
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et blikk på Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo i 

lys av Bourdieu. 

 

 

 

Eksamensoppgave i Kulturformidling og ledelse. 

 

Individuell hjemmeoppgave vår 2009 Modul I 
3489 Kultur – og musikkadministrasjon 

 

Av 

Jan Terje Sager 

 Kandidat nummer : 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forord: 

Arbeidet med denne oppgaven har vært en svært utfordrende og morsom jobb. 

Jeg har ikke hele tiden blitt møtt av velvilje og åpenhet fra de parter som 

denne oppgaven omhandler. Men jeg har lyst til å takke Roger Sivertsen for 

god hjelp med å finne stoff og kommentarer til arbeidet mitt. Gøran Sætran for 

flotte innspill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse: 

1.0 Innledning: .................................................................................................. 3 

1.1 Hypotese ................................................................................................. 4 

2.0 Metode og kilder: ........................................................................................ 5 

3.0 Begrepet Musikkformidling........................................................................ 7 

4.0 Pierre Bourdieu ........................................................................................... 8 

4.1 Habitus .................................................................................................... 8 

4.2 Det sosiale rom, kapital og agenter i felt ................................................ 9 

4.3 Kulturell kapital .................................................................................... 11 

4.4 Symbolsk kapital og symbolsk vold ..................................................... 12 

4.5 Det inklusive kretsløpet ........................................................................ 13 

5.0 Den Kulturelle skolesekken ...................................................................... 15 

5.1 Målsetting for DKS : kulturell kapital .................................................. 16 

5.2 Rikskonsertenes rolle i DKS: den rette smak ....................................... 17 

6.0 Analyse ..................................................................................................... 18 

6.1 DKS og Symbolsk vold ........................................................................ 18 

6.2 Tilrettelegging vs heteronomitet ........................................................... 19 

7.0 Konklusjon................................................................................................ 20 

  

 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 

1.0 Innledning: 
 

Jeg har jobbet ved Lønnebakken skole, en av spesialskolene i Oslo, i seks år. 

Kun èn gang har jeg opplevd at vi har fått tildelt en konsert fra Den kulturelle 

skolesekken. Jeg har det siste halve året hatt ansvaret som kulturkontakt for 

skolen og dermed økte nysgjerrigheten på hvorfor vi ikke har fått tildelt 

skolekonserter som vanlige skoler. Jeg har vært i kontakt med de andre 

spesialskolene i Oslo og fått vite at ingen av disse skolene har fått tildelt to 

forestillinger per år som er fastsatt i Den kulturelle skolesekkens retningslinjer 

for Oslo. I denne oppgaven skal jeg rette søkelyset mot denne skjevheten i 

tildeling av skolekonserter fra Den kulturelle skolesekken.  

 

I stortingsmelding nr 8 2007- 2008, ”kulturell skolesekk for framtida”, finner 

jeg følgende: “det er eit overordna mål å sikre at personar med nedsett 

funksjonsevne skal ha same tilgjenge og høve til deltaking i kulturlivet som 

folk elles, både som publikum og aktive deltakarar.”  

 

Jeg har valgt å utforme følgende problemstilling: 

Ut i fra ledende retningslinjer i stortingsmeldinger og Den kulturelle 

skolesekken, i hvilken grad tilpasses og hvordan tildeles skolekonserter 

for skoler med elever som har funksjonshemninger og andre spesielle 

behov? 

 

For å svare på min problemstilling vil jeg benytte noen av Pierre Bourdieu 

sine teorier om habitus, felt, det sosiale rom, det heteronome prinsipp, 

kulturell kapital og symbolsk vold. Bourdieus teorier knyttes i min oppgave til 

Den Kulturelle Skolesekkens praksis mot spesialskolene i Oslo. 
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1.1 Hypotese 
 

En hypotese er en konkret antagelse om et faktisk forhold. Hypotese ut i fra 

min problemstilling er at de retningslinjer som er lagt opp i sentrale 

Stortingsmeldinger angående Den Kulturelle Skolesekken og de målene som 

er fastlagt for Den Kulturelle Skolesekken både fra sentralt hold og lokalt i 

Oslo, ikke blir fulgt når det gjelder tilrettelegging og tildeling av 

skolekonserter til spesialskolene i Oslo.  

 

Dette på grunnlag av tidligere beskrevet situasjon ved spesialskolene i Oslo 

om at de ikke får tildelt skolekonserter som de gjør ved andre skoler. Kan 

dette tyde på at turnèkonsulentene ved Rikskonsertene og kulturetaten ikke 

har nok kjennskap til denne elevtypen? Eller har disse skolene for liten elev-

masse slik at den sosialdemokratiske tanken om musikk ut til alle mister sin 

funksjon? Er det det ikke lagd en spesialskoleprofil i skolesekken i Oslo, fordi 

det finnes for mange elevtyper med funskjonshemminger og andre spesielle 

behov? Jeg stiller meg spørrende til de institusjoner som har med Den 

Kulturelle Skolesekken i Oslo å gjøre, Rikskonsertene, Kultur-og Utdannings-

etaten, om hvorfor nekte en slik svakere stilt elevgruppe lik kulturell 

opplevelse som andre barn.  
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2.0 Metode og kilder: 
Problemstillingen belyses gjennom studie av primær- og sekundærkilder, og 

dokumentanalyse av stortingsmeldinger. Analyse av åpen samtale med andre 

kulturkontakter ved spesialskoler i Oslo, samt turnekonsulenter og ansatte i 

kulturetaten og Rikskonsertene. Som kulturkontakt ved en spesialskole i Oslo 

hadde jeg en del kjennskap til den kulturelle skolesekken fra før og hvilke 

kontaktpersoner jeg kunne henvende meg til, både i kulturetaten, 

utdanningsetaten og Rikskonsertene.  

 

Repstad(2007) sitert i masteroppgave ved Universitetet i Oslo  

(CordtHansen,2008:39) hevder når man skal bestemme seg for metode må 

man vurdere om det allerede finnes materiale man kan bruke for å belyse 

problemstillingen man har valgt, eller om man skal sette i gang med det 

omfattende prosjektet det er å gjennomføre en runde med intervjuer. Det 

forelå ingen dokumentasjon på temaet i min problemstilling; hvorfor burde 

skoler med elever med funksjonshemminger og andre spesielle behov få 

tildelt skolekonserter på lik linje med andre skoler i Oslo? Ved 

tekstanalyse på offentlige dokumenter kommer det kun fram hvilke 

forventninger man har til Den Kulturelle Skolesekkens skoleforestillinger og 

den rolle den skal fylle i skolen i dag.  

 

For å undersøke problemstillingen har jeg i tillegg til egen erfaring valgt å 

samtale med andre kulturkontakter ved andre spesialskoler i Oslo. Dette for å 

se om de har den samme erfaringen med skolekonserter som den skolen jeg 

jobber på.  Kvale(1997 : 23)hevder at en hovedoppgave vil være å finne ut 

hvordan man kan fremskaffe pålitelig og gyldig kunnskap om verden gjennom 

de interagerende personers ulike synspunkt.  Jeg har valgt å ha åpne samtaler 

med andre kulturkontakter ved et lite utvalg av spesialskoler i Oslo samt 

turnèkonsulenter i kulturetaten og Rikskonsertene som jeg mener er de 

interagerende personer i forhold til problemstillingen. Dette gjorde jeg for 

både å bli bedre kjent med feltet og for å belyse problemstillingen fra 

forskjellige vinkler. I et møte i Den kulturelle skolesekkens regi, var alle 

spesialskolene samlet og jeg hadde da mulighet til å høre hvordan praksisen 

med skolekonserter var på andre spesialskoler. Jeg hadde samtaler med 
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kulturkontakter fra Sogn skole, Ullevålsveien skole, Haukåsen skole, 

Blindernveien, Nordvoll og Vestre Aker. I tillegg møtte jeg turnèkonsulenter 

fra Rikskonsertene og kulturetaten og leder for DKS sekretariatet i Oslo. 

 

Kari Widerberg (2001) sitert i CordtHansen (2008:39) hevder at den åpne 

kvalitative samtalen er egnet for å undersøke kvaliteter ved et fenomen og 

hennes teori var sånn sett et naturlig valg for oppgaven. Det åpne kvalitative 

intervjuet har mange fordeler når man skal se på folks forståelse og opplevelse 

av et fenomen. Man kommer nær materialet sitt og får mulighet til å følge opp 

interessante vendinger som dukker opp i samtalen med intervjuobjektene.I de 

samtaleintervjuene jeg har hatt med kildene har jeg brukt en spørrende 

tilnærming til problemstillingen som jeg har utformet. Jeg ønsket at kildene 

skulle styre intervjuet, men innenfor det temaet som problemstillingen gjelder. 

Jeg har da fanget opp egne refleksjoner over intervjuet, i forhold til toneleiet 

eller kroppsspråket til svarpersonen. Dette innebærer en fortolkning, eller en 

såkalt hermeneutisk prosess. Det betyr at jeg leser allmenne trekk og 

sammenhenger inn i de konkrete observasjonene jeg gjør. Ofte beskrives 

denne fortolkningsprosessen som en hermeneutisk sirkel. Ifølge 

Repstad(2007: 101) er hermeneutisk spiral – en veksling i forståelse mellom 

helhet og del – et bedre uttrykk.  

 

Jeg har også brukt observasjon som metode, gjennom seks år som ansatt ved 

en spesialskole. Det jeg har oppnådd via mine observasjoner er å se 

beslutningsprosesser og praksis i forhold til skolekonsertene i spesialskolene. 

Jeg kommer til å bruke forkortelsen DKS for Den Kulturelle Skolesekken 

videre i oppgaven.  

 

Et viktig moment som kan påvirke fortolkningen, og som lett kan bli en 

fallgruve, er mitt eget ståsted som kulturkontakt ved en av spesialskolene i 

Oslo. Det er viktig å være bevisst de holdninger en selv har med seg inn i 

prosessen, fra begynnelse til slutt. 
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3.0 Begrepet Musikkformidling 
I DKS sitt virke med oppsøkende skolekonserter er det snakk om 

musikkformidling. Elef Nesheim(1994:84) snakker i boka si ”med publikum 

som mål” at Rikskonsertene er den største musikkformidler i Norge. Og på 

hjemmesiden til Rikskonsertene sier de at” Rikskonsertane skal formidle 

konsertar som er produserte internt eller eksternt i samarbeid med utøvarar og 

aktørar innan norsk og internasjonalt musikkliv”.  

 

Nesheim(1994) ser på seks forskjellige bruksmåter av ordet musikkformidling 

som er vanlige i norsk musikkliv. Den første er interpretasjon av musikk, altså 

musikerens tolkning av musikkstykket som representerer hans formidling av 

notasjon til publikum. Den andre presiseringen handler om scenisk beredskap, 

det vil si hvordan musikeren opptrer og agerer foran publikum. I den tredje 

presiseringen snakkes det om presentasjonsteknikk som viser til behovet for å 

gi verbale kommentarer til publikum i forbindelse med en konsert. Den fjerde 

forståelsen av musikkformidling viser til at det kan oppfattes som et 

programvalg eller et repertoarvalg. Dette for eksempel valg av forskjellige 

typer musikkstykker for å holde publikums interesse under en konsert. Den 

nest siste presiseringen som Nesheim nevner er musikkpedagogikk og 

musikklærerens bruk av ordet musikkformidling. Altså hvordan fange elevens 

interesse og holde motivasjonen oppe. Den siste presiseringen som også er 

sentral for denne oppgavens problemstilling handler om formidling av 

musikere og konserter og annen tilrettelegging for at publikum skal kunne 

møte musikerne. Administrering, distribusjon og markedsføring av musikk 

blir da de sentrale deler av musikkformidlingen. Nesheim hevder videre at i 

alle sammenhenger dreier musikkformidling seg om tilrettelegging av 

musikken i forhold til en bestemt mottakergruppe.  

 

Nesheim skriver videre at han i den tiden han jobbet på Rikskonsertene 

opplevde minst to forskjellige måter å bruke ordet musikkformidling på. Dels 

om musikernes evne til å etablere kontakt med, eller kommunisere med 

publikum og dels brukes ordet om distribusjon av musikk ut til publikum. Jeg 

kommer til å bruke den sist nevnte definisjonen når jeg senere nevner 

musikkformidling i min oppgave, da det er den definisjonen som best dekker 

problemstillingen og hypotesen min.  
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4.0 Pierre Bourdieu 
 
Som tolkningsfilter, argument- og analyseverktøy i oppgaven min, har jeg 

valgt å bruke noen av den franske sosiologen Pierre Bourdieu sine begreper.  

Jeg har valgt å se på noen begreper som Bourdieu har kommet med og som 

jeg videre skal bruke i oppgaven min. Jeg benytter Bourdieus orginaltekster, 

samt Wilken (2007), Cordt-Hansen (2008) og Solhjell (1995). 

4.1 Habitus 
 
Wilken(2007:35) hevder i sin bok om Pierre Bourdieu at med habitusbegrepet 

framsetter Bourdieu sitt første bud på en teori om praksis. Videre(2007:37) 

hevder hun at habitus er et produkt av sosialisering, og særlig den tidlige 

sosialiseringen er viktig for dannelsen av disposisjonene som individer 

handler i forhold til. Jeg vil presisere at habitus er det som gjør oss i stand til å 

forholde oss til omgivelsene våre, til å tenke og handle i relasjon til andre 

mennesker. Habitus er den delen av vår kunnskap man besitter, men som ikke 

er blitt tillært i en organisert læringsprossess og hvor denne tillæringen er 

glemt. Dermed har denne læringen avleiret seg som en slags 

ryggmargskunnskap og ikke en sinnstilstand, den er forankret i kroppen og er 

dermed ikke bevisst.  

 

Det er to samtidige og interagerende prosesser (Wilken, 2008:36) som 

habitusbegrepet retter seg mot; det er individets tilegnelse av den kunnskap 

som gjør at de kan fungere i et samfunn og individets anvendelse av den 

kunnskapen til handling med utgangspunkt i deres forståelse av den 

situasjonen de er i. Dermed vil jeg si at habitus er både oppfatningsevne hos et 

individ og individets egne fysiske vaner og sosiale praksis i den situasjonen 

han er i. Habitus gir individet en praktisk sans, det gir et handlingsrepertoar 

som for individet oppleves som fornuftig og naturlig. Dette starter fra fødselen 

og det er levevilkårene og den sosiale strukturen rundt individet som vil forme 

ens habitus. Habitus synliggjøres dermed i manerene, i måten å snakke og 

bevege seg på, i holdningen og sosial praksis til et individ.  
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Et eksempel jeg vil trekke frem er det direktør i Rikskonsertene Åse 

Kleveland forteller i et intervju i Magasinet(17.02.09), at interesse og 

engasjement for kunst og kultur har vært en rød tråd gjennom livet hennes. Fra 

å ha kulturinteresserte foreldre, via Bob Dylan – bølgen, og å ha vært 

utøvende musiker og til engasjement som musikernes fagforeningsleder. Hun 

var kulturminister 1990 til 1996 og er i dag direktør i Rikskonsertene. Jeg vil 

påstå at hele denne linjen av musikalsk og kulturell påvirkning har vært med å 

forme Åse Klevelands habitus og hennes sosiale praksis og holdning. Habitus 

er altså sosialt tilegnet, og vi kan si at det går inn i kapitalvolumet til Åse 

Kleveland. Andre agenter ser på hennes kapital som verdifull, dermed 

plasserer hun seg høyt i det sosiale feltet. Hennes avgjørelser vil derfor, 

påvirket av hva hun ser som verdifullt, få konsekvenser for andre agenter i 

samme sosiale felt.(se 4.2) 

4.2 Det sosiale rom, kapital og agenter i felt 
 
Det sosiale rom er de objektive strukturene som individer handler i og som 

igjen deles inn i felt, som jeg kommer tilbake til. Modellen over det sosiale 

rom representerer et system mellom mulige kombinasjoner av relevante 

maktforhold og ressurser mellom individer. Individene som kan representere 

en institusjon eller stå alene, kaller Bourdieu for sosial agent. Det sosiale rom 

deles opp av to individfraksjoner; de dominerende og de dominerte. De 

dominerende er de sosial agentene med betydelig kapitalvolum og de 

dominerte har mindre kapitalvolum. Kapitalvolumet er den samlede 

økonomiske, sosiale og kulturelle kapital en sosial agent besitter.  

 

Økonomisk kapital er den materielle verdien en agent besitter, kulturell 

kapital er en agents kunnskap, utdanning og kompetanse og sosial kapital er 

en agents familerelasjoner og nettverksforbindelser. Symbolsk kapital 

refererer til en agents evne til å utnytte de andre kapitalformene. I den 

dominerende fraksjonen finner vi de agentene som besitter de egenskapene 

som er riktige og viktige (dette kommer jeg tilbake til i kap. 4.4). Her finner 

man altså de agentene som har høy inntekt, god utdanning og gode 

forbindelser. Bourdieu deler så det sosiale rom inn i forskjellige sosiale felt. 

Felt kan beskrives som et rom av muligheter, befolket av objektive posisjoner 

som står i forhold til hverandre. Et sosialt felt er sammensatt av  
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enkeltpersoner eller grupper med felles interesser.  Skolelevers læringsutbytte 

av skolekonserter er eksempel på en felles interesse i et sosialt felt der lærere, 

foreldre, rektor, kulturkontakter, Rikskonsertene, utdanningsetaten er agenter.  

 

Hvert felt baserer seg på et doxa, det vil si noe alle agentene er enige om at er 

verdifullt og som det ikke stilles spørsmål ved. For å gi et eksempel, er alle 

agentene innenfor DKS som felt enige om at musikk for barn er verdifullt og 

alle har en felles tro på viktigheten av at alle har tilgang på skolekonserter 

uansett sosial bakgrunn og skole, og dette stilles det ikke spørsmål ved. 

Innenfor dette feltet, som i ethvert sosialt felt, foregår det imidlertid til enhver 

tid en kamp. I dette feltet er det om definisjon av kriteriene for hva som er den 

"riktige" og "gode" konserten for barn og tilpasning av skolekonserter til 

spesialskolene. De agentene som definerer denne, og som oppfyller de 

kriteriene som er definert som "riktige", vil inneha de høyeste sosiale 

posisjonene innenfor feltet. Derfor vil de agentene som innehar de høyeste 

sosiale posisjonene i den dominerende fraksjon også være de som definerer 

den "gode" smak.  

 

Jeg vil påstå at de agentene i DKS som felt som innehar de høyeste 

posisjonene og som derav kan bestemme hva som skal presenteres i 

forstillinger på skolene er turnèprodusentene i Rikskonsertene. Disse har 

ansvaret for å innhente forestillinger og legge opp turnèrute for bandet og 

dermed bestemme hvilken skole som skal få forestillinger. Høyt utdannede 

pedagoger og musikkterapauter som har kjennskap til elever med 

funksjonshemminger og andre spesielle behov og har høy kapital i sitt 

konkrete felt, ser ikke ut til å være ansett til å ha nok verdifull kapital i DKS 

som felt til å være med i beslutningsprosesser når skolekonserter skal tildeles 

og tilrettelegges. Dermed kan man oppleve en strid om innhold og 

tilrettelegging av skolekonserter til spesialskolene i Oslo. 
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4.3 Kulturell kapital 
 
Kulturell kapital er en av de mange kapitalformene en agent besitter og som 

vil være bestemmende for agentens plassering i det sosiale rom. 

Begrepet kulturell kapital ble opprinnelig benyttet for å vise og forklare 

forskjeller i skoleresultat for barn fra ulike sosiale klasser. Bourdieu & 

Wacqant (1995:146) skrev at uttrykket ble da tatt i bruk for å redegjøre for det 

forhold at de studenter som kom fra de mest kultiverte og økonomiske bedre 

stilte familiene, også var de som hadde størst suksess i skolen. Disse 

studentene kunne framvise ulike forbruksmåter og kulturelle uttrykk. Begrepet 

henviser således til de investeringer som familien har gjort for sine barn blant 

annet i form av oppdragelse, utdanning, innføring i kulturen, og som eksisterer 

i individet i form av habitus. Jeg vil legge til at den kunnskapen man får 

gjennom opplevelser i møte mellom mennesker, samfunn og kunst er viktig 

for en persons tilvekst av kulturell kapital, og jeg mener at den kulturelle 

kapitalen forsetter å vokse hele livet. Men det er viktig som også Wilken 

(2006) nevner, at den kapitalen man får gjennom familien er viktigere enn den 

man får senere i livet, da har man et bedre utgangspunkt for å tilegne seg den 

kunnskapen man møter senere. Alle de påvirkninger vi utsettes for, alle de 

tilegnelsesprosesser vi foretar oss, tas opp og lagres i kroppen og blir til vår 

habitus.  

 

Kulturell kapital blir i DKS et av prosjektets fremste kulturpolitiske mål. Dette 

begrunnes med at kulturell kapital, vil gjøre elevene i bedre stand til senere å 

møte utfordringene i samfunnet. I Stortingsmelding 38 (2002-2003:2.1) står 

det: ” DKS er ein viktig kulturpolitisk satsing, som har som sitt fremste mål å 

gje born i grunnskulen ein kulturell kapital og ein kulturell kompetanse som 

vil gjere dei betre i stand til å møte utfordringane i samfunnet. Kunnskap om 

og forståing for kunst og kultur er viktige og grunnleggjande kunnskap som 

det er viktige at born og unge får med seg. ” 
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Det samme ser vi igjen i satsningsområdene i strategiplanen for kunst og 

kultur i grunnskolen på Kunnskapsdepartementet sine hjemmesider hvor det 

står: ”Strategiplanen skal bidra til å integrere og utvikle kunsten og kulturens 

plass innenfor opplæringen, slik at barn og elever gis verdifull ballast til 

videre utdanning og deltakelse i samfunnet.”  Videre står det at målgruppen 

for tiltakene er alle barn og unge i barnehager, grunnopplæring og 

kulturskoler, samt de som arbeider med eller i tilknytning til kunst- og 

kulturformidling på ulike nivåer i opplæringen, studenter og de som arbeider 

med kunst og kultur i høyere utdanning og forskning. Dette viser at det blant 

ulike aktører i forskjellige sosiale felt er bred enighet om at kulturell kapital er 

nødvendig for barn i den norske skolen i dag. 

4.4 Symbolsk kapital og symbolsk vold 
 
I tillegg til de overnevnte kapitalformene opererer Bourdieu også med 

symbolsk kapital. Symbolsk kapital er summen av økonomisk, sosial og 

kulturell kapital og kan sees på som en kapital i forhold til høy posisjonering 

og status i feltet. Esmark  (2006:94) sitert i CordtHansen (2008): ”Symbolsk 

kapital er simpelthen den form eller tilstand, enhver kapital eller blanding af 

kapitaler kommer til at tage, når den/de bringes i spil i en social sammenhæng, 

hvor den/de bliver anerkendet, tilskrevet værdi og dermed giver social 

anseelse. For at en kapital kan skabe en sådan symbolsk effekt, må der 

eksistere en efterspørgsel, et marked av sociale agenter, der i kraft af deres 

habitus er disponerede for å genkende den pågælende type kapital, anerkende 

dens symbolske værdi og miskende de objektive betingelser, der ligger til 

grund for den.”  

 

Den tillærte kunnskapen som agenten sitter på blir skjult og oppfattet som 

egenskaper ved personen selv.  La oss si at vi har en turnèkonsulent i DKS 

som har ”Musikkformidling og Ledelse” fra Høgskolen i Bø og som har 

bakgrunn som musiker og pedagog og i tillegg har en samboer som er en 

anerkjent kunstner. Denne agenten har mer kapitalvolum gjeldende i sitt 

konkrete felt, enn en kulturkontakt ved en skole som ellers kun er assistent 

ved den samme skole. Dette er fordi turnèkonsulenten har de kapitalene som 

er ansett som riktige av de andre agentene i feltet. 
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Symbolsk kapital er forbundet med symbolsk vold.  Bourdieu 

(Bourdieu&Passeron 1990) hevdet at symbolsk vold er å få en 

virkelighetsforståelse til å fremstå som objektiv og sann, uten at det er klart 

for de involverte at det er snakk om en vilkårlig virkelighetsforståelse, likeså 

at det heller ikke er klart, at alternative virkelighetsforståelser utelukkes. Dette 

kalles symbolsk vold.  Utøvelsen av symbolsk vold formaliseres i det 

Bourdieu kaller pedagogisk handling som vil si alle former for undervisning i 

eller om hvordan verden er innrettet. Den pedagogiske vold er basert på 

vilkårlig maktforhold, men det blir som regel ikke erkjent av de involverte 

sosiale agenter. For eksempel er det vilkårlig at en bestemt elev får en bestemt 

lærer, og den læreren utdannet seg vilkårlig på Høgskolen i Oslo og det er 

ingen som vet noe om lærerens habitus fra barndommen som igjen kan 

påvirke den pedagogiske handlingen til eleven.  

 

Symbolsk vold virker bare når den anerkjennes av dem makten utøves over, 

og når det vilkårlige ved maktbruken miskjennes, altså ikke gis vesentlig 

betydning. Aksept eller tillit er beskrivelser av forhold mellom dem som har 

makt og dem som makten utøves på.  Når skolens innhold legitimeres av 

foreldrene aksepterer de bedømmelseskriteriene som objektive. Foreldrene 

stoler på at skolen gir deres barn riktig kulturell kapital gjennom undervisning 

og også for eksempel skolekonserter tildelt fra DKS.  

 

4.5 Det inklusive kretsløpet 
 
Bourdieu (1993 :40 ; Solhjell 1995) sier at kulturfeltet er et åsted for kamp 

mellom to prinsipper for rangording:  Det heteronome prinsipp, som er 

gunstig for dem som dominerer feltet økonomisk og politisk (dvs.”borgerlig 

kunst”) og det autonome prinsipp (dvs. kunst for kunstens 

skyld)(…)Maktsituasjonen i denne kampen avhenger av feltets generelle grad 

av autonomi(…) Med autonomi viser Bourdieu til hvordan feltet klarer å være 

uavhengig av påvirkning fra andre felt, det gjelder å gjøre sine egne normer og 

sanksjoner gjeldende for hele feltet. Med heteronome prinsipp sikter han til et 

felts avhengighet og påvirkning fra andre felt.  
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Kunstsosiolog Dag Solhjell kaller disse underfelt det eksklusive og det 

kommersielle kretsløp. Han har tilført det han kaller det inklusive kretsløpet i 

tillegg til det eksklusive og det kommersielle. I det  inklusive kretsløpet står 

formidlingen sterkt og den sosialdemokratiske tanken om å nå ut til alle er 

viktig. Dette ser vi også igjen i stortingsmeldinger og retningslinjer når det 

gjelder DKS, at alle skal ha mulighet til å få oppleve ulike typer kulturtilbud, 

uansett sosial bakgrunn og skole. Dermed ser jeg en sterk knytning av DKS 

som felt til det politiske felt, hvor agentene legitimerer sin aktivitet gjennom å 

vise til politiske retningslinjer, målsetninger og kulturpolitiske vedtak. DKS 

som felt er da heteronomt i forhold til det politiske feltet, da også feltet støttes  

av politiske bevilgninger.   

 

Formidlingen har en sentral plass som virkemiddel for å nå det kulturpolitiske 

målet. Det finnes i følge Solhjell (1995) en urtanke i det inklusive feltet som 

går ut på at en person som tidligere ikke har hatt kjennskap eller interesse for 

kunst, blir omvent og opplever en interesse for kunst gjennom møte med 

kunstfeltets aktører.  
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5.0 Den Kulturelle skolesekken 
 

Allerede i de første tiårene etter den andre verdenskrig, under Statsminister 

Einar Gerhardsen, vokste det fram en sosialdemokratisk ide om å bringe kunst 

og kultur ut til folket. I de senere tiår (1990-tallet) utarbeidet flere kommuner 

og fylkeskommuner en modell for formidling av konserter ut til skolene. 

Modellene la grunnlaget for hva vi i dag kaller Den Kulturelle skolesekken. 

Med DKS er det opplevelsen av kunst og kultur som skal stå i sentrum. 

Skoleelevene blir her publikum og får oppleve musikk og kunst. Da erverves 

riktig kulturell kapital, bestemt av de dominerende fraksjoner i DKS som felt. 

 

Retningslinjer og mål for DKS er nedfelt i flere stortingsmeldinger. I 

stortingsmelding nr.38 2002-2003, ”Den kulturelle skolesekken”, og 

stortingsmelding 39 2002-2003, ” Ei blot til lyst. Om kunst og kultur i og i 

tilknytning til skolen” og Stortingsmelding nr 8 2007-2008, 

”Kulturellskolesekk for framtida”, finner vi utforming, organisering og formål 

med den kulturelle skolesekken ”. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal 

satsning som skal bidra til at elever i grunnskolen får et møte med profesjonell 

kunst og kultur av alle slag” . DKS skal også sees i sammenheng med 

kulturmeldingen St.meld. nr 48 som skisserer norsk kulturpolitikk frem mot 

2014. 

I innstiling fra familie, kultur og adminsitrasjonskomiteen om DKS (Inst.s. 

nr.50 2003-2004:1) står det: ”Ei implementering og utvikling av Den 

kulturelle skulesekken i åra framover kan såleis ikkje sjåast lausrive frå 

utviklingstrekk og rammevilkår i den overordna nasjonale kulturpolitikken”. 
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5.1 Målsetting for DKS : kulturell kapital 
I Stortingsmelding nr 8 (2007-2008 3.1) finnes det tre overordende 
målsettinger for DKS. Disse er: 
 -å bidra til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud. 

 -å legge til rette for at elevene i grunnskolen lettere skal få tilgang til,   

           gjøre  seg kjent med og få et positivt forhold til kunst og kulturuttrykk  

           av alle slag. 

 -å bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og  

           kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål  

DKS skal være en del av skolens arbeid med kunst og kultur, og DKS er 

opprettet for å sikre at elever i grunnskolen og den videregående skole skal få 

møte og lære å utvikle et positivt forhold til profesjonell kunst og kultur i alle 

sjangrer.  Alle elever skal få opplæring tilpasset sine evner, og i st.melding nr. 

8 (2007-2008 3.1) står det at kulturpolitikken skal legge til rette for at alle kan 

oppleve et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk. Videre er 

et overordnet mål å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha 

samme tilgang og mulighet for deltakelse i kulturlivet som folk ellers, både 

som publikum og som aktive deltakere. Målsettingen bygger på en 

sosialdemokratisk rettighet som i korthet handler om å gi kunst til folket. Jeg 

ser her at DKS er innenfor det inklusive kretsløp og vi ser at det heteronome 

prinsipp gjør seg gjeldende i forhold til det politiske feltet da DKS 

rettferdiggjør sitt virke ved å vise til sentrale retningslinjer og politiske 

målsettinger i stortingsmeldinger.  

 

I stortingsmelding nr 8 (2007-2008 3.1) står det : ”å gi elevene tilgang til, 

gjøre seg kjent med og få en positiv holdning til kunst og kulturuttrykk av alle 

slag.” Dette handler om å gi barn kulturell kapital, og som nevnt i kap 4.3 er 

kulturell kapital et av prosjektets fremste kulturpolitiske mål og dette ser jeg 

går igjen i  strategiplanen for kunst og kultur i grunnskolen. Det å gi barn 

kulturell kapital gjør barna bedre i stand til å møte utfordringene i samfunnet. 

Når det gjelder skolekonserter i Oslo er det de agentene som sitter som 

turnèprodusenter som bestemmer hvilke konserter som skal sendes ut og til 

hvilke skoler. Det er da disse agentene som blir de dominerende fraksjoner 

som igjen er med på å gi barna i skolen tilgang til den rette smak og tilvekst 

av kulturell kapital. I Oslo vil disse agentene være Rikskonsertenes  

turneprodusenter. 
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5.2 Rikskonsertenes rolle i DKS: den rette smak 
Nasjonal aktør for musikk i DKS er Rikskonsertene. Rikskonsertene har bygd 

opp en landsomfattende ordning med skolekonserter gjennom førti år. 

Skolekonserten er den viktigste enkeltkomponenten i Rikskonsertenes virke 

og er med på å gi et bredt konserttilbud til barn og unge over hele landet. I 

følge stortingsmelding nr. 8 (2007-2008 4. 3.1) så samarbeider 

turnekonsulentene hos Rikskonsertene og turnèplanleggerne i 

fylkeskommunene om turnèleggingen. Videre står det at elever i grunnskolen 

skal ha krav på to konserter i året som skolen får tildelt fra DKS. I Oslo er det 

organisert slik at Rikskonsertenes tilbud er en abonnementsordning gjennom 

kulturetaten og utdanningsetaten. Alle skolene får tildelt to konserttilbud i 

året, og så kan de søke om to ekstra hvis de ønsker dette. De to ekstra velges 

ut ved loddtrekning, og blir så vilkårlig tildelt de skolene som søker. Kultur- 

og utdanningsetaten i Oslo kommune har som eneste kommune i landet ikke 

innhentet forestillinger fra andre aktører enn Rikskonsertene. I følge Guro von 

Germeten, turnèprodusent i Rikskonsertene, er det Rikskonsertene som deler 

inn Oslo i turnèdistrikt etter hvilken bydel skolene ligger i. De tilbyr da 

samme skolekonsert i et turnèdistrikt, og prøver å variere uttrykket på 

forestillinger fra år til år. Kulturetatens oppgave er da å gi skolene tilbudet og 

være bindeleddet mellom skole og musikere og sørge for logistikk rundt 

planlagt reiserute.  

 

Åse Kleveland, direktør i Rikskonsertene, hevder i et intervju i Dagbladets 

Magasinet (17.01.09) at Rikskonsertene rent profesjonelt er desidert Norges 

største formidler av musikk, hun hevder videre at det å nå ut til flere 

publikumsgrupper er noe av det viktigste de jobber med. Nesheim (1995) 

hevder at i alle sammenhenger dreier musikkformidling seg om tilrettelegging 

av musikken i forhold til en bestemt mottakergruppe. Jeg mener med Nesheim 

at Rikskonsertene ikke fyller sin rolle som musikkformidler da de ikke klarer 

å nå ut til mottakergruppen, spesialskolene i Oslo, med sine skolekonserter.  

Formidling av musikk til barn i Oslo-skolen handler om hva Rikskonsertenes 

turneprodusent velger å gjøre. Det er turneprodusentene som blir førende i 

valget av hva barn skal oppleve av skolekonserter og som derav ut i fra sin 

egen habitus har bestemt den rette skolekonserten og hva som defineres som 

den  rette smak og hvem av skolene som får tilgang til denne.  
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6.0 Analyse 

6.1 DKS og Symbolsk vold 
 

Som nevnt i kap 4.4 formaliseres utøvelsen av symbolsk vold i det Bourdieu 

kaller pedagogisk handling som vil si alle former for undervisning i eller om 

hvordan verden er innrettet. Den pedagogiske vold er basert på vilkårlige 

maktforhold, men det blir som regel ikke erkjent av de involverte sosiale 

agenter. Når skolens innhold legitimeres av foreldrene, aksepterer de 

kriteriene som objektive.  

 

Når det gjelder kulturelle forestillinger/konserter i skolen, spiller 

kulturkontaktene en rolle som agent for hver sin skole, men lærere, rektorer og 

foreldre har også et ansvar for at elevene skal få kulturelle 

forestillinger/konserter på skolen. Det at foreldrene på vår skole ikke 

etterlyser den kulturelle skolesekkens forestillinger, kan det være et tegn på at 

de enten ikke vet at den kulturelle skolesekken finnes, eller de ikke vet at 

spesialskolene ikke får forestillinger tildelt som andre skoler, men regner med 

dette. De har legitimert skolens innhold og dermed fremstår foreldrenes 

virkelighetsforståelse av DKS i spesialskolene som objektiv og sann, uten at 

det er klart for de involverte at det er snakk om vilkårlighet. Vi kan ut i fra 

dette  si at det utøves symbolsk vold. 

 

 Kontaktklærerne og rektor har også et ansvar for å etterlyse den kulturelle 

skolesekken ved å for eksempel sette den som et satsingsområde i strategisk 

årsplan. Også i dette tilfellet vil jeg hevde at vi kan snakke om symbolsk vold. 

At skolens ledelse ikke tar tak i dette tyder på at den maktmisbruken 

kulturetaten bruker overfor elevene ved spesialskolene i Oslo miskjennes, 

eller ikke gis vesentlig betydning av skolens ledelse eller kontaktlærere og 

foreldre.  

 

Et annet forhold som jeg også vil belyse er leder i DKS Oslo May-Britt 

Rønnings utsagn om at DKS i Oslo ikke henter inn egne konsertproduksjoner 

fra andre enn Rikskonsertene. Man kan anta at dette reduserer konserttilbudet 

som går ut til skolene. Da er det kun rikskonsertenes turnèprodusenter som 

med sin habitus som produserer for DKS i Oslo. Rikskonsertene er en 
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anerkjent institusjon i turnèsammenheng og sender ut nesten ti tusen konserter 

innen alle sjangere til ca. 1,3 millioner mennesker hvert år. Dette i følge et 

intervju i Dagbladets Magasinet(17.01.09) med Åse Kleveland. 

Turnèprodusentenes meninger når det gjelder konsertproduksjon blir ansett 

som viktige og riktige av andre i feltet, det vil si personell innen kulturetaten 

og utdanningsetaten. Disse stoler fullt og helt på at Rikskonsertene leverer en 

pakke som er i tråd med de sentrale retningslinjer for DKS. 

Turneprodusentenes kunnskap blir her skjult og oppfattet som riktige 

egenskaper av andre agenter i feltet og dermed anerkjennes maktmisbruken 

med at spesialskolene er satt utenfor turnèrute og ikke får tildelt 

skolekonserter. Og vi kan igjen antyde symbolsk vold. 

6.2 Tilrettelegging vs heteronomitet 
 

Den andre hovedmålsetting for DKS handler,  som nevnt tidligere, om å legge 

til rette for at elevene i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og 

få et positivt forhold til kunst og kulturuttrykk av alle slag. DKS som felt er 

heteronomt i forhold til det politiske feltet, da støtten som feltet ”lever av” er 

politiske bevilgninger, og agentene legitimerer sin aktivitet gjennom å vise til 

politiske retningslinjer, målsetninger og kulturpolitiske vedtak. 

 

 I kontakt med andre spesialskoler i Oslo var det, som nevnt innledningsvis, 

like tilstander som på vår skole, med at de ikke fikk tildelt noen konserter 

automatisk. I følge May-Britt Rønning, leder for DKS sekretariatet i Oslo, er 

det flere av spesialskolene som har etterlyst et svar på hvorfor de ikke er 

inkludert i Rikskonsertenes skolekonsertordning. Spesialskolene har sett at de 

i tillegg ikke har fått en del tilbud de har meldt seg på. Når de først har 

kommet med på f. eks utstillinger, hvor guidene ble bedt om å bruke enkle ord 

som elevene behøver for å forstå, har ikke dette fungert.  Tilretteleggingen har 

mislyktes. 

 

De åpne tilbudene som skolene kan melde seg på blir bestemt ved 

loddtrekning fordi det er så stor etterspørsel. Denne vilkårligheten står ikke i 

forhold til den kulturpolitikken det blir lagt opp til i Stortingsmelding 8 (2007-

2008 3.1)  Det er et overordnet mål å sikre at personer med nedsatt 

funksjonsevne skal ha samme tilgang og mulighet for deltakelse i kulturlivet 
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som folk ellers, både som publikum og som aktive deltakere. 

Musikkformidlingen har her en sentral plass som virkemiddel for å nå det 

kulturpolitiske målet.  Når så spesialskolene i Oslo ikke får skolekonserter 

tildelt, tyder dette på at tilrettelegging av forestillinger mot spesialskolene 

ikke er godt nok planlagt og utarbeidet fra DKS. Her virker det som om DKS 

som felt ikke tar hensyn til sin heteronomitet til det politiske feltet ved ikke å  

gjennomføre det som står oppført i stortingsmeldingene og andre førende 

retningslinjer.  

7.0 Konklusjon  
Man kan konkludere med at ut i fra ledende retningslinjer i stortingsmeldinger 

og den kulturelle skolesekken, sammen med mine observasjoner og 

undersøkelser, at innholdet i konserter delt ut til spesialskoler i Oslo i liten til 

ingen grad tilpasses elever med funksjonshemminger og andre spesielle behov 

i Oslo.  

 

Spesialskolene i Oslo opplever at det å havne i kategorien spesialskole kan 

være hemmende ved tildeling av konserter, og det er et stort savn av 

tilrettelegging av innhold. Man burde kunne lage en spesialskoleprofil i DKS, 

hvor det kun er tilrettelagt for spesialskoler i Oslo. Dette er, i følge May-Britt 

Rønning, ikke blitt gjort p.g.a. at det finnes nesten like mange variasjoner i 

elevgrupper på spesialskolene som det finnes spesialskoler.  

 

Jeg vil hevde at det bør gå an å lage skolekonserter som favner en stor 

elevgruppe, med elever med funksjonshemminger og andre spesielle behov. 

Det at skolen blir kalt spesialskole blir lagt for stor vekt på når det gjelder 

tildeling av skolekonserter. Jeg mener at en arena som tilreisende 

skolekonserter, er viktig for elever med funksjonshemminger og andre 

spesielle behov. En slik gruppe elever har stort sett ikke en annen arena for å 

delta i  konsertsammenheng, og det blir dermed desto viktigere at de får 

investert i kulturell kapital ved å ha en mulighet til å bli kjent med forskjellige 

typer kulturelle uttrykk ved konserter. Ofte har de ikke den sosiale 

bakgrunnen og mulighetene som andre bedre fungerende elever på vanlig 

skole har. 
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Kanskje spesialskolene i Oslo burde vært førsteprioritet når de melder seg på 

de åpne tilbudene og ikke vilkårlig bli trukket ut ved loddtrekning som de 

andre normalskolene. Da har en pedagog, med kjennskap til elevtypen og om 

hva slags behov som finnes, silt ut de forstillingene som han/hun har ment 

ikke  passet for elevtypen i forkant, og meldt på de tilbud som passet. 

 

Det virker som den symbolske makten Rikskonsertene sitter med i DKS som 

felt er anerkjent både av foreldre, skolene, kulturetaten og utdanningsetaten.  

Derfor er det nødvendig med en åpen dialog med turnèlegger og 

rikskonsertene før tildeling av skolekonserter. Da kan pedagogen komme på 

banen som agent i feltet og de kapitalformene som pedagogen sitter på, bli 

tilegnet mer verdi i forhold til DKS som felt når det gjelder tilrettelegging av 

forestillinger mot spesialskolene. 

 

Jeg håper med denne oppgaven at søkelyset blir satt på DKS, Rikskonsertene 

og Utdanningsetatens sin praksis omkring tildeling og tilrettelegging av 

skolekonserter/forestillinger for spesialskolene i Oslo. 
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