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Forord 
 

Denne rapporten inngår i faget 3307 Feltarbeid med rapport i Bachelorstudiet i Kultur – 

arrangering, formidling og forvaltning ved Høgskolen i Telemark, avdeling Bø. Rapporten er 

utformet på grunnlag av data jeg har samlet inn under mitt feltarbeid ved Rikskonsertene, 

avdeling Barn og Unge. 

 

Jeg ønsker å takke Egil Rundberget og Ragnhild Bøhle hos Rikskonsertene, Anne S. Haugan 

og min veileder Bente Støa ved Høgskolen i Telemark. 

 

Jeg håper denne rapporten vil komme Rikskonsertene til nytte i forbindelse med prosjektet 

Elever som arrangører. 

 

Gøril Renate Nilsen 

Bø i Telemark 15.mai 2009  
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Bakgrunn og egen motivasjon 

 
Da jeg skulle velge feltarbeidsplass, var jeg først og fremst interessert i å utføre mitt feltarbeid 

i en institusjon som jobbet mot barn og unge. Selv har jeg jobbet med barn og unge i ulike 

sammenhenger siden jeg i ungdomstiden startet som turntrener. Dette arbeidet har for min del 

utviklet seg til mer enn fritidsaktiviteter, og kompetansen min har ekspandert i takt med årene. 

I dag jobber jeg som selvstendig næringsdrivende innenfor dans og nysirkus, og mange av 

oppdragene jeg påtar meg er prosjekter innen Den kulturelle skolesekken (Dks), en 

organisasjon som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og 

kultur. Da reiser jeg til ulike skoler i min hjemkommune og fylke, og holder sirkuskurs og 

lager forestillinger sammen med elevene.  

 

Valg av feltarbeidsplass ble valgt ut fra personlige interesser og jobb. Rikskonsertene (Rk), 

avdeling barn og unge, jobber nasjonalt og retter seg mot grunnskoler i Norge i samarbeid 

med blant annet Dks. Jeg syntes det kunne være interessant å få innsyn i en stor organisasjon 

som Rk, da jeg selv kun har jobbet med små prosjekter og for mindre organisasjoner. Det ville 

også være lærerikt å komme på innsiden av en organisasjon som har blitt omtalt mye gjennom 

pensum i fagene musikkformidling og kulturformidling for barn og unge. Rk har mange 

forskjellige kunst og kulturtilbud som berører og begeistrer mange skoleelever. Og jeg syntes 

det var interessant at Rk ville involvere elever i kunst og kulturtilbudene som arrangører. Selv 

har jeg opparbeidet meg arrangørkompetanse gjennom Kroa i Bø, noe som jeg føler er nyttig i 

jobbsammenheng for en fremtidig kulturarbeider. Et stort prosjekt som Elever som arrangører 

syntes jeg ville være spennende å ha som utgangspunkt for mitt feltarbeid. Resultatene av 

feltarbeidet er, som nevnt i forordet, bakgrunnen for denne rapporten. Jeg vil gi en grundigere 

presentasjon om Esa etter at problemstillingen min er introdusert.  
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Problemstilling 
 

Min problemstilling springer ut fra et ønske hos Rk om å finne mer ut om elevarrangørene på 

de ulike skolene som har deltatt på Esa-kurs. Sammen med Rk og veileder ved Høgskolen i 

Telemark, har problemstillingen min blitt avgrenset til: 

 

Hvordan vedlikeholdes og videreføres Esa-kompetansen ved den enkelte skole? 

Blir arrangørkompetansen overhodet videreført og hvordan gjøres dette? En slik studie er 

aldri blitt gjort, og her finnes mange ubesvarte spørsmål som Rk gjerne vil ha svar på. Rk har 

blant annet vært interessert i å vite noe om bruken av håndboken og konsertpiloten i 

forbindelse med planlegging av arrangement, samt videreføring av Esa-kunnskap til nye 

elever.Jeg ønsker også å lete etter årsaker til hvorfor kompetansen eventuelt ikke 

vedlikeholdes og videreføres. Det finnes også andre faktorer i sammenheng med Esa som jeg 

ønsker å finne ut om gjennom feltarbeidet, og med dette dannes følgende 

underproblemstillinger:  

• Hva kan være årsaker til at Esa-kompetansen ikke vedlikeholdes og videreføres? 

• Hvilke utfordringer i forbindelse med planlegging eller overføring av Esa kan oppstå i 

forhold til tidsbruk? 

• I hvilken grad anvendes Rk´s konserthåndbok eller konsertpilot ved planlegging eller 

overføring av Esa? 

• Hvilke interne og eksterne tiltak vil være nødvendig for å vedlikeholde og videreføre 

Esa-kompetansen? 
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Elever som arrangører 

Esa er et nasjonalt prosjekt som skal gi elever i alle ungdomsskoler i Norge mulighet til å 

utvide sin kulturelle kompetanse som arrangør for Rk´s skolekonserter. Arrangørkompetansen 

innebærer planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av et arrangement. ”Skolene mottar 

stadig flere kunstnerbesøk utenfra og har i tillegg egne arrangementer, og det er derfor viktig å 

vite hvordan man gjennomfører et vellykket arrangement” (www.utdanningsetaten.no). 

Oppgaver som for eksempel informasjon og pr på skolen, tekniske behov, sitteplasser til 

publikum, samt mat og drikke til artistene skal både planlegges og delegeres mellom 

elevarrangørene. Dette er elementer som elevene får innføring i på Esa-kurs. De ulike 

arrangøroppgavene blir på kursene gjennomgått og diskutert i fellesskap, og senere løst i 

grupper sammen med elever fra egen skole. Elevene får også en introduksjon til 

konserthåndboken som inneholder sjekklister for konsertarrangører. Konserthåndboken som 

er utgitt av Rk er et sammendrag av de viktigste elementene fra kursdagen og den skal 

fungere som et verktøy for alle som skal gjennomføre arrangementer på skolen sin, uansett 

kunstuttrykk. Det er utarbeidet en nettside www.eleversomarrangorer.no som også skal 

fungere som et verktøy for elevarrangører. Nettsiden kalles konsertpiloten og viser hvordan å 

planlegge å gjennomføre et arrangement, trinn for trinn.  

Det er i utgangspunktet opp til hver skole hvor mange elever som skal være med i 

arrangørgruppa, men til kurs inviterer Rk tre til fire elever. Lærere fra de respektive skolene 

skal også delta på kurset. ”Det er ønskelig at skolen velger ut 3 elever og 2 voksne, gjerne en 

fra ledelsen og en kulturkontakt” (www.musikkiskolen.no). Rektor, kulturkontakt eller en 

annen lærer skal på sin egen skole legge til rette og motivere til arrangørarbeidet. Derfor er 

det viktig at en eller to voksne deltar sammen med elevene på Esa-kursene. Arrangørgruppen 

skal sammen med kulturkontakten stå for planlegging av kunstbesøkene som kommer til 

skolen. Elevarrangørene skal ta imot besøket, hjelpe til med bæring og rigging, og på forhånd 

ha gjort eventuelle forberedelser, samt stå for bevertning. ”Arrangørgruppa skal ikke 

nødvendigvis gjøre alle oppgavene selv, men sørge for at de blir gjort. De skal planlegge 

arrangementet og delegere ansvar videre dersom nødvendig” (www.rikskonsertene.no). Selv 

om det kun er en gruppe elever på hver skole som blir kurset som arrangører, kan det 

involveres flere elever i arbeidsoppgavene rundt skolekonsertene. 

Kunstnere som har besøkt skoler har tidligere evaluert at mottaket på enkelte skoler har vært 

for dårlig. I mange tilfeller har ikke skolene vært forberedt på skolekonsertbesøket. Istedenfor 

http://www.utdanningsetaten.no/�
http://www.eleversomarrangorer.no/�
http://www.musikkiskolen.no/�
http://www.rikskonsertene.no/�
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at kunstnerne møter elever som gleder seg og er forberedt, føler utøverne at de der og da må 

bygge opp forventninger til arrangementet. Med elever som involveres i planleggingen og 

gjennomføringen av skolekonserter, og med en kulturkontakt som tilrettelegger forholdene for 

dette arbeidet, bør det meste ligge til rette for at møtet med profesjonell kunst blir 

inspirerende og innholdsrikt for elevene ved den enkelte skole (Turnéorganisasjonen i 

Hedmark 2008:1). 

Utfordringen til skolene, rektor, kulturkontakt og elever er hvordan denne 

arrangørkompetansen skal holdes ved like og videreføres år etter år. Ungdomsskolen varer 

bare i tre år, som er en naturlig årsak til gjennomtrekk og hurtig utskiftning av elevkull. Å 

beholde arrangørkompetansen er ikke bare en utfordring for skolene innad, men også for Rk, 

Musikk i Skolen (Mis) og andre aktører som er med på å utforme og tilrettelegge 

arrangørkursene. I neste avsnitt skal jeg komme nærmere inn på hvilken rolle og oppgaver Rk 

og Mis har i sammenheng med Esa. 

Mis, en organisasjon som jobber for å fremme musikkfaget i norske skoler, er Rk´s 

samarbeidspartner på nasjonalt nivå. I kurssammenheng bidrar Rk og Mis med én kursholder 

fra hver organisasjon. Rk har i tillegg ansvar for en prosjektleder for Esa. Fylket har ansvar på 

regionalt nivå og skal tilrettelegge kursene. Fylket skal sende ut invitasjoner til aktuelle skoler 

og delta som vertskap på kursdagen (Rikskonsertene 2008). Fylkenes rolle i Esa-kurs 

sammenheng representeres gjennom ulike organer. Det kan være for eksempel være 

turnéorganisasjon, fylkeskonsertene, kulturskatt eller lignende, da navnene på organene kan 

variere fra fylke til fylke.  
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Rikskonsertene 

Rk er en statlig institusjon med ca. 62 faste medarbeidere, som produserer og formidler 

konserter i nært samarbeid med musikere fra hele verden og lokale konsertarrangører. Det vil 

si at Rk skal skape og legge til rette for opplevelse av musikk og kunst i hele landet og 

internasjonalt. Rk har samarbeids- og utvekslingsprogrammer med Asia, Afrika og Latin-

Amerika, og samarbeider med 20 ulike utenlandske organisasjoner om langsiktige program i 

utlandet.  

 

Rikskonsertene skal nå et stort publikum i alle deler av landet med det beste fra ulike 

musikksjangere og musikkulturer. Barn og unge er en prioritert målgruppe. 

Rikskonsertene har det helhetlige ansvaret for skolekonsertordningen i Norge og legger de 

faglige rammene for virksomheten. Skolekonsertene er statlig finansiert gjennom Kultur- og 

Kirkedepartementets budsjett. 600 000 barn får to årlige besøk av profesjonelle musikere på 

sine skoler, hvor den enkelte skole står som arrangør av skolekonsertene 

(www.rikskonsertene.no). ”Skolekonsertordningen skaper et møte mellom barn og 

profesjonelle musikere.” Målet er å danne et jevnbyrdig musikktilbud til grunnskoler i Norge. 

Skolekonsertene er tilrettelagt for 1. – 7. klasse eller 8. – 10. klasse og forekommer i 

skoletiden. I forkant av konserten vil skolen få tilsendt nødvendig materiale i forbindelse med 

arrangementet. Det kan være innhold om konserten, praktiske og pedagogiske forberedelser 

og referanser til mer informasjon. ”Skolekonsertene er en del av Dks. Programtilbudet 

kommer både fra Rk og fylkeskommunen, men alle produksjonene følger de samme 

forberedelsesprosedyrene” (www.rikskonsertene.no). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rikskonsertene.no/�
http://www.rikskonsertene.no/�
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Metode 
Kvalitativ og kvantitativ metode er to hovedformer for metodisk tilnærming man forholder 

seg til i samfunnsvitenskapene. Kvantitativ metode baserer seg hovedsaklig på tall og 

statistikker, konsentrerer seg om mange forekomster, og er forskning i bredden. Metoden er 

preget av selektivitet og distanse i forhold til forskningsobjektene. Kvalitativ metode grunner 

på færre forekomster og forskning i dybden. Kvalitativ forskning, i motsetning til kvantitativ 

forskning, kjennetegnes som fleksibel. Man kan få svar på et spørsmål som gir inspirasjon 

videre til et annet spørsmål. Slike variabler og spontane forhold eksisterer ikke i den 

kvantitative forskningen. Hvilken metode som er fornuftig å velge i et feltarbeid springer ut 

fra problemstillingen man har valgt. Det er mulig å kombinere metodene under et 

forskningsprosjekt, da den ene metoden ikke nødvendigvis utelukker den andre. For mitt 

vedkommende var det reelt å bruke kvalitativ metode, hvor jeg kunne studere fenomenet i 

dybden og søke forståelse. (Holme og Solvang 2004:13-15) (Repstad 2007:19) 

Jeg skulle finne ut om hvordan Esa-kompetansen ble vedlikeholdt og videreført ved enkelte 

skole. I kvalitativ forskning, som for eksempel ved intervjuer, har man da mulighet til å 

komme med tilleggsspørsmål som hvorfor, fremfor kvantitativ som baserer seg i stor grad på 

ja eller nei. Jeg ønsket å bli kjent med området jeg skulle forske på og det kunne jeg gjøre ved 

å anvende kvalitative metoder i form av intervjuer, observasjoner, uformelle samtaler og 

dokumentanalyse. moment 

 

Utfordringer ved å benytte seg av kvalitative metoder kan blant annet være hvordan man 

opptrer som forsker, og hvordan man blir oppfattet som forsker. Hvis mine informanter for 

eksempel oppfattet meg som en dominerende person kunne dette ha påvirket svarene deres. 

Forskjeller mellom meg som forsker og mine respondenter, som for eksempel alder, kunne 

også ha hatt utslag på resultatene. Elevene jeg intervjuet gikk på ungdomsskolen og var i 

alderen fjorten til seksten år. At jeg er mye eldre enn dem, samt høyere utdannet, kan skape et 

statusforhold som kanskje ikke spiller seg positivt ut i intervjuprosessen. Som forsker kan 

man også bli oppfattet som en kontrollør av sine forskningsobjekter. Observatørobjektene kan 

få følelsen av at de blir kontrollert i forhold til hva de holder på med, som forskeren bare vil 

vite mer om. Dette kan videre påvirke objektenes adferd i forhold til hva som er naturlig for 

dem. I tillegg kan samspillet mellom forskeren og informantene avgjøre forskningseffekten. 

Som Repstad (2007:68) antyder, leker like barn best og forskeren bør i noen sammenhenger 

ikke stikke seg ut fra informantene. Om noen av disse faktorene har påvirket mine 
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forskningsresultater, kan jeg ikke svare på (Repstad 2007:66-69).  

 

Fremgangen i feltarbeidet 
 

Utførelsen av feltarbeidet mitt gjorde jeg i tre fylker på Østlandet. Jeg ønsket å hente inn 

informasjon fra aktører med forskjellige roller tilknyttet Esa. Innhenting av data fra ulike 

roller syntes jeg var nødvendig for å kunne fremstille bredden av erfaringer som er gjort i 

sammenheng med prosjektet. Derfor utførte jeg de kvalitative undersøkelsene hos utvalgte 

skoler, hos turnéorganisasjoner og på skolekonserter. I tillegg har jeg vært observatør på tre 

ulike Esa-kurs. Jeg vil gå nærmere innpå hvilke kvalitative metoder jeg benyttet meg av i de 

neste avsnittene.  

 

Jeg startet feltarbeidet med å opprette kontakt via telefon med kulturkontakter eller rektorer 

ved åtte skoler. Fem av intervjuene jeg utførte vil bli rapportert i kapitlet som omhandler 

gjennomføring av feltarbeid. Årsaken til at jeg har utelatt å ta med tre av intervjuene i 

rapporten, er av mengde informasjon som var vesentlig for resultatene. På skolene foretok jeg 

intervjuer med elevarrangører og kulturkontakter. Jeg hadde på forhånd laget et 

intervjuskjema med standardspørsmål som skulle brukes på alle skolene. Men jeg var 

forberedt på at tilleggsspørsmål og kommentarer ville dukke opp, og ga plass til det. Nedenfor 

har jeg listet opp spørsmålene som var utgangspunktet til alle intervjuene: 

• Har Esa-kompetansen blitt overført til andre elever på skolen? Hvis ja, hvordan?  

• Ble det brukt undervisningstid til planlegging av konserter? Hva med tidsbruk i 

forbindelse overføring av Esa-kompetanse? Har det vært utfordringer her? 

• Ble materiell brukt i overføringen av kompetanse? For eksempel håndboken eller 

konsertpiloten på Rk´s hjemmesider? Har materiell blitt brukt ved planlegging av 

skolekonserter? 

• Hvilke interne tiltak synes du/dere er nødvendig for å vedlikeholde og videreføre Esa-

kompetansen? 

• Hvilke eksterne tiltak synes du/dere er nødvendig for å vedlikeholde og videreføre 

Esa-kompetansen? 

 

I tillegg til å gjøre kvalitative undersøkelser på skoler, besøkte jeg to turnéorganisasjoner og 

hadde uformelle samtaler med de ansatte. Her fulgte jeg ingen spørreskjema, men tok 
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feltnotater underveis i samtalene. Jeg syntes det var nyttig å høre de ulike erfaringene og 

synspunktene turnéorganisasjonene hadde i forbindelse med Esa, da de fungerer som 

mellomleddet mellom skolene og Rk. 

 

I forbindelse med de tre Esa-kursene jeg deltok på, gjorde jeg åpne observasjoner. Jeg ønsket 

å knytte bedre bekjentskap med innholdet på kursene, samt få innsikt i hvordan kursene var 

lagt opp. Jeg presenterte meg selv på hvert kurs, da alle kursdeltagere presenterte seg med 

navn og hvilken skole de var tilknyttet. Kursene ble arrangert på tre forskjellige steder med tre 

forskjellige kursholdere. I løpet av kursdagene gjorde jeg feltnotater og hadde spontane og 

uformelle samtaler med noen av kulturkontaktene. Disse samtalene ga meg noen innspill på 

hvordan Esa fungerte på noen av skolene. 

 

For å se om Esa-kompetansen fungerer i praksis, og hvordan, gjorde jeg skjulte observasjoner 

på to skolekonserter på to forskjellige skoler. Produsenten for kulturinnslaget som skulle 

besøke disse to skolene, gjorde jeg avtale med på forhånd slik at artistene visste at jeg ville 

komme. Men jeg gjorde ingen avtaler med arrangørene på skolene. Jeg ville ikke at 

elevarrangørene eller kulturkontakt skulle vite at de skulle bli observert, da 

observasjonsobjektene kan bli påvirket av dette. Begge skolene hadde deltatt på Esa-kurs for 

omtrent et år siden.  

 

Jeg har rapportert fem av intervjuene mine, to uformelle samtaler, samt gitt en kort 

beskrivelse av hva jeg opplevde på skolekonsertene. Jeg har kun tatt med de momentene jeg 

syntes var vesentlig for problemstillingen og drøftingen min. 
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Litteratur 
 

Esa er et rimelig nytt prosjekt og derfor finnes ikke mye litteratur og historiske fakta om 

akkurat det. Men jeg har benyttet meg av prosjektbeskrivelsen for Esa hvor jeg har hentet 

informasjon og historie om prosjektet, konserthåndboken som blir utdelt på hvert kurs, samt 

nettsidene til Rk og Dks. I tillegg brukte jeg metodebøker som hjalp meg å velge hvilke 

forskningsmetoder som ville være mest relevant i feltarbeidet. Bøkene Mellom nærhet og 

distanse av Pål Repstad og Metodevalg og metodebruk av Idar Magne Holme og Bernt K. 

Solvang, ga meg inspirasjon og veiledning til utføring av feltarbeidet og skriving av 

rapporten. Hilde Lidén har utarbeidet en rapport om Dks som jeg fant interessant i forhold til 

drøftingen av resultatene mine. Rapporten ble utarbeidet i 2001 og heter Den kulturelle 

skolesekken. Modell for kultur-skole samarbeid, sett ”nedenfra”. Boken 

Musikkundervisningens didaktikk av Ingrid M. Hanken og Geir Johansen har jeg også 

benyttet. I denne boken trakk jeg ut litteratur som fokuserer rundt barns læring, som ga meg 

noen perspektiver i forhold til problemstillingen min og drøftingen av den. En kontroversiell 

rapport som er utarbeidet på grunnlag av en evaluering av Dks skrevet av Jorunn S. Borgen og 

Synnøve S. Brand, Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den Kulturelle 

Skolesekken, har også vært interessant å bruke i min drøftedel. Årsakene til det er at rapporten 

belyser ulike sider ved skoler som mottar kunstbesøk og hvordan skolene og lærerne kan 

oppleve utfordringer i forbindelse med dette 
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Feltarbeidet 
 

Intervju skole 1 
 

Jeg intervjuet to elever som ikke hadde deltatt på Esa-kurs, men som hadde fått opplæring 

internt på skolen fra de forrige elevarrangørene og kulturkontakten. ”De nåværende vertene 

ble plukket ut av de forrige vertene. Det samme skjer med de neste vertene på skole 1. Dette 

fordi kulturvertene skal fungere best mulig, man må gjøre en ordentlig jobb.” Kulturkontakten 

og elevarrangørene var enige om at å plukke ut elevarrangører fungerte bra, selv om det ikke 

var en demokratisk prosess. Hvordan videreføringen av arrangørkompetansen ble 

gjennomført, var enkel. Elevene hadde en samtale med kulturkontakten hvor de gikk gjennom 

tre punkter for konsertarrangering, som de mente var de viktigste punktene å forholde seg til. 

Kulturkontakten la vekt på den forberedende delen som innebar klargjøring til konsert, samt 

informasjon til øvrige elever, vert og vertinnerollen under besøket, og etterarbeidet med 

rydding og en kort prat i arrangørgruppa. Den neste videreføringen av Esa-kompetansen var 

allerede under planlegging, og elevarrangørene hadde allerede tenkt ut to nye elever som de 

mente kunne egne seg som elevarrangør. 

 

Tidsbruk hadde aldri vært et problem ved skole 1. ”Elevene har plantid, altså 

selvstudiumstimer, som kan brukes. Musikkundervisningen kan også brukes til 

elevarrangøroppgaver. Men vi prøver å unngå å ta av kjernefagene” fortalte kulturkontakten. 

Håndboken og konsertpiloten ble ikke brukt for å planlegge eller gjennomføre skolekonsert. 

Og heller ikke ved opplæringen av nye elevarrangører. Skole 1 hevdet de aldri hadde fått 

håndbok. Den var heller ikke ettersendt som de ble lovet. Det eneste de brukte nettet til var å 

hente ut informasjon om selve konserten, altså informasjon om hvem som kommer, hvilken 

musikk som skal spilles. Sunn fornuft var noe som ble nevnt flere ganger i løpet av intervjuet 

med disse informantene. Kulturkontakten fortalte at de hadde tradisjon på å være en god 

vertsskole, og at de oppfattet seg selv som gode verter. 

 

Interne tiltak: 

Informantene ved skole 1 mente at interne tiltak som var nødvendig for å vedlikeholde Esa-

kompetansen i skolen kunne være egne notater, håndboken og muligheten til arrangere flere 

konserter. Kulturkontakten påpekte at med flere arrangement å jobbe med ville elevene tilegne 
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seg tillit til å gjøre utføre oppgavene på egenhånd. I musikkfaget kunne man gjøre praksisen 

for seg selv klassevis, foreslo kulturkontakten. 

 

Eksterne tiltak: 

Rk og fylket kunne ha arrangert flere kurs og kanskje hatt møter for å vedlikeholde Esa-

kompetansen.   

 

Kort oppsummering 

Ved skole 1 hadde de innarbeidet seg rutiner for videreføring av Esa-kompetanse, som de 

påstod fungerte godt. De brukte ikke lang tid på overføringsprosessen og hadde aldri hatt 

utfordringer med å finne tid til Esa. De utførte oppgavene sine, og var opptatt av å være gode 

verter. Verken håndboken eller konsertpiloten har blitt brukt i overføring av Esa-kompetanse, 

eller ved planlegging til arrangement. 

 

Intervju skole 2 
 

Ved skole 2 møtte jeg en elevarrangør og kulturkontakten. Kulturkontakten var ny i sitt verv, 

og visste lite om Esa. Eleven hadde vært på kurs, men hevdet at lite av kursinnholdet fortsatt 

var i intakt med hukommelsen. Til sammen tre elever fra denne skolen hadde deltatt på kurs, 

men kun én elev gikk fortsatt på skolen. Elevinformanten kunne ikke huske når hun hadde 

vært på kurs. Da jeg spurte om de hadde planer om å lære opp noen nye elever fikk jeg til svar 

fra eleven: ”Vi har ikke snakket om det. Det er lenge siden jeg har gjort dette. Jeg har ikke 

sagt velkommen i forbindelse med konsert siden i fjor, da de andre elevene gikk her.” Skole 2 

hadde tilsynelatende ikke benyttet seg av Esa-kompetansen siden forrige skoleår. 

 

Interne tiltak 

”Jeg kan jo fortelle andre elever om det” sa elevarrangøren. Kulturkontakten påpekte at tid var 

en utfordring, og at mange lærere ikke ville gi slipp på elevene sine i undervisningstimer. På 

forhånd måtte elevene øve litt, på for eksempel å ønske velkommen, sa kulturkontakten. 

Videre fortalte kulturkontakten at det var spesielt mye undervisning i 10ende klasse og at 

ungdommene hadde det travelt. ”Da er det dumt å miste så mye undervisning. Man bruker jo 

ca. en halv time før og en halv time etter konserten for å rydde stoler frem og tilbake. Vi er 

ikke negativt innstilt, vi har nok av elever som har lyst.” 
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Eksterne tiltak 

I forhold til hvilke eksterne tiltak som kan gjøres fikk jeg ikke så mage innspill, men både 

eleven og kulturkontakten kom med noen kommentarer på selve Esa-kurset. Eleven syntes det 

var mye å lære, og at det ble mye informasjon på én gang. Hun følte at hun ble sittende stille 

og lytte over lang tid. Kulturkontakten skjøt inn at kurset burde ha vært mer praktisk, og at 

elevene skulle ha fått kommet opp på scenen tidligere og fått en følelse av hva dette er for 

noe. Håndboken visste de ikke at de hadde, men fant den frem etter litt leting. Konsertpiloten 

hadde de aldri brukt. 

 

Før jeg reiste snakket de seg litt i mellom om vaktmesteren og hans rolle. ”Før ryddet han inn 

og ut stolene, men han gjør ikke det nå lenger.” Elevene brukte altså å spørre vaktmester om 

han kunne gjøre det, slik at elevene selv ikke skulle miste tid fra undervisningen. 

Kulturkontakten syntes det ville ta mye tid hvis elevarrangørene skulle bruke en halv time før 

og en halv time etter konserten med å sette ut og rydde stoler. Elevarrangøren skjøt inn at de 

én gang hadde fått hjelp fra andre elever til å gjøre dette. 

 

Kort oppsummering 

Utfordringen på denne skolen var at kulturkontakten var ny og ikke hadde deltatt på Esa-kurs. 

Elevarrangøren hadde deltatt på kurs, men hadde tydeligvis ikke brukt Esa-kompetansen på 

lang tid. Tid var også en utfordring her. Vaktmesteren hjalp ikke lenge til med stolene, som 

var en tidskrevende faktor. Videreføring av Esa-kompetansen hadde aldri blitt gjort, og de 

hadde heller ikke snakket om å gjøre det. 

 

Intervju skole 3 
 

Her møtte jeg tre elevarrangører sammen med kulturkontakten. Kun én av elevene stod for 

snakkingen og de to andre elevene sa lite. Den snakkende eleven fortalte at de brukte å 

delegere arbeidsoppgaver til de andre klassene på skolen. Som for eksempel å sette ut og 

rydde inn stoler før og etter konsert og at tidsbruk hadde ikke vært noe problem på skole 3 

”Men man må skjønne, vise forståelse, hvis en lærer sier nei på grunn av undervisning”, 

mente elevarrangøren som snakket mest. Håndboken var det bare kulturkontakten som brukte 

og konsertpiloten hadde de aldri brukt. Elevarrangørene fikk instruksjoner fra kulturkontakten 
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om hva besøket måtte ha tilgang til og behov for, for eksempel blending.  

 

Interne tiltak: 

”Det er viktig å føle seg trygg når man skal presentere for mange elever. At det er et trygt 

miljø på skolen.” Informantene var enige om at de kunne snakke med de yngre elevene på 

skolen og fortelle at dette er gøy og lærerikt. Kulturkontakten skjøt inn at de avtroppende 

elevarrangørene burde informere om dette på slutten av et skoleår, slik at de kunne rekruttere 

nye elevarrangører. ”Rekrutteringen kan være en overgangsordning med både gamle og nye 

støttespillere. Man har jo 2 konsertbesøk før og 2 etter jul.” Elevarrangørene sa seg enige i 

dette. Kulturkontakten foreslo at man kunne ha arrangert kurs på sin egen skole. At 

kulturkontakten og/eller elevarrangørene gjorde det, så sparte man tid på reising. Elevene 

argumenterte med at det ikke var langt å reise dit de hadde hatt kurs tidligere. Dessuten syntes 

de det var bedre å reise ut en dag på kurs. ”Det er mer motiverende å komme ut.” 

 

Eksterne tiltak: 

Informantene mente at et eksternt tiltak kunne være at Rk eller turnéorganisasjonene fortsatte 

å arrangere kurs for skolene. 

 

Kort oppsummering 

Tid var ikke noe problem ved skole 3. Kulturkontakten hadde det overordnede ansvaret og 

delegerte oppgaver videre til elevene. Håndboken ble ikke brukt av elevarrangørene, men av 

kulturkontakten. Konsertpiloten på nettet hadde de aldri brukt. 

 

Intervju skole 4 

 

På skole 4 ble jeg møtt av to elevarrangører på trappa. De håndhilste og viste meg veien til 

lærerværelset hvor vi gjennomførte intervjuene. Begge informantene hadde deltatt på kurs 

våren 2007. De hadde meldt seg frivillig til å være elevarrangører da lærerne hadde annonsert 

dette prosjektet i klassene. Nå hadde to nye elever meldt sin interesse, for å ta over 

elevarrangørrollen når de nåværende avsluttet ungdomsskolen. Tidsbruk hadde aldri vært noe 

problem. Kulturkontakten ved skolen brukte å bestemme møtene, og det hadde aldri vært noe 

problem i forhold til undervisning. Etter hvert arrangement brukte arrangørgruppa å snakke 

sammen med kulturkontakten. Hvis det hadde oppstått problemer eller utfordringer underveis, 

ble det tatt opp i da. 
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Da de overførte Esa-kunnskapen videre til de nye elevarrangørene hadde de ikke brukt 

håndboken. Den ble heller ikke brukt i forbindelse med planlegging av skolekonserter. ”Vi har 

funnet vår egen måte å gjøre dette på.” Videre fortalte informantene at de alltid gikk på nettet 

for å finne ut hvem som kommer. Kulturkontakten brukte å finne frem informasjon om 

tekniske behov og videreformidle til elevene. Håndboken eller konsertpiloten hadde de ikke 

brukt i noen sammenhenger. Informantene forteller meg at Esa-kompetansen kunne brukes til 

mye annet. ”Man lærer mye av det, å snakke foran folk, tørre å ringe dem (artistene, 

produsentene). Slikt har man bruk for senere uansett.” 

 

Interne tiltak 

Informere godt om hva vi holder på med. Få andre på skolen til å se at dette er artige ting å 

holde på med, og ikke en kjedelig plikt. Jeg spurte om det kunne vært aktuelt for dem å holde 

kurs for andre/nye elever? ”Det ville vært lærerikt, men vi ville nok ikke gjort det. De ville 

ikke tatt oss seriøst.” 

 

Eksterne tiltak 

Informantene syntes et godt eksternt tiltak ville være at Esa-kursene fortsatte. De hadde vært 

på et slags Esa-seminar i Oslo i desember måned, og dette føltes som en belønning til 

elevarrangørene, og det var motiverende.   

 

På veien ut fikk jeg en kort prat med kulturkontakten. Kulturkontakten understreket at Esa var 

et viktig prosjekt både for elevarrangørene, skolen og kunstbesøkene. ”Denne erfaringen er 

gull verdt å ha med seg.” Videre hevdet kulturkontakten prosjektet er veldig personavhengig. 

”Det er ofte slik at det er en som drar lasset.” Avslutningsvis forteller han at det er en fin 

kombinasjon at det er frivillig og litt lærerstyrt. Elevarrangørene melder seg frivillig til å være 

arrangører, men oppgavene som skal utføres skjer i delvis styrte former. 

 

Kort oppsummering 

Skolen har innarbeidet seg arrangørrutiner, og også for rekruttering av nye elevarrangører. 

Skole 4 har få eller ingen utfordringer når det kommer til Esa. Håndboken eller konsertpiloten 

blir ikke brukt. 
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Intervju skole 5 
 

Ved skole 5 sa kulturkontakten sa på telefon at det fantes så mye som åtte elevarrangører ved 

skolen, men kun to kunne møte meg. Jeg kom til skole 5 og meldte meg i administrasjonen. 

Resepsjonsdamen hentet to elevarrangører ut fra timen for meg, noe som var avtalt på 

forhånd, og vi fikk et møterom for å gjennomføre intervjuet. Begge elevene hadde deltatt på 

kurs i 2008, som var i regi av turnéorganisasjonen. Lærerne ved skolen hadde annonsert 

kurset i klassene og mine informanter hadde meldt seg fordi det hørtes morsomt ut å være 

elevarrangør, og få treffe skuespillere og musikere. Ingen intern opplæring hadde noen gang 

blitt gjort. Alt av opplæring i fylket foregikk gjennom turnéorganisasjonen. Tidsbruk var ikke 

noe problem så lenge det ikke skulle være noen tentamener eller prøver i klassen. De brukte 

en til to dager til forberedelse hvor kulturkontakten ga oppgaver til elevarrangørene, som for 

eksempel å ta kontakt med lokalavisa. ”Vi spør kantina om de kan ordne mat, og vi ordner et 

rom til de og hjelper til med å rigge på scenen og bære utstyr.” Håndboken ble ikke brukt, og 

heller ikke konsertpiloten. Kulturkontakten gikk inn på nettet, henter ut nødvendig 

informasjon om arrangementet og videreformidler det til elevene. ”Kulturkontakten forteller 

hva vi skal gjøre, og vi har det i hodet.” 

 

Interne tiltak: 

Informantene syntes det var viktig at skolen fortsatte å sende elever på Esa-kurs. I tillegg 

syntes de det var viktig at kulturkontakten var flink å gi elevene informasjon om prosjektet og 

i forkant av arrangement. 

 

Eksterne tiltak: 

At turnéorganisasjonen holdt flere kurs i fylket var en viktig prioritet, mente informantene. De 

tilføyde at det kunne kanskje komme mer informasjon fra Rk og turnéorganisasjonene. 

Informasjon om hvem de var og hva de drev med. Elevene påstod at de aldri hadde hørt om 

noen av organisasjonene før de ble elevarrangører. 

 

Kort oppsummering 

Elevarrangørene så ingen utfordringer med tid i forhold til planlegging og gjennomføring av 

konserter. Rekruttering av nye elevarrangører var det Turneorganisasjonen som tok seg av. 

Verken håndboken eller konsertpiloten ble brukt ved skole 5. 
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Turnéorganisasjon 1 
 

Turnéorganisasjon 1 startet i 2006 med arrangørkurs for ungdomsskolene i fylket. Skolene får 

tilbud én gang i året om å være med på kurs. Det har blitt holdt fire regionssamlinger i fylket 

per år og det er elleve til tretten skoler med på hver samling.  

 

Da turnéorganisasjon 1 startet dette prosjektet var det veldig vanskelig å få skolene til å være 

med på dette kurset. ”Til å starte med brukte vi lang tid for å få forståelse om hva vi drev med. 

Som om skolene syntes vi tvang oss på dem.” Turneorganisasjon 1 kunne utveksle så mye 

som syv til åtte e-poster med én skole, og det tok opptil et halvt år før flere skoler takket ja til 

tilbudet om arrangørkurs. Informantene fortalte videre at det kunne føles som om at skolene 

trodde at det var noe unyttig som ble presset på dem, og at det har vært mange motstandere på 

veien. 

 

Da disse kursene arrangeres årlig i dette fylket kommer turnéorganisasjonen tett på skolene, 

og de kjenner ansiktene til hverandre. Noe som informantene her oppfatter som veldig 

positivt. ”Vi er heldige som får treffe dem igjen. 

 

”Starten med møtene skal være bra. Det er det viktigste! Det er jo folk det handler om. 

Ta i mot besøket! Hvordan de gjør det er opptil enhver egentlig, bare så lenge 

oppgaven blir gjort. Oppgaven skal bare løses.” 

 

Jeg spurte om de synes at elevarrangørene og kulturkontakten er personavhengig? Helt klart 

fikk jeg til svar. De mente at spesielt kulturkontakten var personavhengig. ”Hvordan kan man 

drive elevene uten å selv være drivende?” Informantene mener at kvaliteten på mottaket kan 

avgjøre hvordan selve konserten blir, og legger til at kunstbesøket blir meningsløst og kjedelig 

hvis ingen er forberedt på besøket. 
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Turnéorganisasjon 2 
 

Turnéorganisasjon 2 arrangerte ikke egne Esa-kurs, men hadde en viss oversikt over 

elevarrangørene og kulturkontaktene ved skolene i fylket, og hvordan de fungerer. 

Ressursmangel hos turnéorganisasjonen hevdes å være årsaken til at Esa-kurs ikke blir 

arrangert. 

 

Turnéorganisasjon 2 mener også at prosjektet på skolene er personavhengig, men at alt 

avhenger ikke over kulturkontakten og elevarrangørene. ”Rektor må også være glødende. 

Hvis rektor er positiv vil det smitte over på øvrig personell,” hevdet turnéorganisasjon 2. 

Informanten her mente at prosjektet må forankres av ledelsen og bekjentgjøringen til andre 

lærere må tas på alvor. Alle lærere må få informasjon om hva prosjektet innebærer. Hvis 

kulturkontakten var syk på skolekonsertdagen stoppet det hele opp, fremholdes det hos 

turnéorganisasjon 2. ”Det er jo nettopp derfor man har elevarrangører. Hvis hele personellet 

kjenner til Esa og skolekonserter, kan de steppe inn ved sykdom og støtte elevene, mente 

informanten.” 

 

Videre ønsket turnéorganisasjon 2 at elevarrangørene skulle ha en forberedende rolle og 

fortelle klassene om neste besøk. En introduksjonsrunde på hva som kommer kunne gi ideer 

til hvordan undervisningen kan legges opp i forhold til innhold på besøket. 

 

Skolekonsert 1 
 

Ved skolen som skulle ha den første skolekonserten denne dagen, hadde kulturkontakten 

meldt frafall på grunn av sykdom. Dette fikk en av artistene beskjed om på telefon, samt at 

vaktmesteren kom til å ta imot de i stedet. Vaktmesteren dukket opp til avtalt tid og låste 

artistene inn i salen hvor konserten skulle holdes. Vaktmesteren utvekslet et par ord med 

artistene og viste de hvor strømuttaket var før han forsvant. Etter en times tid dukket han opp 

igjen med en kanne kaffe og plastkrus til alle. På det tidspunktet var teknisk opprigg ferdig. 

 

Ifølge artistene som skulle holde skolekonserten fikk denne skolen stryk karakter på elever 

som arrangører. Siden ankomst hadde jeg ikke sett en eneste elevarrangør, til tross for at 

denne skolen hadde deltatt på Esa-kurs for bare et år siden. Ingen elever hadde møtt artistene 
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og ønsket de velkommen eller tilbydd dem bærehjelp, og ingen hadde vist hvor man kunne 

finne for eksempel toalett eller garderobe.  

 

Skolekonsert 2 
 

Artistene hadde kontakt med kulturkontakten på telefon på veien til skolen, som møtte dem i 

porten hvor konserten skulle holdes. Kulturkontakten viste oss inn i konsertlokalet, men forlot 

oss etter noen minutter. Det var ingen elevarrangører å se og heller ingen kaffe å få. Bæring 

og rigging av utstyr gikk mye fortere enn ved forrige skole, da det ikke var noen trapper eller 

andre hindringer. Her kunne utstyret trilles og bæres nesten rett fra bilen og inntil scenen.  

 

Artistene fikk ikke anvist et rom eller en garderobe på denne skolen heller, men veien til 

toalettet var betydelig enklere på denne skolen enn den forrige. I forbindelse med 

konsertlokalet fantes det et lite kjøkken med kjøleskap og kokemuligheter, men likevel var det 

ingen kaffe å få. Denne skolen hadde også deltatt på Esa-kurs, men ingen elevarrangører var å 

se her heller. 
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Analyse og drøfting 
 

Elever som arrangører er et kurs som ønsker å bidra til at elever skal få mulighet til å bli 

arrangører for skolekonserter. Ut fra samtaler med noen av mine informanter ble det poengtert 

at det viktigste ikke var hvordan de ulike skolene utførte arrangøroppgavene sine, men at de 

faktisk ble utført.  

 

Min hovedproblemstilling var å finne ut hvordan Esa-kompetansen ble vedlikeholdt og 

overført ved den enkelte skole. I følge mine informanter viste det seg at to av fem skoler 

hadde innarbeidet seg egne rutiner på hvordan vedlikeholde og videreføre denne 

kompetansen. På disse to skolene ble jeg fortalt at nye elevarrangører ble rekruttert av de 

nåværende arrangørene og kulturkontakten. Opplæringen foregikk muntlig mellom nye og 

gamle elevarrangører, og gjennom praksis ved å arrangere konserter. Kulturkontakten var 

også aktiv sammen med elevene i opplæringsprosessen. Ved to andre skoler var det ikke blitt 

innarbeidet noen rutiner på overføring av Esa-kompetanse. Informantene ved den ene av disse 

to skolene hevdet at de var interessert i å rekruttere nye elever til arrangørgruppa, og at de 

kunne opparbeide seg et overlappingssystem mellom gamle og nye arrangører. Den andre 

skolen som ikke hadde overført Esa-kompetanse til andre elever, ga heller ikke uttrykk for at 

de kom til å iverksette dette. Kulturkontakten var ny i sitt verv og hadde lite kjennskap til Esa, 

og elevarrangøren, som for øvrig var på siste semester i ungdomsskolen, hadde tydeligvis ikke 

vedlikeholdt sin Esa-kompetanse. Den siste skolen som inngikk i mine kvalitative 

undersøkelser, lå i et fylke hvor tilhørende turnéorganisasjon arrangerte Esa-kurs én gang i 

året. På den måten fikk skolene gitt kontinuerlig Esa-opplæring til nye elevarrangører. Hvilke 

årsaker til at vedlikehold og overføring av Esa-kompetanse ikke har blitt gjort ved alle skoler 

kan være ulike. Jeg vil se på og drøfte mulige årsaker litt senere i dette kapittelet. Men først 

vil jeg se nærmere på svarene jeg samlet inn som skildret bruken av konserthåndboken og 

nettstedet konsertpiloten.  

 

I følge mine informanter ble håndboken og konsertpiloten aldri, eller sjeldent brukt. Noen av 

informantene hevdet at de hadde funnet sin egen måte å planlegge å videreføre på, og at de 

hadde all nødvendig informasjon i hodet. Dette kan tyde på at Esa-rutinene fungerte godt ved 

noen av skolene. Årsakene til hvorfor skolene ikke brukte håndboken eller konsertpiloten kan 

være mange og ulike. Det kan være muligheter for at elevarrangørene, sammen med 

kulturkontakten, gjennom utførelse av arrangøroppgavene på egen hånd finner sin måte å lære 
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på. Esa er prosjektarbeid som krever at elevene er aktiv. De skal i samspill med hverandre 

utføre ulike oppgaver tilknyttet arrangørrollen. Hvordan de best mulig kan utføre oppgavene 

fra den ene skolekonserten til den neste, kan avhenge av erfaringene de har gjort. Hvis 

elevene har reflektert mellom det som har blitt gjort og hva resultatet ble, har de gjort seg en 

eller flere erfaringer. I intervjuene mine viste det seg at flere elevarrangører og 

kulturkontakter brukte å snakke sammen etter endt konsert. Gjennom den amerikanske 

filosofen og psykologen John Dewey`s (1859-1952) velkjente slagord var ”Learning by 

doing” tuftet på elevenes egenaktivitet som grunnlag for læring (Hanken, Johansen 192:1998). 

I prosjektarbeid som Esa må eleven være en aktiv deltager i læringsprosessen, og ikke en 

passiv mottaker av kunnskap. Én elevinformant syntes at de ble sittende for lenge stille å lytte 

på kursdagen. Eleven var altså en passiv mottaker at kunnskap, i motsetning til gjennomføring 

av skolekonserter, hvor elevene deltar aktivt som arrangører. Informanten mente at det ble for 

mye informasjon å lytte til på én gang. Det ble også kommentert at det kunne ha vært bra og 

satt i gang med prosjektarbeidet på kurset tidligere enn det ble gjort ”Et gram erfaringer er 

bedre enn et tonn teori, ganske enkelt fordi det bare er gjennom erfaring at teorien har en vital 

og verifiserbar betydning” (Dewey i Hanken, Johansen 1998:192). Hadde eleven tidligere fått 

prøvd seg på den praktisk biten eller i gruppearbeid, ville det kanskje ikke føles som mye 

informasjon på én gang. Det skal fastslås at det var kun én av mine informanter som syntes at 

Esa-kurset skulle vært mer praktisk. Kanskje kompetansen som læres på kursene sitter godt 

nok for noen, og i tillegg med støtte fra kulturkontakt, foregår planlegging av arrangement og 

overføring av Esa-kunnskap på grunnlag av erfaringene elevene har gjort seg. Hvorfor Esa-

kompetansen ikke sitter like godt hos alle informantene, kan ha sammenheng med hvor mye 

kompetansen har blitt anvendt i løpet av skoleåret. 

 

Da jeg deltok på det andre Esa-kurset og elevene skulle i grupper fordele arrangøroppgaver, 

ble jeg spurt om hjelp fra noen av gruppene. Elevene skulle bruke håndboken for å fylle inn 

nødvendige punkter som er listet opp i forbindelse med forberedelser og planlegging av 

skolekonsert. Det kunne virke som om at elevene syntes det var mange punkter, og mange 

like punkter. I de ulike sjekklistene ble mye av det samme skrevet om og om igjen, som for 

eksempel tidspunkter for konsertstart, tidspunkter for artistenes ankomst, tidspunkter for 

bærehjelp og tidspunkter for avreise. Noen av disse tidspunktene var listet opp i flere ulike 

sjekklister. Kanskje håndboken inneholder for mye tekst og er for detaljert? Hvis det viser seg 

at elevene bruker for mye tid på planlegging, som for eksempel ved å bruke alle sjekklistene i 

håndboken, kan det gå utover undervisningstiden til de ulike arrangørene. Elevarrangørene 
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velger selv hvor mange punkter de vil benytte seg av i håndboken, samt hvor mye tid de vil 

bruke på håndboken. Men det er kanskje ikke helt heldig at det finnes et verktøy som 

konserthåndboken når ingen eller veldig få benytter seg av den. Tidsbruk rundt Esa i skolene 

er også en del av min problemstilling som jeg vil komme tilbake til litt lenger ut i drøftingen 

min. Men først vil jeg belyse noen faktorer rundt konsertpiloten, konsertplanleggeren og 

hjelpemiddelet som ligger på Internett. Konsertpiloten var det ingen av mine informanter som 

brukte. Rk har tidligere uttrykt at dette er en nettside som er brukt mye penger og ressurser på, 

samt at det er en oversiktlig og flott nettside som absolutt bør brukes. På de tre Esa-kursene 

jeg har deltatt på har alle kursholderne referert til konsertpiloten. Den har blitt snakket om og 

nettadressen har blitt skrevet opp på tavla, samt at de har oppfordret elevarrangørene til å 

bruke den. Men ingen kursholdere på noen av de tre kursene har faktisk vært inne på siden og 

vist den frem til elevene. Ingen av elevene har fått mulighet til å se hvor oversiktlig og flott 

den er. Kanskje det fort kan gå i glemmeboken å sjekke konsertpiloten når de kommer hjem, 

eller når de skal arrangere sin første konsert flere uker eller måneder etterpå? I dette tilfellet 

blir ikke læring gjennom egen praksis benyttet her, men tilføring av teoretisk kunnskap. 

Hadde elevene fått sjansen til å prøve ut konsertpiloten, altså vært aktiv deltagende, kan det 

være muligheter for at konsertpiloten hadde blitt brukt til planlegging knyttet til arrangement. 

Kursholderne forteller elevene om konsertpiloten, og elevene er passive mottakere av 

informasjonen. mulighet Hvis kursholderne kunne ha vist elevene hvordan konsertpiloten ser 

ut og kanskje demonstrert hvordan den fungerer, kan det hende at noen elever ville ha benyttet 

den ved planlegging av konsert eller ved overføring av Esa-kompetanse. Men når elevene 

ikke engang får sett hva kursholderne refererer til, kan det antakeligvis være vanskeligere å 

rekruttere dem som konsertpilotbrukere i fremtiden. En utfordring kan være at det ikke finnes 

tilgang til Internet der hvor kursene holdes, og derfor har kursholderne ikke mulighet til å vise 

frem konsertpiloten. 

 

Da jeg besøkte en av turnéorganisasjonene ble det hevdet at det var vanskelig å få skolene 

med på Esa-kursene i starten, og følelsen av motstand var stor. Hva kan ha forårsaket den 

følte motstanden fra skolene? I rapporten fra 2001 Den kulturelle skolesekken – Modeller for 

kultur-skole samarbeid, sett ”nedenfra” av Hilde Lidén finnes det et kapittel som omfatter 

organisering og tidsbruk. Her fortelles det at lærere var positive til kulturtilbudene som kom 

til skolene, men det kunne være tidskrevende. I rapporten antydes det at noen lærere opplever 

som noe som ligger på siden av deres egne undervisningsopplegg. I slike tilfeller kunne 

kulturinnslagene på skolene og medfølgende oppgaver føles for mye for noen lærere. På en 



 24 

annen side var det lærere som påpekte at hvis kulturtilbudet gjenspeilte pensum, kunne føles 

som besparende, istedenfor forstyrrende på deres skolehverdag. Det kan være muligheter for 

at noen rektorer, lærere og kulturkontakter oppfatter Esa som forstyrrende. Esa er jo et 

prosjekt som krever at elever og lærere må bruke tid fra undervisning til arrangøroppgaver. 

Kanskje det finnes lærere som ikke synes at dette verken gjenspeiler pensum eller er bra å 

bruke undervisningstid på. Informantene ved én skole syntes at arrangøroppgavene var 

tidskrevende og opplevde det negativt i forhold til skolearbeidet. Ved samme skolen kunne det 

antydes at Esa-kompetansen ikke ble vedlikeholdt i samme grad som ved andre skoler som 

var med i undersøkelsene. Kanskje det finnes sammenhenger mellom hvordan den enkelte 

skole eller de enkelte arrangørene, sammen med kulturkontakten, finner Esa-kompetansen 

nyttig i ulike sammenhenger. Én av elevinformantene poengterte at Esa-kompetansen kan 

brukes til mye annet enn bare elevarrangering, at de hadde bruk for dette senere uansett. 

Elevene hadde tilsynelatende gode opplevelser med å være elevarrangører og så at 

kompetansen de har tilegnet seg gjennom dette prosjektet kan komme til nytte i andre 

sammenhenger. En kulturkontakt hevdet at eleverfaringene som ble gjort gjennom Esa var 

gull verdt. Om lærere, kulturkontakter eller elever ikke klarer å se Esa i sammenheng med 

enkeltfag, kan det være mulighet å se Esa-kompetansen i sammenheng med andre ting. Som 

for eksempel generelt gruppesamarbeid, evnen til å påta seg oppgaver knyttet til profesjonelle 

kunstnere, eller opparbeide seg mot og erfaring til å presentere et kulturinnslag foran mange 

mennesker. Som jeg nevnte tidligere, var det én av elevinformantene som la vekt på at Esa-

kompetansen kunne komme til nytte i andre sammenhenger.  

 

På bakgrunn av de ulike oppfatningene informantene har av nytteverdien av prosjektet kan det 

kanskje tyde på at prosjektet er personavhengig. Ved begge turnéorganisasjonene påstås det, 

og hos flere kulturkontakter antydes at prosjektet er personavhengig. Turnéorganisasjonene 

legger ikke skjul på at kulturkontakten må være drivende, og gjerne rektor også. 

Kulturkontakten ved én skole valgte sammen med elevarrangørene hvem som skulle 

rekrutteres som nye elevarrangører, for å få elevarrangørgruppa til å fungere best mulig. Ved 

en annen skole mente kulturkontakten at personene er avgjørende for prosjektet. Hvordan kan 

skolene med rektor, kulturkontaktene og elevene være drivende og glødende i forbindelse 

med skolekonserter og jobben som arrangører? Dette er meget interessante temaer å diskutere, 

men det ligger utenfor min problemstilling. Men likevel vil jeg nevne en faktor som kan være 

tellende i forhold til prosjektarbeid i ulike sammenhenger, nemlig eierskapsfølelsen til 

prosjektet. Har de ulike skolene opparbeidet seg et eierskapsforhold til å være Esa? Kan det 
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være tilfelle at eierskapsforholdet Esa gjennom kulturkontakten og øvrig personell kan styrkes 

på bakgrunn av informasjonsflyten? I rapporten Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering 

av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen, skrevet av Jorunn S. Borgen og Synnøve S. 

Brand, drøftes det hvorvidt kommunikasjon og informasjon kan ha innflytelse på forankring 

og eierskap. ”Med unntak av der hvor det arbeides med dialogiske samarbeidsmodeller for 

formidlingen, foregår mye av kommunikasjonen med skolene monologisk.” (Borgen / Brand 

7:2006) Med denne påstanden kan det oppfattes som om at skolene får mer informasjon enn 

de selv sender ut til. Kanskje det finnes spørsmål som skolene vil ha besvart, men kanskje 

føler at det ikke finnes et fora for nettopp det. Borgen og Brand`s rapport forteller videre at 

lærere og kulturkontakter får informasjon om Dks-tilbudene, men at de i for liten grad 

inviteres til dialog. Noe som står i kontrast til at fylkeskommunene henviser til at lærerne må 

gjøre en bedre jobb med Dks, samt utvikle sin forståelse og kompetanse innen kultur. Som 

informanten ved én av turnéorganisasjonene la vekt på, forankring i ledelsen og informasjon 

til alle lærere. Er lærerne godt nok informert om Esa og viktigheten rundt prosjektet? Hvis 

elevarrangørene og lærere opplever de ulike erfaringene med Esa som positive, kan det tenkes 

at eierforholdet til arrangøroppgavene forsterkes. Med både positive erfaringer og eierforhold 

kan det smittes over på andre elever, og rekrutteringen til Esa kan bli nok en relasjon til læring 

gjennom egen praksis. 

 

Avslutningsvis vil jeg peke på hvilke faktorer som, ifølge mine informanter, kan være 

nødvendig for at Esa skal bli vedlikeholdt og videreført i skolene i fremtiden. Engasjement fra 

både elever, lærere, rektor og kulturkontakt kan være en forutsetning for Esa-suksess. Ønsket 

fra elever og kulturkontakter på skolene om å bli invitert til flere kurs eksternt sender ballen 

videre til Rk eller turnéorganisasjonene, og kan fortelle noe om at skolene trenger støtte 

utenfra. Turnéorganisasjonene som har jevnlig kontakt med skolene og som inviterer til kurs 

utgjør sannsynligvis en viktig faktor.  
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Avslutning 
 

I forbindelse med Esa-prosjektet kan man ut fra mine funn og resultater se at det finnes 

utfordringer i sammenheng med vedlikehold og videreføring av kompetansen. Som tidligere 

nevnt kan årsakene være mange og ulike. Jeg har likevel i drøftedelen ovenfor belyst 

eierskapsfølelsen for prosjektet, både for elevenes og kulturkontaktenes vedkommende. I 

tillegg har jeg sett på sider ved Esa som kan overføres til læring i praksis, hvor elevene er 

aktive deltagere og i etterkant reflektere over aktiviteten i sammenheng med resultatet. Det 

kan virke som at kulturkontaktene spiller en viktig rolle i forhold til hvordan prosjektet blir 

ivaretatt på den enkelte skole. Hvis kulturkontakten er engasjert og følger opp elevene, vil det 

sannsynligvis være lettere for elevene å engasjere seg. Hvis kulturkontakten har et 

eierskapsforhold til Esa, kan dette også smitte over på elevene. Det kan virke som det ikke 

bare er kulturkontakten som bør ha engasjement og eierskapsfølelse rundt Esa, men også 

rektor og øvrig personell. Utfordringer i forhold til planlegging og overføring av Esa, kan vise 

seg å handle om engasjement og om hvilken nytteverdi de ulike aktørene føler for prosjektet. 

Nytteverdien kan også smitte videre på øvrige elever ved skolen, som for eksempel gjennom 

kulturbesøkene som arrangeres på hver skole i Norge. Selve overføringen av Esa-kunnskap 

ble gjort muntlig ved de skolene som hadde egne rutiner på det mellom elever og 

kulturkontakten. Materiell som håndboken og konsertpiloten ble aldri eller veldig sjeldent 

brukt av mine informanter. Dette kan tyde på at håndboken ikke er nødvendig i så stor grad 

som kanskje Rk håper. Verktøyet er kanskje overflødig i forhold til hva som skal gjøres av 

oppgaver i forbindelse med arrangering av konserter. Noen elever påstod at oppgavene hadde 

de i hodet og de hadde funnet sin egen måte å gjøre det på uten hjelp fra håndbok eller 

konsertpilot. Ved skoler som ligger i fylker som arrangerer kurs gjennom turnéorganisasjonen, 

får skolene tilbud om å være med på kurs én gang i året. Og på den måten får alle skoler 

mulighet til å friske opp Esa-kunnskapene sine, samt rekruttert nye arrangører uten å selv 

måtte overføre kunnskap. De fleste elevarrangørene nevnte flere kurs som et eksternt tiltak 

som bør prioriteres, og kan tyde på at dette er en god måte å vedlikeholde og videreføre Esa-

kunnskap på. 

 

Tidsbruk behøver ikke være en utfordring i skolene, viser det seg gjennom mine resultater. 

Kulturkontakten og elevene brukte undervisningstid til planlegging av konserter, som ikke var 

noe problem så lenge det ikke var tentamener eller prøver. Resultatene tyder også på at 

arrangørene ikke brukte mye tid på planlegging og overføring i forbindelse med Esa.  
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