  :  Snakk skikkelig.      

 
Anne  :  Vi gjør forskjellige ting. 

  
Esther  :  Dere går på bowling. 

 
Anne  :  Ja.  

 
Henrik  :  Oi, du gikk på mye. 

 
Anne  :  Ka? (Ler). 

 

Esther virker irritert når Anne ikke svarer helt tydelig under intervjuet. Esther har også 

foreldre fra annet land enn Norge og er selv født og oppvokst i Norge, men i motsetning til 

Anne så behersker hun godt norsk. Esther inntar elevrollen som ”Den aktive spøkefulle” og 

tar noen ganger formidlerrollen overfor Anne også i klassesituasjoner. Om lærerne, eller noen 

av barna, ikke forstår noe Anne sier, så forklarer hun det for dem, eller hjelper Anne når hun 

ikke forstår noe. Reaksjonen til Anne når hun blir rettet på og snakket til er ofte at hun blir 

stille, smiler og ler litt. Anne prøvde i intervjuet å fortelle om de ulike aktivitetene de gjør på 
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fritiden, men da hun ble rettet på så kortet hun bare ned på svaret og sa: ”Vi gjør forskjellige 

ting”.  

 

At Anne mestret fagene i skolen så bra til tross for at hun ikke behersker norsk så godt, kan ha 

en sammenheng med at hun har en habitus som samsvarer med den skolen presenterer, på 

samme måte som med Penny. En kulturell kapital hun kan ha ervervet gjennom familien og 

deres sosioøkonomiske bakgrunn. Kanskje har hun også en kulturell kapital som samsvarer i 

større grad med den kulturelle kapitalen skolen presenterer enn Penny, noe som kan grunnes 

ut i fra at hun aldri gjorde noen forsøk på vise frem sin kulturelle kapital overfor lærerne eller 

barna i klassen. Bourdieu (2002) viser til at mennesker fra de dominerende klassene ikke 

behøver å vise frem sin kulturelle kapital da de allerede innehar den. Middelklassen derimot 

søker mot å tilhøre den dominerende klassen og vil derfor hele tiden strebe for å vise at de 

mestrer den dominerende klassen sin kulturelle kapital (Bourdieu, 2002). Fordi jeg ikke har 

nok data om familien hennes og deres livssituasjon kan jeg ikke si noe mer om dette. Derimot 

kom det tydelig frem at Anne inntar en lavere sosial status blant de andre barna i klassen da 

hun ikke mestrer norsk så bra og deltar lite i sosiale sammenhenger.  

 

Det at Anne inntar ”Den sosialt forsiktige” elevtypen vil jeg argumentere for at også kan 

henge sammen med at hun ikke mestrer det norske språket så godt. Språk er nødvendigvis 

ikke en absolutt faktor som er med å avgjøre om en inntar denne elevtypen, men jeg vil hevde 

at det kan være en medvirkende årsak. Anne mestrer store deler av elevrollen, men svarer ikke 

på spørsmål og deltar ikke muntlig i klasserommet på en måte slik Penny gjør. Dermed kan 

ikke Anne innta alle deler av den elevrollen som etterspørres gjennom læringssituasjonen, og 

hun ender opp med å innta rollen som ”Den sosialt forsiktige” elevtypen. 

 

Dette er helt i tråd med Lidén (2005: 128) som hevder at mange av de barna som har 

vanskelig for å hevde seg språklig også er de som oppfattes som stille i klassen. 

Språkbeherskelse blir en viktig markør for hvordan barn oppfattes og hvilken posisjon de 

inntar overfor andre barn i skolen. Det vil si at dette ikke er et fellestrekk blant barn som er 

født, eller har foreldre som er født, i et annet land enn Norge, men er en tendens blant barn 

med mindre god beherskelse av det språket som praktiseres i det landet de bor i. Gjennom 

feltarbeidet fant jeg de samme tendensene som Lidén (2005) her påpeker blant flere av barna i 

klassen som hadde et annet morsmål enn norsk. Esther har som Anne foreldre fra annet land 
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enn Norge og et annet morsmål enn norsk. Men fordi Esther behersker norsk meget godt er 

hun mer velformulert og snakker mer i timene, samt at hun inntar en hierarkisk posisjon over 

Anne som ikke behersker språket like godt. Maitham inntar en lignende posisjon som Anne i 

klassesituasjonen, men på en litt annen måte. 

 

Maitham – ”Den ukonsentrerte bråkmakeren” 

I motsetning til ”Mønstereleven” og ”Den sosialt forsiktige” var flere av barna i klassen 

ukonsentrerte i timene og beveget seg rundt i klasserommet under undervisningen, snakket 

med hverandre eller holdt på med ting som ikke hadde sammenheng med det læreren hadde 

sagt de skulle gjøre. Noen av dem havnet også ved flere anledninger i krangel med hverandre, 

både muntlig og fysisk, da gjerne krangler som fortsatte fra et friminutt. Ett av disse barna var 

Maitham. Maitham kom til Norge som flyktning fra Afrika i barnehagealder. Han er aktiv 

med idrett på fritiden og gjør det bra på dette feltet. Maitham skriver, snakker og forstår norsk 

i noe mindre grad enn Anne, og er svak i de fleste teoretiske fagene. Om det er et teoretisk fag 

han mestrer, er det matte. Men om en matteoppgave står i tekst i stedet for med tall og tegn, så 

mestrer han oppgaven dårlig og trenger hjelp for å forstå oppgaveteksten.  

 

Et eksempel på at Maitham ikke behersker norsk så godt var da to elever fra 7. klasse kom inn 

i klasserommet og inviterte 3. klasse til operaforestilling9. Når elevene fra 7. klasse hadde 

forlatt klasserommet spør flere av barna, deriblant Maitham, om hva de var blitt invitert til. 

Læreren fortalte at hele skolen er invitert til å komme og se på et ”skuespill”. Da spør 

Maitham: ”Hva er skuespill?” ”Skuespill” var altså et ukjent ord for ham. Læreren svarer: 

”Skuespiller? Det er en som spiller i et skuespill”. Her misforstod læreren spørsmålet, men 

Maitham fikk uansett ikke svar på sitt spørsmål da han ikke visste hva verken ”skuespill” eller 

”skuespiller” var for noe.  

 

Maitham er til tider ganske urolig i klassesituasjonen, men er ikke blant dem som gjør mest 

høylytte protester direkte mot læreren. Han vandrer noen ganger rundt i klasserommet, er ofte 

ukonsentrert om oppgaver og snakker når det ikke er lov å snakke. Når Maitham snakker er 

det sjelden som svar på spørsmål fra læreren, og det er sjelden han rekker opp hånden når han 

                                                 
9 Writing Opera er et DKS tilbud til 7. trinn. Barna er med å produsere og fremføre en operaforestilling for alle 
elevene ved skolen. 
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vil si noe. Maitham snakker da mer til de andre barna, og da som oftest til de guttene han er 

mest sammen med. De snakker med hverandre under undervisningen, selv om pultene deres 

er plassert langt fra hverandre. Felles for Anne og Maitham var at de begge så å si ikke deltok 

i samtaler hvor hele klassen kunne delta, og ingen av dem tok selv initiativ til å si noe eller 

svare på et spørsmål som læreren stilte hele klassen.  

 

Maitham sitter med en del erfaringer og kunnskap som de andre barna i klassen ikke har. 

Under gruppeintervjuet kom Maitham og Guled inn på erfaringer Maitham hadde om krig og 

konflikter i fødelandet sitt. Det viste seg at Guled hadde hørt om flere av hendelsene Maitham 

fortalte om, og det var ofte Guled som tok initiativet til å snakke om Maitham sine erfaringer. 

Flere av de nærmeste klassekameratene til Maitham vet om de politiske konfliktene i 

fødelandet hans ettersom han deler erfaringene sine med dem, og jeg har sett flere eksempler 

på at kameratene deler Maitham sitt sinne og viser sympati overfor folket hans. Ved å være en 

del av en klasse med barn med ulik geografisk bakgrunn, og med ulike hverdagsliv og 

erfaringer, så tilegner barna seg mye forskjellig kunnskap gjennom hverandre. Lidén (2005: 

55-56) viser til at den hverdagskunnskapen barn sitter med bringer de med seg på ulike 

fellesarenaer, som skole og SFO. Flere kunnskapstradisjoner og verdenssyn innad i ett 

samfunn fører til at barn i skolen får kjennskap til annen kunnskap enn den de tilegner seg 

gjennom nære familie- og vennenettverk. De tilegner seg kunnskap om andre land, steder og 

sosiale relasjoner ved å delta i den samhandlingen som skjer i skolen. I dette tilfellet har flere 

av Maitham sine medelever fått kunnskap om de sosiale konfliktene som skjer i et helt annet 

land. Og fordi de får denne informasjonen fra en de står nær i skolesammenheng tar de også 

hans parti i denne konflikten. Det at klassekameratene til Maitham delte hans erfaringer og 

støttet han kom til syne flere ganger i løpet av feltarbeidet. Dette illustrerer Lidén (2005: 55) 

sitt argument om at globalisering, migrasjon og reise fører til at det dannes ulike sosiale 

relasjoner og kunnskap fordi variasjoner i hverdagskunnskap bringes inn på fellesarenaer.  

 

I en annen sammenheng fortalte språklæreren til Maitham om en samtale hun hadde hatt med 

han og en annen gutt. Hun forteller at hun hadde spurt dem om hva de ville bli når de ble 

voksne. Den ene gutten fortalte at han ville begynne i Leger uten grenser10 og hjelpe de syke i 

                                                 
10 Leger Uten Grenser (MSF) er i følge dem selv ”(…) en uavhengig medisinsk humanitær organisasjon som redder liv og lindrer nød, 
uansett menneskers etniske, politiske eller religiøse tilhørighet. Leger Uten Grenser retter sitt arbeid dit nøden er størst og forholder seg 
nøytrale i konflikter. Befolkningers rett til og behov for å motta humanitær hjelp og vår rett til å gi slik hjelp, er de eneste føringene for Leger 
Uten Grensers arbeid”. (http://www.legerutengrenser.no/Om-oss/Dette-er-Leger-Uten-Grenser). 
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krigen i fødelandet. Maitham hadde da sagt han ville engasjere seg politisk slik at han kunne 

beseire motparten i konflikten. Uttalelsen om at Maitham ville engasjere seg politisk når han 

ble voksen viser at han sitter med en sterk tilknytning til landet han ble født i og til familien 

sin der, og at han enda kjenner konflikten på kroppen. Det samme viser uttalelser han har om 

at han synes ”det er ekkelt der borte”. På spørsmål om han noen gang har vært redd når han 

har vært i fødelandet svarer Maitham dette: 

 

Maitham : Det går fint. 
 

Guled  :  Han banket en. 
 

Maitham :  Ja, eg banket to, ikkje en. 
 

Meg  :  Hvem banket du da? 
 

Guled  :  [Én gruppering].  
 

Maitham :  Én fra [én gruppering] og én fra [én annen gruppering].   

 
Meg  :  Hvorfor banket du de da? 

 
Maitham :  Fordi de kom foran meg. Eg skulle bare gå. De tok meg. Så banket

    eg en. Den andre…eg tok hans stokk, så slo eg han. 

   

Maitham forteller her at han har opplevd truende oppførsel fra to personer, og at han har 

banket dem for å beskytte seg selv. Hva disse erfaringene har å si for Maitham sitt møte med 

skolen er vanskelig å si noe konkret om bortsett fra at det skiller seg mye fra de erfaringene de 

fleste barna i klassen har. Kanskje kan hans bakgrunn og erfaringer være med å forklare noe 

av den elevrollen som Maitham inntar i klasserommet? Det at Maitham har en mindre god 

beherskelse av norsk har nok mye å si for at han også er faglig svak i forhold til de fleste 

barna i klassen. Men at han ikke mestrer de teoretiske fagene kan også ha en sammenheng 

med at Maitham har en annen habitus enn den læreren og skolen presenterer. Mens Anne også 

har en mindre god beherskelse av norsk så mestrer hun likevel de teoretiske fagene bedre enn 

Maitham. Jeg vil derfor hevde at Maitham ikke bare sliter teoretisk på skolen på grunn av 

språket, men også fordi han muligens presenterer en habitus og kulturell kapital som skiller 

seg fra den læreren presenterer. Å vokse opp i et land hvor han, som en del av [èn 

gruppering], har vært undertrykt vil jeg anta legger noen kroppslige disposisjoner som former 

hans habitus. Også foreldrene sine erfaringer med å leve i et land hvor de er under stor 

undertrykkelse er med å forme familiens livssituasjon og videre Maitham sin habitus.  
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Maitham kan sies å presentere en lavere klassetilhørighet enn Anne og Penny på grunn av 

økonomisk status, som fremkommer som lav ut i fra hvor han bor i bydelen. Også geografisk 

bakgrunn og religiøs tilhørighet kan være med å gi mennesker en lav klassetilhørighet i 

Norge. Mennesker som kommer fra land som presenterer et annet livssyn blir ofte sett på som 

mennesker som skiller seg fra ”oss” ut i fra likhetslogikken i Norge og tilknyttede 

forestillinger om at ”de andre” besitter andre verdier og normer (Gullestad, 2002). Gullestad 

(2002) argumenterer for at likhetstankegangen i Norge har visket ut de sosiale klassene, og at 

de som nå blir etablert som ”de andre” er ”immigrantene”. De blir på mange måter den nye 

”arbeiderklassen” i Norge. ”Immigrantene” Gullestad (2002) refererer til er de som skiller seg 

fra det typisk ”norske” ut i fra kultur, væremåte, religion og hudfarge. Denne tendensen vises 

også i bosettingen i bydelen hvor barna bodde. I boligene hvor det tidligere bodde mennesker 

fra arbeiderklassen har nå mennesker som har kommet til Norge som ”immigranter” i stor 

grad overtatt.  

 

I følge Ottar Brox (1995) er også språk i stor grad knyttet til klasse og lagdeling i de fleste 

samfunn. Brox (1995) sier videre at beherskelse av norsk ikke bare er med å påvirke 

økonomiske og kulturelle muligheter, men også i hvor stor grad en kan kalle seg deltaker i det 

norske demokratiet da en ikke kan diskutere med hverandre om en ikke behersker flertallets 

språk. Språkbeherskelse er også en viktig markør for hvordan barn oppfattes og hvilken 

posisjon de inntar overfor andre elever (Lidén, 2005). På like linje med Anne har Maitham 

også en noe lavere sosial posisjon blant elevene i klassen på grunn av det språklige, noe som 

gjør at han kommuniserer dårlig med de andre barna. Hans noen ganger voldelige handlinger 

rettet mot andre er også med å gjøre at ikke alle ønsker å være med Maitham. Derimot deler 

han geografisk bakgrunn, språk og elevtype med flere av guttene i klassen og har dermed et 

fellesskap med dem hvor de også deler hans erfaringer og kunnskap.   

 

Fahim – ”Den aktive spøkefulle” 

Fahim er en aktiv elev både på skolen og på fritiden. Han snakker ofte i timene, både gjennom 

svar og spørsmål relatert til undervisningen, og som kommentarer som ikke har noe med 

undervisningen å gjøre. Ofte kommer han med reflekterte spørsmål og spøkefulle 

kommentarer som flere av barna i klassen ler av. Fahim sine foreldre er fra et land i 

Midtøsten, mens Fahim er født og oppvokst i Norge. Han uttaler seg ofte om sin religion og er 

særlig opptatt av spørsmål om ”respekt”.  
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Flere ganger har jeg slått følge med Fahim og hans nærmeste venner fra klassen et stykke 

hjem fra skolen. Guttene har da stilt meg mange spørsmål, særlig om meg og mitt privatliv. 

De har vist stor interesse for familieforholdene - om jeg er gift, har barn, kjæreste og så 

videre. Som med andre elever i klassen har jeg vært relativ åpen når jeg svarer på disse 

spørsmålene. Fahim og vennene har uttrykt flere ganger at de synes det er rart at jeg ikke er 

gift når jeg har et barn og i tillegg er 28 år gammel. En reaksjon jeg har fått flere ganger er: 

”Så gammel? Jeg har brødre som er yngre enn deg og er gift!”.  

 

Fahim og flere av vennene hans er muslimer, og kanskje var det grunnen til at de var mer 

opptatt av at jeg ikke var gift enn de andre barna i klassen hvor flere av dem hadde skilte 

foreldre. En dag da jeg satt og spilte kort med Fahim og Dahiir utspiller følgende samtale seg: 

  

Dahiir  : Imad tror han kan få en dame om han har en kul bil!  

 
Fahim   : (Ler) Det er fordi han ikke vet hvordan han skal få en dame. 

 
Meg  : Hvordan får en dame da?   

 
Dahiir  : Da må du besøke hun flere ganger og så må du spørre faren hennes

    om du kan gifte deg med hun.   

 

Guttene sine uttalelser om hvordan få seg ”dame” viser til noen forskjeller i tilknytning til 

geografisk bakgrunn og religiøstilhørighet blant barna i klassen. Mens Penny hadde egne 

erfaringer med det å ha skilte foreldre og ikke reagerte overraskende på min livssituasjon, så 

var det mer overraskende og rart for Fahim. Dette sier også noe om at det er få personer i 

Fahim sin familie og vennekrets hvor foreldre har gått fra hverandre. Fahim har andre 

erfaringer og verdier i tilknytning til ekteskap og forhold mellom kvinne og mann. Om en 

mann vil gifte seg med en kvinne må han først snakke med faren til kvinnen som da vil være 

med å velge den mannen som er best for sin datter. I dette ligger det et ansvar om å beskytte 

kvinnen.  

 

I andre situasjoner har Fahim vist at han er opptatt av spørsmålet om ”respekt”. En dag da 

barna var på tur med klassen dyttet Steinar til Ella flere ganger. Ella ba han om å slutte med 

dette da hun fikk vondt. Fahim sier da til Steinar: ”Slutt å slå Ella! En skal ikke slå jenter, vet 
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du ikke det?” Steinar sluttet å slå, men la til at Ella hadde plaget han. Fahim har flere ganger 

sagt til andre gutter i klassen at ”en slår ikke jenter”, og at ”det er respektløst”. Fahim har 

også snakket om det å ha respekt for hverandre ved andre anledninger. Under en RLE11 time 

om humanismen sier Fahim plutselig: ”Hvorfor ikke lyve”, står det her. Det er enkelt 

selvfølgelig! For å respektere”. Det hadde da stått et spørsmål i RLE boken: ”Hvorfor ikke 

lyve?”. Fahim leste dette høyt ut i klasserommet og svarte det han mente var svaret på 

spørsmålet. Læreren responderte her positivt på Fahim sine utsagn, samtidig som hun under 

denne timen også flere ganger fortalte Fahim at han måtte rekke opp hånden om han ville si 

noe.  

 

Fahim snakker som sagt mye i timene, både med og uten å rekke opp hånden. Han tar initiativ 

til å svare på spørsmål som læreren stiller og deltar aktivt i dialog hvor hele klassen er 

involvert. Samtidig snakker Fahim med klassekameratene og sosialiserer med dem under 

undervisningen når han egentlig skal være ”stille” og ”følge med” på undervisningen, eller 

arbeide med en oppgave. Han har mye å fortelle om seg selv og egne erfaringer, og snakker 

lenge når han først får ordet. Fahim er både ærlig og åpen, og sier det meste uten å virke 

brydd eller sjenert. Det er ingen spørsmål eller svar han er redd for å si høyt, og kommer ofte 

med høylytte kommentarer og direkte spørsmål om det han lurer på. Han kommer også med 

en rekke morsomme kommentarer og vitser. Ofte blir lærerne forbauset over det Fahim sier 

og spør om, og noen ganger skjer det også at de ler med når han kommer med sine morsomme 

kommentarer. Men ved flere anledninger blir også hans kommentarer forsøkt stoppet eller 

oversett.  

 

Faglig sett ligger Fahim sånn midt på treet blant de andre elevene i klassen, og er ikke særlig 

opptatt av å arbeide med oppgaver i skoletimene. Han snakker godt norsk og er godt likt blant 

gutter og jenter i klassen. Han er ”populær” og får ofte med seg klassekameratene på det han 

ønsker. Om andre ”lager uro” i undervisningen så kan han fortelle dem at de skal være stille, 

og de hører på han. Han tilfører også gruppen en rekke verdier for eksempel når det kommer 

til det å ha ”respekt” overfor andre. Fahim har ikke så høy status som elevtype da han regnes 

for å være en av dem som skaper ”uro” i klasserommet og fordi han ofte bryter reglene. På 

den annen side får han mer positiv tilbakemelding fra de voksne enn det Maitham gjør fordi 

Fahim er mer deltagende i undervisningen, ofte henvender seg direkte til læreren og kommer 

                                                 
11 Religion, livssyn og etikk. 
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med morsomme kommentarer. ”Den aktive spøkefulle” elevtypen møter altså noe mer velvilje 

hos lærerne, og har høy sosial status blant barna.  

 

Derimot kan Fahim sin geografiske bakgrunn og religiøse tilhørighet være med på å gjøre at 

han i Norge blir sett på som for ”forskjellig” fra ”oss” nordmenn og regnes som en av ”de 

andre” (Gullestad, 2002). Som jeg argumenterte for når jeg presenterte Maitham kan 

geografisk bakgrunn være med å avgjøre hvor en ligger i de sosiale strukturene fordi 

nordmenn ser på dem som ”de andre”. Også Fahim bor i en bydel som sier noe om den 

økonomiske statusen til foreldrene hans, og en kan ut i fra hvor han bor anta at han i de 

sosiale strukturene tilhører den folkelige klassen ut i fra Bourdieu (2002) sitt klasseperspektiv. 

I likhet med de andre barna jeg her presenterer så har jeg ikke nok data om deres 

familiesituasjon til å kunne si noe mer om dette. Jeg vil likevel påpeke at det er noen 

tendenser her som er verdt videre forskning.  

 

Fahim sine refleksjoner passer heller ikke med de tilbakemeldinger lærerne ønsker fra elevene 

i undervisningen, og hans habitus skiller seg også fra den lærerne presenterer. Dette kan 

videre være med å påvirke hans selvpresentasjoner i klasserommet. For de barna som ikke 

inntar rollen som ”Mønstereleven” kan dette henge sammen med at de ikke ønsker, eller ikke 

mestrer, å innta de rollene som det forventes av dem som elev i skolen. Om Fahim sine utsagn 

og handlinger ikke samsvarer med det læreren forventer, og dermed ofte blir møtt med regler 

og sanksjoner, får Fahim bekreftet at han ikke oppfyller de forventningene som ligger til 

elevrollen. Jeg vil komme mer inn på sammenhengen mellom selvpresentasjoner og 

forventninger til elevrollen under i dette kapittelet.  

 

Kjønn og elevtyper 

Jeg har her fremstilt de ulike elevtypene ut i fra den enkeltpersonen jeg har fremstilt dem 

med. Hver av elevtypene kan likevel gjelde for både jenter og gutter, og ikke bare for kjønnet 

på personen i presentasjonene. Likevel var det en tendens til at kjønnene innenfor de ulike 

elevtypene fremstod slik jeg fremstiller dem over.  Men i de tilfellene elevtypene kunne 

gjelde på begge kjønn så var det noen forskjeller i hvordan jenter og gutter inntok de ulike 

elevtypene. For eksempel brøt ”Mønstereleven” oftere med reglene om det var en gutt, 

samtidig som jentene som tilhørte elevtypene ”Den aktive spøkefulle” og ”Den ukonsentrerte 

bråkmakeren” fulgte mer reglene enn guttene. Mens de aktive guttene brøt reglene for å kunne 

gjøre som de ville, virket det som om jentene fant måter å få det som de ville samtidig som de 
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likevel fulgte reglene. Om de for eksempel ville si noe som var utenfor det temaet læreren 

underviste i så rekte de opp hånden for å svare på spørsmålet, gav et raskt svar, og snakket seg 

så inn på det de hadde lyst til å fortelle. At jentene fant måter å ”bryte reglene” på, samtidig 

som de ”fulgte reglene”, kan henge sammen med forskjeller i kravene som ble stilt til jenter 

og gutter. Jeg vil hevde at det ble satt strengere krav til jentene i klasserommet og at det 

muligens er grunnen til at jentene fulgte mer reglene enn det guttene gjorde. Samtidig kan det 

handle om større tendenser i samfunnet hvor det er en differensiering mellom kjønnene i 

tilknytning til hvilke krav og forventninger det settes til dem. Til tross for disse tendensene vil 

jeg ikke gå videre inn på kjønn i denne avhandlingen av hovedsakelig to grunner. Den første 

grunnen er at det var en stor overvekt av gutter i klassen og dermed har jeg ikke et stort nok 

grunnlag for å drøfte kjønnsforskjeller i denne sammenheng. Den andre grunnen er 

plassmangel. 

 

 

Perspektiver på selvpresentasjoner og rolleadferd  

 
I Vårt rollespill til daglig redegjør Erving Goffman (1992) for interaksjon mellom mennesker 

i rollen som deltaker og iakttaker. Rollespill, selvpresentasjon og inntrykksmanipulering er 

grunnleggende trekk ved samfunn, det er slik vi skaper orden i vår samhandling og gir 

samfunnet form (Goffman, 1992). Når en person kommer sammen med andre søker 

personene å kontrollere hvordan en presenterer seg selv og hvordan andre leser situasjonen. 

Dette fører til at en tilskriver hverandre sosiale identiteter slik at en vet hvem en har å 

forholde seg til (Goffman, 1992). Barna presenterer også seg selv på ulike måter i 

klasserommet og inntar roller for selvrepresentasjoner, og jeg har over illustrert noen sentrale 

rolleopptredener barna inntok i klasserommet. Videre hevder jeg at barnas ulike 

sosioøkonomiske og geografiske bakgrunn, kulturelle kapital og språkferdigheter er med å 

skape ulike forutsetninger for hvilke roller, eller elevtyper, barna faktisk har mulighet til å 

innta. For om en ikke har den samme habitus som den skolen representerer, og ikke kommer 

med utsagn og handlinger som mottar positive tilbakemeldinger fra lærerne, er det vanskelig å 

innta rollen som den skoleflinke, eller skoleorienterte. Samtidig vil det for den skoleorienterte 

eleven være uheldig, eller ulogisk, å innta rollen som ”ikke-flink” og ”bråkmaker” da rollen 

som ”Mønsterelev” inntas blant annet for å befeste sin egen sosiale posisjon. Så lenge det er 

en bestemt kunnskap som foretrekkes, og èn habitus som representeres i skolen, vil det alltid 

være noen barn som inntar roller som ikke samsvarer med den rollen lærerne og 
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læringssituasjonen forventer av dem. Det er ikke slik at barna alltid er bevisst hvilket inntrykk 

de vil gi, eller hvilket inntrykk de faktisk gir, men deres rolleopptreden gir et budskap som 

andre tolker. Jeg har her søkt å vise til hvordan barnas opptreden blir tolket av lærerne og 

medelevene ved å fremstille dem som elevtyper, altså vise til hvordan den enkelte personen 

presenterer seg selv og hvordan andre handler overfor denne opptredenen. Samtidig har jeg 

også argumentert for at barnas rolleopptredener kan henge sammen med deres habitus og 

kulturelle kapital da lærerne responderer ulikt overfor den enkelte elev sine utsagn og 

handlinger. Det er altså begrensede handlingsrom for barna i skolen på grunn av 

forventningene som ligger til elevrollen. 

 

Omfavnelse av elevrollen og rolledistanse 

Samhandlingen som skjer i klasserommet mellom lærerne og elevene gir altså ulike vilkår for 

hvordan barna presenterer seg selv og hvilke roller de inntar. Som jeg har illustrert så inntar 

noen av barna en mer skoleorientert rolle enn andre. Ved å bruke Goffman (2009: 102) sin 

terminologi kan en si at særlig ”Mønstereleven” gjør en omfavnelse av rollen (”role of 

embracement”). Det er tre betingelser for at en skal kunne si at en person omfavner sin rolle: 

en uttrykt følelsesmessig tilknytning til eller tro på rollen, et aktivt engasjement i rollen, og 

beherskelse av rollen (Goffman, 2009: 102). Slik jeg tolker det følger ”Mønstereleven” disse 

tre betingelsene.  

 

Om en derimot opplever at de forventningene som ligger til en status ikke gir en riktig 

presentasjon av det selvet vi vil fremstå som, eller en ikke mestrer å omfavne rollen, så viser 

en at en tar avstand fra visse aspekter av rollen (Goffman, 2009). Det er da snakk om 

rolledistanse (”role distance”) (Goffman, 2009). Jeg vil her argumentere for at de barna som 

ikke inntar rollen som ”Mønstereleven” utfører en form for rolledistanse, enten fordi de ikke 

mestrer de forventningene som ligger til rollen, eller fordi de misliker rollen og ønsker å 

unnslippe den. Likevel inntar de ulike roller som elev da ens frihet til å manipulere inntrykk 

og uttrykk ikke er total fordi statusen uansett vil bli stående (Eriksen, 1998: 61). Barna viser 

likevel hvem de er gjennom de rollene de faktisk inntar, og deres roller skjer også i relasjon til 

de andre aktørene sine rolleopptredener. Ved å se på de ulike elevtypene ut i fra dette 

perspektivet kommer det frem at ikke alle ønsker, eller mestrer, elevrollen, og at dette er 

grunnen til at det alltid vil være ulike måter barn inntar elevrollen under den samhandlingen 

som skjer i klasserommet.  
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Konklusjon 

 
Jeg har nå illustrert at barna inntar ulike roller i skolen, selvpresentasjoner som viser seg å 

være mer eller mindre konsekvente gjennom skolehverdagen og som jeg derfor har beskrevet 

som elevtyper. Ved å vise til disse elevtypene gjennom enkeltelever har jeg også fått frem det 

kulturelle mangfoldet i klassen og hvordan barnas livsverdener viser seg i møtet med skolen. 

Videre har jeg vist at barnas ulike geografiske og sosioøkonomiske bakgrunn og livssituasjon 

er med å forme barnas habitus, og jeg hevder at deres habitus er med å virke inn på hvilken 

posisjon den enkelte får i tilknytning til læreren og barna i klassen. De barna med en annen 

habitus enn den læreren og skolen representerer blir møtt på en annen måte enn de som følger 

skolens opplegg og forventninger. Hvilken habitus en har, og påfølgende kulturelle kapital, er 

dermed med å bestemme hvilke forutsetninger en har i møtet med skolen? Et spørsmål her vil 

da være hvordan barnas kulturelle bakgrunn og habitus er med å forme deres møte med DKS? 

Kommer deres livsverdener til syne også i dette møtet? Og spiller barna ut de samme 

elevtypene og selvpresentasjonene i DKS som i skolen? Eller skaper DKS andre 

handlingsrom hvor det er muligheter for å spille på andre selvpresentasjoner? Kan barnas 

rolleopptredener i DKS si noe om hvorvidt ordningen er noe annet enn skole? 
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3 

Barnas møter med Den kulturelle skolesekken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulike forutsetninger for å imøtekomme skolens forventninger, gir som jeg viste i forrige 

kapittel ulike erfaringer med det å delta i klasserommet. Har de samme ulike forutsetningene 

noe å si for barna sine erfaringer med DKS og hvilke roller de inntar? Jeg viste i forrige 

kapittel til hvilke selvpresentasjoner barna inntok i skolen, og vil her vise til hvilke roller de 

inntar i møte med DKS. Jeg vil drøfte hvorvidt barna her har handlingsrom til å innta andre 

selvpresentasjoner ved å vise til empiriske eksempler fra flere av produksjonene. Gjennom 

disse eksemplene vil jeg også illustrere hvordan barnas livsverdener kommer til syne i møte 

med DKS, og hvordan barnas kulturelle bakgrunn, erfaringer, kunnskap, språkferdigheter og 

funksjonsnivå er med å gi barna ulike forutsetninger i dette møtet. Jeg vil til slutt vise til 

teoretiske perspektiv som går på barnas ulike møter med skolen for å teoretisere mer rundt 

barnas møte med DKS som en del av skolehverdagen deres. 

 

 

Ulike møter med lik kontekst 

  
Barn og unge møter kunstnere som personer, mens kunstnerne og formidlere møtte først og 

fremst sitt publikum som elever, og ikke som sammensatte enkeltindivider. (Lidén, 2001a: 8). 

 

Under de ulike DKS produksjonene assosierer og relaterer ofte barna det de ser og hører til 

egne erfaringer og kunnskap. Flere av barna deler disse assosiasjonene med medelever, 

lærere, eller kunst- og kulturformidlere ved å uttale dem eller stille spørsmål. Deres bakgrunn, 

erfaringer og kulturelle kapital kommer til syne. De fleste av barna i klassen deler samme 
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bydel, men fordi sosioøkonomisk bakgrunn, livssituasjon, og organiseringen av hverdagslivet 

varierer fra familie til familie, er det stor variasjon i barna sine livsverdener. Noe som jeg 

viste til i kapittel 2 og som også kommer til syne under implementeringen av DKS. Samtidig 

viser også empirien at barna har noen felles referanserammer som de bruker og deler når de er 

sammen. Ved å være en del av det samme urbane og multikulturelle nabolaget, samt å være 

utsatt for de samme påvirkningene gjennom skolen og media, har de også tilegnet seg en del 

like erfaringer, forståelser og oppfatninger. Jeg vil i denne delen av kapittelet vise noen 

eksempler på dette ved å drøfte barna sine møter med noen av DKS sine produksjoner våren 

2010.  

 

Spøkelser og menn med kniver 

Under DKS produksjonen Vår med Astrup fortalte kulturformidleren om Nikolai Astrup; om 

hans livshistorie og malerier. Kulturformidleren viste barna ikke så lett synlige detaljer i 

maleriene til Astrup. I maleriet Elementer fra vår og vilje var det malt inn formen av en 

kvinnekropp i det snøkledde fjellandskapet i bakgrunnen. Kvinnen ble kalt ”Isdronningen”. 

Noen av elevene kunne se ”Isdronningen”, mens andre kunne ikke se henne. Barna syntes det 

var spennende og interessant med alle detaljene i Astrup-bildene, spesielt uttrykket de 

begeistring overfor et bilde hvor det var skyggen av to mennesker i landskapet. Flere av barna 

sa at dette var spøkelser. På vei til rommet hvor de selv skulle få male bilder, snakket de 

fremdeles om spøkelser. Barna skulle nå male landskap, og kulturformidler viste dem 

hvordan. Kulturformidleren satte noen krav til stil og innhold i bildet12, noe som flere av 

barna uttrykket frustrasjon over da de helst ville male bål, bygninger, mennesker og ikke 

minst spøkelser. Men selv om barna måtte legge fra seg spøkelsene da de malte, så tok de 

spøkelsene frem igjen så snart de var ferdig.  

 

Vår med Astrup 

Flere av barna sitter i gangen utenfor rommet de malte i og venter på at alle skal bli ferdige 

med å rydde etter seg. Etter hvert utvikler det seg stor begeistring og oppstemthet blant dem. 

En av guttene har nemlig sett noe bevege seg i et lite kott i gangen og forteller dette til de 

andre. Flere av barna går bort og ser inn døren til kottet. Noen kommer med små hyl og latter, 

og flere teorier om at det er et spøkelse inni kottet er i gang. Barna sine stemmer blir høyere og 

det er mye bevegelse blant dem. Læreren kommer og sier til dem flere ganger med streng 

                                                 
12 Det måtte være et landskapsmaleri, og bakgrunnen i bildet skulle være på plass før elevene fikk lov til å tegne 
detaljer i bildet. Farger elevene fikk utdelt var primærfargene rød, gul og blå, i tillegg til svart og hvit.  
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stemme at de skal være stille og sette seg fint ned på stolene i gangen.  

 

Under samtaler med barna i etterkant snakket flere om spøkelset og mange hadde ulike teorier 

om hva som hadde skjedd. Under er det et utdrag fra samtale med to av guttene i klassen om 

Vår med Astrup:  

 

Joacim : Og så spøkelse. Nei ikkje spøkelse, men dronningen, hon som ligger.  
 

Meg :  Ja, det var en isdronning som lå i landskapet sant? 
 
Ismael :  Eg såg ikke isdronningen.  
 
Joacim : Eg såg bare litt av hun.  
 
Ismael  :  Kronen eller? 
 
Joacim :  Nei… 
 
Meg : Var det litt spennende at det var ulike ting inne i bildene? 
 
Ismael :  Ja. Og så var det veldig rart … De som var ferdig å male.. Så var det veldig

  rart. Det var en sånn dør. Så var det veldig mørkt der. Så lå det  møbler. Og så 

  var det en kasse. Og så ved siden av kassen var det en stol. Og når vi såg en

  gang til så hørte vi noe der. Og så gikk den, og stolen den var vekke plutselig.  

 

Joacim :  Det var det eg skulle si nettopp. Det var det som var skummelt sant? Det var

  sånn at.. 

 

Ismael :  (Avbryter Joacim) Ole Bull spøkelsen!     

  (Ismael blander navnene Ole Bull og Nikolai Astrup). 

 

Joacim :  Nei, de bare jukset. Se: hver gang man ser der… Sant. De har en kamera som

  ser sånn, og så tar de… Og så bare… Ehm, eg vet ikkje ka de gjør. De bare

  trekker noe inn. De har ikkje malt stolen. De har bare en hull og stol. Sant?

  Og så bare noen trekker han inn for at det skal være litt spesielt og sånt. Du

  trekker han inn og så tar veggen inn. Og så er det en stol.  

 

Meg :  Dette hørtes veldig skummelt ut. Skjedde dette på utstillingen? 
 
Ismael :  Ja, det var det som var rart.  
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Joacim og Ismael er veldig engasjerte under denne samtalen og prøver altså å finne en 

forklaring på hva som skjedde i det lille kottet. De to menneskeskikkelsene i bildet var, i følge 

kulturformidleren, et resultat av at Astrup hadde malt over to mennesker han på et tidligere 

tidspunkt hadde malt inn i bildet. Flere av barna assosierte fort disse to skyggene som 

spøkelser, og bildene åpnet dermed en mulighet for barna til å komme inn på noe de 

interesserte seg for, en interesse som så ut til å gjelde for dem alle. Under selve formidlingen 

og under praksisdelen der elevene fikk male selv, var det derimot ikke mulig for elevene å 

dele og leke ut denne felles fasinasjonen og oppstemtheten. Men i det produksjonen var over 

tok de frem spøkelset igjen gjennom lek i gangen, en lek som ble forsøkt stoppet av de voksne 

gjennom strenge beskjeder om at de måtte være stille og sette seg ned på stolene.  

 

Her delte barna også noen felles referanserammer som de spilte ut ved å spekulere rundt hva 

som kunne ha skjedd inne i kottet. Erfaringene barna har med spøkelser kommer gjerne fra 

radio, filmer, TV og bøker de leser, en kunnskap de har fått gjennom media beregnet på barn 

og gjennom samtaler og lek med hverandre. I intervjuet kommer det også frem hvordan de 

tenker rundt spøkelser, om de finnes eller ikke. Joacim mener for eksempel at det som gikk 

for seg i kottet må ha vært resultat av andre personer sitt forsøk på å lure dem, hvor de blant 

annet må ha brukt et kamera.  

 

I intervjuet forteller Joacim at han kunne se ”Isdronningen” i maleriet til Astrup. Ismael 

assosierte dronning med en som bærer krone og spør derfor om Joacim så kronen til 

dronningen. Hans referanserammer sier at en dronning har krone, og han så dermed for seg at 

kvinnen i landskapet også skulle bære en krone fordi hun ble referert til som isdronning. Noe 

som da ikke var tilfelle. Empirien viser dermed også at det er forskjeller i barn og voksne sine 

referanserammer. For i følge Ismael sine referanserammer så har jo selvfølgelig en dronning 

krone. Samtidig som barnas fellesrammer kommer frem så kommer det også frem hvordan 

deres referanserammer på mange måter skiller seg fra de voksnes. Ulike referanserammer 

mellom barn og voksne kan dermed noen ganger gjøre voksnes formidling til barn 

utfordrende, og videre gjøre slik at barna sine assosiasjoner ikke gjøres relevante fordi de ikke 

samsvarer med de voksnes (Lidén, 2001b, 2005).  

 

Under Forfatterbesøket kom barnas fasinasjon over spøkelser, og felles referanserammer, 

igjen frem da forfatteren leste et utdrag fra en bok som omhandlet spøkelser. Da forfatteren 

var ferdig å lese stilte han klassen et spørsmål: 
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 Forfatterbesøk 

 Forfatter : Jonas13 traff noen fæle personer. Hvem kan det være? 

  
Barna kommer med forsalg som ”tyver”, ”Star Wars”, ”mordere” og ”gangstere”. De fæle 

personene er i følge forfatteren ingen av disse forslagene. Så er det et barn som sier 

”spøkelse!”. ”Ja!” sier forfatteren høyt. Læreren går bort til de barna som snakker uten at de 

har fått lov og ber dem være stille. En jente sitter med hånden oppe, forfatteren henvender seg 

ikke til henne, men stiller et nytt spørsmål: 

 
Forfatter : Hva skal en gjøre med spøkelser for å få de til å forsvinne? 
 
Henrik  : Lyse med lys på de. 
 
Kristian : Spøkelsekrymper! 
 
Axel  : Finne noen maur og ta av de lakenet.  
 
Helene  : Fortelle en dårlig vits.    
 
Forfatter : Dumme forslag! 
 
Carlos  : Støvsuge de.  
 
Fahim  : Eg vet! 
 
Forfatter :  Du vet i hvertfall ikke, du er jo bare 6 ½.  

(Elevene ler) 
 
Forfatter : Har man spøkelse så må man ha spøkelsesutdriver! 

 

Forfatterbesøket viste igjen til hvordan barna hadde mange ideer og forestillinger om 

spøkelser. Forfatteren lot også elevene få komme med forslag og delta, og det var mye latter 

fra barna sin side. Læreren sa til meg i etterkant at elevene var blitt mye bedre til å ”oppføre” 

seg i det siste selv om de virket noe urolige i dag, men at det i grunn var noe forfatteren hadde 

lagt opp til. Forfatteren kom stadig med kommentarer som barna lo av, og da gjerne 

kommentarer hvor han spilte på å ”dumme” ut enkelte av barna. Som vist over så sa han til 

Fahim at han bare var 6 ½ og at han dermed ikke visste noe. Fahim lo også noe av den 

kommentaren da de andre barna lo. Et annet eksempel er at han tok opp ”segging”14 med en 

av guttene og sa at han trodde gutten hadde ”bæsja på seg”. Også dette lo barna mye av. Det 

                                                 
13 Jonas er det navnet jeg her har satt på hovedpersonen i den boken forfatteren leste fra.  

14 ”Segging” er slang for det at noen går med buksene lagt ned på rumpen slik at en kan se litt av underbuksen.  
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var altså rom for at elevene kunne får svare på en del spørsmål fra forfatteren, men 

formidlingen gikk hastig for seg og det var enkelte av barna som satt lenge oppe med hånden 

uten å få svare. Det var også en tendens til at forfatteren var på ”jakt etter det riktige svaret”, 

og lot barna få svare en stund helt til han selv da gav dem det ”riktige” svaret. Mot slutten av 

formidlingen spurte forfatteren om det var noen som hadde ”pønsket” ut noen lure spørsmål, 

og barna stilte da spørsmål som gikk på innholdet i teksten forfatteren hadde lest: 

  

 Forfatterbesøk 

Melinda : Hvorfor spøkelser og ikke gjenferd? 
 
 Forfatter :  Hva er forskjellen da? 
 
 Henrik  : Hvor mange sider leste du nå da? 
 
 Forfatter : Ni. 
 
 Henrik   :  Er du ferdig med boken? 
 
 Forfatter : Nei. 
 
 Helene  : Jeg skjønte ikke. Reiste de tilbake i tid, eller gikk de inn i et rom med

    vikinger? 

 
 Forfatter : Nei, de gikk inn i et spøkelsesrom. Da fins det ikke tid og rom. Det er

    en bok skjønner du. 

 
 Ismael  : En dag jeg var alene hjemme falt en bok ned. Jeg trodde pappa var

    hjemme, men det var han ikke. Jeg løp rett i sengen. 

 
 Kristian : Når jeg sover av og til så hører eg noen vasker hendene i 

    rommet ved siden av når søsteren min sover.. 

 
 Forfatter : (Avbryter Kristian)  

Er det noen som har spørsmål om bøker og sånt? 
 

Flere av barna fortsetter å rekke opp hånden for å stille spørsmål eller fortelle om noe som har 

med ”skumle”, eller uforklarlige, hendelser å gjøre. Forfatteren er rask med å avslutte den som 

snakker for så å gi ordet til en annen elev og sier at ”det finnes naturlige forklaringer på det 

som har hendt”. Helene stiller så spørsmål om hvordan forfatteren klarer å lage så tykk forside 

på boken. Da kommer forfatteren med et lengre forklarende svar om at det er forlaget som 

lager boken. Her skyter læreren inn at ordet ”forlag” er et ord de har på listen denne uken, og 

sier til elevene at ”De som fulgte med fikk mye gratis nå”. Flere av barna fulgte igjen opp med 
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”fortellinger” fra sitt eget liv og Thomas får akkurat tid å fortelle at han en kveld så tre menn 

med kniv i bakgården sin før forfatteren pakker ned sakene sine og sier farvel. 

 

Jeg observerte at mot slutten av forfatterbesøket var forfatteren noe utålmodig og ønsket å få 

andre spørsmål og kommentarer enn de barna faktisk stilte, og da heller noe som gikk på det å 

være forfatter og det praktiske arbeidet rundt det å skrive, få trykket og publisert en bok. 

Innholdet i den teksten forfatteren hadde lest opp var om en skummel hendelse hvor barn var 

involvert, noe som førte til at barna ville fortelle om egne erfaringer og assosiasjoner til noe 

skummelt eller farlig. Slik som Melinda sitt spørsmål om hvorfor det handlet om spøkelser og 

ikke gjenferd, og hvor forfatteren svarer med et retorisk spørsmål om ikke det er det samme 

og viser at hans referanserammer ikke er de samme som barna sine. Melinda har en forståelse 

av at spøkelser og gjenferd er to ulike fenomen, mens hennes oppfattelse blir her avfeid av 

forfatteren. Forfatteren avviste også barna sine fortellinger om egne erfaringer med noe de 

relaterte til det han leste for dem. Som sagt så bor barna i en bydel og det er denne erfaringen 

med å bo i en bydel som kommer til syne når Thomas forteller at han har sett tre menn med 

kniv i bakgården sin. Dette er eksempler på hvordan deler av barnas erfaringer fra deres 

hverdagsliv kommer til syne i DKS, og der formidlingsformen (og et eventuelt tidspress) 

setter premisser for denne type deltagelse fra barna sin side.  

 

Barna sine utsagn får også ulike responser fra forfatteren. Mens Thomas (”Den aktive 

spøkefulle”) blir avvist, så blir derimot spørsmålet til Helene (”Mønstereleven”) møtt på en 

annen måte og gitt et fyldigere svar. Også læreren er med å vise at Helene her stiller et 

”riktig” spørsmål ved å si at spørsmålet hennes er relevant for undervisningen. Samtidig er 

læreren med å vise at ”De aktive spøkefulle” elevtypene sine spørsmål og utsagn er 

irrelevante ved at hun ser strengt på dem når de snakker og enkelte ganger ”hysjer” på dem. 

Empirien viser her til den tendensen Lidén (2005, 2001b) beskriver i skolen hvor lærerne er 

ute etter et bestemt svar, eller spørsmålet som i dette tilfellet. ”Jakten etter det riktige svaret” 

er altså like sentral i DKS som i skolen, noe som fører til at de samme elevtypene inntas i 

DKS fordi de møtes av kunst- og kulturformidlerne på samme måte som de møtes av lærerne i 

skolen. Jeg vil vise til enda et empirisk eksempel på hvordan det som betraktes som urelevant 

fra barna sine erfaringer og utsagn blir gjort irrelevant eller forsøkt stoppet i DKS, og hvordan 

deres utsagn samtidig sier noe om barnas livsverden utenfor skolen. 
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Bydetektivene slår til 

Kulturformidleren spør hvordan barna har kommet seg til stedet hvor produksjonen holdes og 

om de så på husene på veien hit. Flere rekker opp hånden. Thomas får svare og forteller at de 

har gått forbi noen narkomane på veien hit. Kulturformidleren responderer ikke på dette, og 

spør igjen om de har sett noen hus på veien. Flere av barna snakker nå om ”de narkomane”, 

hvor farlige ”de narkomane” er og hvor redd de er for dem. Noen forteller også om 

opplevelser og ting de har sett knyttet til ”de narkomane”. Lærerne og kulturformidlerne 

hysjer på dem og ber dem være stille. Når alle er stille begynner kulturformidleren å snakke 

om vinduer og dører på hus, og spør elevene spørsmål underveis. Flere svarer på det hun spør 

dem om, men det er ikke alltid det svaret kulturformidleren er ute etter. Da spør hun videre til 

hun får det svaret hun søker eller sier svaret selv. Noen av barna snakker uten å rekke opp 

hånden, og både lærer og kulturformidler snakker flere ganger direkte til elevene og ber dem 

være stille. Dahiir rekker opp hånden og får lov av kulturformidler å snakke: ”Vi har mange 

slike tepper hjemme”. 

 

Her kommer det frem at flere av barna har oppfatninger om mennesker som er rusavhengige, 

men disse oppfatningene er ikke relevante i denne sammenheng, og siden barna også snakker 

uten å rekke opp hånden så blir de bedt om å være stille slik at kulturformidleren kan fortsette 

formidlingen. Dahiir, som forteller at de har slike persiske tepper som de sitter på hjemme, 

hører til ”Den aktive spøkefulle” elevtypen. Elevtypen som ofte tar til ordet og vil fortelle noe 

om seg selv, hva han har opplevd, eller noe om sin familie og venner. Dahiir kommer her med 

en uttalelse som sier noe om hvordan det ser ut hjemme hos ham, og videre noe om hvilket 

område av verden hans foreldre er fra. Hans utsagn blir høflig avvist av kulturformidleren før 

hun fortsetter å fortelle om det hun hadde påbegynt. 

 

Esther er også av ”Den aktive spøkelfulle” elevtypen. Hun følger likevel regler og instrukser i 

skolen noe mer enn det flere av guttene i denne elevtypen gjør, som å rekke opp hånden og 

vente til hun får lov til å si noe eller svare på et spørsmål.  

 

Ole Bull 

Kulturformidleren forteller at Ole Bull bodde i Bergen i den samme bygningen som det i dag 

ligger et apotek. Esther rekker ivrig opp hånden og kulturformidler sier ”Ja?” og ser på Esther, 

som for å fortelle at hun kan få snakke. ”[En slektning] er veldig ofte syk og har vondt i 

ryggen og sånn, og han kjøper medisinene sine der”, forteller Esther. Kulturformidler svarer: 

”Ja, det er trist når noen i familien er syk”. Kristian rekker nå opp hånden og også han får 
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snakke. ”Jeg er fra [et land]”, sier han. ”Ja, akkurat som han som har laget en av fiolinene”, 

svarer kulturformidleren og fortsetter å fortelle om Ole Bull. Flere av barna holder hånden 

oppe mens kulturformidler fortsetter å snakke.  

 

Kulturformidler viser at hun har hørt hva Esther og Kristian sier, samtidig som hun ikke 

følger uttalelsene deres videre, men fortsette med formidlingen. Esther og Kristian fulgte 

reglene og rakte opp hånden, og de sa begge noe som var knyttet til det kulturformidleren sa, 

men innholdet var ikke relatert til temaet på en slik måte at det var noe som kunne følges 

videre opp. Esther har også under andre DKS produksjoner, samt i klasserommet ellers, 

relatert det som blir sagt til egne erfaringer med sykdom i familien. Hun tok også opp dette 

flere ganger med meg under feltarbeidet, og jeg fikk inntrykk av at Esther ofte har vært 

bekymret for denne slektningen og hun har mye av sin oppmerksomhet rettet mot dette. 

Denne oppmerksomhetshorisonten, og erfaringen med sykdom i nær familie, kommer som 

vist også til uttrykk i møtet med DKS.  

 

”Appelsinpupper” og ”stygge ører” 

Barnas livsverdener kommer ikke alltid gjennom i DKS i form at spørsmål eller svar til kunst- 

og kulturformidlerne. Noen ganger vil barna bare fortelle noe utenom tema, og flere av barna 

snakker uten å holde hånden oppe og vente på deres tur. Enkelte sier også noe som de vet, 

eller ønsker, at de andre barna skal synes er morsomt. Mens andre bare sier høyt en tanke eller 

refleksjon de har gjort seg. Særlig gjelder dette for elevtypen ”Den aktive spøkefulle”. 

 

 Skulpturtur 

Barna står samlet foran skulpturen av en naken dame og kulturformidleren snakker om hva 

denne skulpturen blant annet symboliserer. Fahim sier da plutselig høyt; ”Puppene ligner på 

appelsiner!”. De andre barna begynner å le, og flere følger opp med kommentarer som ”Æsj” 

og ”Den var ekkel”. Også etter flere minutter fortsatte blant annet Fahim, og flere av guttene, å 

le og bemerke puppene på skulpturen.  

  

 Vår med Astrup 

Carlos spør uten å rekke opp hånden; ”Hvorfor ser Nikolai Astrup så rar ut?”. 

Kulturformidleren svarer; ”Synes du han ser rar ut? Det er sikkert fordi han har malt det litt 

rart. Men han ser kanskje litt sint ut…?”. Carlos spør flere ganger hvorfor Astrup ser så rar og 

stygg ut. Flere av barna følger opp med latter og kommentarer som; ”Hvorfor har han så 

stygge ører?” Carlos får nå strenge blikk og beskjed fra læreren, og etter hvert også fra 
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kulturformidleren, om at han må slutte og de ber også de andre elevene om å være stille.  

 

Fahim og Carlos ler og ser på klassekameratene sine etter at de har kommet med 

kommentarene sine, og flere av barna fulgte etter med latter og kommentarer. Det er ofte 

”Den ukonsentrerte bråkmakeren” som følger opp ”Den aktive spøkefulle” sine kommentarer 

og utsagn. Oppstemtheten som oppstod blant barna under Vår med Astrup varte stort sett 

gjennom resten av selve formidlingen og flere av guttene fortsatte å kommunisere med 

hverandre. Ved flere anledninger utfordret de også kulturformidleren på regelen om å ikke 

være borti veggene. For lærerne og kunst- og kulturformidlerne oppleves dette som 

”forstyrrende” og de prøver å gjenoppnå kontroll ved å gi strenge beskjeder til barna om å 

være stille, eller kommer med ulike advarsler om sanksjoner om barna ikke er stille.  

 

Det ”riktige” svaret 

I kapittel 2 fremstilte jeg ”Mønstereleven” i klasserommet. Hun er ut i fra den læringskulturen 

og de tolkningsrammene som finnes i skolen en skoleflink og deltagende elevtype, og som 

kan sies å inneha habitus og kulturell kapital som samsvarer med lærerens forventninger. 

Inntar ”Mønstereleven” den samme rollen og selvpresentasjonen i DKS slik ”Den aktive og 

spøkefulle” elevtypen gjør?  

 

Skulpturtur 

Barna blir vist statuen av Kristian Michelsen som står på Festplassen. Kulturformidleren spør 

om noen vet hva mannen (skulpturen) heter, og Eva svarte raskt at det er Kristian Michelsen. 

Da kulturformidleren fortalte at Kristian Michelsen hadde vært statsminister i Norge, spurte 

Eva kulturformidleren hvilket parti Michelsen tilhørte. Kulturformidleren reagerer positivt på 

spørsmålet til Eva ved å snakke med en høy og munter stemme til henne, samtidig som hun 

beklager at hun ikke vet svaret på spørsmålet. Kulturformidleren ser så på meg og de to 

lærerne og spør om vi vet hvilket parti Michelsen tilhørte. Ingen av oss vet svaret på 

spørsmålet. Læreren sa at det var noe de kunne finne ut av på skolen.  

 

Eva, som er en ”Mønsterelev” i skolen, stiller her et spørsmål som er relevant for det som 

formidles og hun mottar positiv respons fra de voksne. Den positive responsen kommer blant 

annet til syne i det at kulturformidleren svarer muntert og beklager for at hun ikke vet svaret 

på det Eva spør om og videre henvender seg til lærerne og meg som et forsøk på å prøve å 

svare på spørsmålet. Også det at læreren sier at dette er noe de kan finne mer ut av på skolen 
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viser at Eva sitt spørsmål blir gjort relevant blant de voksne. Engasjementet kunst- og 

kulturformidlerne og læreren legger i det å prøve å besvare spørsmålet viser at Eva her har 

stilt et ”riktig” og relevant spørsmål som resulterer i positive tilbakemeldinger. Barna som 

ikke presenterer denne elevtypen får sjeldent, eller aldri, slike tilbakemeldinger der 

kulturformidleren faktisk beklager for at hun ikke kunne svare på spørsmålet som Eva stilte 

og læreren sier at de kan finne ut svaret siden.   

 

Eva indikerer gjennom spørsmålet sitt at hun kommer fra en familie som er opptatt av 

samfunnsspørsmål og hun har vist ellers at hun generelt er opptatt av det foreldrene holder på 

med. Det er tydelig at hjemmet har stor betydning når det gjelder hva Eva interesserer seg for 

og hvilken kunnskap hun sitter med. Også under intervjuene kom denne delen av Eva sin 

livsverden til syne. Da vi snakket om deres erfaringer fra Skulpturturen kom Eva igjen inn på 

Kristian Michelsen statuen og samtalen utviklet seg slik at Eva ble sittende og forklare for to 

medelever hva det ville si å stemme på et parti. Kunnskapen hjemmefra ble dermed delt 

videre til barna som deltok i intervjuet. Mye av den kunnskapen barn besitter kommer 

gjennom samhandling med andre barn på denne måten. I samhandlingen kommer deres 

erfaringer, kunnskap og kulturelle kompetanse til syne og tilegnes av og til hverandre. Jeg 

viste til dette også i kapittel 2 hvor Maitham delte sine erfaringer fra hjemlandet med 

klassekameratene og hvordan dette førte til at de fikk ta del i den kunnskapen og erfaringene 

som Maitham besatt.  

 

Barna som i skolen inntar rollen som ”Mønstereleven” gjør også dette under de ulike DKS 

produksjonene. ”Mønsterelevene” er ivrige til å ta initiativ til å svare på kulturformidlers 

spørsmål, svarer ofte ”riktig” på spørsmålene og følger reglene. Deres uttalelser blir oftest 

også godt mottatt av kunst- og kulturformidlerne. Noe som viser at de har samme kulturelle 

kapital som formidlerne (Bourdieu og Passeron, 1977 (1970)), eller at de har lært seg hvilke 

svar de voksne er ute etter i læringssituasjoner (Lidén, 2005).  

 

Ut i fra empirien jeg viser over kommer det frem at barna sine erfaringer, bakgrunn og 

kulturelle kapital kommer til syne i møte med DKS, men at de hele tiden blir stoppet så lenge 

deres utsagn, svar og spørsmål ikke er relevante for formidlingen. Empirien viser også at 

barna inntar elevtyper som samsvarer med de elevtypene og selvpresentasjonene de inntar i 

skolen. Jeg vil videre illustrere at barna assosierer og reflekterer rundt det de ser og hører i 

DKS. Hva sier egentlig barna sine assosiasjoner og refleksjoner noe om?  



 53 

”Ole Bull var ikke snill med sin første kone”  

I samtaler med barna om de ulike DKS møtene viser det seg at det er variasjon i hva barna 

husker og tar med seg i etterkant av et møte. Noen kan fortelle detaljert hva de har sett, hørt 

eller gjort. Under intervjuene jeg har gjort med barna er det spesielt én ting som de fleste 

husker fra historien om Ole Bull, og det er at han ønsket seg så veldig en rød fiolin, men at 

fiolinen gikk i stykker første gangen han brukte den. Og denne historien kunne flere 

gjenfortelle for meg med stor iver. Mens andre ganger er det kanskje ikke akkurat det 

kulturformidleren har sagt, eller hva barna har gjort, som de husker, men de assosiasjoner de 

har gjort seg relatert til noe i produksjonen. Som når Esther reflekterer over deler av historien 

om Ole Bull da jeg etter produksjonen spør henne hva hun syntes om dagen vi hadde hatt på 

[kulturinstitusjonen]:  

  

Esther : Ole Bull var ikke så snill med den første konen sin.  
 
Meg : Hvorfor sier du det?  
 
Esther : Jo fordi han var så mye vekke. Han var mye snillere mot den andre konen

  sin.  

 

Et annet eksempel er Hassan sine refleksjoner rundt bildet Interiør med vugge som barna fikk 

se under Vår med Astrup produksjonen. Kulturformidleren fortalte at maleriet viste innsiden 

av Astrup sitt hjem som han delte med kone og barn. Da sa Hassan at han syntes Nikolai 

Astrup så rik ut, og begrunnet dette med at det var så mange ”ting” i rommet på maleriet. 

Også i etterkant av produksjonen tok Hassan opp de samme tankene rundt Astrup sin 

livssituasjon: 

 

Hassan : Det så ut som om han var rik. 
 
Meg: : Hvorfor så det ut som om han var rik? 
 
Hassan : Fordi de hadde mye forskjellig inne i huset. Men så sa hun damen at de var

   ganske fattig.   

 

Hassan sine refleksjoner stemte altså ikke overens med det bildet kulturformidleren forsøkte å 

gi av Ole Bull; en fattig mann som spiste havregrøt fra lommene og laget postkort av buksene 

sine fordi han ikke hadde råd til å kjøpe. Som da Joacim sine referanser til dronning innebar 

en krone, så tilsa Hassan sine referanser til det å være fattig et hus med mye mindre innhold 
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enn det som bildet av Astrup sitt hjem viste. Hassan sin forundring rundt misforholdet mellom 

hans forestillinger om det å være fattig, og det som bildet faktisk viste, kom da til uttrykk 

både under og etter Vår med Astrup produksjonen.  

 

Hva sier egentlig barnas ulike refleksjoner og assosiasjoner noe om? Under intervjuet med 

Hassan og Steinar kom igjen Hassans undring rundt Nikolai Astrup sitt liv frem. Denne 

gangen sa han at han syntes det var rart at en så stor familie som Astrup kunne leve i et så lite 

hus. Jeg spurte om de to guttene bodde i store hus og om de hadde eget rom? Begge svarte ja. 

Steinar fortalte så at han delte rom med broren sin. Da sa også Hassan at han delte rom med 

en av sine brødre. Under denne samtalen tolket jeg utsagnene slik at Hassan egentlig var flau 

over at han delte rom med sin bror, og ville ikke fortelle dette før Steinar fortalte at han delte 

rom. De to guttene bor i ulike deler av nabolaget, hvor da Steinar bor i den delen hvor en kan 

si middelklassen og dominerende klassene bor, så bor Hassan i den delen av nabolaget hvor 

de lavere klassene bor. Hassan er gjerne klar over dette skillet i tilknytning til de sosiale 

strukturene mellom han og Steinar, og sier derfor først at han bor i et stort hus hvor han har 

eget rom, mens han i virkeligheten bor i en mindre kommunal leilighet hvor han deler rom 

med sin bror. Hassan er ”Den ukonsentrerte bråkmakeren”, mens Steinar er ”Mønstereleven”, 

når det kommer til elevtyper, noe som igjen bekrefter at den elevtypen barna inntar kan henge 

sammen med de sosiale strukturene i samfunnet generelt. 

 

Esther og Hassan sine refleksjoner rundt de to kunstnernes liv kan altså i stor grad være 

relatert til egne erfaringer, forståelser og fortolkningsrammer om hvordan verden er eller skal 

være. Refleksjoner og assosiasjoner som sier noe om deres hverdagsliv utenfor skolen. I 

eksemplene med Hassan kommer det frem hvordan han er opptatt av distinksjonen rik/fattig, 

som jeg argumenterer for at henger sammen med hans erfaringer med å tilhøre en lavere 

klasse i nabolaget og forskjellene mellom måten hans familie lever og hvordan familier med 

høyere inntekt og status lever. Antakelig er også Esthers refleksjoner her relatert til erfaringer 

fra hennes hverdagsliv, refleksjoner knyttet til nære familieforhold og de erfaringer hun har 

gjort seg der. Hvordan er relasjonene mellom mann og kvinne i hennes familie? Og hvilken 

kunnskap har hun om hvordan andre familier lever sine hverdagsliv? Esther sine refleksjoner 

kan også være relatert til forestillinger i samfunnet generelt som går på likestilling mellom 

kjønnene. 
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En manglende, eller stille, deltagelse? 

Felles for de barna som snakker under de ulike produksjonene er at deres livsverdener 

kommer til syne, men noen av barna i klassen snakket sjeldent, eller aldri, på eget initiativ 

under de ulike DKS produksjonene. De barna dette gjaldt var de som heller ikke tok initiativ 

til å svare på spørsmål eller snakke i klasserommet og som jeg fremstilte som den ”Den 

sosialt forsiktige” og ”Den ukonsentrerte bråkmakeren”.  

 

Geometriske former  

Alle barna sitter på gulvet med ansiktene vendt mot kulturformidler. Kulturformidler stiller 

elevene en rekke spørsmål og flere av dem rekker ivrig opp hånden ved hvert spørsmål, og 

virker som vanlig ivrige etter å få være den som blir valgt ut til å få svare. Men noen av barna 

sitter helt stille, sier ingenting, og rekker ikke opp hånden. En av dem er Anne. Hun sitter på 

den ene siden av fanget mitt og Charlotte (”Den aktive spøkefulle” elevtypen) sitter på den 

andre. Charlotte rekker opp hånden for hvert eneste spørsmål som blir stilt og hennes urolige 

kropp og blikk er i stor kontrast til Anne som sitter helt stille. Jeg ser at Anne har øynene 

vendt mot kulturformidler og det ser ut til at hun følger med, men hun tar ingen initiativ til å 

delta og svare på kulturformidlers spørsmål.  

   

 Ole Bull  

Som siste del av produksjonen får barna utdelt ark og fargeblyanter. Kulturformidler setter på 

musikk av Ole Bull og sier at elevene skal tegne med musikken de hører. At de kan tegne 

akkurat det de har lyst til, og føler for, å tegne når de hører på musikken. Etter kort tid er alle 

barna i gang, bortsett fra Maitham og jeg går bort og snakker med han. Maitham sier da at han 

ikke skjønner hva han skal gjøre, og jeg forklarer det igjen for han (det kulturformidler 

allerede har gjentatt flere ganger) bare med litt andre ord. Maitham sier da at han ikke vil 

tegne. Jeg ser at han ser på hva de andre gjør, og etter hvert begynner han å tegne sirkler på 

arket, slik gutten ved siden av han gjør.  

 

Det kan være ulike grunner til at flere av barna forblir tause og ikke deltar muntlig under de 

ulike DKS produksjonene. En av grunnene kan være mindre god beherskelse og forståelse av 

norsk. Som jeg viste til i kapittel 2 så har Anne og Maitham (blant flere av barna i klassen) 

problemer med å forstå og uttrykke seg godt på norsk. De tar sjelden, eller aldri, initiativ til å 

svare på spørsmål fra lærerne i skolens undervisning, og det gjør de heller ikke under de ulike 

DKS produksjonene.  
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Maitham trengte, som vist i eksempelet over fra Ole Bull produksjonen, litt ekstra forklaring 

for å forstå hva han skulle gjøre. Og det at han så på hva de andre gjorde kan ha vært for å 

bedre kunne forstå hva oppgaven egentlig innebar. Ikke bare kan det ha vært ord som 

Maitham ikke forstod, men den åpne oppgaveformen var antakelig også ukjent for han. Som i 

skolen kommer ikke Maitham med noen spørsmål eller svar til kunst- og kulturformidleren, 

og dermed spør han heller ikke om hjelp til å forstå oppgaven. Maitham inntar også i DKS en 

selvpresentasjon som ”Den ukonsentrerte bråkmakeren”. Jeg så sjelden at barna som tilhører 

denne elevtypen henvendte seg til kunst- og kulturformidlerne, og om de gjorde det var det 

uten å rekke opp hånden. Denne elevtypen snakket mer med medelevene og ble derfor 

snakket til med streng stemme fordi lærerne og kunst- og kulturformidlerne så på dette som 

forstyrrelser i formidlingen. 

 

Anne inntar i DKS, som i skolen, en posisjon som stille, forsiktig og litt utenfor sosialt. Fordi 

det i DKS ikke er teoretiske oppgaver barna skal løse kommer ikke Anne sin ”skoleflinkhet” 

tilsyne like godt som det at hun er stille og sosialt forsiktig. Anne inntar likevel rollen som 

”Den sosialt forsiktige” fordi hun er stille og oppfattes som ”flink” fordi hun er nettopp stille 

og ikke ”forstyrrer” formidlingen.  

 

Språk, eller habitus og kulturell kapital, kan være årsaken til at noen barn ikke deltar i DKS. I 

Anne sitt tilfelle så trenger ikke det at hun er stille dreie seg om at hun ikke deltar. Det kan 

dreie seg om beskjedenhet generelt, og eventuelt engstelse for å gjøre språklige feil. At Anne 

er stille kan også være et bevisst valg fra hennes side. Kanskje tenker hun at det ikke er 

nødvendig å svare på spørsmål fra kunst- og kulturformidlerne. Ut fra intervjuene med Anne 

kommer det frem at hun har fått med seg noe av det som blir formidlet i DKS. Selv om hun 

ikke gjengir så mye av det som skjedde så har hun en mening om hva hun synes om enkelte 

av produksjonene (som regel synes hun det er ”kjedelig” å høre på, mens det er ”gøy” i den 

praktiske delen av DKS). Jeg vil derfor hevde at det å lytte, uten å delta, ikke nødvendigvis er 

å innta en passiv rolle, som også Lidén (2004: 43) argumenterer for i sin analyse av DKS: ”Å 

lytte er ikke en passiv handling, den sporer til assosiasjoner og egne tankebilder”. Selv om 

Anne muligens deltar på en måte som kan oppfattes som passiv for utenforstående under 

teoridelen, er hun mer synlig deltagende under de praktiske delene av produksjonene og 

gjennomfører alltid oppgavene på en måte som tilsvarer det kulturformidler spør etter. Hun 

uttrykker altså selv at det er dette som er ”gøy”. 
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”Den sosialt forsiktige elevtypen” snakker altså sjeldent i DKS, med mindre noen snakker 

direkte til henne, mens ”Den ukonsentrerte bråkmakeren” kun kommuniserer med 

klassekameratene under formidlingen, noe som oppleves som forstyrrende for 

kulturformidler. Her kommer det altså frem at de utfordringer som noen av elevtypene møter i 

skolen møter de også i DKS. Samtidig viser fremstillingene av enkeltpersonene sine møter at 

de barna som møter språklige utfordringer i skolen også gjør dette i DKS. Hvilke andre 

forutsetninger enn annen læringskultur og språkferdigheter gjør at barna kan møte 

utfordringer i DKS som i skolen? 

 

”Eg bare rabler eg” 

Jeg vil nå gå inn på en litt annen problemstilling når det kommer til deltagelse under DKS. I 

følge Stortingsmelding nr 8 (2007: 5-6) er det ”(…) viktig å sikre at også elevar med nedsett 

funksjonsevne får møte profesjonell kunst og kultur”, og ansvaret for tilretteleggelse på dette 

feltet er da pålagt fylkeskommunen, kommunen og skolen. En jente i klassen, Sara, har et noe 

nedsatt funksjonsnivå som gjør at hun ikke har lik finmotorikk som sine medelever. Dette gjør 

at hun blant annet ikke mestrer å skrive så godt. Når læreren i skolen gir dem oppgaver der de 

må tegne blir Sara ofte noe opprørt, hun protesterer og sier høyt at hun ikke vil tegne.  Under 

vil jeg vise til et eksempel på hvordan Sara møter praktiske oppgaver i DKS som innebærer 

finmotorikk: 

  

Vår med Astrup 

Kontaktlæreren og jeg hjelper kulturformidleren med å dele ut maling, svamper og pensler. 

Jeg går så rundt for å se hva barna maler. Jeg kommer bort til plassen hvor Sara sitter og hun 

sier: ”Eg bare rabler eg”. Arket til Sara er fylt med streker og sirkler i ulike farger. Så forteller 

hun meg at hun maler [fra en film hun liker] og maler videre. Noen medelever som sitter 

bortenfor ser på maleriet til Sara og kaller der ”stygt” og for ”rabbel”. 

 
I etterkant når jeg snakker med Sara om produksjonen sier hun til meg at hun ”… bare malte 

stygt”. 

 

Ut i fra at jeg vet at Sara har et noe nedsatt funksjonsnivå, samt jeg har sett at hun ikke 

mestrer det finmotoriske i klasserommet, så vet jeg at Sara under den praktiske delen av Vår 

med Astrup ikke klarte å male slik som kulturformidleren instruerte. Sara kunne likevel delta 

og fikk ikke noen videre instrukser på at hun ikke kunne male slik hun gjorde fra 

kulturformidleren eller læreren. Derimot fikk hun kommentarer fra de som satt ved siden av 
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om at hun rablet og malte stygt, slik hun også beskrev sine egne prestasjoner og resultat. Ut i 

fra de kravene kulturformidler satt til utføringen av bildet de skulle male så klarte ikke Sara 

den oppgaven, noe hun selv og noen medelever kommenterte.  

 

Sara sine møter med de praktiske delene ved DKS sine produksjoner er ofte som jeg har vist 

over, og hun sier alltid selv at hun ikke mestrer oppgaven. For mange av barna er den 

praktiske delen noe de mestrer godt og mange uttrykker at de liker den bedre enn den 

teoretiske delen av formidlingen. Men for Sara er den praktiske delen ofte en utfordring og 

hun sier både under selve formidlingen, og under samtalene i etterkant, at hun synes det er 

”kjedelig” og at hun ikke er fornøyd med sitt eget arbeid. Dette viser at Sara er bevisst på hva 

kulturformidlerne ønsker at hun skal gjøre. Hun er også bevisst på at de andre barna mestrer 

oppgaven og sammenligner seg gjerne med dem. Kommentarene Sara får fra de andre barna 

viser at også de registrerer at Sara ikke løser oppgavene på den ”riktige” måten. De andre 

barna er på denne måten også med på å definere hva som er det ”normale”, eller ”riktige”. 

Lidén (2001b) argumenterer for at både lærerne og barna sitter med definisjonsmakten i 

skolen, og da de barna som er en del av majoriteten. I følge Lidén (2001b) er det den norske 

delen av befolkningen som er majoriteten, mens ”immigrantene” tilhører minoriteten.  Selv 

om Sara er norsk, og flere av de barna som snakker negativt om det hun gjør har en annen 

bakgrunn enn norsk, så er likevel Sara i dette tilfelle en minoritet i klassen fordi hun skiller 

seg ut i fra de andre barna i klassen som ”annerledes” på grunn av nedsatt funksjonsnivå. Sara 

sin ”annerledeshet” er derimot situasjonsavhengig da det ikke er i alle sammenhenger at 

hennes funksjonsnivå har noen begrensinger for henne.  

 

 

Perspektiver på møter mellom barn og formidling 

 
Hvordan barna møter skolen og DKS er som vist varierende og deres sosioøkonomiske og 

geografiske bakgrunn, erfaringer, språk og funksjonsnivå er med å føre til ulike forutsetninger 

for den enkelte i selve møtet og påvirker hvilke elevroller de inntar. Per Inge Båtnes (1995) 

bruker begrepet læringskultur i sin analyse av integrering og faglig utvikling i norsk skole. 

Han (1995: 59) argumenterer for at vellykket utdannelse i Norge krever en rekke kulturelle 

ferdigheter, og at elever møter skolen med ulike læringsideal og læringsadferd. Om en elev 

ikke er i besittelse av de ”riktige” kulturelle ferdighetene vil fagopplæringen bli vanskelig. 

Båtnes (1995) hevder også at det er for lite kunnskap om selve læringskulturen i den norske 
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skole, det vil si at vi vet for lite om hvilken kultur som realiseres i skolen. Slik beskriver han 

begrepet læringskultur:  

 

Læringskulturen vil omfatte både lærerens undervisning og elevens læringsatferd, og begge 

parters holdninger til og forståelse av skole og utdanning. En læringskultur består følgelig av 

bestemte ferdigheter, bestemte verdier og et bestemt kunnskapssyn, slik disse samlet fremtrer i 

en sosial læringskontekst. (Båtnes, 1995: 59, forfatter sine uthevinger).   

 

Formidlingen i DKS består på lik linje med læringskulturen i skolen av bestemte ferdigheter, 

bestemte verdier og et bestemt kunnskapssyn, som jeg vil komme nærmere innpå i neste 

kapittel. Derfor vil det også bli vanskelig for enkelte barn å møte DKS med en annen type 

læringsideal og læringsadferd. Og som jeg har søkt å vise over så er det ofte de samme barna 

som møter utfordringer i skolens læring som også møter utfrodringer i DKS. Båtnes (1995: 

60) bruker begrepet ”fjernkulturelle elever” om de elevene som har stor avstand til den 

”livsformen” som norsk skole representerer. Han sier at elevene ikke er en ensartet motkultur 

til skolen, og det er ikke kun elever med en annen geografisk bakgrunn enn norsk som kan 

oppleve denne avstanden. Jeg vil her vektlegge at også barn med norske foreldre, og som er 

født og oppvokst i Norge, kan møte skolen og DKS med en habitus som ikke alltid står i 

samsvar med de ferdigheter, verdier og kunnskapssyn som forventes. Det er den store 

avstanden til den norske læringskulturen som er mest avgjørende, og ikke barnas morsmål.  

 

Enkelte barns avstand til læringskulturen i skolen (Båtnes, 1995) kan sees i sammenheng med 

Bourdieu (2002) sin habitus teori og Lidèn (2005) sitt begrep hverdagskunnskap. Mens 

Båtnes (1995) argumenterer for at elevene presenterer en lærings- og kunnskapstradisjon 

deres foreldre har overført til dem, viser også Bourdieu (1977 (1970)) og Lidèn (2005) at det 

barna tilegner seg av ferdigheter, oppfatninger og kommunikasjonsformer ved å være del av 

et familie- og samfunnsliv, ofte henger sammen med hvordan de møter skolen. Og hvordan 

barna møter DKS vil jeg legge til her fordi også DKS presenterer en spesifikk læringskultur 

som barna møter med ulike forutsetninger.  

 

Som sagt så er ikke det at en har et annet morsmål enn norsk den viktigste årsaken til at 

enkelte barn ikke innehar den samme læringskulturen som norsk skole presenterer. Likevel 
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argumenterer Båtnes (1995) for at ”kollisjonen”15 mellom ”kulturelle minoritetsbarn” og 

skolen er mer uforutsigbar og kraftig fordi da henger gjerne ”kollisjonen” sammen med at 

barna også er ”fjernspråklig”16. Jeg vil også argumentere for at flere av barna med et annet 

morsmål møtte DKS med mindre gode forutsetninger enn de barna som hadde norsk som 

morsmål. Flere av disse barna fikk ikke med seg deler av det som ble sagt, og flere av dem 

kom med kommentarer og refleksjoner som oftest ble oversett, avvist eller de ble bedt om å 

være stille. Dette gjaldt da også de barna som forstod og behersker norsk godt, selv om de 

hadde et annet morsmål. Stort sett dreide dette problemet seg om barna som tilhørte elev 

typen ”Den ukonsentrerte bråkmakeren”. Om deres habitus, eller læringskultur, var forskjellig 

fra den DKS representerte er det vanskelig å si for sikkert, men ut fra mine observasjoner er 

det slik jeg tolker det.  

 

Empirien over viste også hvordan barnas refleksjoner og assosiasjoner som ikke var relevante 

nok i tilknytning til kunst- og kulturformidlerne sin formidling ble avvist eller forsøkt stoppet. 

Lidén (2001b) illustrerer de samme tendensene i skolen og argumenterer for at det er lærernes 

verdensbilde som er assosiasjonsgrunnlaget i skolen og at elevenes svar på spørsmål ignoreres 

til det riktige svar kommer frem. Barnas egne assosiasjoner gjøres uviktige og på denne måten 

lærer elevene seg hvilke svar lærerne er ute etter (Lidén, 2001b: 75). 

 

 

Konklusjon 

 
Jeg har over vist hvordan barnas ulike sosioøkonomiske og geografiske bakgrunn, erfaringer 

og kulturelle kapital slår igjennom under de ulike DKS produksjonene, og hvordan barna 

inntar mye de samme rollene som de inntar i klasserommet. Barna med den samme habitus og 

kulturelle kapital som kunst- og kulturformidlerne blir møtt positivt av de voksne. Mens barn 

som kommer med kommentarer og assosiasjoner som ikke er relevant for formidlingen blir 

avvist og stoppet. Ved å illustrere Anne, Maitham og Sara sine møter med DKS fikk jeg også 

frem at andre utfordringer enkelte av barna møter i skolen, ut i fra språkferdigheter og 

funksjonsnivå, de møter de også i DKS.  

                                                 
15 Begrepet ”kollisjon” brukes av Båtnes (1995), et begrep som i denne sammenheng kanskje bedre kan forklares 
som at barna ikke klarer å møte de forventningene som ligger til dem i skolen fordi både morsmål og 
læringskultur skiller seg fra det som presenteres i skolen. 

16 Med ”fjernspråklig” mener Båtnes (1995) et språk som er svært ulikt det norske strukturelt og fonetisk.   
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I følge Goffman (1992) så vil de rollene en inntar alltid inntas ut i fra den samhandlingen en 

deltar i og de personene en deltar i samhandlingen med. Rollene en inntar er med andre ord 

relasjonelle, vi inntar roller ut i fra andre sine selvpresentasjoner og de forventningene det 

ligger til egen rolleopptreden i den aktuelle samhandlingssituasjonen. Ut i fra Goffman (1992) 

sin tilnærming kan en dermed stille spørsmålene: Hvorfor inntar barna elevrollen og de 

samme elevtypene også i DKS? Hvordan henger deres rolleopptredener sammen med de 

voksne sine roller i dette møtet? Og hvordan er innhold og rammer i DKS sin formidling med 

å påvirke de ulike aktørene sine selvpresentasjoner? Disse spørsmål vil jeg drøfte i neste 

kapittel hvor jeg tar for meg lærerne og kunst- og kulturformidlerne sine roller og 

ansvarsområder, og rammer og innhold i DKS sin formidling.  
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4 

Den kulturelle skolesekken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I implementeringen av Den kulturelle skolesekken er også kontaktlærerne og kunst- og 

kulturformidlerne sentrale aktører som deltar i samhandlingen som finner sted. Når jeg 

illustrerer barna sine møter med DKS i kapittel 3 er det i samhandling med dem. De tre ulike 

aktørene i samhandlingssituasjonen er igjen under tilrådinger for innhold, mål og prinsipp 

som står skrevet i Stortingsmeldingen (2007). Jeg vil i dette kapittelet først ta for meg 

henholdsvis lærerne og kunst- og kulturformidlerne sine rolleløsninger, ansvarsområder og 

perspektiver i møtet med DKS. Og så tar jeg for meg formidlingen i DKS, rammer og 

innhold. Underveis vil jeg særlig drøfte hvorvidt de voksnes roller og rammene i formidlingen 

av produksjonene er skolelige? Tilfører DKS noe annet enn det skolen gjør i sin formidling til 

barn og unge?  

 

 

Lærerne og kunst- og kulturformidlerne i DKS 

 
I Stortingsmeldingen (2007: 5-6) listes det opp noen ansvarsområder det forventes at lærerne 

og kunst- og kulturformidlerne skal innta i tilknytning til DKS. Her er et lite utdrag: 

 

• Måla med og prinsippa til Den kulturelle skolesekken skal ta omsyn til og tilpasse seg 

læreplanverket for Kunnskapsløftet. 

 
• Kunstnarar og kulturarbeidarar skal ikkje gå inn i skulen og erstatte lærarane, men vere 

kunst- og kulturarbeidarar fullt og heilt. 
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• Det er viktig å sikre at også elevar med nedsett funksjonsnivå får møte profesjonell kunst og 

kultur. Skulen har ansvar for å leggje til rette på dette feltet. Kommunen eller fylkeskommunen 

som skuleeigarar har også eit ansvar. 

 
• Det er viktig å sikre ein dialog på førehand slik at skulen er informert om innhaldet i tilbodet 

og kva det er naudsynt å leggje til rette for.  

 
• Opplæringssektoren, med alle skulane og deira overordna, må få informasjon om innhaldet i 

tilboda i Den kulturelle skolesekken på eit tidleg tidspunkt. Det er viktig med ein god dialog 

mellom kultursektoren og opplæringssektoren slik at planlegging kan skje i god tid.  

 
• Opplæringssektoren, med alle skulane og deira overordna, har ansvaret for å leggje til rette 

for kunst- og kulturopplevingar i skulen og setje Den kulturelle skolesekken i samband med 

den generelle læreplanen og dei ulike fagplanane. Skulen skal sikre at det vært gjennomført 

føre- og etterarbeid.  

 

Ut fra disse anvisningene kan en lese at det er DKS sitt ansvar å tilpasse seg læreplanverket 

og tidlig gi ut informasjon om innholdet i tilbudene. Mens skolen (og skolens overordnede) 

sitt ansvar er å knytte innholdet i DKS til læreplanen, og legge til rette for for- og etterarbeid i 

skolen. Skolen sitter også med ansvaret om å gi informasjon om det er behov for å legge til 

rette for eventuelle nedsatte funksjonsnivå blant elevene. Disse målene krever en viss grad av 

samarbeid mellom skolen og DKS. Jeg vil nedenfor vise til hvilke rolleløsninger som faktisk 

ble inntatt under de DKS produksjonene som jeg observerte våren 2010. Først vil jeg vise et 

empirisk eksempel som illustrerer hvordan en DKS produksjon kan starte. 

  

 Bydetektivene slår til 

Mens jeg står inne på [kulturinstitusjonen] og venter på læreren og klassen, prater jeg litt med 

kulturformidleren. Jeg spør henne blant annet hva lærerne gjør under slike DKS møter. ”Dette 

er ikke fritid for lærerne”, svarer hun meg. Hun forteller videre at hun pleier å snakke med 

lærerne før hun starter formidlingen og ber dem da om å hjelpe til med elevene underveis.    

 
Så kommer barna inn dørene og rommet fylles fort opp. Kulturformidleren ber elevene stille 

seg to og to i en rekke før de skal videre opp i andre etasje. Kontaktlæreren prøver opptil flere 

ganger å snakke strengt til elevene for å få dem til å stå i rekke, uten at dette virker. Noen vil 

ikke stå ved siden av den de blir bedt om å stå ved siden av, mens andre bare vil stå der de selv 

vil stå i rekken. Kulturformidleren står en stund og venter på at rekken skal begynne å ta form. 
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Etter flere minutter, og mange beskjeder fra både lærer og kulturformidler, står ikke elevene i 

en fin rekke på to og to, men de får likevel lov til å gå opp i andre etasje.  

 
I andre etasje blir barna bedt om å sette seg i en ring på et persisk teppe på gulvet. 

Kulturformidleren tar nå kontaktlæreren til side og prater med henne. Kontaktlæreren setter 

seg med den eleven som hun mener er den mest urolige og som trenger å passes på. Tilbake på 

gulvet med barna forteller kulturformidleren at her må alle rekke opp hånden for å svare, og at 

det ikke er lov til å snakke i munnen på hverandre. 

 

Kunst- og kulturformidlerne og den ”læreraktige” ro llen 

Under de ulike DKS produksjonene som finner sted utenfor skolen starter ofte 

kulturformidleren med å fortelle litt om hva elevene skal få være med på og hvilke regler som 

gjelder; som å ikke ta på veggene, rekke opp hånden når de vil si noe, være stille, ikke løpe, 

og noen har også ”stilletegnet”17. Av de kulturformidlerne jeg har snakket med uttrykker de 

fleste at de ser det som lærerens rolle å ta ”kontroll” over elevene og få dem til å sitte stille og 

høre på kulturformidleren under undervisningsdelen. Under viser jeg et utdrag fra et av 

intervjuene hvor vi kommer inn på hvilke roller og ansvarsområder lærerne og 

kulturformidlerne har. 

 
 

Meg  : Hvilken rolle forventer du av lærerne? 

 
Kulturformidler :  De skal holde orden. Hvis jeg også skal gå inn der og skal være den

  som holder orden på de, så får ikke jeg formidlet det jeg skal formidle.

  For at som oftest når de er ute, så er de i en helt annen situasjon, de

  er i en løsere setting og du merker det veldig fort på elvene, at selv om

  de ikke har fri, så er det litt frigjort. Det gjør meg aldri noe, jeg vet

  hva det er, og det gjør meg ikke noe. Men hvis det er så mye uro at jeg

  ikke får formidlet, så er det der lærerne sitt ansvar skal være. Lærerne

  skal kunne holde orden på klassen. Det er ikke mitt ansvar. 

 
Meg  :  Fordi at du har et annet ansvar? 

 
Kulturformidler :  Ja, jeg har ansvar for å formidle det jeg skal formidle, og skal sette de

    i gang. Men mange ganger blir jeg den strenge, som må gripe inn i

    situasjoner. Men hovedsakelig så er det lærerne som skal gjøre det.

                                                 
17 Holder oppe pekefiner og langefiner i en v-form. 
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    Og som oftest gjør lærerne det. Det er sjeldent at en opplever at de

    ikke gjør det. Og du merker det med en gang. Noen ganger møter de

    opp og de har fem lærere med seg, og da tenker du at ” dette må være

    en problematisk klasse”. Men de kjenner klassen sin. Så hvis dette er

    klasser jeg ikke har vært borte i før, så ber jeg lærerne gruppere de

    inn. At de kan gruppere de inn i grupper. 

 
Meg  :  Fordi at de kan se hvem som fungerer sammen? 

 

Kulturformidler :  Ja. For det er noe med nettopp det kjennskapet som de har, og jeg ikke

    har. Men det er jo som sagt veldig sjeldent at ting skjer, og at det blir

    urolig. 

 
Kulturformidler : En annen ting vi også kan forvente av lærerne, er at de i 

    utgangspunktet, eller på forhånd har fortalt hva vi skal på, og 

    hvordan lære når vi er der. Slik at vi ikke kommer overraskende på

    elevene. 

 
Meg  : Sender dere ut lærerveiledning på forhånd? 

 
Kulturformidler :  Jeg bare forteller litt hva de skal være med på... Men  

    lærerveiledning… ikke hvis ikke de ikke skal forberede noe annet. Det

    ligger jo informasjon ute på websiden vår. Altså om utstillingen. De

    får også informasjon av meg om hva vi skal gjøre, og det er litt opp til

    de om de vil gjøre mer ut av det.  

 

Selv om de kulturformidlerne jeg har snakket med alle sier at det er lærerne som har ansvaret 

for ”å holde ro” blant elevene, så er likevel flere av dem med i denne prosessen. De er altså 

med i disiplinering av elevene som jeg vil komme inn på i kapittel 5. Jeg har observert ved 

flere møter at kulturformidler er med å be elever som snakker når de ikke skal om å være 

stille, og om de ikke gjør som de får beskjed om så er også kulturformidlerne med på å si i fra 

om det og fortelle dem hva de skal gjøre. Ut fra intervjuene kommer det frem at også 

kulturformidlerne selv mener de mange ganger inntar noe av den disiplinerende rollen som 

lærerne inntar i klasserommet.  

 

Intervjuet over viser at kulturformidlerne sine forventninger til lærerne også går på mer enn at 

de skal ”holde ro” blant elevene, nemlig at lærerne skal forberede elevene på møtet med den 
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enkelte produksjonen. Kulturformidleren legger da ut informasjon på nettet og så er det opp 

til den enkelte lærer, eller skole, hvorvidt de tar i bruk denne informasjonen. Dette er i tråd 

med målene til DKS, hvor det er DKS sitt ansvar å legge ut informasjon, mens det er skolene 

sitt ansvar å sikre for- og etterarbeid. Flere kulturformidlere har også utarbeidet 

lærerveiledninger i forkant av selve formidlingen til dette formålet. Det er likevel opp til den 

enkelte lærer hvorvidt de vil ta denne i bruk. Kulturformidlerne påpeker det også som 

ønskelig at elevene får arbeide med det de har blitt formidlet også i etterkant av DKS møtet, 

da i klasserommet, og enkelte legger opp opplegg for dette formålet. En av kulturformidlere 

jeg har vært i kontakt med har også utviklet et lærerkurs for nettopp å hjelpe lærerne å ta i 

bruk det elevene lærer på de enkelte DKS produksjonene.  

 

I Stortingsmeldingen (2007: 1) står det at et av regjeringens mål er at i DKS skal opplevelsen 

(”opplevinga”) stå i sentrum, og ikke opplæringen (”opplæringa”) da det er Kulturskolene 

som skal stå for den. Da jeg spurte en av kulturformidlerne om hun ønsket at produksjonen 

skulle være en ”opplevelse” for barna, svarte hun at det var ikke det hun ønsket. Meningen 

med hennes formidling var at elevene skulle lære noe og sitte igjen med noe de kunne ta med 

seg videre i undervisningen i skolen. DKS møtene skulle ikke bare være en opplevelse for 

elevene, men mer som et supplement til skolens undervisning ved å f eks gi elevene tilgang på 

utstyr, kunnskap og kompetanse som skolen/lærerne ikke har mulighet til å gi elevene. De 

andre kulturformidlere jeg har snakket med har også uttrykket seg i denne retning.  

 

I takt med målene fra Stortingsmelding nr 8 (2007) så sier kulturformidlerne at de også bruker 

lærerplanen når de legger opp de ulike DKS produksjonene. Det de legger mest vekt på er at 

DKS produksjonene skal bestå av en undervisningsdel og en praktiskdel. Begrunnelse for 

dette var at elevene lærte best av å også få gjøre noe praktisk og ikke bare sitte i ro og høre. 

Formidlerne ønsker at elevene skal delta aktivt under DKS møtene og at dette kan være med 

på å gjøre elevene bedre kjent med kunsten. De ønsker også en dialog under 

undervisningsdelen med elevene. Som en kulturformidler uttrykker det: ”Jeg vil at de skal 

være i samtale med meg. (…) For vår formidling er i dialog med elevene.”  

 

Flere presiserer at de ikke ønsker passive elever. Som vist i kapittel 3 så har ofte barna lyst til 

å snakke om alt annet enn det de blir spurt om, og derfor blir formidling til barn vanskelig og 

utfordrende. Kulturformidleren ønsker seg en rolle der de formidler sin kunnskap om det 

enkelte tema til elevene, og der elevene skal få mulighet til å stille spørsmål og være i dialog 
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med kulturformidleren om det spesifikke emnet. Dermed blir de barna som stiller spørsmål, 

svarer utenfor det tema som formidles, eller snakker for lenge, ofte avvist eller ignorert. Selv 

om enkelte kulturformidlere avviser elevene på en høflig måte opplever jeg at det er lite rom 

for at alle barna kommer i dialog under en DKS produksjon. Kunnskapsformidlingen i DKS 

minner mye om undervisningen i skolen, noe jeg vil komme mer inn på senere i dette 

kapittelet, og rollen som kulturformidleren inntar ligner den læreren inntar i klasserommet. 

Hva er da lærerens rolle? Inntar de det ansvaret som kulturformidlerne og DKS ønsker og 

forventer av dem? 

 

Lærerne og ansvaret for ”ro og orden”  

Kulturformidlerne har altså en forventning om at lærerne tar seg av eventuelle uroligheter 

blant barna under DKS produksjonene. Denne forventningen samsvarer med hvilken rolle 

lærerne selv mener de bør ha, og som jeg har observert at de faktisk inntar under DKS 

møtene. Under viser jeg til et utdrag fra intervjuet med en av de to kontaktlærerne om hva hun 

tenkte rundt rolleløsningene i DKS. Hun begynner med å si noe om hvilken rolle hun selv 

mener lærerne bør innta: 

 

Lærer  : Det er å holde kontroll på gruppen tenker jeg. Og prøve å motivere de

    i forkant til det vi skal. Vi er sikkert ikke flinke nok i forhold til det,

    men det er det vi burde ha gjort eller kunne kanskje gjort mer av. 

 
Meg  : Føler du at det er den rollen som forventes av deg? 

 
Lærer  : Ja. 

 
Meg  : Eller er det den rollen du inntar, eller er det begge? 

 
Lærer  :  (Ler). Det er kanskje begge ja. Det er den jeg prøver å innta. Prøver å

   holde de rolige og til å høre etter den som skal snakke eller vise noe.

   Jeg tror jo at de [kunst- og kulturformidlerne] ønsker at gruppen skal

   være konsentrert og rolig og jeg vet at vi ofte ikke klarte det med den

   klassen (…). 

 
Meg  : Men tror du at de [kulturformidlerne] forventer at det er deres jobb? 

 
Lærer  : Ja, det tror jeg. Og noen takler det bedre enn andre. Noen klarer selv

   å få de til å beholde roen ved at de er så fengslende å se på, og at de
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   har små triks. De får samlet de, og konsentrert de. Mens andre blir

   veldig irritert når andre er urolige eller ikke følger med. 

 
Meg  : Har du en forventing til kunstnerne eller kulturformidlerne? 

 
Lærer  : Nei.. det er vanskelig å få alle rolige. Det må bli et samarbeid. At vi er

    med på det, og ikke bare kan stå og se på. At vi kan prøve å roe de og

    få de til å følge med. 

 
Meg  : Hva forventer du fra elevene i den settingen? 

 
Lærer  : Jeg forventer det som ellers i timene at de skal være rolige og høre

    etter når noen snakker. Om det er et annet barn, eller en voksen. Når

    vi kommer et sted og det er folk som skal vise oss noe, og skal lære oss

    noe, og vise respekt ved å være rolig og prøve å høre etter. 

 
Meg  : Hvilken rolle tror du at kunstneren eller kulturformidleren forventer

    av elevene? 

 
Lærer  : Det samme. Rolig og lydhøre barn. Og det er jo ikke alltid det. 

 
Meg  : Synes du at det er riktig å forvente det fra deres side? 

 
Lærer  : Ja, det er i alle fall å prøve å få det til best mulig. Men så spørs det

    om hvordan du takler det når det ikke fungerer slik. Så det er der man

    finner forskjellene. 

 

Læreren sier her at hun ser det som sitt ansvar å sørge for at elevene sitter rolig og er 

konsentrerte. Hun mener også det må til en viss grad av samarbeid mellom lærerne og 

kulturformidlerne for å få dette til. Videre sier hun at noen kulturformidlere er flinkere enn 

andre til å ”fange” barna sin oppmerksomhet og til å takle det at noen ikke følger med. Så 

samtidig som hun erkjenner det ansvaret som kulturformidlerne legger på henne som lærer, så 

ser hun også kulturformidleren som noe medansvarlig for om elevene er konsentrerte og 

rolige. En ”god” kulturformidler er da en som klarer å formidle på en slik måte at de fanger 

barnas oppmerksomhet og på den måten får de til å sitte rolig og følge med. Et eksempel på at 

formidlingen ikke fungerer er i følge den samme læreren når det ” (…) blir for mye teoretisk. 

Mye snakking uten synliggjøring av bilder”. 
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Lærerne sitt ansvar for at elevene ”oppfører” seg som ønsket under en DKS produksjon inntar 

de allerede før elevene forlater skolen, eller rett før de skal delta på en DKS produksjon på 

skolen. Da forteller lærerne hvor elevene skal, hvordan de skal gå på veien dit hvor de skal, 

og hvordan de skal oppføre seg under produksjonen, og så videre. Når elevene er fremme ved 

stedet for DKS produksjonen får de igjen beskjed om å være stille og ”oppføre seg ordentlig”. 

Første gangen jeg fulgte klassen på en DKS produksjon spurte jeg kontaktlæreren om det var 

noe jeg kunne hjelpe til med. Hun sa da at jeg kunne passe på at elevene ”satt skikkelig og var 

stille”, selv skulle hun passe på en elev som hun mente var ekstra urolig og satt seg bak denne 

eleven under hele formidlingsdelen.  

 

Kulturformidlerne ønsker, som vist over, at elevene skal forberede seg og helst også arbeide 

videre med temaet på skolen i etterkant. Den ene av lærerne sa under intervjuet at de pleide å 

forberede elevene, særlig hvis det var lagt opp konkrete oppgaver for det, men at hun ikke 

visste om det hadde blitt gjort noe etterarbeid den tiden jeg hadde vært der på feltarbeid. På 

spørsmål om grunnen til dette svarte hun at ”Det kan være tidsnød, eller andre ting som fyller 

tiden, eller at vi bare tar det [DKS produksjonen] som en opplevelse, aktivitet”. Under 

intervjuet med den andre læreren sa hun ganske bestemt at de alltid brukte å forberede elevene 

i forkant av et DKS møte, og tok ofte i bruk lærerveiledningene fra kulturformidlerne. Selv 

har jeg observert fra svært lite, til ingen, forberedelser for barna før DKS produksjonene de 

har deltatt på de seks månedene jeg gjorde feltarbeid. Det jeg har observert er at elevene har 

blitt fortalt hvor og hva de skal med korte ord dagen før møtet, og samme dag. Jeg har ikke 

observert noen eksempler på at barna arbeider med emner i etterkant av et DKS møte. Det ble 

heller ikke, verken under produksjonene eller på skolen, gått noe videre inn på elevenes 

refleksjoner og assosiasjoner til DKS innholdet. Og i samtaler med lærerne uttrykker de også 

at dette ikke er noe de prioriterer. En av lærerne fortalte at hun så på disse DKS møtene mest 

som ”opplevelser” for elevene, og som en anledning for dem å komme seg litt bort fra skolen. 

Læreren sin oppfatning av at DKS produksjonene mest var for ”opplevelsens” skyld 

samsvarer med intensjonene i Stortingsmeldingen (2007: 1) hvor ”opplevinga” skal stå i 

sentrum. En forståelse av DKS som ikke kulturformidleren hadde, som da mente det var 

”læring” som var det sentrale. Det er tydelig også et skille mellom hva lærerne og 

kulturformidlerne oppfatter at er målet med DKS i tilknytning til det å arbeide videre med 

tema fra DKS i skolen.  
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Lærerens rolle er altså sentral i DKS på flere måter. De tar, som vist over, hovedansvaret for å 

holde elevene rolige og konsentrerte. De velger ut hvilke DKS produksjoner elevene skal få 

delta på og sørger for at dette skjer i praksis. Det er også lærerne som står i posisjon til å 

forberede elevene til de ulike DKS produksjonene, og legge til rette for for- og etterarbeid på 

skolen. Videre vil lærerne kunne formidle til den enkelte DKS produksjonen om det er 

nødvendig å eventuelt legge til rette for nedsatt funksjonsnivå.  

 

Når forventningene ikke samsvarer 

Ut i fra Stortingsmeldingen (2007: 5) kan en som vist over lese at det er skolene som skal 

sørge for at det blir gjennomført for- og etterarbeid, noe som da ikke ble gjennomført. De to 

kontaktlærerne forklarte dette med tidsnød, andre gjøremål, eller at de tok DKS 

produksjonene mest for ”opplevelsens” skyld. Gjennom feltarbeidet kom det store tidspresset 

lærerne har frem og det var mye snakket om på blant annet lærerrommet. Enkelte av kunst- og 

kulturformidlerne hadde heller ikke laget noe program for for- og etterarbeid til den enkelte 

produksjonen. 

 

Misforholdet mellom kulturformidlernes forventninger til lærerne, og hva lærerne gjorde i 

praksis når det kom til for- og etterarbeid, viser til et ”spenningsfylt forhold mellom kultur- og 

opplæringssektorane”(KKD, 2007: 5). Stortingsmeldingen (2007: 5) skriver at det i den 

sammenheng vil være ”(…) naudsynt med eit tydeleg mandat og ei klar arbeidsdeling mellom 

kultur og opplæringssektorane”. I Stortingsmeldingen vises det også til at godt samarbeid og 

en tydelig rolleavklaring i ordningen vil være med å gjøre kunst- og kulturområdet for barn og 

unge sterkere. Et videre mål for DKS i denne sammenheng vil dermed være å utvikle dette 

samarbeidet og rolleavklaringene.  

 

Noen ganger kan det oppstå en liten forvirring mellom elev, lærer og kulturformidler, om 

hvem som skal utøve kontroll over elevene. Elevene er ganske lydhøre overfor læreren, men i 

blant kan de se ut til å ikke vite helt hvem de skal høre på av lærer og kulturformidler.  

 

 Ole Bull 

 Barna står foran arbeidsbenken til fiolinmakeren mens han viser dem hvordan en fiolin lages.

 På benken ligger det trebiter i fine buede former som fiolinmakeren har høvlet av. Noen av

 barna tar opp noen av disse bitene. En av lærerne sier til dem at de ikke får lov til å ta på

 trebitene. Men så sier kulturformidleren at de kan få lov til å ta på dem. Da begynner flere
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 av barna å strekke seg frem for å ta trebiter. Også de som står litt bak presser seg frem for å

 ta noen biter. (Dette skjer samtidig som fiolinmakeren snakker og viser arbeidet sitt). Mens

 barna stod rolig og stille til å begynne med, er de nå i bevegelse og flere snakker. Begge

 lærerne prøver nå å stoppe barna fra å ta trebiter og få dem til å stå i ro og være stille, men

 de overser beskjedene fra lærerne.  

 

Før vi gikk snakket barna ganske strengt til 3-4 av elevene om at de måtte legge fra seg 

trebitene før de gikk videre i utstillingen så de ikke skitnet til. Det tok noe tid før elevene gikk 

med på dette. Et argument den ene gutten kom med var da også: ”Men vi fikk jo lov av hun 

damen”. 

 

Slik jeg tolket denne situasjonen så valgte flere av barna å overse beskjeden fra lærerne og 

heller høre på kulturformidleren av to grunner. For det første så hadde kulturformidleren en 

autoritet fremfor læreren da hun jobbet på stedet, mens læreren var utenfor klasserommet hvor 

de sitter med autoriteten. For det andre sa kulturformidleren at de kunne få lov til å ta på 

trebitene, noe som samsvarte med deres egne interesser. Det ble mer urolig blant barna etter 

dette, for da ville jo plutselig flere kjenne på disse fine, krøllete trebitene. Samtidig så 

undergravde formidleren noe av lærerne sin autoritet. Sett fra formidleren sin side var det 

kanskje nettopp meningen at barna skulle få kjenne på trebitene, at dette var en del av 

opplegget. Denne observasjonen mener jeg viser litt av den uklare posisjonen lærerne kan ha i 

noen DKS møter. Lærerens ansvar er å holde barna rolige og konsentrerte, mens 

kulturformidlerne sitter med autoriteten over lærerne igjen fordi de er ansatte i den aktuelle 

DKS institusjonen/produksjonen og det er de som står for formidlingen. Samtidig gjør slike 

situasjoner det vanskelig for barna å vite hvem de skal høre på. 

 

Jeg vil her også argumentere for at lærerne i møte med DKS faktisk sitter med hovedansvaret 

for barna sin læring i DKS. Hovedansvaret for barna sin læring legges på lærerne av kunst- og 

kulturformidlerne nettopp fordi de er med å pålegge læreren hovedansvaret for å ”holde ro” 

blant elevene i DKS. Dermed så har lærerne implisitt også hovedansvaret for barnas ”læring” 

da ”stille og rolige” elever blir oppgitt som en nødvendighet for at formidlingen skal kunne 

gjennomføres. Det ligger altså noen forventninger til lærerne som de selv er med å innfri ved 

å innta hovedansvaret for den disiplinerende rollen i DKS. Blant både lærerne og kunst- og 

kulturformidlerne ligger det noen forestillinger om hvilke rammer formidlingen må ha for å 

oppnå ”god læring” til elevene. Rammene er da at elevene skal styres gjennom regler og 
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disiplinering til å være ”stille, rolige og konsentrerte”. Hva sier disse forestillingene om den 

”ideelle læringssituasjonen” om formidlingen og rammene i DKS? 

 

 

Rammer og innhold i DKS sin kunst- og kulturformidling  

 
Stortingsmeldingen har mange og abstrakte angivelser for innhold i DKS. Her er noen av dem 

(KKD, 2007: 6): 

 

• Den kulturelle skulesekken skal sikre elevane gode møte med profesjonell kunst og kultur. 

 
• Kunst- og kulturproduksjonar må kvalitetssikrast innanfor faglege, profesjonelle rammer.  

 
• Den kulturelle skulesekken skal omfatte tilbod innan alle kunst- og kulturuttrykka.  

 
• Det skal være variasjon i formidlingsmåtane. Kultursektoren må kontinuerleg arbeide med å 

utvikle og fornye formidlingsmåtane.  

 
• Kulturelt mangfald skal være ein fast og naturleg dimensjon i Den kulturelle skulesekken. 

 

Angivelsene til innhold i DKS går på ”gode møter”, ”profesjonalitet”, ”kvalitet” og ”kulturelt 

mangfald”, i tillegg til at det skal være ”variasjon” i formidlingen. Anvisningene er abstrakte 

og med begreper som ikke er definerte i selve meldingen. Hva ligges i de ulike begrepene? 

Jeg vil ikke komme innpå det konkrete innholdet i hver enkelt produksjon i denne 

avhandlingen, men mer på det generelle innholdet og tendenser som gikk igjen i alle 

produksjonene. Jeg drøfter rammene og innholdet i formidlingen til DKS og hva dette har å si 

for hvilke roller aktørene inntar i implementeringen av DKS. 

 

Jeg har i kapittel 3 illustrert at barna i DKS inntar mye de samme rollene som de gjør i skolen, 

og at deres livsverdener kommer til syne. Videre i dette kapittelet har jeg vist at lærerne og 

kunst- og kulturformidlerne inntar roller i DKS som også samsvarer med den rollen læreren 

tar i klasserommet. Så langt har jeg med andre ord altså illustrert at de ulike aktørene sine 

roller er ganske ”skolelige”. Og jeg vil hevde at de ”skolelige” rollene til de voksne i stor grad 

er med å påvirke til at barna inntar mer eller mindre de samme selvpresentasjonene som de 

gjør i skolen. Hva da med rammene og innholdet i DKS? Er DKS noe nytt og forskjellig fra 

skolen? Gir DKS barna ekstraordinære ”opplevelser” (jfr. KKD, 2007)? På hvilke måter er 
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DKS noe annet enn skolen, og på hvilke måter er ordningen ikke det?  

 

”Jakten på det riktige svaret” og faglig læring 

Jeg vil nå vise til empiri som illustrerer formidlingen i DKS. Kulturformidleren formidler her 

til elevene om skulpturen av en naken dame. 

 

Skulpturtur 

Kulturformidler : Men hva er denne skulpturen symbol for?  
 
Hassan  : Hun er feit!  
 
Fahim  : Skikkelig svær! Puppene ser ut som appelsin.  

 
Gulled sier seg enig med Fahim og Hassan. Flere av barna ler og følger opp med kommentarer 

som ”æsj” og ”den var ekkel”.  

 
(Under resten av tiden vi står ved denne skulpturen fortsetter flere av guttene å le og snakke om 

puppene på skulpturen. Berit snakker til dem flere ganger, kulturformidler veksler mellom å 

snakke til dem og overse dem når de snakker og ”tuller” seg i mellom.) 

 
Kulturformidler : Ja, hun er litt stor. Men hva er hun symbol på? 
 
(Ingen som svarer.)  
 
Kulturformidler : Hun er symbol på velferd. En kan se at hun er rik og har det godt.

    Hvordan ville hun sett ut om hun var symbol på fattigdom? 

 
Helene  : Da ville hun vært tynn og sittet litt sånn bøyd.   
 
Kulturmidler  : Ja, da hadde hun vært tynn og sittet litt sånn fremover!! Hva tror dere

    denne skulpturen er laget av da? 

 
Noen svarer stål og jern. Da svarer kulturformidler ”Nei” og ser på elevene som om hun venter på 

andre svar.  

 
Penny  : Metall.  
 
Kulturformidler : Nei. (Dunker på skulpturen). Den er hul inni, hører dere? Den er laget

    av bronse.  

 
Carlos  : Men hvorfor er den grønn?  
 
Kulturformidler : Fordi bronse blir grønn når den får vann på seg. 
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Ella  : Se de lange tærne! 
 
Kulturformidler : Hvordan tror dere folk i Bergen reagerte når de fikk denne skulpturen

    til Bergen? 

 
Flere av elevene : Vet ikke.  
 
Kulturformidler : Hvordan reagerte dere? 
 
Hassan  : Vi syntes den er ekkel.  
 
Gulled  : Ja, og feit!  
 
Kulturformidler : De syntes det var rart at hun var naken sant… 
 
Penny  : Folk ble sjokkert. 
 
Kulturformidler : Ja!! De ble sjokkerte. Folk var ikke vant til nakne skulpturer.  

 

Her står kulturformidleren foran barna og gir dem informasjon om skulpturen Måten det 

formidles på er veldig lik den undervisningen som skjer i skolen, samtidig som den også ikke 

er det. Det som er forskjellig, er at barna her er tatt ut av klasserommet og får se den fysiske 

gjenstanden som er utgangspunktet for formidlingen. Samtidig formidles det av en person 

som har kunnskap direkte knyttet til kunstfeltet. Men som i undervisningen i klasserommet 

veksles mellom at kulturformidleren underviser elevene om et tema og at elevene blir stilt 

spørsmål der ”jakten på det riktige svaret” er en del av undervisningen. Om ikke barna 

kommer med det ”riktige” svaret så søker kulturformidleren å lede dem inn på det eller røper 

det selv. Denne formidlingsformen krever, og oppnår i dette tilfelle, deltagelse fra barna. Det 

er gjerne bare ett svar som er det ”riktige” svaret, og det er kanskje grunnen til at det stort sett 

er nettopp der ”riktige” svaret som får positiv tilbakemelding. Uttalelsene fra ”De aktive 

spøkefulle” elevtypene om at skulpturen er ekkel blir sett på som forstyrrende av lærerne og 

kulturformidleren og elevene blir dermed snakket til med streng stemme og bedt om å være 

stille. ”Den ukonsentrerte bråkmakeren” blir også snakket strengt til når de følger opp med 

latter og snakker høyt til andre medelever. Svarene fra ”Mønsterelevene” går derimot mot det 

svaret kulturformidler søker og dermed får de den positive tilbakemeldingen. Som når 

kulturformidleren sier muntert ”Ja!” til Nina og Penny når de svarer riktig på spørsmålet. I 

tilfellet illustrert over gjør likevel kulturformidleren til en viss grad også de ”gale” svarene 

relevante. Når kulturformidleren spør hvordan elevene tror skulpturen ble mottatt da den kom 

til Bergen så spør hun hvordan elevene selv hadde reagert da de så den og knytter da Fahim, 

Hassan og Guled sine uttalelser til det ”riktige” svaret. Når noen av guttene sier at de synes 
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skulpturen er feit og ekkel, så knytter kulturformidleren svaret til det at folk på den tiden også 

hadde reagert på at skulpturen var naken. Det virker som om denne ”gjetteleken” er en utbredt 

undervisningsteknikk i skolen, som så har blitt videreført i DKS. 

 

Kontinuitet til undervisningen i klasserommet er det også på den måten at elevene her skal 

”lære” noe, det er et tydelig læringsaspekt i formidlingen. I målene til DKS står det at det skal 

tas hensyn til læreplanen (KKD, 2007: 5), og i intervjuene med de ulike kulturformidlerne kan 

de fortelle at de legger produksjonene opp etter læreplanen. Som vist i første kapittel, og i 

flere eksempler gjennom avhandlingen, har de ulike produksjonene inneholdt blant annet 

tema som musikk- og kunsthistorie, norsk middelalderhistorie, arkitektur og byplanlegging i 

Bergen. Barna har også fått møte produksjoner som går på realfagene. I intervjuene med 

lærerne blir produksjonene som går på realfag referert til som de nærmest knyttet til læreplan 

og alderstrinn.  

 

Også i de praktiske delene av DKS produksjonene ligger det et læringsaspekt. Som under Vår 

med Astrup hvor elevene ble instruert i hvordan disponere bildet, og ble utdelt primærfargene 

for å lære seg hvordan blande andre farger ut fra disse. Også under besøket av den afrikanske 

musikeren var det en instruert praksis for barna: 

  

 Afrikanske trommer 

Barna sitter på stoler i en halv sirkel mens musikeren står foran dem og spiller trommer. Etter 

hvert spiller han også fløyte mens han danser. Barna ler når han vrikker på rumpen. Dansen og 

trommingen fortsetter en stund og så får alle, barn og voksne, spille på trommene hans. Noen 

er først sjenerte og vil ikke, men til slutt har alle spilt hver sin gang. Barna skal også få danse 

og alle blir bedt om å reise seg og finne en å danse sammen med. Trommemannen viser så 

trinnene i dansen, så spiller han på trommene mens elevene danser slik de har blitt instruert.    

 

Formidlingsformen i DKS har variert lite fra produksjon til produksjon. De fleste har hatt den 

samme undervisningsformen hvor kulturformidleren underviser i et tema, har ”jakten etter det 

riktige svaret” og avslutter med en praktisk del hvor det da ligger føringer for gjennomførelse.  

Samtidig er det også et fremtredende faglig læringsaspekt i de fleste av produksjonene når det 

kommer til historie og uttrykk innen kunst og kultur. Hvilke andre læringsaspekt ligger det i 

DKS sin formidling? 
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Å betrakte, vurdere og snakke om kunst  

I tillegg til det faglige læringsaspektet skal barn gjennom DKS også ”(…) danne grunnlag for 

deira eigne kreative aktivitetar og evne til å vurdere ulike kunst og kulturuttrykk” (KKD, 

2007: 1). Barna skal lære hvordan betrakte, vurdere og snakke om kunst og kultur.  

 

(…) kunst har jo et helt eget språk som man ikke tenker på. De lærer jo ulike begreper. 

Performance. Installasjon. Skulptur. De ulike begrepene som ligger i kunsten blir jo en viktig 

læring. Som ikke er så understreket læring, men som blir på en måte en del av det vi snakker 

om. Og etter hvert merker jeg at de begynner å bruke de begrepene. (Kulturformidler). 

 

I følge kulturformidleren så er det et læringsaspekt i DKS også når det kommer til det å kunne 

snakke om kunst- og kulturuttrykk. I intervjuene med de tre andre kulturformidlerne uttaler de 

seg også i denne retning. Det er i følge dem viktig å ha et språk en kan bruke for å vurdere 

kunst og kultur, men som kulturformidleren sier, så er det ikke er alltid en så ”understreket” 

læring. I de produksjonene jeg har sett så ligger de ulike begrepene implisitt i formidlingen, 

men andre ganger er det mer eksplisitt, som eksempelet under viser:  

 

Geometriske former 

Barna blir bedt om å sette seg i noen trapper i inngangspartiet. Kulturformidleren snakker om 

hva de skal få se i dag, og forteller om kunstneren bak utstillingen. Hun forteller at kunstneren 

ville lage en stor firkant som skulle ha en størrelse som gjorde at den akkurat kunne komme 

inn i [kunstinstitusjonen] og inn i rommet hvor den skulle utstilles. Ut i fra dette tok 

kulturformidleren opp hva som kunne være kunst, og forklarte at i denne utstilingen så var 

også det at kunstneren (med hjelpere) bar kunstobjektet inn i utstillingslokalet. At det å gå inn 

i et rom også kunne være kunst.  

 

I samtale med tre av jentene om denne produksjonen kommer det frem at de husker akkurat 

hvordan kulturformidleren snakket om hva ”kunst” er for noe. 

 

Meg : Hva var det som var spesielt med den store isoporfirkanten de hadde der da? 
 
Penny :  Å bære han inn i rommet og så at det var hvit til de hvite veggene.  
 
Ella : Og så det å gå var en del av det. Og si hvordan man fikk den inn i rommet.

 Det var en del av kunsten. 

 
Penny :  Ja.  
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Intervjuet viser at barna gjennom DKS kan utvikle en forståelse for hva kunst er som er i tråd 

med den kunstforståelsen som formidles gjennom DKS. I kapittel 2 illustrerte jeg hvordan 

”Mønstereleven” gjerne hadde tilegnet seg begreper og fortolkningsrammer som var i tråd 

med lærernes og kunst- og kulturformidlernes, noe som igjen illustreres ut fra samtalen over 

da alle jentene i intervjuet tilhører ”Mønstereleven” som elevtype. Hvordan betrakte, vurdere 

og snakke om kunst- og kulturuttrykk henger sammen med den kulturelle kapitalen barna har 

med seg hjemme fra, eller den er tillært gjennom skolen og DKS.  

 

Lyd og kropp i kunst- og kulturinstitusjonene 

Det ligger også et læringsaspekt i DKS når det kommer til det å bevege seg på kunst- og 

kulturinstitusjoner. Da barna satt i trappen under produksjonen Geometriske former avsluttet 

kulturformidleren med å si at de ikke fikk ta på veggene, at de måtte rekke opp hånden og 

være stille og ikke løpe. Slike beskjeder får elevene ved de fleste DKS produksjonene.  

 

Vår med Astrup 

Barna blir bedt om å sette seg ned i en trapp i inngangspartiet på kunstmuseet før de får gå inn 

i selve utstillingen. Kulturformidler begynner med å spørre barna om hvilke tre regler de tror 

må følges her på museet. Flere rekker ivrig opp hånden for å svare. De gir svar som: ”vi må 

rekke opp hånden når vi vil si noe”, ”være stille”, ”ikke rope” og ”ikke løpe”. Kulturformidler 

bekrefter at dette er helt ”riktige” regler og ligger til en siste regel; at de ikke må komme borti 

veggene fordi da kan bildene falle ned og veggene bli skitne. 

 

Barna blir fortalt hva de ikke skal gjøre og hvordan de skal bevege seg på de ulike kunst- og 

kulturinstitusjonene. Kan en se på dette som en forberedelse til det å bli kunst- og 

kulturkonsumenter som voksne? Samtidig er det verdifulle gjenstander til stede på flere av 

institusjonene og det blir viktig at ingen kommer til å ødelegge noen av disse gjenstandene. 

Gjennomgangene av normer og regler er også mye lik de reglene barna må forholde seg til i 

skolen når det gjelder å rekke opp hånden for å svare, sitte stille, ikke løpe og ikke snakke 

høyt eller når en ikke har blitt bed om å snakke. På den måten viser formidlingen i DKS igjen 

til en kontinuitet til klasserommet. Det at elevene under Vår med Astrup vet hvilke regler som 

gjelder viser at dette er regler barna er kjent med, da både fra skolen og fra andre møter med 

kunst- og kulturinstitusjoner gjennom DKS.  Jeg vil gå videre inn på disse gjennomgangene 

av reglene for hvordan handle under DKS som disiplinering i kapittel 5.  
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Rammer for samhandling 

 
I DKS, som i skolen, styres samhandlingen av noen regler, samværet er obligatorisk og det 

ligger et læringsaspekt, eller et formål om læring, i samhandlingen. Det ligger altså til grunn 

noen reguleringer for hvordan samhandlingen skal foregå, hvilke roller den enkelte skal innta, 

og hvordan den enkelte skal handle overfor hverandre.  

 

Begrepet ramme (”frame”) hos Goffman (1974) beskrives som en slags definisjon av en 

situasjon fordi det i samhandlingssituasjoner eksisterer noen faktorer som definerer 

situasjonen. Måten menneskene i samhandlingssituasjonen viser hvem de er, deres 

selvpresentasjoner, er bestemt av rammen for samhandlingssituasjonen og menneskene som 

deltar (Goffman, 1974). I følge Goffman (1974) er rammen, som definerer situasjonen, med å 

gi retningslinjer for hvordan en bør handle, og hvordan en ikke skal handle. Eller sagt på en 

annen måte; rammen gir retningslinjer for passende selvpresentasjoner og hvilke normer en 

bør følge. Dermed kan det heller ikke eksistere samhandling uten en oppfatning av hvilke 

rammer samhandlingen skjer innenfor. Rammen er en konstruksjon av den sosiale virkelighet 

som deltagerne i samhandlingen søker å handle etter (Goffman, 1992).  Innenfor en 

rammeanalyse er dermed mennesket styrt av normer og regler, samtidig som det er en bevisst 

aktør; vi handler etter noen retningslinjer, samtidig som vi er bevisste aktører som søker å 

innta en passende rolle. 

 

Hvordan kan Goffman (1974) sin rammeanalyse brukes på analysen av implementeringen av 

DKS og av den samhandlingen som skjer mellom aktørene i dette møtet? Goffman (1992) sitt 

rammebegrep viser kanskje til en mer spontan type samhandling, og ikke til samhandling 

innenfor organiserte rammer som i skolen og i DKS. Jeg vil likevel argumentere for at 

begrepet ramme kan brukes i denne sammenheng. DKS er en ordning som skal gir barn og 

unge møter med en organisert og systematisk kunst- og kulturformidling. Barna er i skolen 

kjent med rammene for den samhandlingen som skjer der, de vet hvilke normer og regler som 

gjelder, og hvilke selvpresentasjoner og handlinger som er passende og forventet innenfor 

denne rammen. Ettersom rammene i formidlingen og de voksne sine selvpresentasjoner er 

mye lik rammer og roller i skolen, vil barna i DKS innta de samme elevtypene som i 

klasserommet fordi de i DKS møter den samme samhandlingsrammen. Barna vil handle ut i 

fra de ”skoleaktige” rollene som lærerne og kunst- og kulturformidlerne inntar og dermed vil 

de bli påvirket til å innta store deler av elevrollen også i møtet med DKS. Grunnen til at også 
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lærerne og kunst- og kulturformidlerne inntar samme rolleopptredener som finnes i skolen 

kan ha med det sterke læringsaspektet som ligger i DKS, i tillegg til forestillingene om hva 

som må til for å få en ”god” formidling; nemlig ”stille, rolige og lydhøre” elever.   

 

Goffman (1974) skriver i introduksjonen av Frame Analysis at han ikke er opptatt av sosial 

organisering og sosial struktur, men av organiseringen av erfaringene menneskene har i sitt 

sosiale liv. Rammene som ligger i sosial samhandling mellom mennesker er til stede i en gitt 

situasjon, og hjelper å forstå hva som skjer i den enkelte samhandlingssituasjonen ut i fra en 

felles forståelse blant deltagerne. Rammen har dermed betydning for hvordan en forholder seg 

til en samhandlingssituasjon. Begrepet rammeanalyse bruker Goffman (1974) for å vise til 

undersøkelser av organisering av erfaring. Er de strukturelle rammene i DKS et resultat av 

erfaringer med barn og unge i læringssituasjoner? En organisering av erfaringer fra 

samhandlingssituasjoner innenfor en læringskontekst som da brukes av kunst- og 

kulturformidlerne og som retningslinjer for formidling av kunst- og kulturuttrykk? Samt en 

konsekvens av hvordan en ser på barn og barndom hvor disse skal utvikles til å bli 

kompetente voksne kunst- og kulturbrukere? Kan roller, rammer og innhold i DKS henge 

sammen med forståelser av barn og barndom? Jeg vil komme nærmere innpå noen av disse 

spørsmålene i det avsluttende kapittelet. 

 

 

Konklusjon 

 
Jeg har til nå illustrert og argumentert for at rollene de ulike aktørene inntar i DKS på mange 

måter er skolelig, samt at rammene i formidlingen er veldig lik rammene for undervisningen i 

skolen. Også det sterke læringsaspektet i formidlingen er med å heve min tolkning av DKS 

som ”skolelig”. Fordi roller og selvpresentasjoner mennesker inntar i samhandlingssituasjoner 

er relasjonelle så vil de ulike aktørene sine roller være påvirket av hverandre. Fordi det er de 

voksne som sitter med definisjonsmakten i DKS så er deres syn på barna som ”lærende 

elever” med å påvirke at barna inntar rollen nettopp som elev. Vektleggingen av barna som 

det lærende barnet, eller eleven, er med å påvirke at barna inntar roller og selvpresentasjoner 

som ulike elevtyper også i møtet med skolen. Da enten som ”Mønstereleven” som følger 

normer og regler, ”Den aktive spøkefulle” som vil fortelle mye og ikke følger reglene, ”Den 

ukonsentrerte bråkmakeren” som ikke deltar i undervisningen og opptrer ”forstyrrende” og 

”Den sosialt forsiktige” som også følger reglene, men som ikke er sosialt deltagende. De som 
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ikke klarer å følge språket og læringskulturen i skolen følger heller ikke språk og 

læringskultur i DKS, og de som har nedsatt funksjonsnivå møter de samme utfordringene i 

DKS som i skolen. Utfordringer og positiviteter barna møter i skolen møter de dermed også i 

DKS. 

 

I sin analyse av DKS viser også Lidén (2004) til dette sterke læringsaspektet og til 

kontinuiteten til klasserommet. Hun oppgir blant annet at målet om lokal forankring i DKS 

kan være en medvirkende årsak til at det er en dreining mot det pensumrelaterte, i tillegg til en 

tendens til at lærerne i sine valg av produksjoner motiveres av ”oppdragende” begrunnelser. 

Lidèn (2004: 48) argumenterer her for akkurat det samme jeg gjør her; nemlig at flere av 

tilbudene i DKS har skolen som ramme i formidlingen, og videre at dette gjenspeiles blant 

annet i at det er barnas rolle som elever som understrekes i møtet med DKS. ”Formidlingen 

rettes inn mot en kategori mer enn enestående individer, noe som kan styre hva slags form 

kunstmøtet og dialogen får” (Lidén, 2004: 28). Dette kan være problematisk fordi det er 

”opplevelsen” og kunsten i seg selv som skal vektlegges, fremfør læring, samt at kunst- og 

kulturarbeiderne ikke skal erstatte lærerens rolle (KKD, 2007: 5).  

  

Selv om det er læring og elevrollen som er i fokus under DKS sine produksjoner så kommer 

likevel flere av barnas bakgrunn, erfaringer og kulturelle kapital til syne i møtet med DKS og 

dens lærende og disiplinerende struktur. Deres ulike tolkninger og selvpresentasjoner av 

elevrollen viser også at de er bevisste aktører og har handlingskraft. I neste kapittel vil jeg 

drøfte hvorvidt rammene i DKS setter premisser for barnas deltagelse, og hvordan en kan 

tolke barnas deltagelse som motstand mot de voksne sin maktutøvelse. Hvilke mulige 

handlingsrom har barna skolen og DKS som kunnskapsformidler og disiplinerende 

institusjon? 
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5 

Den fengslende skolesekken18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er flere ulike politiske og økonomiske interesser som møtes i skolen. Som nevnt i kapittel 

1 er DKS et kulturpolitisk tiltak satt i gang for å blant annet gi barn og unge like muligheter til 

å oppleve kunst og kultur, samtidig som det er et tiltak for å fremheve Norge internasjonalt 

som en ”kulturnasjon” (KKD, 2007: 1). Målene til DKS kan sees som politisk formulerte 

strategier for å drive samfunnet i en bestemt retning, slik som med skolens generelle læreplan, 

hvor demokrati og konkurransedyktighet på et internasjonalt plan står på dagsordenen19.  

 

Det er lovbestemt i Norge at barn og unge skal gå på skolen, og en kan se på skolen som en 

statlig institusjon som utøver makt over barn og unge gjennom kunnskapsformidling og 

disiplinering. Skolen kan sees som en disiplineringsinstitusjon der barn og unge formes og 

oppdras, og på denne måten er maktrelasjonene sentrale i skolehverdagen. Skolen er et middel 

for å nå lovformulerte målsettinger, og disiplinering står sentralt i denne prosessen. DKS er i 

denne sammenheng et resultat av Kunnskapsløftet hvor det settes som mål at alle elever skal 

tilegne seg en rekke ”grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i 

kunnskapssamfunnet”20. Gjennom DKS skal da elevene tilegne seg en rekke verdier som det 

etterspørres i næringslivet, og på denne måten er DKS med å skape fremtidig arbeidskraft. Og 

som jeg argumenterte for i forrige kapittel er læring og disiplinering sentralt i DKS. 

                                                 
18

 Takk til Mette Svenske og Jan-Kåre Breivik i prosjektgruppen for idéen til denne overskriften. 

19http://www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf  

20 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet/hva-er-
kunnskapsloftet.html?id=86769 
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Når jeg nå skal tilnærme meg skolen og DKS som disiplineringsinstitusjoner vil jeg ta i bruk 

Michel Foucault sitt maktbegrep hvor alle relasjoner kan tolkes som maktrelasjoner; ”Power 

relations are rooted in the system of social networks” (Foucault, 1983: 224). Makt er over alt, 

ikke som en struktur eller substans, og ikke i noens besittelse, men eksisterer kun idet makten 

utøves (1983: 219). Maktrelasjoner er handlinger overfor andres mulige handlinger med sikte 

på å begrense, eller umuliggjøre, deres mulige handlinger (Foucault, 1983). Foucault forstår 

skolen som utøver av en rekke praksiser og teknikker for produksjon av individer mot et 

bestemt mål, og som et viktig ledd i staten sin subjektivisering av individet (Hermann, 2005: 

84, Foucault, 1983). Jeg har argumentert for at DKS kan oppfattes på samme måte ut fra 

Stortingsmeldinger og Kunnskapsløftet.  

 

Jeg vil videre i dette kapittelet ta for meg makt og disiplinering i DKS og se nærmere på 

barnas reaksjoner. Hvordan er disiplineringsteknikkene i skolen videreført i DKS og på 

hvilken måte? Og hva er barnas kommentarer og handlinger overfor den autoriteten og 

konteksten som settes av de voksne? Jeg vil starte med å vise hvordan kan forstå lærerne og 

kunst- og kulturformidlernes handlinger overfor barna som disiplinering og maktutøvelse. 

Videre vil jeg drøfte hvorvidt flere av barnas handlinger kan sees som motstand mot de 

voksne sin maktutøvelse.  

 

 

Makt og disiplinering  

 
I kapittel 3 viste jeg gjennom en rekke empiriske eksempler hvordan barnas erfaringer og 

kunnskap slo i gjennom i møtet med DKS, hvordan lærerne og kunst- og kulturformidlerne 

håndterte dette og hvilke roller barna inntok. Lærerne og kunst- og kulturformidlerne 

uttrykket at de opplevde enkelte av barna sine handlinger som ”forstyrrende” for 

formidlingen. Som oftest ble barnas refleksjoner og kommentarer forsøkt stoppet, eller 

avsluttet, mens noen ganger ble det gjort forsøk på å regissere utsagnene inn i det som ble 

formidlet. Også når barna bevegde seg for fort, snakket for høyt, eller rørte ved noe de ikke 

fikk lov å røre, ble det gjort forsøk på å stoppe dem. Regler, både i skolen og i DKS, kan sees 

også som tiltak for å hindre uønsket adferd fra barna sin side. Tiltakene som ble utført fra 

lærerne og kunst- og kulturformidlerne kan sees som utøvelse av makt og disiplinering 

overfor barna for å begrense eller umuliggjøre deres handlinger. Som jeg viste i kapittel 3 så 



 83 

hadde de fleste DKS produksjonene gjennomganger av reglene før formidlingen startet, 

samtidig som også lærerne presiserte reglene før klassen skulle på en produksjon. Jeg har 

videre argumentert for at det er det samme kravet i DKS, som i skolen, om å sitte stille og 

arbeide, lytte og delta, og ikke snakke før en blir spurt om å snakke. Det er en bestemt adferd 

som skal fremmes og dette skjer gjennom en institusjonalisering av den menneskelige adferd i 

blant annet skolen (Foucault, 1999: 28, 165), og i DKS ut i fra mine argumenter om at DKS 

har videreført skolens roller, rammer og disiplineringsteknikker.  

 

Gjennom gjentagelser av regler og handlingsmønstre i skolen etableres det en struktur i 

barnas skolehverdag med den tanke at gjentagelsene skal fungere slik at barna etter hvert gjør 

det som er forventet av dem uten at de blir bedt om det på forhånd. Foucault (1999: 179) viser 

til at de nye maktteknologiene bygger videre på ”panopticon” fengselet, som var en tvangløs 

form for utøvelse av makt hvor prinsippet var selvovervåking. Et prinsipp om at mennesker 

gjennom overvåking blir selvdisiplinerende individ. I skolen skjer denne disiplineringen og 

overvåkingen blant annet gjennom rommets struktur, standardiserte skjema for måling av 

elevenes ferdigheter, hierarkisering gjennom karakterer og prestasjoner, ekskludering av 

mennesker på grunn av adferd (f eks henvist til spesialklasser) (Hermann, 2005: 87). Jeg vil 

videre illustrere noen sentrale disiplinerende tiltak som fant sted i DKS, samtidig som jeg 

også viser til hvordan slike tiltak ble utført i skolen for å illustrere argumentet mitt om at DKS 

har videreført en rekke av skolens disiplinerende teknikker. 

 

Rommets struktur og plassering av aktørene i rommet 

Barna i den ene klassen satt i starten av feltarbeidet med pultene i en ”hestesko”21. Denne 

ordningen ble etter hvert endret til at barna ble plassert i rekker, én og én. I den andre klassen 

satt barna i rekker hele tiden, men to-tre av barna satt med pultene sammen i rekken. Jeg 

observerte at det ikke var tilfeldig hvem av elevene som ble satt ved siden av hverandre i 

disse rekkene. Lærerne prøvde å plassere barna slik at de som ofte kommuniserte med 

hverandre i timen ikke satt sammen. Om noen forstyrret advarte læreren om å flytte elevene 

fra hverandre om ikke forstyrrelsene opphørte innen kort tid, med påfølgende store protester 

fra de det gjaldt når de faktisk ble flyttet fra hverandre. De som lovet å være stille fikk sitte 

ved siden av hverandre om de klarte å holde dette løftet. Barna foretrakk å sitte sammen med 

de samme som de oppholdt seg med utenfor klasserommet, samtidig var det også noen de 

                                                 
21

  Skrivepultene er plassert i en firkant hvor den ene siden mangler og der står kateteret.   
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ikke ville sitte ved siden av. Særlig var det flere som ikke ville sitte sammen med de barna 

som inntok ”Den sosialt forsiktige” elevtypen. De som ble plassert sammen med denne 

elevtypen kunne uttrykke høyt misnøye med dette og sa det var ”kjedelig” å sitte med den 

personen. Grunnen til dette var knyttet til den elevtypen de inntok og at de ikke deltok like 

mye i lek og samspill som de andre barna gjorde.   

 

Klasserommet 

I dag bestemte kontaktlæreren seg for å atter en gang flytte på elevene da det var så mange 

uroligheter i timene. Flere av barna ble sinte og oppgitt over at de måtte flytte seg fra den de 

satt ved siden av. Karl (”Den aktive spøkefulle”) var en av dem som hadde kommunisert mye 

med personen han satt ved siden av, og måtte nå flyttes på. Da læreren sa at Karl skulle sitte 

sammen med Linda (”Den sosialt forsiktige”) sier Karl høyt: ”Å nei!”, og lover at han fra nå 

av skal være stille i timen. Lovnaden til Karl hjelper derimot ikke og han må sette seg sammen 

med Linda.  

 

Ved å sette barna i rekker får lærerne mer oversikt over hva de foretar seg, og plasseringen 

blir også brukt strategisk for å unngå forstyrrelser og oppnå mest mulig lydhøre og deltagende 

elever. Foucault (1999, 1983) viser til det å plassere barna i rekker i klasserommet som en 

teknisk disiplinering som gjør det mulig for lærerne å kontrollere dem. Også det at læreren er 

høyere, og ofte står, gir læreren en mer fysisk oversikt. Gjennom denne organiseringen av 

rommet blir skolen en ”maskin” som bevokter, lager hierarkier og utdeler belønninger, samt 

at den garanterer lydige individ og utnytter tiden og kroppens bevegelser mer økonomisk 

(Foucault, 1999). Som Foucault (1999) argumenterer for ble denne fysiske organiseringen av 

barna også en måte å lage hierarkier blant elevene i klassen, i tillegg til at den fungerte som en 

måte å utdele straff og belønning på. De barna som opptrådte lydig og fulgte reglene fikk sitte 

sammen. Mens de barna som ikke fulgte reglene, bevisst eller ubevisst, ble flyttet fra 

hverandre og måtte eventuelt sitte sammen med noen de ikke ønsket å sitte sammen med. 

Ettersom Linda er av ”Den sosialt forsiktige” elevtypen ble hun, gjennom lærerens romlige 

organisering, brukt strategisk ved at læreren plasserte barna som snakket i timen ved siden av 

henne for å oppnå ”ro og orden”. Og gjennom denne ordningen ble det også synlig hvor ”Den 

sosialt forsiktige” elevtypen var innenfor det sosiale hierarkiet i klassen da det ble protestert 

fra de barna som måtte sitte ved siden av barn som inntok som denne elevtypen. Plasseringen 

av barna i oversiktlige rekker var også en hierarkiserende disiplineringsteknikk på den måten 

at det var lettere for lærerne å se hvem som ”oppførte” seg og ikke, og videre gi belønning 
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eller sanksjoner. Jeg kommer mer inn på denne hierarkiseringen som teknikk under. 

 

Også under DKS ble barna ved flere anledninger plassert i rekker: 

 

Vintermåned 

Gruppen Vintermåned skal ha konsert i skolens gymsal. Barna får beskjed om å gå klassevis 

inn i salen, først 1. klasse slik at de får plassert seg på radene fremst mot scenen, og så de 

påfølgende klassetrinnene. Jeg stiller meg bakerst i gymsalen og observerer. Barna kommer 

inn i salen og setter seg på stolene som er stilt opp i fine rekker foran scenen. Enkelte av barna 

blir fulgt av en lærer helt bort til en stol de får beskjed om å sette seg på, og noen ser ut til å 

protestere mot dette. Etter hvert som barna har kommet seg på plass stiller lærerne seg bak 

stolrekkene. Da det er flere barn som ikke sitter helt stille på stolen, eller som kommuniserer 

med sidemannen, så går flere av lærerne stadig frem og snakker til dem, eller legger hånden 

bestemt på elevens skulder for å få ham/henne til å sitte ned. Konserten begynner. Noen av 

barna deltar på noen av sangene. Særlig ivrig er barna under sangen Fader Jakob, men de som 

reiser seg får raskt en hånd på skulderen.    

  

Vår med Astrup  

Under den praktiske delen av produksjonen blir barna plassert ved hver sin pult i rekker foran 

kulturformidler. Kulturformidleren forklarer barna hvordan de skal gå frem samtidig som hun 

viser ved å male på et ark foran forsamlingen. Før barna får begynne, sier kulturformidleren; 

”Jeg har bare én regel til dere, og det er at dere maler bakgrunnen først med farge over hele 

arket og MASSE himmel.” Videre forteller hun at de så kan male detaljene i bildet, og at det 

må være landskap de maler. Men flere av barna ville ikke male bildet sitt på denne måten, og 

startet gjerne med detaljene. Ettersom lærer og kulturformidler gikk rundt og ”sjekket” i 

rekkene hvordan barna malte bildet sitt, så ble forsøkene på å male bildet på ”feil” måte raskt 

oppdaget, og de ble bedt om å først male hele bakgrunnen. 

 

I de produksjonene jeg viser til over blir det å sette elevene i rekker en måte å opprettholde 

oversikt og utøve kontroll over dem. Når barna sitter i rekker blir de, som i henhold til 

Foucault (1999), mer leselige og kontrollerbare. Om enkelte av barna reiser seg under 

konserten blir dette rakst oppdaget og barnet blir gitt beskjed om å sette seg igjen. Under den 

praktiske delen av Vår med Astrup gjør denne måten å plassere elevene det også lettere for 

kulturformidleren å gå rundt til elevene for å se om de maler på den instruerte måte, samt det 

blir enklere å oppdage om det er noen av barna som ønsker hjelp til oppgaven.  
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Under de produksjonene jeg viser empiri fra over har verken lærerne eller kunst- og 

kulturformidlerne vært med å bestemme hvor alle barna skal sitte. Derimot har kunst- og 

kulturformidlere under andre DKS produksjoner spurt om ikke læreren kan samle barn som 

fungerer bra sammen når det har vært oppgaver hvor de skal samarbeide. Et eksempel på dette 

var under den praktiske delen av Bydetektivene slår til når elevene skulle bygge søyler med 

små treklosser. Begrunnelsen fra kulturformidlerne er at det er læreren som kjenner barna best 

og vet hvem som fungerer godt sammen. 

 

Over viser jeg at DKS disiplinerer gjennom rommets struktur, særlig i de tilfellene der det 

brukes undervisningsrom, eller ved skolebesøk. Men også plasseringen av de ulike aktørene i 

rommet er en disiplinerende teknikk i DKS. Barna må som oftest sitte på stoler, eller på 

gulvet, mens kunst- og kulturformidleren står foran dem og lærerne bak dem. Slik er barna 

hele tiden under de voksnes overvåkende blikk.  

 

Regler og sanksjoner 

Innføring av regler, med påfølgende sanksjoner om reglene ikke blir opprettholdt, er en av 

flere måter lærerne utøver kontroll og disiplinering i skolen. Regler og sanksjoner er altså en 

form for disiplinering, en disiplineringsteknikk hvor skolen prøver ut ulike tiltak for å få 

barna til å handle på ønskelig måte. Som regel var sanksjonene at barna ble sett på med et 

strengt blikk og snakket til med streng stemme om de ikke fulgte reglene. Om ikke disse 

sanksjonene fungerte ble barnet/barna som brøt med reglene vist til inspektøren. Et annet 

disiplinerende sanksjoneringstiltak som ble satt i gang av lærerne under feltarbeidet var at de 

barna som ikke fulgte reglene ikke fikk delta på aktiviteter som klassen som helhet skulle 

være med på, som for eksempel å dra på VilVite22. Barna var spesielt positive til VilVite og 

det ble da antatt at det nettopp av den grunn ville være et tiltak som gjorde at alle barna ville 

”oppføre seg”. 

 

Som jeg har vist i de foregående kapitlene blir det også satt regler for barna sin adferd i DKS. 

Regler og sanksjoner er altså en disiplinerende teknikk i DKS og utførelsen av disse 

teknikkene er mye lik slik de utføres i skolen. Barna som bryter reglene sanksjoneres ved at 

de får et strengt blikk eller blir snakket strengt til av de voksne, og om de har gjort større 

regelbrudd risikerer de større sanksjoneringer som å måtte gå til inspektøren, eller de mister et 

                                                 
22

 VilVite er et opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. (http://www.vilvite.no/). 
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gode som er blitt lovet hele klassen om de ”oppfører seg”.  Kunst- og kulturformidlerne har 

da regler som de forventer at barna skal følge. Om ikke de følges griper kunst- og 

kulturformidlerne inn og snakker strengt til barna. Lærerne tar som vist i kapittel 4 største 

delen av denne sanksjoneringen i DKS, og siden reglene for barna gjelder også utenfor skolen 

kan læreren sanksjonere barna også tilbake på skolen i etterkant av en DKS produksjon.  

 

Hierarkisering  

DKS bruker også hierarkisering som en disiplinerende teknikk ved at for eksempel 

”Mønstereleven” premieres med positive tilbakemeldinger på utsagn og prestasjoner, mens 

”Den aktive spøkefulle” og ”Den ukonsentrerte bråkmakeren” møtes med strenge blikk og 

sanksjoner fra lærerne og kunst- og kulturformidlerne. ”Den sosialt forsiktige” blir i DKS mer 

eller mindre usynlig fordi de er stille. Fordi de verken svarer på spørsmål, eller snakker og 

beveger kroppene sine slik at de ”forstyrrer” formidlingen, blir barn innad denne elevtypen 

ikke snakket til i DKS. 

 

Sanksjoneringen som barna risikerer å få i etterkant av en DKS produksjon er dermed også en 

disiplinerende teknikk i DKS som også blir en hierarkiserende disiplineringsteknikk om den 

gjøres synlig for medelever, og særlig når enkelte elever får positive tilbakemeldinger på ”god 

oppførsel” samtidig. Her kan derimot ”Den sosialt forsiktige” elevtypen bli premiert for 

nettopp det å være ”stille”.     

 

Disiplinerte kropper – lydige og flittige elever 

Foucault (1999) argumenterer for at veldisiplinerte kropper er nødvendig for å kunne arbeide 

raskt og riktig. De disiplineringsteknikkene han identifiserer fra fengselet er bare en 

forlengelse av den disiplineringen som finnes i samfunnets andre disiplinerende institusjoner, 

hevder han, og viser til skolen som en av disse institusjonene. Ved hjelp av disiplinære 

metoder behøver ikke lærerne å ty til fysisk vold og maktmidler for at barna skal være lydige 

og føyelige, samt arbeide flittig og utnytte sine ferdighetsnivå til det fulle. Foucault (1999: 

136) hevder at disiplinering som tiltak virker på den måten at den ”(…) omformer en uryddig, 

unyttig eller farlig mengde mennesker til en ordnet mengde”. Veldisiplinerte elever er 

nødvendig for at lærerne skal ha kontroll i klasserommet og kunst- og kulturformidlerne skal 

ha kontroll under DKS produksjonene, og flere av barna uttrykker forståelse for reglene selv 

om enkelte også ”bryter” dem. Ved ulike kunst- og kulturinstitusjoner er det verdifulle 

gjenstander, og det blir derfor viktig for kulturformidlerne (sammen med lærerne) å få 
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kontroll på barna slik at ingenting skal bli ødelagt. Det vil videre være nyttig for 

kulturformidlerne at barna følger reglene slik at hun/han får formidlet det som etter planen 

skal formidles. Disiplineringen som gjøres av lærerne i skolen kan derfor se ut til å være 

nyttig for kulturformidler i DKS. Barna er, gjennom skolen, ideelt disiplinert til å følge 

reglene for hva som er lov, og ikke minst hva som ikke er lov nettopp fordi DKS har 

videreført skolens regler og disiplineringsteknikker. I følge Foucault (1983) vil en gjennom 

disiplinering skaffe seg mer kunnskap om hvordan barn fungerer, og det er på den måten 

disiplinering fører til vitenskap. Blant annet er pedagogikk som vitenskap blitt til gjennom 

slik prøving og feiling av disiplinerende teknikker (Hermann, 2005, Foucault, 1983). 

 

At disiplineringen av barna i skolen og i DKS fungerer slik som ønsket finnes det flere 

eksempler på. Gjennom de ulike disiplineringsteknikkene jeg har vist til over blir barna, i 

følge Foucault (1999) sin tilnærming, selvdisiplinerende gjennom prinsippet om ”panopticon” 

og selvovervåking.  Også gjentagelsene av regler og mønstre i skolehverdagen skaper 

strukturer i barnas skolehverdag som gjør at flere handler i tråd med de forventningene det 

ligger til dem. Gjentagelsene og mønstrene gjør også sitt at skolehverdagen er gjenkjennelig 

for barna og skaper en viss trygghet på den måten.  

 

I henhold til Bourdieu (2002) fører gjentagelser til at kulturelle praksiser setter seg som 

disposisjoner i kroppen og blir etter hvert tatt for gitt. Et eksempel på dette er hvordan elevene 

går inn fra friminuttet i det skoleklokken ringer og setter seg med skolepulten, eller hvordan 

elevene automatisk rekker opp hånden når de vil svare på spørsmål fra læreren eller kunst- og 

kulturformidlerne. Dette skjer både bevisst og ubevisst. Som jeg viste i kapittel 4 kunne barna 

liste opp akkurat de reglene kunst- og kulturformidleren var ute etter under produksjonen Vår 

med Astrup, noe som illustrerer hvor godt barna etter hvert kjenner reglene og at de ulike 

DKS produksjonene alle har videreført mer eller mindre de samme reglene som skolen. 

Middelalder Bling produksjonen hadde i motsetning til flere andre DKS produksjoner ikke en 

gjennomgang av regler før produksjonen startet. Likevel rakte barna hendene i været med det 

samme kunst- og kulturformidlerne stilte dem et spørsmål. Dette viser til at barna gjennom 

skolens disiplinerende teknikker, som da er videreført i DKS, blir selvdisiplinerende i møtet 

med DKS.  

  

Måten formidlingen blir organisert i DKS gjør altså til at det ikke er lett å unnslippe det 
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overvåkende blikket til de voksne, hvor da de disiplinerende teknikkene er med å forme 

disiplinerte kropper. Også Lidèn viser til slike former for disiplinering i sin analyse av 

”enhetsskolen”: 

 

Fra første skoledag blir skolebarnet møtt med forventninger om å tilpasse seg skolens regler g 

underliggende tenke- og handlemåter. I klasserommet foregår det et kontinuerlig arbeid med å 

innarbeide en felles forståelse for hva som er riktige måter å tenke, handle og snakke på. 

(Lidén, 2001b: 70). 

 

Da mitt argument er at DKS sine regler og formidling også har et mål om at elevene skal 

opptre og vurdere kunst og kultur på bestemte måter, mener jeg Lidén (2001b) sitt argument 

også kan brukes på DKS. Som vist ovenfor så har jo faktisk DKS videreført skolens 

disiplinerings- og formidlingsform inn i kunst- og kulturformidlingen, og dette gjelder for 

både den teoretiske og den praktiske delen av produksjonene. Det utøves altså rutiner og 

regler i DKS som barna er kjent med. Likevel er ikke denne konteksten like lett for alle barna 

å forholde seg til, og ikke alle følger de regler og normer som blir presentert i DKS.  

 

 

”Der hvor det er makt er det motstand…” 

 
I følge Foucault (1995: 106) så kan ikke makt eksistere uten at det finnes motstand. Makt kan 

bare utøves over frie subjekter som har flere alternative handlingsmuligheter da makt i 

definisjonen er handlinger utøvd i tilknytning til andre sine eksisterende, eller mulige, 

handlinger (Foucault, 1983: 200-221 ). Motstand er en del av maktens utøvelse, det vil si at 

om det ikke eksisterte motstand ville det ikke eksistere makt, og omvendt, uten maktutøvelse 

ville ikke motstand finne sted. Mens makt ligger på den ene siden av maktrelasjonen, ligger 

motstand på den andre. Det vil videre si at det ved begge ender av relasjonen eksisterer makt.  

 

Med begrepet motstand viser jeg til handlinger fra barna som fra deres side som kan sees som 

et resultat av, eller en kommentar til, den disiplineringen og maktutøvelsen som de erfarer fra 

de voksne i skolen og i DKS. Eli Åm (1989: 123) viser i sin analyse av barns lek i barnehagen 

til Peter Winch (1980) og hans teori om at alle sosiale fenomen har et eget poeng. Han hevder 

dermed at menneskers adferd må forstås på grunnlag av at de er underlagt regler og kriterier 

for riktig og gal adferd. Åm (1989) viser til at barn gjennom lek kan reflektere over disse 
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reglene og kriteriene, og at de ikke er passive til de utfordringene de møter i barnehagen. Hun 

argumenterer blant annet for at barn som trives i barnehagen gjør dette ut fra egen innsats 

(Åm, 1989: 126). Ut i fra dette vil jeg hevde at barnas adferd under de ulike DKS 

produksjonene var et resultat av den konteksten som her var satt av de voksne, og at deres 

handlinger må forstås ut i fra nettopp denne konteksten. Barnas adferd kan også sees som et 

forsøk på å skape egen mening i denne konteksten og forhandle om den autoriteten og 

kontrollen de voksne utøver. På denne måten kan en si at barna også gjennom motstand 

skaper uorden og alternative handlingsforløp til den orden og kontekst de voksne søker å 

sette. Lidèn (2005: 115) identifiserer ”forstyrrelser” i skolens undervisning som alternative 

handlingsforløp, og argumenterer for at disse ”forstyrrelsene” kan sees som ”… en motkraft 

til lærerens undervisningsprosjekt”. Når barna lager ”scener” (Lidén, 2005) for å få 

oppmerksomhet er de med på å kjempe om hvilke handlingsforløp og fortolkningsrammer 

som skal gjelde.  

 

Å være utprøvende, sterk, tøff og suveren er en måte å markere og utprøve grensene mellom 

fortolkningsrammene på som blir særlig meningsfull i kontrast til lærerens faste grep. (Lidén, 

2005: 116).  

 

Hvilke handlingsrom barn opplever at de har innenfor reglene og grensene som lærerne og 

kunst- og kulturformidlerne setter er ulike. Noen barn tilpasser seg og følger de 

forventningene som stilles dem (”Mønstereleven” og i stor grad også ”Den sosialt 

forsiktige”), mens andre bryter reglene ved å for eksempel lage ”scener” som gir 

oppmerksomhet, ikke gjøre som en blir bedt om, samt utfordre eller konfrontere de voksne sin 

autoritet og regelstyring (”Den ukonsentrerte bråkmakeren” og ”Den aktive spøkefulle”). Kan 

dette sees på som motstand fra barna sin side? Som protester mot disiplineringen og den 

konteksten lærer og kulturformidler setter? Eller som et forsøk på å unnslippe den kontrollen 

de voksne har over dem og reforhandle hvem som sitter med autoriteten? 

 

Reforhandling av autoritet og mening 

I starten på kapittel 3 viste jeg til at barna hadde sett et spøkelse i et kott etter den praktiske 

delen av produksjonen Vår med Astrup. Senere i kapittelet viste jeg til empiri fra 

Skulpturturen og fra Vår med Astrup hvor Fahim og Carlos kom med noen kommentarer som 

førte til at flere av barna fulgte opp med latter og lignende kommentarer. I begge tilfellene ble 

barnas utsagn og adferd forsøk stoppet av lærerne og kunst- og kulturformidlerne.   



 91 

 

Da barna under Vår med Astrup var utenfor undervisningsrommet, og da ikke under den mer 

strenge overvåkningen som i pultrekkene, tok de selv kontroll over konteksten ved å ta 

spøkelsene frem igjen gjennom lek. Når Fahim og Carlos kommer med kommentarene om de 

”stygge ørene” til Astrup og ”appelsinpuppene” til skulpturen, så ser de seg rundt som for å se 

om de andre ler. Flere av barna som følger etter med latter og kommentarer ser også rundt på 

hverandre. Jeg vil hevde at når de andre barna ler av kommentarene til Fahim og Carlos, og 

kommer med lignende kommentarer, så skapes det et fellesskap mellom dem. De står sammen 

om å reforhandle autoritet og kontekst. Et fellesskap som står i motsetning til det voksne 

fellesskapet som samlet søker å skape orden og autoritet over barna. Barna skaper her kaos og 

en alternativ kontekst til den de voksne setter ved å bryte inn i formidlingen med sine 

assosiasjoner og/eller ”scener” for oppmerksomhet. Barna er altså hele tiden med på å 

reforhandle de organiserte aktivitetene lærerne og kunst- og kulturformidlerne setter.  

 

Barna gjør motstand mot de voksne sin autoritet og orden på ulike måter og i varierende grad. 

Over kan en si at Fahim og Carlos klarte å ilegge egen mening i konteksten satt av 

kulturformidler og skapte et alternativt handlingsforløp. Andre typer motstand er når elevene 

ikke gjør det de voksne ber dem om, som da flere av barna ikke ville stille seg i rekke i starten 

av Bydetektivene slår til. I klasserommet kan det for eksempel dreie seg om å gå på do, eller 

hente seg vann, uten å først rekke opp hånden og be om tillatelse. Eller barna snakker uten å 

få lov, ikke arbeider med det de blir bedt om, tegner eller snakker med andre barn i klassen.  

 

Det varierer også hvor konfronterende denne motstanden er. I eksemplene over så sier ikke 

barna til de voksne at de ikke vil følge reglene, de bare bryter dem ved å snakke uten å be om 

å få lov. Andre ganger kan enkelte av barna henvende seg til de voksne og si at de ikke vil, 

eller ikke kommer til, å gjøre det de blir bedt om å gjøre. Dette fører ofte til en diskusjon 

mellom elev og lærer.  Det jeg observerte oftest under feltarbeidet var mindre konfronterende 

motstand, og da særlig i møte med DKS. Barna reforhandlet likevel autoritet og kontekst flere 

ganger i møtet med DKS, som vist over. De satte også eksplisitte spørsmålstegn ved noen av 

reglene og gjorde motstand mot dem. 
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Reglenes logikk – en utprøving av regler 

 

Ole Bull 

Når alle barna har fått hengt fra seg yttertøyet så samler kulturformidler dem i gangen. Hun 

forteller dem planen for dagen og viser så opp pekefinger og langefinger i en V-form, og 

informerer om at dette er ”stille-tegnet”. Og hver gang hun viser ”stille-tegnet” så må elevene 

være stille. Flere av barna begynner å snakke seg i mellom og le litt av ”stille-tegnet”, blant 

dem Fahim, Thomas og Carlos. Carlos spør så høyt; ”Hvilket tegn er det som viser at 

stilletegnet ikke gjelder lenger da?” Kulturformidler svarer ikke umiddelbart på dette 

spørsmålet, og læreren sier til Carlos at han må være stille. Carlos stiller så spørsmålet på nytt, 

og han selv og flere av de andre barna begynner å le. Kulturformidler svarer nå at ”stille-

tegnet” gjelder hele tiden. Carlos virker ikke fornøyd med svaret og argumenterer for at ”… da 

er det jo ikke noen vits i å vise ’stille-tegnet’ om det gjelder hele tiden!” Det kommer høy 

latter og fnising fra de andre barna. Læreren sier nå til Carlos at når de er ute fra museet så 

trenger de ikke å være stille lenger, og Carlos slutter da å spørre.  

 

Her utfordrer Carlos reglene eksplisitt og stiller seg åpent undrende til dem. Han ser det 

åpenbare paradokset ved denne regelen; at den ikke har noen slutt og det skal da i teorien ikke 

være nødvendig å vise det mer enn én gang.  

 

Jeg fikk flere ganger under feltarbeidet inntrykk av at barna hadde en viss forståelse for 

reglene de voksne satte, selv om de også gjorde motstand. De reglene de oftest utfordret var 

regler som ikke ble godt nok begrunnet. Når jeg snakket med noen av barna om hva de syntes 

om det å holde hånden oppe kom det frem at de syntes dette var en nyttig regel. Blant annet 

begrunnet Fahim dette med at hvis en snakket når andre snakket så viste en ikke respekt 

overfor den andre, og derfor var det en grei regel å holde hånden oppe til det var din tur til å 

få snakke. Igjen kommer Fahim sin oppmerksomhet rundt begrepet ”respekt” inn i bildet, 

hvor da forestillingene om ”respekt” blir brukt for å legitimere regelen om å rekke opp 

hånden. Regelen om å ikke komme borti veggene på noen av produksjonene var det derimot 

flere barn som satte spørsmålstegn ved, og nettopp denne regelen var det da flere av barna 

som aktivt prøvde ut.   

  

 Vår med Astrup 

”Uroen” som oppstod etter at Carlos hadde kommentert ørene til Astrup varte stort sett 

gjennom resten av den teoretiske delen av formidlingen. Ved flere anledninger utfordret barna 
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kulturformidleren på regelen om å ikke være borti veggene. Noen av guttene la seg ned på 

gulvet og tok føttene forsiktig bort mot veggen, for deretter å få beskjed om å stoppe med 

dette. Hassan og Maitham satte seg med ryggen bare et par centimeter fra veggen, og uttalte 

seg sint og uforstående til beskjed fra lærer og kulturformidler om å sette seg lenger bort fra 

veggen; ”Ka!? Eg har ikkje gjort noe gale! Eg sitter ikkje inntil veggen!”.  

 

Ved flere anledninger har altså noen av barna under DKS produksjoner prøvd å sette seg 

nettopp inntil veggen, eller tilfeldigvis komme borti med en fot eller arm, som vist over. De 

som har utfordret reglene under DKS har stort sett vært de som inntar ”Den ukonsentrerte 

bråkmakeren” og ”Den aktive spøkefulle” elevtypen. Barna godtar altså deler av rollen som 

elev og de normer og regler som følger med denne statusen, men ikke alle aspekter av den. 

Dermed protesterer de når de føler ting oppleves urettferdige eller uforståelige. Denne 

utprøvingen av reglene kan også tolkes som nysgjerrighet. Hva skjer egenlig om en skulle 

komme borti veggen?  

 

Makt og autoritet mellom elevene 

I tilfellene jeg beskriver over er det snakk om en individuell motstand som blir en kollektiv 

motstand, hvor flere av elevene er med å skape en annen kontekst og et annet handlingsforløp. 

Et av barna starter med å snakke uten lov og flere følger etter. Den som starter gjør gjerne 

også dette med den viten at flere av barna vil følge etter, og enkelte tar denne posisjonen 

oftere enn andre. Det er hele tiden en reforhandling om kontroll også mellom barna og det er 

ikke alle barna, eller elevtypene, som kan starte en slik kollektiv motstand mot de voksne sin 

kontekst. Noen av barna som prøver å ta autoritet på denne måten kan risikere å bli stoppet av 

andre barn før de voksne rekker å gripe inn. Den, eller de, som da stopper for dette viser 

gjerne til reglene som er satt av de voksne eller hevder at det er ”forstyrrende”. De bruker 

altså de samme begrunnelsene som lærerne og kunst- og kulturformidlerne gjør. Enkelte 

ganger skjer det også at personen som bryter reglene blir kalt navn med negativt innhold, som 

”idiot” og lignende. Dette viser til at det ikke bare er et hierarki mellom lærer/kulturformidler 

og elev, men også mellom elev og elev. Særlig vil jeg si at det her dreier seg om et hierarki 

mellom elev og elev, og ikke barn og barn, fordi det er et mønster i hvilke elevtyper som kan 

og ikke kan starte kollektiv motstand. De gangene jeg observerte slike hendelser så var det 

som oftest ”Den ukonsentrerte bråkmakeren” som startet forsøk på kollektiv motstand, mens 

det var ”Den aktive spøkefulle” som stoppet for deres forsøk på kollektiv motstand.  
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Jeg tolker det slik at ”Den aktive spøkefulle” elevtypen er mer ”likt” av lærerne og de andre 

barna og dermed står i en bedre posisjon til å få støtte av begge parter. De er bevisst de regler 

som gjelder og de sosiale posisjonene elevene har i klasserommet. Om de selv starter 

motstand vet de med sikkert at flere av barna vil følge etter med kommentarer og latter. De 

vet også at læreren vil anerkjenne deres forsøk på å stoppe andre sine handlinger som er i mot 

reglene, eller er ”forstyrrende”. ”Den aktive spøkefulle” elevtypen vil ”vinne” sosial aksept 

fra enten læreren eller de andre barna uansett hvordan de handler i de to skisserte 

situasjonene.  

 

”Den sosialt forsiktige” elevtypen prøvde seg aldri på å yte motstand, eller forhandle om 

kontekst, på en måte som var synlig for andre. Heller ikke ”Mønstereleven” tok initiativ til 

dette, men ”Mønstereleven” kunne derimot en sjelden gang uttrykke til andre barn at de 

”forstyrret” og be dem forsiktig om å være stille. Noe som sjeldent, eller aldri, førte til at 

medeleven ble stille. Så selv om ”Mønstereleven” er høyt hierarkisert blant barna i klassen av 

lærerne og kunst- og kulturformidlerne, så har hun ikke autoritet over elevene i klassen. 

Derimot sitter, som illustrert over og i kapittel 2, ”Den aktive og spøkefulle” med mer 

autoritet blant barna i klasserommet. 

 

Lidén (2005, 2001b) viser også til et hierarki mellom barna i skolen og argumenterer for at 

det er elever fra majoritetsbefolkningen som sitter med definisjonsmakten. Hun argumenterer 

for at blant annet i lek er det majoritetseleven som bestemmer hvordan leken skal foregå 

(Lidén, 2001b). Med majoritet mener Lidén (2005, 2001b) her barn som er født i Norge og 

som har foreldre født i Norge. Jeg observerte også hierarkier mellom barna i skolen, som vist 

over, men ikke på den samme måten som Lidén argumenterer for. Under feltarbeidet kunne 

jeg ikke se at de ”norske” barna satt med en større definisjonsmakt enn barna som hadde 

foreldre fra et annet land, eller som selv var født i et annet land enn Norge. Det gikk altså mer 

på hvilken elevtype de var når det kom til det å besitte definisjonsmakten. 

 

Stille og individuell motstand 

Ikke alle utfordret reglene så eksplisitt som vist over, og det var ikke alltid snakk om en 

kollektiv motstand.  

 

Bydetektivene slår til  

Da alle hadde satt seg på teppet på gulvet fikk elevene utdelt klistrelapper med navnet sitt på 



 95 

til å sette på genseren. Kulturformidleren forklarte at ved å bruke navnelappene ville det være 

enklere for henne å huske hver enkelt sitt navn. Hassan rev sin navnelapp i to med det samme 

han fikk den, men han var helt stille og viste ikke til noen hva han hadde gjort. 

 
Senere samme dag forklarte Hassan meg hvorfor han hadde revet navnelappen:  

 
Heidi : Hvorfor rev du lappen med navnet ditt på? 

 
Hassan : Fordi jeg ikke ville at hun damen skulle vite navnet mitt eller si navnet mitt

   høyt. 

  

Ved å ta av seg og rive navnelappen gjorde Hassan her en type motstand mot de premissene 

kulturformidleren satte uten å involvere noen andre elever, samt uten å gjøre de voksne 

oppmerksom på hva han gjorde. Det var en ikke-konfronterende, stille og nesten umerkelig 

handling, men en ganske effektiv en. Hassan ønsket ikke at kulturformidleren skulle ta i bruk 

hans navn, og han sørget for at det ikke kunne skje ved å ta av seg navnelappen. Det at han i 

tillegg rev lappen i to gjorde det umulig for kulturformidleren å sette denne lappen på han 

igjen. Motstanden mot å bli satt navn på var en individuell motstand fra Hassan sin side mot 

at kulturformidleren skulle kunne snakke til han ved navn.  Det som også er interessant her er 

at Hassan under intervjuet sa at kulturformidleren satte lappen i pannen hans, og at det var 

derfor han syntes det var ”kjedelig” på den produksjonen. Kulturformidleren plasserte ikke 

navnelappen i pannen til Hassan, men uttalelsen hans sier derimot noe om hvordan han selv 

opplevde situasjonen og det å måtte bære en navnelapp.  

 

Hverdagsmotstand 

I henhold til James C. Scott (1985) sin analyse av ”peasants” i Sedaka kan kanskje slik 

motstand fra barna i skolen og i DKS sees som hverdagsmotstand. Scott hevder at blant 

grupper med relativt lite makt er motstand utført i dagliglivet den vanligste formen for 

motstand, og han karakteriserer hverdagsmotstand slik: 

 

They require little or no coordination or planning; they often represent a form of individual 

self-help; and they typically avoid any direct symbolic confrontation with authority or with 

elite norms. (Scott, 1985: 29). 

 

De handlingene fra barna som jeg beskriver som motstand over kan sees som 

hverdagsmotstand slik Scott (1985) beskriver begrepet. Som barn i samfunnet, og som elever 
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i skolen, er de en gruppe med relativt liten makt. Det er heller ikke snakk om en på forhånd 

planlagt eller koordinert form for motstand fra elevene sin side, men en uplanlagt og spontan 

motstand mot konkrete former for maktutøvelse og disiplinering fra de voksne. Scott (1985) 

skriver at et trekk ved hverdagsmotstand er at det er lite direkte konfrontasjon med autoriteten 

eller eliten. En kan kanskje argumentere for at dette ikke er tilfelle ved motstanden som 

utøves av barna i skolen fordi den rettes mot lærerne eller kunst- og kulturformidlerne. Men 

lærerne og kunst- og kulturformidlerne er i prinsippet bare utøvere av en statlig situert makt, 

og derfor kan en si at motstanden fra barna ikke rettes direkte mot autoriteten eller eliten som 

står bak maktutøvelsen. Det er lovbestemt at barn skal gå på skolen og at de skal ha lik tilgang 

på kunst- og kulturopplevelser. Og det er staten som står for utforming av læreplaner og 

stortingsmeldinger for hvordan læring og møter med kunst- og kultur skal skje. Lærerne og 

kunst- og kulturformidlerne kan dermed sees som statens redskaper for maktutøvelse, og 

motstanden fra elevene er dermed ikke direkte mot autoriteten bak maktutøvelsen.   

 

 

Struktur og individuell handlekraft  

 
Ved å se på motstand på denne måten vil jeg vise at barna i skolen og i DKS har ”agency”23 

(handlekraft) og ikke bare er styrte personer. Jeg vil hevde at barna er med å forhandle om 

autoritet og er selv med å påvirke innhold og mening i de voksenstyrte aktivitetene i DKS. 

Også det at de lar sine livsverdener komme til syne i møtet med DKS sin strukturerte 

formidlingsform viser dette.  

 

I min analyse av barnas møte med DKS har det vært nyttig for meg å ta inn Foucault (1999, 

1983) for å få frem den maktdimensjonen som ligger i dette møtet, og som jeg har beskrevet 

over. Ved å bruke Foucault har jeg vist til de ulike makt- og disiplineringsteknikkene som 

brukes i DKS og hvilke effekter disse har. Foucault (1983) sin teori om makt åpner også opp 

for at det gjøres motstand mot maktforholdene. At det i alle relasjoner hvor det er makt også 

eksisterer motstand vises i barnas møte med den makten og disiplineringen som utøves av de 

voksne i skolen og i DKS. De strukturelle maktforholdene blir i følge Foucault (1983) hele 

tiden reprodusert og opprettholdt, en prosess skolen som disiplinerende institusjon er med på. 

                                                 
23 ”Agency” er begrep som hos Giddens (1979) forutsetter en bevisst aktør som handler fritt innenfor de 
begrensingene som makten avleirer i den handlendes kropp (Eriksen og Nielsen, 2002: 197). 
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Også barna er med å reprodusere maktforholdene gjennom motstand. Motstand mot 

maktutøvelse er også med å produsere viten og dermed er motstand nødvendig for at 

maktutøvelse skal kunne skje (Foucault, 1983). For gjennom maktutøvelse trenger utøveren 

kunnskap om sin motpart, som i utdanningssystemet hvor skolen utøver makt overfor barnas 

handlinger så trenger skolen kunnskap om hvordan barn fungerer. Resultatet fra denne søken 

etter viten om barnet er da pedagogikken; dens prøving og feiling gjennom ulike ”tiltak” for å 

oppdra og disiplinere barn har ført til at maktteknikkene kan fungere (Foucault, 1995: 197).  

Uten barnas motstand mot disse teknikkene hadde ikke pedagogikken som vitenskap eksistert.  

 

Jeg har vist til Scott (1985) og hans begrep hverdagsmotstand for å åpne enda mer opp for 

barnas ”agency” og få frem deres forhandlinger om den kontrollen og autoriteten de voksne 

har. Selv om de ikke kan bryte helt med den kontrollen de voksne har over dem, så kan de 

gjøre motstand ved å arbeide sakte med oppgavene, ikke gjøre som de blir bedt om og skape 

alternative handlingsforløp til den konteksten de voksne setter.  

 

 

Konklusjon 

 
Motstand, slik jeg beskriver det her, blir av lærerne og kunst- og kulturformidlerne betraktet 

som ”forstyrrelser” og som ”problematferd”. Elevene i denne klassen blir omtalt som 

”sammensatt” og med ”forstyrrende” adferd av skolen og av kunst- og kulturformidlerne i 

DKS. Ved å se på barnas handlinger på denne måten vil jeg argumentere for at lærerne og 

kunst- og kulturformidlerne kan risikere å overse andre meninger som ligger til grunn for 

handlingene, samtidig som barna sin adferd blir sett som ”avvikende”. Å kategorisere klassen 

som ”vanskelig” kan også skjule for den motivasjonen som ligger bak deres adferd, i dette 

tilfelle som motstand mot den konteksten, disiplineringen og maktutøvelsen som settes av 

lærerne og kunst- og kulturformidlerne. En måte de selv søker å definere situasjonen og være 

med å forhandle kontekst. Deres handlinger viser at det er et ønske om å bli hørt og selv få 

være med å påvirke møtet med Den kulturelle skolesekken. Barna har også erfaringer og 

interesser det er viktig å lytte til. Hvorfor blir derimot ikke barnas ønsker om å forhandle 

kontekst tatt med i betraktning? Hvilke forestillinger om barn og barndom ligger til grunn for 

den maktutøvelsen og de disiplineringsteknikkene som finner sted i skolen og i DKS? Jeg vil 

komme kort inn på dette i slutten av det neste og avsluttende kapittelet.   
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6 

Avslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innledningsvis i avhandlingen inntok jeg en tilnærming til feltet som innebar å se på hva som 

skjer i møtet mellom de ulike aktørene under implementeringen av Den kulturelle 

skolesekken. I følge Long (1989) vil en slik tilnærming til feltet gi en mulighet til å kunne si 

noe om hvorfor noen grupper reagerer annerledes enn andre på like omstendigheter og hvilke 

handlingsrom det faktisk eksisterer i dette møtet. Gjennom denne tilnærmingsmåten til feltet 

fikk jeg nettopp se de ulike responsene til de ulike aktørene i feltet og hvordan de samhandlet. 

Ved å følge den samme klassen i seks måneder fikk jeg også mulighet til å se noen mønstre i 

aktørene sine responser og handlinger under de ulike produksjonene.  

 

En oppsummering 

Ved å se på møtene mellom elev, lærer, kunst- og kulturformidlerne under selve 

implementeringen av DKS observerte jeg ofte at barnas livsverdener kom til syne. Jeg startet 

dermed å illustrere i kapittel 2 hvordan barnas sosioøkonomiske og geografiske bakgrunn, 

livssyn, erfaringer og kulturelle kapital kom til syne i skolen. Jeg viste også hvordan barna 

inntok elevrollen på ulike måter og identifiserte fire grove kategorier av elevtyper. Videre 

argumenterte jeg for at de ulike måtene barna inntok elevrollen på kunne henge sammen med 

deres habitus og kulturelle kapital, og hvordan barna med sine ulike forutsetninger ble møtt av 

lærerne. Ved å presentere de ulike elevtypene sammen med personifiseringer illustrerte jeg 

nettopp de ulike forutsetningene og den store kulturelle diversiteten blant barna i klassen. 

Barn er ingen ensartet gruppe og dette fører til at de får ulike erfaringer med skolen, lærerne 

og med det sosiale hierarkiet i skolen mellom elev og lærere, samt mellom elevene.  
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I kapittel 3 illustrerte jeg at barna også hadde svært ulike møter med DKS ut i fra ulike 

forutsetninger og ulik bakgrunn og erfaringer. Det viste seg at deres møte med DKS utspant 

seg på en lignende måte som deres møte med skolen. Barna inntok mye de samme 

selvpresentasjonene og elevtypene også i DKS, og deres bakgrunn, erfaringer og kulturelle 

kapital kom til syne også her. Og som i skolen hadde dette videre en innvirkning på hvordan 

barna sine utsagn og handlinger ble møtt av kunst- og kulturformidlerne, samt lærerne, i 

implementeringen av DKS. 

 

I kapittel 4 argumenterte jeg for at også de voksne inntok roller i DKS som var veldig lik 

lærernes roller i skolen. Kunst- og kulturformidlerne stod for undervisningen av barna 

samtidig som de hadde en disiplinerende rolle, mens lærerne hadde hovedansvaret for ”ro og 

orden” blant barna. Gjennom hovedansvaret for ”ro og orden” argumenterte jeg for at læreren 

også satt med hovedansvaret for barnas læring i DKS fordi ”ro og orden” ble sett på som 

premisser for at en god formidling skulle være mulig. Jeg argumenterte også for at det er et 

noe spenningsfylt forhold mellom lærerne og kunst- og kulturformidlerne. Spenninger som 

hadde sitt utspring i uklarheter når det kom til forventninger til for- og etterarbeid og hvem 

som satt med overordnet autoritet overfor elevene. Videre i kapittel 4 argumenterte jeg for at 

innhold og ramme i DKS også er mye like skolens undervisning og dermed med å påvirke til 

”skoleaktige” roller blant aktørene, samt at aktørenes selvpresentasjoner er med å påvirke til 

”skoleaktig” formidling i DKS.  

 

Ut i fra denne konteksten har jeg i kapittel 5 analysert de ulike aktørene sine responser og 

samhandling med utgangspunkt i Foucault (1999, 1995, 1983) sine teorier om makt og 

motstand. Gjennom Foucault sin poststrukturalistiske tilnærming drøftet jeg de voksne sin 

autoritet og regelstyring som disiplinering og maktutøvelse, og barna sine handlinger som 

motstand til de voksne sin disiplinering. Ut i fra denne tilnærmingen til aktørene sin 

samhandling i møtet med DKS kommer det frem at barna er med å forhandle om autoritet og 

kontekst. Ved å vise til Scott (1985), Lidén (2005) og Åm (1989) kommer det også enda 

tydeligere frem at barn er meningsskapende og handlende aktører i møtet med voksne sin 

orden og autoritet.   

 

Jeg har gjennom feltarbeidet fulgt barna i lengre tid og kommet tett inn på dem. På denne 

måten har jeg tilegnet meg et nært perspektiv på deres hverdag som jeg ikke hadde fått om jeg 
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hadde basert denne analysen kun på observasjoner av barna i møtet med DKS, eller ut ifra 

intervjuer. Fordi jeg har tilegnet meg så god kunnskap om barnas selvpresentasjoner, 

erfaringer og bakgrunn kan jeg lettere også tolke deres utsagn og handlinger. Ved å gjøre 

feltarbeid både i skolen og under DKS produksjonene, samt gjøre intervjuer av de ulike 

aktørene, har jeg tilegnet med et bredt perspektiv som har gjort det mulig å lese møtene på en 

annen måte enn jeg ville klart som en mer tilfeldig observatør. Jeg har altså god kjennskap til 

hvordan barna blir gjort til gjenstand for systematiske møter med kunst- og kulturformidling, 

og hva som skjer i samspillet mellom barna, lærerne og kunst- og kulturformidlerne i DKS.  

 

 

Praktiske anbefalinger 

 
Jeg mener at denne avhandlingen også har fått fram relevant innsikt som kan bidra til å skape 

”gode møter” innenfor Den kulturelle skolesekken. Ut i fra funnene i teksten vil jeg helt til 

slutt peke på noen implikasjoner, eller anbefalinger, i arbeidet med å videreutvikle DKS. 

 

Åpne for andre roller enn elevrollen  

I kapittel 2 og 3 kommer diversiteten i barna sine livsverdener frem. De tar med seg sine ulike 

erfaringer og kunnskap i møte med DKS, og bevisst eller ubevisst kommer deres livsverdener 

til syne. Dette viser at barna har andre sider og kvaliteter enn den stille, lydhøre og 

konsentrerte eleven som det forventes av dem i DKS, og at fokuset på elevrollen setter 

rammer for hvilke handlingsrom barna faktisk har. Noen av barna inntar elevrollen, eller blir 

påvirket til å innta den, lettere enn andre. Mange identifiserer seg nok også i mer eller mindre 

grad med denne rollen og er komfortabel i den. Andre er det ikke og strever med å følge de 

forventningene som ligger i elevrollen. Grunnen til dette kan være at de innehar en annen 

læringskultur og habitus enn den DKS representerer, eller de begrenses av andre forhold som 

blant annet språk og funksjonsnivå.  

 

Når det kommer til de rollene lærerne og kunst- og kulturformidlerne inntar i DKS har jeg i 

kapittel 4 argumentert for at disse også er påvirket av fokuset på læring i DKS. For å kunne 

formidle et tema i DKS, slik det undervises i skolen, så brukes de samme 

formidlingsrammene, noe som krever stille og lydhøre elever. Videre krever dette at kunst- og 

kulturformidlerne tar i bruk lærerrollen og de disiplineringsformene som skolen bruker for å 

oppnå det ”publikumet” de ønsker. Fordi læringsaspektet er så sentralt i DKS så resulterer 
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dette også i bestemte roller for lærerne; nemlig som den med ansvar for å holde kontroll over 

elevene. Og dermed har lærerne også hovedansvaret for elevens sin læring.  

 

På grunn av dette sentrale læringsaspektet i DKS, med påfølgende roller, ansvar og 

formidlingsramme, blir engasjement, deltagerevne og uttrykk for egne assosiasjoner og 

refleksjoner blant barna forsøkt formet, begrenset og/eller stoppet. Samtidig ligger det 

føringer for kunst- og kulturformidlerne sine muligheter til å dele sin kunnskap på en annen 

måte, og lærerne sine muligheter til å bidra på andre måter i et samarbeid med både barna og 

kunst- og kulturformidlerne.  

 

DKS sin utfordring i denne sammenheng vil være å tilpasse opplegget mer til mangfoldet 

blant elevene og åpne opp for alternative refleksjoner rundt innholdet i produksjonene. Det er 

verdt å utrede muligheter for å overskride de grensene som settes i klasserommet og på den 

måten åpne for at barna kan få spille ut andre roller enn elevrollen. Det bør åpnes muligheter 

for at flere sider av de personene de er kan få komme frem og få ta i bruk erfaringer og 

kunnskap som de besitter. Det må tas forbehold om at barn og unge er en uensartet gruppe, at 

det eksisterer ulike gruppedynamikker i de ulike klassene, at barna har ulik bakgrunn og 

livssituasjoner, og at de kan ha ulike funksjonsnivå og språkferdigheter. I stedet for å se 

mangfoldet som en begrensing kan mangfoldet bli til en berikelse og ressurs i 

implementeringen av de ulike produksjonene.  

 

Jeg mener at å endre de overordnede strukturene i DKS, ved å nedtone det sterke 

læringsaspektet og fokuset på ”det lærende barnet”, vil føre til positive endringer for alle 

aktørene. Bare det å åpne for noen andre handlingsrom, vil være positivt for barnas erfaringer 

med kunst- og kulturopplevelsene i DKS. For om de ikke trenger å møte DKS som elever, så 

ville kanskje kunst- og kulturopplevelsene bli tilgjengelig for flere. For de barna som ikke 

deltar, kanskje på grunn av språk, kanskje på grunn av beskjedenhet, og kanskje fordi de har 

en annen habitus og læringskultur hvor elevrollen som det søkes etter i DKS er ukjent for 

dem, eller for vanskelig å innta. For dem, og mange flere, ville større handlingsrom og 

muligheten til å spille på andre roller, gjøre kunst- og kulturopplevelsene mer tilgjengelig. Og 

kanskje kunne de få mulighet til å uttrykke seg på andre måter? 

 

Lidèn (2004: 48-49) kommer i denne sammenheng med et innspill til hvorfor elevrollen 

vektlegges og hvordan dette problemet eventuelt kan løses:  
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Dette kan være fordi kompetansen for dialog med barn og unge rundt kunstverk og 

kunstuttrykk er begrenset både for barn, lærere og formidlere. For de voksne kan 

begrensingene ligge i å tolke elevenes måte å uttrykke seg på, for elevene er utfordringen å 

lære seg å tolke kunstinntrykk, og å uttrykke seg kritisk og fantaserende i en 

skoleklassesammenheng. 

 

Jeg er til en viss grad enig med Lidén her, men argumentet om at elevenes utfordring ligger i 

å lære seg å tolke kunstinntrykk mener jeg står for nært en skolelig tankegang, nettopp den 

tankegangen som preger deler av DKS sin formidlingsform og som jeg får inntrykk av at 

Lidén selv er kritisk til. Tanken om at barn og unge skal lære seg å tolke kunstinntrykk blir 

feil i denne sammenheng. For finnes det kun én riktig måte å tolke kunst og kulturuttrykk på? 

Om barn og unge skal læres i hvordan tolke og betrakte kunst og kultur mener jeg hele 

poenget med opplevelsen blir borte. Det bør i stedet åpnes for barn og unges ulike måter å 

betrakte og reflektere rundt kunst- og kulturuttrykk, og jeg tror at om elevene får mulighet til 

åpent å snakke om sine assosiasjoner og refleksjoner i DKS sammenheng vil det åpne deres 

kritiske sans og videre bygge på deres fantasi og forestillingsevne. For slik jeg ser det er 

begge der, men det er ikke rom for dem til å uttrykke den i sin helhet.  

 

Alternative uttrykksformer  

Hva når ikke alle barna får utrykke seg i møtet med DKS sine kunst- og kulturopplevelse på 

grunn av en annen læringskultur, språk, funksjonsnivå eller tilsvarende? I den grad slike 

ulikheter ikke blir tatt hensyn til så vil inkludering blir en utfordring i DKS. Og videre vil det 

også være problematisk å nå regjeringens mål om at kunst- og kulturopplevelser skal være 

tilgjengelig for alle, og at alle skal få mulighet til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur 

uavhengig av kjønn, og geografiske, sosiale eller økonomiske skillelinjer (KKD, 2007). 

 

Det som skiller DKS fra skolen er dens konkrete innhold som går på kunst og kultur. 

Gjennom DKS får barna mulighet til å komme ut av den settingen som er i selve 

undervisningsrommet, og de får se og høre, og noen ganger kjenne på, det som det formidles 

om. I noen tilfeller er det som vist også praktiske oppgaver der barna får prøve ut teoriene i 

praksis. Dette kunne absolutt DKS ha spilt videre på i utviklingen av nye formidlingsformer. 

Gjennom kunsten kan DKS gi barna andre redskaper til å uttrykke seg på. Kunst og kultur kan 

gi barna muligheten til å bli kjent med alternative uttrykksformer enn de som presenteres for 
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dem i skolen.  Spesielt tror jeg alternative uttrykkformer ville være bra for de barna som 

innehar en annen habitus enn den DKS representerer, og også for de som har andre 

utfordringer som språkferdigheter og nedsatt funksjonsnivå. 

 

De aller fleste barna uttrykket at de likte best de praktiske oppgavene de møtte i DKS. Og 

flere av dem ønsket seg ulike instrument, ville spille i band, begynne i teater, var spesielt 

glade i å tegne og male, eller likte å sy og strikke. For at ikke de praktiske oppgavene skal bli 

for ”skoleaktige”, og igjen kreve en rekke ferdigheter og forutsetninger fra barna sin side, vil 

jeg hevde at det er viktig å ikke fokusere på en ”riktig” fremgangsmåte. Selvfølgelig vil det 

ikke være alle praktiske oppgaver alle barna kan mestre, eller trives med, men bare ved å ta 

bort føringene for hvordan oppgavene skal løses og gi tilgang på flere ulike måter å uttrykke 

seg på, vil jeg hevde at flere barn vil ha positive møter med DKS. På den måten kan DKS i 

enda større grad bli et positivt og nyttig innslag i barnas skolehverdag, og gi uttelling for flere 

enn den gjør i dag. Noe som må være i fokus da målet er å nå ut til alle elever, og gi alle 

mulighet til å uttrykke seg (KKD, 2007). 

 

Å ta barn på alvor som meningsskapende personer i egen hverdag  

Gjennom analysen i kapittel 5 kom det fram at barn er handlende aktører som er med å 

forhandle om autoritet og kontekst i egen hverdag, og at de er meningsskapende personer som 

søker å delta. Et positivt tiltak for å videreutvikle DKS ut i fra dette perspektivet vil da 

nettopp være å anerkjenne barn som handlende og meningsskapende aktører i egen hverdag. I 

tråd med et slikt perspektiv kunne det være hensiktsmessig å gi barn og unge muligheten til å 

påvirke ramme, innhold og gjennomførelse av DKS produksjonene. For kunst- og 

kulturformidlerne vil dette kunne løses ved å sette opp produksjoner hvor det er mer rom for 

innspill fra barna, og hvor det er mulig for dem å påvirke gangen i produksjonen. Det kunne 

også ha vært satt i gang DKS produksjoner der barna selv var med å planlegge innholdet fra 

starten av, hvor de kunne få organisere innhold og form selv. Et forslag kunne være at barna 

for eksempel fikk lage sin egen kunstutstilling med egne kunstverk. Hvor kunstutstillingen 

skulle ta sted, og hvilket innhold den skulle ha, kunne da barna få være med å bestemme med 

hjelp fra kunst- og kulturformidlerne. På denne måten ville de få ta i bruk, og bli kjent med, 

ulike måter å uttrykke seg på. Eventuelt kunne barna også fått lov til å sette opp egne 

konserter. Videre kunne disse produksjonene satt opp av barna formidles videre til andre barn 

som en del av deres kunst- og kulturtilbud fra DKS.   
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En annen løsning kan også være at lærerne gir barna større innflytelse i valg av produksjoner, 

samt at lærerne kan formidle videre til kulturkontaktene hvilke interesser og ønsker elevene 

har. Det vil i denne prosessen være viktig at alle elevene blir sett og hørt. Barna har mye å 

tilby når det kommer til erfaringer og kunnskap som de sitter med gjennom det livet de lever 

også utenfor skolen. 

 

”Hvis eg hadde fått lengre tid så hadde eg ikkje malt så fort” 

Slik uttaler Henrik seg om den praktiske delen av produksjonen Vår med Astrup. I tillegg til et 

behov for åpnere handlingsrom og tilrettelegging for alternative uttrykksmåter for barna, 

ligger det også et spørsmål om tid i DKS. Det blir ofte henvist til for liten tid under de ulike 

DKS møtene, særlig om noen av barna kommer med lengre utgreininger og spørsmål om 

aktuelle eller ikke aktuelle tema. Det blir også liten tid i gjennomføringen av de praktiske 

delene av formidlingen. 

 

Det er ikke bare fokuset på læring og på elevrollen som er med å sette rammene for barnas 

møter med kunst- og kulturopplevelsene i DKS. Også tidsrammen har betydning for hva som 

dominerer i formidlingssituasjonen, og kanskje er det en av grunnene til at elevenes egne 

refleksjoner og assosiasjoner ikke tas videre opp til dialog. Samtidig har det nok også en 

sammenheng med at produksjonene er så styrte og med et planlagt innhold som 

kulturformidler må få formidlet innenfor et stramt tidsskjema. Også det stramme tidsskjemaet 

i skolen vil ha betydning for barnas møter med kunst og kultur i DKS. Lærerne begrunner det 

at de ikke alltid gjennomfører for- og etterarbeid i tilknytning til en DKS produksjonene med 

at de ikke har tid fordi det er andre ting som må gjøres.  

 

Spørsmålet er om mer tid til kunst- og kultur vil være en ressurs eller en belastning for de 

involverte aktørene. For lærerne vil det nok bli en belastning om de blir pålagt å bruke mer tid 

på for – og etterarbeid i skolen i en ellers travel arbeidsdag. For barna ville muligens mer for- 

og etterarbeid i skolen åpne opp for at det kan brukes mer tid på deres assosiasjoner og 

refleksjoner rundt den enkelte produksjonen, eller om de kunne få gjøre noe mer praktisk 

knyttet til produksjonene og få mulighet til alternative uttrykkformer. Mer tid ville for barna 

være positivt dersom tiden ble brukt på denne måten. For kunst- og kulturformidlerne er det 

vanskelig å si om de vil være tjent med at de måtte avsette mer tid på hver klasse da jeg ikke 

vet hvordan deres arbeidsdag ser ut, bortsett fra akkurat under en produksjon. Om deres 

arbeidshverdag er travel kunne det for dem bli en belastning å bruke mer tid på hver klasse, 
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men mer tid kan også bety at de får utnyttet den kunnskap og de ferdigheter de besitter på en 

bedre måte. Her vil det selvfølgelig også komme opp et spørsmål om penger da mer tid betyr 

mer penger for å kunne lønne kunst- og kulturformidlerne. 

 

Mange faktorer spiller altså inn og gjør det vanskelig å si om det å tilrettelegge for mer tid i 

DKS vil være en ressurs eller en belastning helhetlig for alle de involverte aktørene. Men jeg 

vil argumentere for at om det tilrettelegges for mer tid, og at tiden brukes for å gi barna 

muligheter til å delta mer og dele sine assosiasjoner, til å spille på andre roller og få tilgang på 

alternative uttrykksformer, så vil dette bety en positiv utvikling av barna sine møter med 

DKS.  

 

Tema verdt videre forskning 

Det legges vekt på at DKS skal gi elevene ekstraordinære møter med kunst- og kulturuttrykk 

de ellers kanskje ikke ville ha oppsøkt. Men hva med barnas egne interesser og kulturelle 

uttrykksformer? Og deres muligheter til å videreutvikle disse? Under feltarbeidet var noe av 

det første jeg la merke til at flere av barna i klassen likte svært godt å tegne. De tegnet ofte det 

de var opptatt av, eller noe de syntes var fint. En gutt var spesielt opptatt av å tegne flagget til 

landet hvor han ble født, et annet barn tegnet scener fra filmer og spill han var opptatt av, en 

tegnet jenter i ulike klær fordi hun drømte om å bli klesdesigner, mens en annen tegnet 

fotballbaner og skrev ”Brann” overalt fordi han var engasjert i sporten og heiet på laget 

”Brann”. Flere hadde tegninger som de holdt på med hele skoledagen, og noen ganger også 

over flere dager, liggende på pulten. Med en gang de fikk mulighet begynte de å tegne.  

 

Barna hadde noen få timer i uken hvor de fikk bestemme hva de skulle få se/høre mens de 

spiste, eller de fikk bestemme en liten time innimellom som ”belønning” for at de hadde vært 

stille og rolige i undervisningen. I disse timene var det oftest musikk de ville høre, og de fikk 

da finne sanger fra nettstedet YouTube. Flere sang med, noen danset også, når sangene med 

musikkvideo ble vist. Musikk de da ville høre var gjerne Lady Gaga, Justin Bieber, Lars 

Vaular, og ulike sangere fra TV-programmet Idol.   

  

Barna fortalte meg også om ønsker om å få spille i rockeband, delta i teater, bli kunstnere, 

dansere eller forfattere. Gjennom DKS har de fått muligheter til å se og høre på andre utføre 

flere av de interessene de selv har, eller som de ønsker å få utføre. Barna har derimot fått få, 
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eller ingen, muligheter til å spille ut disse interessene, eller få dele sine synspunkter og 

erfaringer rundt sine interesser i DKS.  

 

Er dette fordi deres interesser og kulturelle uttrykksformer ikke sees som verdifulle, og at de 

ikke sees som ”kvalitet” av de voksne innen feltet? Blir barnas kulturelle uttrykksformer for 

trivielle, og for kommersielle, til at de kan oppnå den kvalitet statusen som kreves for å få bli 

presentert i DKS? I forskningsgruppen tar noen av forskerne for seg hvilket innhold som 

legges i begrepene ”kvalitet” og ”profesjonalitet” innen DKS. En analyse av innholdet til 

disse begrepene vil være nyttig for å kunne si noe mer om hvorfor barnas egne interesser og 

kulturelle uttrykksformer ikke får innpass i DKS sine produksjoner. Hvilke erfaringer har de 

som velger ut innholdet i DKS med barn og unge sine interesser innen kunst og kultur? Hva 

vet de om barn og unges egne kulturelle uttrykksformer? Jeg vil hevde disse spørsmålene ville 

være verdt videre forskning slik at det kan åpnes muligheter for å gi barnas egne kunst- og 

kulturuttrykk mer innpass i DKS. 

 

 

Konklusjon 

 
Grunnen til at det er et så sterkt fokus på det lærende barnet i DKS kan henge sammen med 

gjeldende perspektiver på barn i samfunnet generelt om at barn ikke er ferdig utviklete 

personer. Gullestad (1996: 15) sier dette om populære forestillinger om barn og barndom i 

dagens samfunn: ”Children are both idealized as more innocent than adults, as well as 

marginalized as less competent than adults”.  Denne måten å forstå barndom på, som en fase i 

livet, er en vanlig forståelse i moderne vestlige samfunn (Ariés, 1962). En forståelse av barn 

som utviklet seg rundt 1800-tallet samtidig som familien fikk en sentral posisjon og 

påvirkning på omgivelsene i den industrielle verden (Ariés, 1962: 10). En slik forståelse av 

barn og barndom innebærer at barn ikke er ferdig utviklete personer, men er på vei til å bli 

voksne. De er ikke ”beings”, men ”becomings”. Lidén (2005: 26-27) skriver at universelle 

beskrivelser av menneskets utvikling og fremstillinger av kognitiv utvikling på 1900-tallet, 

har hatt stor innflytelse på forståelsen av barn og dermed har det handlende barnet som 

reagerer på muligheter i omgivelsene blitt oversett. Videre har denne tilnærmingsmåten 

påvirket sosialiseringsteorier hvor mennesket tilpasses og gjøres i stand til å møte samfunnets 

behov (Lidén, 2005: 27). Lidén (2005: 29-30) viser også til at det skjedde et paradigmeskifte 
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rundt 1980-tallet hvor forskning i større grad begynte å se på barn som sosiale aktører og 

derfor ble tatt inn som informanter innen barneforskning. Barn ble nå sett som ”beings”.  

 

Hvordan barn og barndom sees og forstås er med å konstituere og påvirke hvordan tilbudene i 

DKS tilrettelegges? Kan det være snakk om en utviklings- og disiplineringstankegang? Ut i 

fra målene til skolen og DKS skal barn formes til å møte samfunnets utfordringer og behov. 

Gjennom skolen skal de formes til å bli arbeidstakere som passer med de skiftende forholdene 

i arbeidsmarkedet, samt de skal være med å tjene samfunnet på et nasjonalt nivå. I DKS kan 

det se ut til å ligge noen slike føringer også om en leser Stortingsmelding nr 8 (2007). Her kan 

en lese at regjeringen har som mål at Norge skal bli en ledende kulturnasjon, og i denne 

sammenheng skal det legges vekt på kunst og kultur i alle deler av samfunnslivet (KKD, 

2007: 1).  Om en ser på disse målene ut i fra en forståelse av barn som ”becomings” så kan 

DKS sees som en måte regjeringen, eller staten, søker å danne fremtidens 

”kulturkonsumenter”. Når det snakkes om å utvide deres ”forståelse” for kunst og utvikle 

deres ”smakshorisont” og lignende, kommer det også frem at det ligger en tanke om at barn 

enda ikke har utvikler disse ”sansene” og forståelsene av hva kvalitets kunst og kultur er. 

Slike utsagn handler om å utvikle barna. Det ligger en danningskurs i DKS og en innlæring til 

hvilke kulturelle uttrykk som er legitime. Samtidig ligger det noen økonomiske føringer i 

DKS ut i fra ønsket om å utvikle Norge som kulturnasjon og om å skape et fremtidig 

publikum og kunst- og kulturutøvere som passer med kulturnasjonens behov og føringer.  

 

Ved å se på barn ut fra et utviklingsperspektiv, slik jeg hevder det gjøres i utformingen av 

målene til DKS og i Den generelle læreplanen, risikerer en som vist i oppgaven å overse at 

barna er handlende aktører som er med å skape mening og reforhandle kontekst i sin egen 

hverdag. Videre kan en ved å ha fokus på barn som sosiale aktører risikere å overse hvilke 

føringer de voksne legger på barns hverdag og hvordan dette har innflytelse på dem. For som 

jeg har vist i oppgaven opprettholdes de strukturelle rammene både i skolen og i DKS, og 

disse påvirker barna sine handlinger og rollene de inntar.  

 

 

 

 

 



 108 

Litteraturliste 

 

Ariés, Philippe (1962) Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, New York, 

Vintage books. 

 

Bourdieu, Pierre (2002) Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, Oslo, De 

norske Bokklubbene AS. 

 

Bourdieu, Pierre og Passeron, Jean-Claude (1977 (1970)) Reproduction. In Education, Society 

and Culture, London and Beverly Hills, SAGE Publications. 

 

Brox, Ottar (1995) Veier til norsk. I Brox, Ottar (red.) Integrasjon av minoriteter. Kan 

Carmen og Khalid bli gode i norsk? Oslo, TANO A.S. 

 

Båtnes, Per Inge (1995) Språklæring og sosialisering i en fremmed læringskultur - 

innvandrerbarn mellom oppdragelse og skole. I Brox, Ottar (red.) Integrasjon av 

minoriteter. Kan Carmen og Khalid bli gode i norsk? Oslo, TANO A.S. 

 

Eriksen, Thomas Hylland (1998) Små steder - store spørsmål. Innføring i sosialantropologi, 

Oslo, Universitetsforlaget. 

 

Eriksen, Thomas Hylland og Nielsen, Finn Sivert (2002) Til verdens ende og tilbake, Bergen, 

Fagbokforlaget. 

 

Foucault, Michel (1983) Subject and Power. An Afterword. I Dreyfus, Hubert L. og Rabinow, 

Paul (red.) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Second Edition 

with an Afterword by and an Interview with Michel Foucault Chicago, University of 

Chicago Press. 

 

Foucault, Michel (1995) Seksualitetens historie I. Viljen til viten, Halden, Exil. 

 

Foucault, Michel (1999) Overvåkning og straff : det moderne fengsels historie Oslo, 

Gyldendal. 



 109 

 

Goffman, Erving (1974) Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, 

Cambridge, Harvard University Press. 

 

Goffman, Erving (1992) Vårt rollespill til daglig. En studie i hverdaglivets dramatikk, Oslo, 

Pax Forlag A/S. 

 

Goffman, Erving (2009) Role Distance. I Brissett, Dennis og Edgley, Charles (red.) Life as 

theater: a dramaturgical sourcebook. New Brunswick, New Jersey, Transaction 

Publishers. 

 

Gullestad, Marianne (1989) Kultur og hverdagsliv. På sporet av det moderne Norge, Oslo, 

Universitetsforlaget AS. 

 

Gullestad, Marianne (1996) Imagined Childhoods. Self and Society in Autobiographical 

Accounts, Oslo, Scandinavian University Press (Universitetsforlaget AS). 

 

Gullestad, Marianne (2002) Invisible fences: Egalitarianism, nationalism and racism. Royal 

Anthropological Institute, 8, (45-46). 

 

Hermann, Stefan (2005) Michel Foucault - pædagogik som magtteknologi. I Olesen, Søren G. 

og Pedersen, Peter M. (red.) Pædagogik i sociologisk perspektiv. Viborg, Forlaget 

PUC. 

 

Jenkins, Richard (1994) Rethinking ethnicity: identity, categorization and power. Ethnic and 

Racial Studies, 17. 

 

KKD (2007) Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008). Kulturell skulesekk for framtida. 

 

Lidén, Hilde (2001a) Den kulturelle skolesekken. Modeller for kultur-skole samarbeid, sett 

nedenfra Norsk Museumsutvikling. 

 

Lidén, Hilde (2001b) Underforstått likhet. Skolens håndtering av forskjeller i et flerkulturelt 

samfunn. I Lien, Marianne E., Lidèn, Hilde og Vike, Halvard (red.) Likhetens 



 110 

paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo, 

Universitetsforlaget. 

 

Lidén, Hilde (2004) Tørrfisken stinka, men kahytten var topp. En oppfølgingsstudie av to 

modeller for organisering av Den kulturelle skolesekken. Oslo, Institutt for 

samfunnsforskning  

 

Lidén, Hilde (2005) Mangfoldig barndom. Hverdagskunnskap og hierarki blant skolebarn. 

Institutt for samfunnsforskning. 

 

Long, Norman (1989) Introduction: The raison d'etre for studying rural development interface 

ILong, Norman (red.) Encounters at the interface. A perspective on social 

discontinuities in rural development. Wageningen, Agricultural University. 

 

Scott, James C. (1985) Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, New 

Haven and London, Yale University Press. 

 

Wadel, Cato (2002) Feltarbeid i egen kultur. En innføring i kvalitativt orientert 

samfunnsforskning, Flekkefjord, Seek A/S. 

 

Åm, Eli (1989) På jakt etter barneperspektivet, Oslo, Universitetsforlaget AS. 

 

 

Internettsider 

 

http://www.legerutengrenser.no/Om-oss/Dette-er-Leger-Uten-Grenser 

 

http://www.nsd.uib.no/personvern/ 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet/hva-er-

kunnskapsloftet.html?id=86769 

 

http://rokkan.uni.no/dks/ 



 111 

 

http://rokkan.uni.no/dks/wp-content/uploads/2010/01/Styringsdokument_Uni_Rokkan.pdf 

 

http://www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf 

 

http://www.vilvite.no/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

Til foreldre/foresatte 
 
Spørsmål om samtykkeerklæring 
Jeg er masterstudent i Sosialantropologi ved Universitetet i Bergen og holder nå på med 
avsluttende masteroppgave. I den forbindelse skal jeg gjøre feltarbeid på (…)skole. Under 
feltarbeidet inngår jeg i et prosjektteam fra Rokkansenteret som skal se på funksjonen og 
utviklingspotensialet til Den kulturelle skolesekken (DKS). Mitt hovedfokus vil ligge på hva 
de ulike aktørene (kunstnere, lærere, elever) liger i begrepet ”kultur”. Jeg vil også se på hva 
elevene sin bakgrunn og livssituasjon har å si for møtet med kunst- og kulturopplevelse 
gjennom Den kulturelle skolesekken. 
 
For å finne ut av dette vil metoden min være deltagende observasjon i klassens skoletimer og 
ved elevenes møte med kunst- og kulturopplevelsene i DKS. Jeg ønsker etter hvert å også ha 
enkle intervjuer med noen av elevene. Spørsmålene vil da dreie seg om hvilke 
fritidsaktiviteter elevene bedriver, interesse og familiesituasjon. Jeg vil ta notater under disse 
intervjuene. Disse intervjuene er helt frivillige fra dere foreldre/foresatte og elevene sin side. 
Det er også mulig å trekke seg når som helst underveis.  
 
I denne anledning vil jeg spørre dere foreldre/foresatte om samtykke til at jeg i min 
masteravhandling redegjør for de observasjoner og eventuelle intervjuer jeg gjør under 
feltarbeidet. Alle innsamlede data vil anonymiseres i min endelige masteravhandling, også 
hvilken skole elevene tilhører. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen 
enkeltpersoner vil kunne kjenne seg igjen i den ferdige oppgaven.  
 
Studiet er meldt til Personombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste 
A/S. 
 
Dersom det er noe du lurer på er det bare å kontakte meg på telefon 414 67 255, eller på mail 
hb_aasen@hotmail.com. 
 
Med vennlig hilsen 
Heidi-Beate Aasen 
 
 
Samtykkeerklæring: 
Jeg/vi har mottatt informasjon om studien av Den kulturelle skolesekken (sett kryss)………… 
 
Jeg vi samtykker også til at Heidi-Beate Aasen får intervjue (navn på eleven)………………... 
 
Signatur 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 


