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Alterhaug, Hanne
Fordypning, frihet og fravær av stress. Erfaringer med estetiske uttrykksformer i
teoretiske fag på ungdomstrinnet.
NTNU
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Estetiske uttrykksformer - teoretiske fag – allmenndidaktikk
Problemstilling / Formål: Hvordan kan estetiske uttrykksformer være fruktbare for undervisningen i
teoretiske fag på ungdomstrinnet?
Spørsmål til diskusjon: Sprikende begrepsbruk innen feltet, for eksempel «estetiske uttrykksformer»,
«estetiske lære/læringsprosesser», «estetiske elementer", "estetisk dimensjon". Burde det ryddes i
begrepsbruken, eller trengs alle?

Abstract
Et gjennomgående prinsipp i de norske læreplanene for grunnskolen er at elevene skal lære og
utvikle seg gjennom estetiske uttrykksformer, som for eksempel rollespill, tegning og bevegelse, i alle
fag (Kunnskapsdepartementet, 2020). Imidlertid synes både estetiske fag og estetisk opplevelse og
utfoldelse i andre fag å være marginalisert i dagens utbytteorienterte utdanningspolitikk (Bamford,
2011), og mange lærerstudenter velger bort estetiske fag fra sin utdanning (Espeland, Allern, Carlsen
& Kalsnes, 2011; Smestad, 2014). Det etterspørres derfor mer kunnskap om estetiske
læringsprosesser både i grunnskolen og i grunnskolelærerutdanningene (By et al., 2020). Hensikten
med denne studien er å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om estetiske læringsprosesser i
grunnskolen, og forskningsspørsmålet for undersøkelsen er: Hvordan kan estetiske uttrykksformer
være fruktbare for undervisningen i teoretiske fag på ungdomstrinnet?
I denne studien er læreres og elevers erfaringer og opplevelser belyst gjennom tre strategisk
utvalgte caser i henholdsvis fagene samfunnsfag, matematikk og norsk. Teoretisk tas det
utgangspunkt i Klafki (2000), Gadamer (2010) og Deweys (1934/2008) perspektiver på estetikk i lys av
danningsteoretisk allmenndidaktikk (Willbergh, 2019). Datamaterialet består av observasjonsnotater,
filmer og kvalitative intervju med tre lærere og 28 elever. Ved induktiv tematisk analyse (Braun &
Clarke, 2006) av hele datamaterialet ble Fravær av stress, i betydningen negativt stress (Lazarus,
Kanner & Folkman, 1980), identifisert som et overordnet tema. Det overordnede temaet består av to
undertema: Overskridelse og Selvbestemmelse, som hvert på sin måte bidrar til å nyansere det
overordnede temaet.
Undersøkelsen synliggjør hvordan estetisk opplevelse og utfoldelse kan relateres til fravær av
stress i teoretiske fag på ungdomstrinnet, noe som har betydning for elevenes helhetlige utvikling og
danning i en resultatorientert skole. Studiens relevans belyses ut fra Fagfornyelsens intensjon om
tydeligere sammenheng mellom den overordnede delen av læreplanen og arbeidet med fagene
(NOU 2015:8, 2015), og undersøkelsen vil være aktuell for lærere og skoleledere, samt i
grunnskolelærerutdanningene.
Paperet som presenteres her er den første av tre artikler i mitt doktorgradsprosjekt om estetiske
læringsprosesser på ungdomstrinnet. Avhandlingen skal ferdigstilles i desember 2022.
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Bakken, Anne-Line
Et møte mellom kunst & håndverk og naturfag. Estetisk tilnærming i grunnskolen.
Selvstendig næringsdrivende
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: estetiske læringsprosesser, sanselig didaktisk design, tverrfaglig, profesjonelle
læringsfellesskap, kunstfagdidaktikk
Problemstilling/Formål: Problemstillingen er: Hvordan kan kunst & håndverk og naturfag
kombineres tverrfaglig i et læringsfremmende og sanselig didaktisk design i grunnskolen? Den
undersøkes gjennom to forskningsspørsmål: Hvordan kan kunstlærer/forskerstudent og
naturfaglærer sammen skape et tverrfaglig undervisningsopplegg? og Hvilke opplevelser og
subjektive erfaringer har elevene i møtet med det didaktiske designet?
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Presentasjonen tar utgangspunkt i en masteroppgaven som er en kvalitativ studie om estetisk
tilnærming til læring i grunnskolen. Hensikten med studien er å undersøke hvordan kunst & håndverk
kan bidra i et tverrfaglig undervisningsopplegg med naturfag i et utforskende sanselig didaktisk
design, og om estetisk tilnærming til læring kan gi elevene opplevelse at deres undring og perspektiv
på verden kan være et utgangspunkt for egen kunnskapsproduksjon.
Problemformuleringen er: Hvordan kan kunst & håndverk og naturfag kombineres tverrfaglig i et
læringsfremmende og sanselig didaktisk design i grunnskolen? Den undersøkes gjennom to
forskningsspørsmål: Hvordan kan kunstlærer/forskerstudent og naturfaglærer sammen skape et
tverrfaglig undervisningsopplegg? og Hvilke opplevelser og subjektive erfaringer har elevene i møtet
med det didaktiske designet?
Basert i en hermeneutisk-fenomenologisk vitenskapsteoretisk posisjonering er didaktisk
designforskning (Akkerman, Bronkhorst & Zitter, 2013, McKenney & Reeves, 2018) valgt som
metodologi for å utforske mulighetene for å gjennomføre estetiske læringsprosesser i praksis.
Forskningsmateriale er generert gjennom intervju, feltsamtaler, min og naturfaglærers undervisning,
deltakende observasjon og videoobservasjon. Gjennom et egenskapt didaktisk orientert
analyseredskap analyseres og beskrives utformingen av og samarbeidet om det didaktiske designet,
og utfylles med innsikter fra intervju med lærer som er analysert med en hermeneutiskfenomenologisk tilnærming. Elevenes opplevelser undersøkes gjennom en interpretativ
fenomenologisk analyse.
Analysene diskuteres i lys av fagteoretiske perspektiver om kunsten som relasjonell og
dialogskapende (Biesta, 2018; Bourriaud, 2007), estetikk og læring (Austring & Sørensen, 2006;
Eisner, 2004; Hohr, 2013; Østern, Stavik-Karlsen og Angelo, 2013), og hvordan vekselvirkningen
mellom kunstfag- og naturfagdidaktikk kan være en vekker for økologisk bevissthet og
endringskompetanse hos eleven (Lutnæs & Fallingen, 2017; Näumann, Riis og Illeris, 2020; Østern,
Stavik-Karlsen og Angelo, 2013; Østergaard, 2013). Studiens hovedsakelige kunnskapsbidrag er
innsikter om sanselig didaktisk design (Selander & Kress, 2010; Østern & Strømme, 2014) som
holistisk og tverrfaglige tilnærming som inkluderer hele eleven og gir et mangfold av
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læringsfremmende tilbud. Profesjonelle læringsfellesskap og lærerens egen profesjonsutvikling viser
seg å være betydningsfulle aspekter i det tverrfaglige prosjektet.
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Balsnes, Anne Haugland & Knigge, Jens
Sang i lærerutdanningen: En undersøkelse av lærerstudenters bakgrunn, erfaringer og
oppfatninger om sang
Universitetet i Agder & Nord universitet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Lærerutdanning, sang
Problemstilling: Formålet er å kartlegge lærerstudenters bakgrunn, erfaringer og oppfatninger om
sang
Spørsmål til diskusjon: Er det ønskelig med mer sang i lærerutdanningen? Hvis ja, i så fall hvordan og
hva?

Abstract
En gjennomgang av historiske planverk for den norske skolen viser at sang har gått fra å være et eget
fag, via å være et hovedområde i musikkfaget, til å bli et delemne under musikkutøving. Studier viser
at sang i skolen i all hovedsak bedrives av musikklærere eller andre ildsjeler med bakgrunn innen
sang, og at lærere flest kvier seg for å synge med elevene. Dette gjør at fellessang er mindre utbredt i
den norske skolen enn tidligere. En lignende utvikling har funnet sted i lærerutdanningen.
Frem til 1970-tallet måtte alle lærere ha sangtimer og musikk var obligatorisk fag. Fra 1973 ble det
mulig å velge bort musikk (utover et få timers introduksjonskurs), noe veldig mange lærerstudenter
gjorde, og gjør også i dagens lærerutdanning. I 2019 manglet sju av ti musikklærere (= lærere som
underviser i musikk) under tretti år studiepoeng i musikk (SSB, 2019).
Vår bakgrunn som lærerutdannere har gitt oss en antagelse om at allmennlærerutdanningen ofte
inneholder lite eller ingenting sangundervisning. For å undersøke dette samt lærerstudenters forhold
til sang har vi gjennomført en kvantitativ undersøkelse. Utvalget besto av lærerstudenter fra 11
deltakende institusjoner (universiteter og høgskoler) som fullførte studiene i 2020/21. 885 studenter
deltok. Spørsmålene omhandlet studentenes selvoppfatning og bakgrunn når det gjelder sang
(familieoppvekst, fritid, egen skolegang), erfaringer fra studiet/praksis, oppfatninger om sangens
rolle og relevans, og oppfatninger om bruk av sang i fremtidig yrkespraksis.
Resultater fra undersøkelsen blir presentert på konferansen.
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Brodshaug, Irene & Molven, Inger Johanne
SKUP- Skoleutviklingsprosjekter i Den kulturelle skolesekken
Utdanningsetaten Oslo
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: DKS, utviklingsprosjekter, partssamarbeid, estetiske læringsprosesser
Problemstilling / Formål: Synliggjøre SKUP-prosjektene i Osloskolen.
Spørsmål til diskusjon: Hvordan få til et godt trepartssamarbeid med UH-sektor, skole og kunstner?
Hvordan kan SKUP bidra til økt kompetanse i lærerkollegiet? Har andre erfaringer med gode
samarbeid mellom DKS og skolene som vi kan lære av?

Abstract
Stikkord for presentasjonen: Den kulturelle skolesekken i Oslo, estetiske læringsprosesser,
skoleutvikling, partssamarbeid, bruk av kunst og kultur som metode, bygge kompetanse blant
lærerkollegiet
Inger-Johanne Molven og Irene Brodshaug som presenterer, jobber i Utdanningsetaten med SKUPprosjektene. SKUP står for skolenes utviklingsprosjekter i Den kulturelle skolesekken Oslo og er et
trepartssamarbeid mellom OsloMet, Osloskolene og kunstner. Hvert år søker skolene om midler til å
jobbe med en profesjonell aktør innenfor kunst- og kulturfeltet.
Målet med SKUP
• Positive endringer på faglige- og sosiale mål eller definerte utfordringer
• Utvikle elevenes skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring
• Kompetanseutvikling for lærere, dybdelæring og elevaktiv læring
• Estetiske læringsprosesser får en naturlig plass på skolen
UDE kobler skolen til en veileder fra universitets- eller høyskolemiljøet som følger opp prosjektet.
Veilederen bidrar til å finne en samarbeidspartner fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.
Viktigste pådriver er skolen selv, fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering.
Skolens ledelse må være med gjennom hele prosjektet.
Presentasjonen viser eksempler på ulike SKUP-prosjekter og viser hvordan et år med SKUP ser ut for
de ulike involverte. Her synliggjøres partssamarbeidet og hva som skal til for å få til vellykkede
prosjekter.
Nytt læreplanverk vektlegger estetiske læringsprosesser og tverrfaglighet. SKUP kan være en
brekkstang for å implementere LK20 på den enkelte skole.
Forutsetning for vellykkede prosjekter er at de forankres godt hos skolens ledelse, lærere og øvrige
ansatte. I tillegg må et godt samarbeid med de profesjonelle aktørene og veilederne etableres for
elevenes kunsterfaring og læringsutbytte.
Presentasjonen kan være et bidrag til at andre kommuner og skoleeiere kan utvikle lignende
modeller for å forankre Den kulturelle skolesekken som en naturlig del av skolenes læringsarbeid.
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Brox, Hilde
Skaperglede i engelskfaget: Spiller materialer og verktøy noen rolle?
UiT Norges arktiske universitet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Engelskfaget, skaperglede, materialitet, gjenbruksmateriale
Problemstilling / Formål: Er det noe som tilsier at vi bør arbeide med formbare, fysiske materialer i
et språkfag? En undersøkelse av materialers betydning for opplevelse av skaperglede hos
lærerstudenter i engelskfaget.
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Formålet med paperet er å diskutere betydninga av materialitet og arbeid med fysisk, formbart
materiale i et tradisjonelt, akademisk kjernefag som engelsk. Er det i det hele tatt noe som tilsier at vi
bør arbeide med fysiske materialer i et språkfag?
Å skape framholdes som sentralt i den nye læreplanen, og kobles både til det nyttige (innovasjon,
entreprenørskap) og til danning (utvikling av mennesket). Skaperglede opptrer som begrep i
læreplanens overordnede verdigrunnlag, og kan tolkes som både drivkraft og en effekt av skapende
arbeid.
I engelskfaget er det å skape primært forbundet med tekstskaping. Faget har åpnet for at tekst er
langt mer enn skrift, og omtales i dag som et multimodalt fag. Tross læreplanens vide forståelse av
tekst finnes en klar avgrensing til former som kan realiseres visuelt eller auditivt. Faget er således
ikke multimaterielt, for selv ikke på de laveste trinn nevner kompetansemålene håndtering av fysiske
materialer (papir, tekstiler, plast osv.), eller redskapene som tradisjonelt håndterer materialene
(skrive- og tegneredskaper, saks). Skapende, estetiske og kreative arbeidsmåter i engelskfaget kan i
dagens skole realiseres utelukkende gjennom elevens interaksjon med digitale flater, noe som
forsterkes av prinsippet om metodefrihet og av økt satsing på digital teknologi i skolen. Det finnes i
dag ingen opplagte argumenter for at skapende arbeid i faget skal utføres ved hjelp av annet enn
digitale verktøy.
Paperet problematiserer disse forholdene ved å ta utgangspunkt i konkrete undervisningsopplegg
hvor lærerstudenter i engelskfaget over flere uker skaper sine egne sangbøker – det vil si to bøker
hver. Mens den ene sangboka er utelukkende digital er den andre utelukkende analog og fysisk,
skapt av gjenbruksmateriale. Gjennom en analyse av studentenes refleksjonstekster (92 til sammen)
gjøres et forsøk på å identifisere skaperglede i to relativt sammenliknbare situasjoner. Funnene peker
på vesentlige forskjeller i studentenes opplevelse av å skape når de setter sammen digitale produkter
og når de skaper med fysisk gjenbruksmateriale, og viser at materialets muligheter er sterkt
medvirkende i å definere det skapende arbeidet. Funnene har implikasjoner for hvordan vi forstår og
verdsetter betydninga av materialer i skapende prosesser i skolefagene og i lærerutdanninga.
Litteratur
BAMFORD, A. (2012). Kunst- og kulturopplæring i Norge 2010/2011
DAHL, T. & ØSTERN, T.P. (2019): Dybdelæring med overflate og dybde. I Østern. mfl. Dybdelæring – en
flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget.
DISSANAYAKE, E. (1995). The Pleasure and Meaning of Making. American Craft, 55(2).
ILLERIS, H. (2012). Aesthetic learning processes for the 21st century: epistemology, didactics, performance.
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Kunnskapsdepartementet (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i
barnehage, skole og lærerutdanning (strategi).
ODEGARD, N. (2012). When matter comes to matter – working pedagogically with junk materials. Education
Inquiry, 3(3), 387-400.
RIMMEREIDE, H. E., HOEM, J., & IVERSEN, S. H. (2018). Aesthetic Experience Through Students’ Production of
Digital Books. I Seip Tønnessen & Forstgren, F. (Eds.) Multimodality and Aesthetics. Routledge.
SØRENSEN, E. (2009). The materiality of learning. Technology and knowledge in educational practice.
Cambridge University Press.
Utdanningsdirektoratet: Læreplanverket (udir.no)
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Ellinggard, Stine N. & Nesje, Sara Birgitte Øfsti
Performativ grunntrening for lærerkroppen
OsloMet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: estetiske læreprosesser, performativ, klasseledelse, lærerkroppen undervisning,
Problemstilling / Formål: Hvilke didaktiske strategier er til stede når lærere gjennomfører estetiske
læreprosesser og performativ undervisning? Hva kan grunntrening være for den performative
lærekroppen?
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Ifølge strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang, er de praktiske og estetiske fagene
spesielt egnet til å etablere god klasseledelse og å skape gode læringsprosesser. Dette stimulerer
elevene til å «reflektere, oppleve og uttrykke seg, forstå samfunnet vi lever i, å utfordre
samfunnsdebatten» (Kunnskapsdepartementet, 2019, s.10).
Fagmiljøet på institutt for estetiske fag, TKD, OsloMet har lang erfaring fra ulike
skoleutviklingsprosjekter der kunst og kultur inngår som metode i arbeid med skolers psykososiale
miljø og helhetlige læringsarbeid blant annet. Dette er grunnlaget for vårt engasjement for å
undersøke potensial og utfordringer i lærerens rolleforståelse og praksis, kunst- og læringssyn samt
perspektiv på skolen som arena for estetiske læringsprosesser. Erfaringene har gjort oss
oppmerksomme på og nysgjerrige på lærerens performative kropp; leder av estetiske aktiviteter.
Som forskere innen dramapedagogikk ser vi, i denne presentasjonen, en mulig metode for
grunnlagstrening i performativ, estetisk klasseledelse. Vi undersøker hvordan
performativitetsbegrepet (Haseman 2006, Østern & Knudsen 2020) kan realiseres som diskurs og
undervisningspraksis for lærerstudenter og lærere i grunnskolen.
Med performativ undervisning inviteres du ikke bare til å høre og se, men også til å tenke og gjøre
(Østern 2019). På bakgrunn av fokusgruppeintervju med en utvalgt lærergruppe og refleksjoner fra
veiledning knytta til tiltak som bruker kunst som intervensjonsmetode i skolen, vil vi utvikle en
forståelse av hva grunntrening kan være for den performative lærekroppen. Hvilke didaktiske
strategier er til stede når lærere gjennomfører estetiske læreprosesser og performativ undervisning?
Denne presentasjonen skriver seg inn i et større forsknings og samarbeidsprosjekt hvor vi figurerer
som henholdsvis redaktør og artikkelforfatter. Boken ‘Skapende, utforskende og estetisk arbeid med
tverrfaglig tema – performative innganger til undervisning’ er et pågående prosjekt med planlagt
utgivelse hos Universitetsforlaget 2022. Denne presentasjonen er et ledd i dette arbeidet og vil ta
form som en lecture performance (Denzin 2003, Haseman 2006).
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Fredriksen, Biljana C.
Å utvikle et forskerblikk på estetiske læreprosesser: doktorgradsstudenters
refleksjoner over utfordringer fra egne estetiske læreprosesser
Universitetet i Sørøst Norge
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: arts-based research, økologi, posthumanisme, utfordringer, mer-enn-mennesker
Problemstilling / Formål: Hvilke spenninger kan oppstå når PhD-studenter blir utfordret til å hengi
seg til estetiske læreprosesser? Hvilken betydning kan disse spenningen ha for å utvikle studentenes
forskerblikk på estetiske læringsprosesser?
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan en lærer balansere passende mengde utfordringer i ulike faser
as hennes/hans elevers/studenters estetiske læreprosesser?

Abstract
PhD-student Elin Bøen-Olsen (presenterer i Bodø), Professor Trine Ørbæk, PhD-student Hilde Margrethe Bleg
Hegna, PhD-student Marie Møller-Skau
Da tre doktorgradsstudenter, Hilde, Elin og Marie som studerer estetiske læreprosesser i lærerutdanningene
ved Universitetet i Sørøst Norge deltok på et doktorgradskurs, ble de utfordret til å erfare og lære gjennom
estetiske læreprosesser. PhD-kurset Arts-based Research: Ecology, Education, and Culture, med fokus på
posthumanistisk onto-epistemologi, ble gjennomført i april 2021. Kurset var nettbasert og inneholdt praktiske
oppgaver 2-3 timer midt på dagen, fire av de fem undervisningsdagene. Oppgavene var følgende: Gå med merenn-mennesker; Dans med et tre; Følg materie og Lytt til lyd-landskap. Disse praktiske oppgavene siktet mot
allsidige kroppslige, emosjonelle, engasjerende, tverrestetiske læreprosesser som skulle gi ulik gjenklang hos de
enkelte studentene. Noen sider ved prosessene ble opplevd som overveldende og overraskende. Noen av
studentene sanset bevegelsen ut av komfortsonen og kjente på hvordan erfaringene endret deres syn på egen
forskning.
Konferansepresentasjonen bygger på de tre studentenes personlige fortellinger og refleksjoner over
utfordringer i egne estetiske læreprosesser gjennom de ulike praktiske øvelsene i PhD-kurset. Presentasjonen
bygger på er kvalitativ, arts-based og narrativ tilnærming. Sprøsmål presentasjonen søker å besvare er:
Hvilke spenninger kan oppstå når PhD-studenter blir utfordret til å hengi seg til estetiske læreprosesser?
Hvilken betydning kan disse spenningen ha for å utvikle studentenes forskerblikk på estetiske
læringsprosesser?
At doktorgradsstudentene selv studerer estetiske læreprosesser hos lærerstudenter, gjør dem til kompetente
kjennere (connoisseur) med kompetanse i å legge merke til fine nyanser ved sine egne læringsprosesser.
Fortellingene analyseres i lys av arts-based metodologi og posthumanstiske perspektiver. Paperet som
presenteres på konferansen skrives av de tre studentene og to professorer som deltok på kurset: Trine, som var
både deltaker og foredragsholder, og Biljana, som var kursets arrangør.
Noen aktuelle referanser:
Bresler, L. (2018). Aesthetic-based research as pedagogy. The interplay of knowing and unknowing toward
expanded seeing. In In P. Leavy (Ed.), Handbook of arts-based research (pp. 649-672). London: The
Guildford Press
Gershon, W. S. (2017). Sound Curriculum: Sonic Studies in Educational Theory, Method, & Practice: Routledge
Ltd.
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Finley, S. (2012). Ecoaesthetics. Critical Arts-Based Research and Environmental Advocacy. In N. K. Denzin & M.
D. Giardina (Eds.), Qualitative Inquiry and the Politics of Advocacy (pp. 205-220). Walnut Creek, CA:
Left Coast Press
Fredriksen, B. C. (2016). Attention on the edge: Ability to notice as necessity of learning, teaching and survival.
Visual Inquiry: Learning and teaching art, 5(1), 105 - 114
Illeris, H. (2019). Intimacy, solidarity, fragility. Everyday objects and ecological awareness in arts and crafts
education. In K. Bergaust & R. Smite (Eds.) Oslofjord Ecologies. Riga: Acoustic Space. Manuscript
submitted for publication. (20 pages)
Nikolic, M. (2017). minoritarian ecologies: performance before a more-than-human world. (PhD). Westminster,
UK. Retrieved from http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/
Rosiek, J. (2018). Art, agency and ethics in research: How the new materialisms will require and transform artsbased research. In P. Leavy (Ed.), Handbook of arts-based research (pp. 632-648). London: The
Guildford Press
Triggs, V., Irwin, R. L., & Leggo, C. (2014). Walking art: Sustaining ourselves as arts educators. Visual Inquiry:
Learning and teaching art, 3(1), 21-34.
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Gårdvik, Mette, Stoll Karin & Sørmo, Wenche
Praktisk estetiske læringsformers rolle i undervisning om de tre tverrfaglige teamene i
fagfornyelsen - eksempler fra prosjekt med naturfag og kunst & håndverk
Nord universitet, Campus Nesna
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Fagfornyelsen, overordnet del, tverrfaglige tema, kunst og håndverk, naturfag
Problemstilling / Formål: I denne presentasjonen vil vi vise eksempler på hvordan estetiske
læringsprosesser kan bidra til å oppnå læringsmålene.
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Fagfornyelsens overordnede del vektlegger tverrfaglig arbeid med utgangspunkt i
samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats lokalt, nasjonalt og globalt. De tre
tverrfaglige satsningsområdene: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og
Bærekraftig utvikling, omhandler sammensatte problemstillinger som trenger kompetanser fra flere
fag. Undervisningen skal legge til rette for at elevene oppnår forståelse om hvordan vi gjennom
kunnskap kan finne løsninger, og lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.
Undervisningen skal engasjere og føre til bevissthet og handling.
I denne presentasjonen vil vi vise eksempler på hvordan estetiske læringsprosesser kan bidra til å
oppnå læringsmålene. Vi benytter forskningsresultater fra fem kvalitative kasusstudier fra
undervisningsprosjekt i lærerutdanningene og praksisfeltet, der naturfag og kunst & håndverk jobbet
integrert og stedsbasert med temaene snø og snø forming, organismer i fjæresona, bjørk og
bjørkenever, den samiske mytologien om stjernehimmelen og marin forsøpling. Prosjektene er
utviklet, gjennomført og analysert av forfatterne.
Resultatene viser at estetiske og kroppslige læringsprosesser er avgjørende for deltakernes
motivasjon til å lære, og fremmer en holistisk tilnærming til læring. Synergien mellom estetiske
tilnærminger og utforskende arbeid ser ut til å bidra til utvikling av dybdelæring og engasjement i
student/elevgruppene. Stedsbaserte prosjekt med lokal forankring er viktige for en aktiv og
helsefremmende læring. I et kulturelt bærekraftperspektiv er estetiske læringsprosesser viktige for
den enkeltes utvikling av eierskap, ansvarsfølelse, kunnskap og forståelse for eget nærmiljø. Dette er
en forutsetning for å kunne verdsette og ivareta tradisjon, handverk og miljø. I undervisning om
bærekraftig utvikling, der problemstillingene ofte er tunge og følelsesladde, kan estetiske
læringsprosesser hjelpe elevene til å bearbeide og få utløp for vanskelige følelser.
Estetiske læringsprosesser, sammen med aktive og fysiske læringsmiljø, spiller dermed en sentral
rolle for å oppnå læringsmålene de tre tverrfaglige satsningsområdene i fagfornyelsen.
Kilder
Gårdvik, M., Stoll, K. og Sørmo, W. (2021) Art and Handicraft in Education for Sustainable Development –
Experiences from a marine debris project carried out with pupils living in Islands in rural Northern
Norway and Alaska. Relate North 2021. InSea Publications, under trykking.
Gårdvik, M., Stoll, K. og Sørmo, W. (2014). Birch Bark – Sustainable Material in an Authentic Outdoor
Classroom. I: T. Jokela og G. Coutts (red.), Relate North. Engagement, Art and Representation. (s. 147168). Rovaniemi: Lapland University Press.
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Stoll, K., Gårdvik, M. og Sørmo, W. (2018). Organisms, Land Art and In-Depth Learning. I: T. Jokela og G. Coutts
(red.), Relate North. Practising Place, Heritage and Art & Design for Creative Communities. (s. 176187). Rovaniemi 2018: Lapland University Press.
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Hanssen, Jessica Allen
“Pathetic Geek Stories”: An Aesthetically-Informed Approach to English Subject
Pedagogy
Nord universitet, Bodø
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: English subject pedagogy; graphic novels; narrative; multimodality; self-reflection
Problemstilling / Formål: se abstract
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
While it is true that the subject of English does not explicitly account for aesthetic learning
in its curriculum aims, an awareness of the important role aesthetic learning can play in the
English classroom helps teachers feel more prepared and situated within the subject. This
presentation describes, theorizes, and illustrates how aesthetic processes inform the
masters-level middle grades teacher education (MAGLU 5-10) course “Critical Reflections on
Literature and Language in English Teaching Practices”. This course provides an informed
and nuanced understanding of how a broadened reflection on English language, literature,
genre, and cultures informs the dialectical leaning process, in which the art of investigating
and discussing opinions forms the basis for the English classroom as an interpretive
community.
My module in the course examines how the novel genre provides space for personal
reflection, literary artistry, and social critique. Students discover how meaning-making
happens, in literature and in the classroom. Multimodal texts, such as graphic novels, are
here situated as part of a longer narrative tradition, representing an economic way to meet
the Norwegian curriculum aims for English, which emphasize criticality, interdisciplinarity,
and multimodality.
As part of the focus on multimodality and meaning-making, I have developed a group
activity that fuses personal narrative with experimental and creative visual storytelling. The
activity asks students to collaboratively write and illustrate (using dedicated software) a
“mildly embarrassing incident” from adolescence, and then to share with the others. This
teaches students about the value of time and distance in narrative (Ricoeur, 1980), and
helps center the future English teacher as someone who encountered their own adolescent
difficulties, toward helping younger language learners do the same. Symbolic storytelling
such as this engages language learners on many levels, the aesthetic not least.
This presentation will showcase my own teaching practice as well as student work.
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Hanssen, Ken Runar
Engelskfaget og estetiske læringsprosesser
Nord universitet, Bodø
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: engelsk; estetiske læringsprosesser; dannelse
Problemstilling / Formål:
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Den nasjonale rammeplanen for lærerutdanningen definerer engelskfaget som bestående av tre
likeverdige elementer: språk, kultur og litteratur. Disse tre aspektene står på alle nivå i en
vekselvirking overfor hverandre, og hver har sine definerte læringsmål. Det vil derfor være lite
fyldestgjørende å hevde at man for eksempel leser skjønnlitteratur på engelsk kun for å lære mer om
sosiokulturelle forhold i den engelskspråklige verden, eller for å understøtte utviklingen av en stadig
mer sofistikert språkføring. Dette er en del av helheten, men det er samtidig viktig å innse at møtet
med de litterære tekstene har en egenverdi og representerer et mål i seg selv, at de tjener en
dannende funksjon som innen skoleverket og lærerutdanningen legitimeres på samme måte som hos
kunstfagene. Fagdidaktikken kan derfor ikke begrense seg til de rent instrumentelle aspektene ved
engelskfaget, men må i lik grad kunne anerkjenne og ivareta den iboende verdien i dets kulturelle og
kunstneriske uttrykk, og dette er bakgrunnen for hvorfor utviklingen av gode estetiske
læringsprosesser er av sentral viktighet. I denne artikkelen vil jeg først se nærmere på den historiske
fremveksten av engelsk som fag innen høyere utdanning i England, ut fra et ønske om å vise hvordan
man den gang motiverte faget ut fra en overbevisning om dets formative kvaliteter som
dannelsesfag, noe som vil gripe direkte inn i den pågående debatten om engelskfagets rolle og
innretning i lærerutdanningen her hjemme. Mitt hovedanliggende her er å argumentere for hvordan
engelsk, ut over å være et språkfag som gir oss et lingua franca for kommunikasjon, eller et kulturfag
som gir oss kjennskap til den anglo-amerikanske politiske sfæren, også bør forstås og anerkjennes
som et kunstfag som åpner for opplevelse av skjønnhet, stimulerer til skaperglede og fremmer kritisk
refleksjon. Gjennom konkrete eksempler vil jeg vise hvordan litterære tekster anvendes i
undervisningen, noe som igjen vil lede frem mot en overordnet vurdering av hvordan estetiske
læringsprosesser best kan forstås og implementeres innen engelskfaget i MAGLU. Jeg vil i løpet av
diskusjonen trekke veksel på et teorigrunnlag av historisk kildemateriale, litteraturteori, læringsteori,
offentlig planverk og polemiske fremstillinger.
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Heide, Anne-Lise
Estetisk pilot ved Institutt for lærerutdanningen ved NTNU.
NTNU, Institutt for lærerutdanning
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: estetiske læringsprosesser, grunnskolelærerutdanning. Tverrfaglighet
Problemstilling / Formål: Praksisfortelling av prosjektet Estetisk pilot ved lærerutdanningen.
Spørsmål til diskusjon: Gode innspill til organisering ønskes. Erfaringsdeling fra andre
lærerinstitusjoner som kan bidra til å styrke prosjektet i videre arbeid.

Abstract
Denne praksisfortellingen redegjør for prosjektet Estetisk pilot 2020 som ble gjennomført ved
Institutt for lærerutdanning ved NTNU i utdanningen MGLU høsten 2020.
Forankret i fagfornyelsens overordnede del (2017) og i Kunnskapsdepartementet startegiplan:
Skaperglede engasjement og utforskertrang (2019), samt forskning ble det gjennomført en pilot for
en utvalgt mindre gruppe av første og andreårs-studenter. Jeg deltok i den tverrfaglige arbeidsgruppa for piloten bestående av fagpersoner fra fagene musikk, kunst og håndverk, engelsk og
pedagogikk. Gruppa var opprettet av programrådet ved utdanningen 1-7 og 5-10 og hadde som
mandat:
• å utarbeide forslag til en undervisningspilot som integrerer estetiske læringsprosesser i utvalgte
fag, for GLU studenter i 1 og 2. studieår.
• å utarbeide forslag til en plan for ressursbruk knyttet til undervisningspiloten som skal
gjennomføres 2020/2021
• å utarbeide forslag til evt. økt ressursbruk for gjennomføring av videreføring av piloten for
studieåret 2021/2022.
Praksisfortellingen vil gi innblikk i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet.
Estetisk pilot 2 vil bli gjennomført oktober 2021 med tanke på initiering i lærerutdanningen for alle
ved MGLU fra 2022.
Forankring:
Fagfornyelsen av kunnskapsløftet, overordnet del (2017) utdyper skolens plikt til å la elevene utfolde
skaperglede, engasjement og utforskertrang (s.25), noe som innebærer at elevene skal lære og
utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. Slik
arbeidsgruppa av estetisk pilot forstår det betyr dette at estetiske læringsprosesser bør være på
læreplanen for alle studenter som utdanner seg til grunnskolelærere. Regjeringen viser også
ambisjoner om å heve kompetansen i og statusen til de praktiske og estetiske fagene, fagområdene
og arbeidsformene i både grunnskolen og lærerutdanningen. Dette argumenteres gjennom
Kunnskapsdepartementets strategiplan som kom i mai 2019: «Skaperglede, engasjement og
utforskertrang» som retter seg primært mot arbeidet med de praktiske og estetiske fagene blant
annet i lærerutdanningene. Her understrekes også betydningen av estetiske læringsprosesser i
praktiske arbeidsformer i alle fag (2019,s. 5).
Referanser:
Kunnskapsdepartementet. (2017). Verdier og prinsipper for grunnopplæringen – overordnet del av
læreplanverket. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-forgrunnopplaringen/id2570003/
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Hoem, Jon
Estetikk og algoritmikk
Høgskulen på Vestlandet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Algoritmisk tenkning, estetisk læring, 3D, design, algoritmikk
Problemstilling / Formål: Et lite bidrag til utvikling av modeller for estetisk læring der en trekker inn
de mer tekniske sidene som potensielt kan forbindes med algoritmisk tenkning.
Spørsmål til diskusjon: Hvordan forholder de estetiske fagene seg til algoritmisk tenkning på fagenes
premisser?

Abstract
Bidraget søker å utforske forholdet mellom estetisk læring og algoritmisk tenkning og hvorvidt
digitale verktøy kan fungere som som en estetisk impuls – “a feeling seeking form” (1980, s. 96).
Utgangspunktet for diskusjonen er undervisningsopplegg der grunnskolelærere har jobbet med 3Ddesign og nettjenesten Tinkercad Codeblocks. Codeblocks lar brukerne kode en algoritme for å
fremstille en tredimensjonal form som kan konkretiseres i form av et 3D-printet objekt. Lærerne har
jobbet parametrisk for å designe bygninger, maskindeler, smykker, etc. ved hjelp av matematiske
formler og blokkode. Opplegget er så langt gjennomført tre ganger i 2020/21, to fysiske samlinger og
en nettsamling, med deltakelse fra fem skoler. Empirien er hentet gjennom deltagende observasjon
og notater fra ustrukturerte samtaler med deltakerne.
Når algoritmisk tenkning er tatt inn diskusjoner omkring Fagfornyelsen kan begrepsbruken kritiseres
for å være upresis (Gjøvik og Torkildsen, 2019). Begrepet er også motsetningsfylt, da algoritmisk
oppgaveløsning kan forstås som det motsatte av en heuristisk tilnærming, der lærende selv gjør
oppdagelser gjennom forsøk, vurderinger, egne erfaringer og skjønn. I den noe upresise formen
forankres begrepet like fullt tverrfaglig i form av “den algoritmiske tenkeren” (Udir, 2019) som en
generell problemløsningsmetode.
Skal de estetiske fagene integrere en forståelse av algoritmisk tenkning bør dette skje på måter som
støtter og videreutvikler fagenes praksiser. Med utgangspunkt eksempler fra workshopene og en
videreutvikling av Malcolm Ross’ modell for estetisk læring (Ross, 1980) reflekterer bidraget omkring
hva algoritmisk tenkning kan tilføre fagdiskursene i estetiske fag – det vi med et nyord kan kalle
algoritmikk.
Referanser
Gjøvik, Ø., Torkildsen, H. A. (2019). “Algoritmisk tekning”. Tangenten – tidsskrift for
matematikkundervisning, 30(3). 31–37. URI:
http://www.caspar.no/tangenten/2019/Tangenten%203%202019%20Gj%C3%B8vik%20Torki
ldsen.pdf
Ross, M. (1980). The Creative Arts. London: Heinemann.
Udir (2019) "Algoritmisk tenkning"
URI: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digitalkompetanse/algoritmisk-tenkning/
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Jarstø, Elisabeth
SPIREKRAFT et kunstprosjekt for barneskole 1 - 7
OsloMet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: kunstnerisk utforskning, bærekraft, sansning, refleksjon
Problemstilling / Formål: Problemstilling: Hvordan skape kunstprosjekt for barneskole som kan
knyttes inn og belyse ulike aspekter ved vektleggingen av estetiske læringsprosesser i læreplanverket
(LK 20) og i de nasjonale retningslinjer for grunnskoleutdanningen.
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Beskrivelse: Bidraget vil belyse hvordan stedspesifikk kunst kan bidra til estetiske læringsprosesser og
drøfte bruk av kunst i grunnskolen som læringsmetode og refleksjon i tverrfaglig undervisning.
Bakgrunnen er et utkast til en lukket konkurranse for et kunstprosjekt for barneskole, 1 - 7.
Målsetning med kunstens funksjon var identitetsskapende og helhetlig. Intensjon var kunst som
kunne bevege, gi gode sanselige opplevelser. Samtidig var det viktig at kunstprosjektet kunne skape
engasjement og refleksjon omkring viktige tema som omtales i overordnet del i fagplan (LK20), som
folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, samt bærekraft.
Gjennom kunstnerisk utforskning «research through art» (Freyling, 1993/1994) som vises med
modell og tilhørende presentasjon undersøker og rommer kunstprosjektet Spirekraft sentrale tema i
ny læreplan. Tilnærming var i hovedsakelig bærekraft og sansning og hvordan å se dette inn i en
pedagogisk kontekst. Metodisk plasseres undersøkelsen under kunstnerisk utforskning: Arts Based
Research (ABS) «Reflection-in-Action» (Schön D.,1983) , “ On-the-Spot Experiment” (Schön D., 1983,
s 241).
“On-the-Spot Experiment” Seeing-as is not enough, however. When a practitioner sees a new
situation as some element of his repertoire, he gets a new way of seeing it and a new possibility for
action in it, but the adequacy and utility of his new view must still be discovered in action. Reflectionin-action necessarily involves experiment.”(Donald Schön:1983, s. 241)
Utdrag fra presentasjonen:
- For kunstprosjekt til barneskole ønsket jeg et prosjekt som tiltrakk og som blikket søkte seg til.
- Et «sted», et kunstprosjekt som en kunne bli glad av å være nær, se på, forsvinne litt bort i, fra
utsikten ved skolepulten, ute i skolegården og som et blikkfang fra vegen når du passerer.
- Prosesser og lek med naturens bestandige grunnformer, nedbrytning og dannelse til nytt liv – slik
det foregår i en karbonsyklus - står sentralt i prosjektet. Inspirasjon er også hentet fra treets
hovedbestanddel, karbon, som er sentral for alt liv og inngår i naturens eget kretsløp.
- SPIREKRAFT – har til intensjon å bli et symbol for skolen som henspeiler til barnas vekst og skaper
identitet for bruker og skolen. Samtidig vil kunstprosjektet kunne speile seg mot en større
sammenheng og forståelse.
Litteraturliste:
Frayling, C. (1993/1994). Research in Art and Design. Royal College of Art Research Papers, 1(1), 1-5. Schön, D.
(1983). The Reflective Practitioner. Basic Books, Inc.
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Jensvoll, Maja Henriette & Iversen Jan Viggo
Estetiske læringsprosesser i pedagogikkfaget i lektorutdanninga
Nord Universitet
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: Estetiske læringsformer, praksisfortelling, pedagogikk, profesjonskompetanse,
kunnskapsformer
Problemstilling / Formål: Formålet med praksisfortellingen er å vise fram et eksempel på hvordan vi
har arbeidet med estetisk læring i lektorutdanningen, og hvilke refleksjoner både studentene og vi
som lærerutdannere gjør oss basert på denne erfaringen. Slik sett viser vi til noe i fortida, men vi
ønsker også å få fram våre erfaringer om oss selv og den mening vi skaper ut av tolkningsprosessen,
og på den måte ønsker vi å bli påvirket i fremtidige handlinger.
Spørsmål til diskusjon: Hvilke utfordringer kan vi møte i arbeidet med ungdommer i skolen, i
spenningsfeltet mellom det private og det å være personlig?

Abstract
Maja H. Jensvoll og Jan Viggo Iversen underviser i språkdidaktikk og pedagogikk på Praktisk
Pedagogisk Utdanning for Allmenfaglærere (PPU A), og Lektorutdanningen. Praksisfortellingen er
hentet fra Lektorutdanningen 3. studieår.
Vi vil presentere ei skisse av undervisningsforløp, vise klipp fra en multimodal gruppeoppgave, og
refleksjoner fra en skriftlig mappeoppgave. Praksisfortellingen inngår i modulen “Estetiske
læringsprosesser”. Modulen var bygd opp med nettforelesning og to dagers fysisk samling fordelt på
5 timer hver dag. På studiet var det 17 studenter. De skulle lage et multimodalt uttrykk gruppevis
med 4/5 studenter i hver gruppe. Tema kunne være «ytringsfrihet», «selvbilde», «undertrykkelse»,
«levesett» osv. Studentene fikk skriftlig tilbakemelding på det multimodale uttrykket. I det
multimodale uttrykket var oppgaven å lage et produkt ut fra gitte kriterier sammen med andre. I
mappeeksamen var oppgaven refleksjon. Modulen inngikk som obligatorisk del i mappeeksamen, og
skulle vise sammenheng og læringshistorie i pedagogikkfaget.
Studentenes refleksjoner viser at de fikk en utvidet faglig forståelse, og at de fikk erfare hvordan det
kan legges til rette for integrering av ulike fag. Det kan se ut som om studentene har fått erfare
læring forsterket av følelsesmessig respons (Willingham, 2021), en type læring som ifølge Biesta
(2015) kan gi tilgang til sosialisering og subjektivering.
Erfaringene fra denne måten å arbeide på gir studentene mulighet til å “oppøve kreativitet, evne til å
skape, samhandle, reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy” (KD,
2016). Arbeidet bidrar til at studentene i sin undervisning kan “utforske, skape og lede
læringsprosesser” (By et al 2020), som stimulerer til elevenes utvikling av kreativitet. Dette er
relevant for lærerstudenter i alle lærerutdanninger for grunnskolen og den videregående skolen.

Estetiske læringsprosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene.
NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN, NORD UNIVERSITET, BODØ, 4.- 5.11.2021.

24

Johannessen, Wenche Hammer & Iversen, Jan Viggo
Lærerstudenters erfaringer med estetiske læringsprosesser
Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: estetiske læringsprosesser, kritisk tenkning, mot, digital kompetanse, erfaring
Problemstilling / Formål: Hvordan erfarer studenter estetiske læreprosesser i
yrkesfaglærerutdanningen?
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan estetiske læringsprosesser bli vektlagt i alle fag i
lærerutdanningen og grunnskolen?

Abstract
Artikkelen utforsker lærerstudenters erfaringer med estetiske læreprosesser knyttet til et digitalt
undervisningsopplegg og et obligatorisk arbeidskrav der studentene skulle fortelle og reflektere over
egen doble yrkessosialisering gjennom bilde, tale og lyd. Undervisningsopplegget vektlegger estetisk
læring om, i, med og gjennom kunst (Lindstrom, 2012). Lærere i grunnskolen og videregående
opplæring skal legge til rette for elevenes skaperglede, utforskertrang og engasjement, så vel som
elevenes digitale kompetanse (By et al., 2020; Kunnskapsdepartementet, 2019; NOU 2015:8, 2015).
For yrkesfaglærerutdanningen (8.-13. trinn) innebærer dette et læringsarbeid som utforsker de
praktiske og estetiske arbeids- og uttrykksformer og metoder. Vår studie illustrerer hvordan estetiske
læreprosesser kan gjennomføres i lærerutdanning og grunnskole. I tillegg viser studien betydningen
av læreres kompetanse for å styrke bevisstheten om slike prosesser, og til å utvikle kunnskap knyttet
til estetiske læringsprosesser som er forskningsbasert og praksisrelevant.
Teori
Studien er innen pedagogikk, men er også innom kunst (Hohr, 2015). Teorier om helhetlig
erfaringslæring (Dewey, 2013; Illeris, 2012), kreative prosesser (Blok Johansen & Østerlind, 2018;
May et al., 1994; Ross, 1984; Ross & Bradnack, 1978), og utvikling av digital kompetanse (Krumsvik &
Säljö, 2020) bidrar til å belyse studiens funn. Studien viser også til nyere forskning om estetiske
læringsprosesser i lærerutdanning (Birkeland & Eriksson, 2021; Brekke & Willbergh, 2017; Meltzer &
Schwencke, 2020).
Metode
Studien er utforskende og kvalitativ med form som en case-studie (De Vaus, 2001; Hatch, 2002), hvor
datamaterialet er generert i to fokusgruppeintervju (Kvale et al., 2009; Tjora, 2010) blant 10
lærerstudenter i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY), 2. studieår. Intervjuene ble
gjennomført på Teams, hadde hver en varighet på 1 time, transkribert og tematisk analysert ved
hjelp av Nvivo11.
Funn
Funnene viser at studentenes møte med den estetiske læringsprosessen fører til utforskende og
kritisk tenkning (Dewey, 2009). Studentene gjør seg erfaringer med helhetlige læreprosesser med
vekt på den emosjonelle dimensjonen (Illeris, 2012), og hvordan de opplever å være sårbare og
betydningen av læringsmiljø som motiverer dem til å ta i bruk mot som kreves for å stå i det (May et
al., 1994).
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Kjelen, Hallvard
Vildanden av Ibsen i digital undervisning
Nord universitet, Nesna
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: Vildanden, litteraturundervisning, drama som metode
Problemstilling / Formål: Korleis kan ein leggje til rette for litteraturundervisning i ein digital
samanheng?
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
I samband med at all undervisninga ved den samlingsbaserte lærarutdanninga skulle vere digital, vart
alle lærarar utfordra med tanke på undervisningsform. Tidlegare har eg gjerne bruka noko tid i
universitetets Black box (ofte i samarbeid med dramalærarar) når norskstudentane har arbeidd med
litterære tekstar, ikkje minst dramastykke som Vildanden, Peer Gynt og Nokon kjem til å komme. Eg
ville undersøke om det var mogleg å få med seg noko av "Black box-kjensla" over til eit digitalt rom.
Denne praksisforteljinga handlar om røynsler frå denne freistnaden.
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Klungland, Monica (digital)
Materiell-kollektiv etnografi som undervisningsmetode i estetiske fag
Universitetet i Agder
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: materiell-kollektiv etnografi, performative undervisningsstrategier, skapende prosesser,
subjektivering
Problemstilling / Formål: Hvordan kan forskningsmetodene mikro-etnografi og praksis-drevet
forskning inspirere undervisningsmetoder i estetiske fag? Formålet med artikkelen er å bidra til å
utvikle undervisningsmetoder som kan utfordre individualisme i utdanning og holde frem annet
potensiale ved utdanning enn produksjon av ferdigheter og objekter.
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Problemstilling: Hvordan kan forskningsmetodene mikro-etnografi og praksis-drevet forskning
inspirere undervisningsmetoder i estetiske fag?
Teori: Artikkelen baseres på en pedagogisk tilnærming til undervisning som er utviklet i
doktorgradsavhandlingen Materiell-kollektiv praksis – En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og
håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører (Klungland, 2021). Teorigrunnlaget er utviklet
ved hjelp av et ny-materialistisk syn på materialisering (Barad, 2007), teorier om potensialer i
kollektive kunstnerisk praksiser (Illeris, 2013, 2015; Kwon, 2004) og eksistens som subjekt i hendelser
(Biesta, 2017).
Metode: Forskningsmetoden materiell-kollektiv etnografi er designet til avhandlingen ved at
mikroetnografi og visuell etnografi er koblet sammen med performativ forskning (Haseman, 2006;
Pink, 2007; Pink & Morgan, 2013). Metoden går ut på at det etableres et etnografisk
undersøkelsesfelt der det for en kortere periode utføres en kollektiv kunstnerisk praksis. I artikkelen
diskuteres det hvordan denne forskningsmetoden kan ha potensialer for undervisningspraksis.
Forskning og funn: Metodene som ble brukt i doktorgradsprosjektet holdes frem som en vesentlig
del av avhandlingens bidrag til fagfeltet. Sammen med elever fra grunnskolens sjuende trinn og deres
lærere gjennomførte forskeren et utendørs veveprosjekt der oppmerksomheten var rettet mot
skapende handlinger og hendelser i fellesskapet fremfor produksjon av ferdigheter og objekter.
Dette er en tilgang til undervisning der selve praksisen eller utøvelsen, det som gjerne omtales som
performative aspekter, løftes frem (Aure, 2013; Dahl et al., 2019; Illeris, 2012; Skregelid, 2016, 2019).
Materiell-kollektiv etnografi som performativ undervisningsstrategi holder mulighetene åpne for
utforskning og lek med materialer og lar elevene gå i møte med det ukjente for selv å skapes i
prosessen.
Kilder:
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Norway), 2(1). https://doi.org/10.7577/if.v2i1.611
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Dahl, T., Strømme, A., Aagaard Petersen, J., Østern, A.-L., Selander, S. & Østern, T. P. (2019).
Dybdelæring: En flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Oslo: Universitetsforl.
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Kolaas, Solveig Salthammer
Samkunstlig læring for selve livet: Om danning og livsmestring i valgfaget produksjon
for scene
Nord universitet, Levanger
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: samkunstlig læring – produksjon for scene – estetisk læring – livsmestring
Problemstilling / Formål: Hensikten med prosjektet er å diskutere kunstfagenes plass og utfordringer
i skolen gjennom å undersøke læreres oppfatninger av betydninger ved det tverrfaglige kunstfaget
produksjon for scene.
Spørsmål til diskusjon: gjennom artikkelen tilbyr vi et nytt begrep i fagterminologien som omhandler
estetisk læring. Bruken av dette begrepet vil jeg gjerne diskutere.

Abstract
Valgfaget produksjon for scene (PfS) står i en særstilling i norsk skole som et tverrfaglig
scenekunstfag der alle skolens estetiske fagområder er samlet i ett. Hensikten med denne artikkelen
er å undersøke læreres oppfatninger av betydninger ved PfS- faget. Datamaterialet for artikkelen
består av 202 lærersvar generert gjennom en landsomfattende spørreskjemaundersøkelse våren
2019, og analysen er informert av konstant komparativ analyse fra grounded theory, med
syntetisering, integrering og sammenkobling av identifiserte koder og kategorier (Corbin & Strauss,
2008; Creswell, 2013; Postholm, 2010). Litteratur om estetisk læring og danning (Løvlie, 1990; Vogt,
2015; Østern et al., 2019) danner teoretisk bakgrunn for utviklingen av kjernekategorien Samkunstlig
læring som danning og livsmestring og en foreslått teori: Teorien om samkunstlig læring (TSL).
Samkunst-begrepet i TSL er utviklet med bakgrunn i empirien. I samkunstlig-begrepet forstår vi et
utvidet og mer aktivt meningsinnhold enn det vi for eksempel oppfatter at ligger i tverrkunstbegrepet (Hauge & Heggen, 2019), og et mer fokus på produkt enn det vi oppfatter at ligger i
begreper som estetisk læring og estetiske læringsprosesser (Austring & Sørensen, 2019).
Sentrale funn i artikkelen viser at samkunstligheten; det skapende, relasjonelle og utforskende som
oppstår gjennom aktivt samspill mellom ulike kunstfag og aktører i arbeidet fram mot et kunstnerisk
produkt, er utgangspunktet for den livsmestringskompetansen lærerne forstår som en sentral del av
PfS sin betydning. Lærerne beskriver faget som en læringsarena for selve livet fordi det gir
kompetanse som har overføringsverdi til andre fagområder, og at det gir et helhetlig bilde av hva det
vil si å være menneske i et samfunn – noe som av flere lærere ble artikulert som livsmestring eller
læring for selve livet.
Kunstfagenes plass og utfordringer i skolen er et omdiskutert tema nasjonalt og internasjonalt. Den
nye læreplanen (LK20) har et sterkt fokus på helhetlig danning, blant annet gjennom å framheve
livsmestring som et av skolens sentrale, overordnede, tverrfaglige tema. Våre funn viser at
samkunstlig læring kan bidra til livsmestringskompetanse. For å forløse læreplanens intensjoner vil vi
hevde et behov for et kunstfaglig kunnskapsløft i skole og lærerutdanning, for eksempel ved å
forankre samkunstlig læring som kjernekunnskap i profesjonsfaget i grunnskolelærerutdanningene.
Litteraturliste
Austring, B. D. & Sørensen, M. C. (2019). Æstetiske læreprocesser i skolen. I Bjørnstad, G (Red.). Skaperglede,
engasjement og utforskertrang: Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder
som redskap i pedagogisk virksomhet, 259-280.
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Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode : en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og
kasusstudier (2. utg. utg.). Universitetsforl.
Vogt, J. (2015). Musical knowledge and musical Bildung. Some reflections on a difficult relation.
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Krosshus, Tone Cronblad & Johannesen, Elisabeth Hovde
Kunst som kunnskapsåpner
Universitetet i Sørøst-Norge
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Estetiske læreprosesser, kunst, høyere utdanning, kunnskap, følelser
Problemstilling / Formål: Formålet med undersøkelsen er å utforske hvordan møter med kunst har
iboende potensial for alternative veier til profesjonsdannelse (enn den faglitteratur og andre
faktabaserte kilder kan gi), og en annen type kunnskap (som verken er definert på forhånd eller som
lar seg måle i tradisjonelle parametere).
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kunst som erkjennelseskategori kan gjøres relevant i høyere
utdanning.
Hvordan kunstopplevelser kan skape engasjement og relevant refleksjon knytta til høyere utdanning.
Hvordan lærerrollen endres i et undervisningsforløp hvor vekten legges på studentenes
kunstopplevelser og refleksjoner (med overføringsverdi til lærerrollen i klasserommet).

Abstract
Bakgrunn:
Kunst kommuniserer helhetlig ved at den vender seg mot sanselige, følelsesmessige og kognitive
sider ved mennesket på èn gang. Dermed kan kunstopplevelser sies å utfordre eksisterende
forestillinger om viktige områder, temaer og begreper. I lærerutdanningene er det avgjørende at
studentene har forståelse for kompleksiteten til sentrale begreper, og at disse må ses som
bevegelige, samtidig som de ikke skal oppleves som uhåndterlige. Spillefilmen "Moonrise Kingdom"
(Anderson, 2012) utforsker størrelser som barn, barndom, voksenroller, vennskap, relasjoner og
institusjoner. Som kunst evner filmen å utfordre kunnskaper og holdninger knytta til disse.
Prosjektet Kunst som kunnskapsåpner har profesjonsdanning som mål og utforsker et
undervisningsforløp med utgangspunkt i "Moonrise Kingdom". Et viktig premiss for forløpet, var at
kunstopplevelser både aktiviserer følelser og kognitive prosesser. Undervisningsforløpet skulle altså
gi rom for resepsjon og kunnskapsprosesser der studentenes egne førforståelser, holdninger, etikk og
verdier skulle få mulighet til å aktiveres, artikuleres og utfordres.
Problemstilling:
Formålet med undersøkelsen er å utforske hvordan møter med kunst har iboende potensial for
alternative veier til profesjonsdannelse (enn den faglitteratur og andre faktabaserte kilder kan gi), og
en annen type kunnskap (som verken er definert på forhånd eller som lar seg måle i tradisjonelle
parametere).
Teori:
Det teoretiske utgangspunktet for prosjektet er mangefasettert hvor kunst som erkjennelse (Hohr,
2013), estetiske læreprosesser (Austring & Sørensen, 2019; Illeris, 2012, 2016; Lindstrand & Selander,
2009), affektteori (Andersen, 2016; Vaage, 2007, 2009) og profesjonsdannelse (Søndenå, 2004)
utgjør hovedperspektivene.
Metode:
Forskningsprosjektet knytter seg metodologisk til Artsbased reseach (Barone & Eisner, 2012), «der
kunstpraksiser er involvert som felt, metode eller mål» (Rasmussen, 2013). Det empiriske materialet
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er faglærernes erfaringer med undervisningsforløpet og studentarbeid samlet inn undervegs. Denne
empirien danner utgangspunkt for teoretiske diskusjoner over hvordan kunst kan danne
utgangspunkt for kunnskap.
Hvor langt forskningen har kommet?:
Undervisningsforløpet ble gjennomført i to ulike klasser, 2019 og 2020 som en del av et
profesjonsseminar knytta til lærerutdanningene.
Prosjektet har dannet utgangspunkt for to påbegynte vitenskapelige artikler.
Diskusjon, sentrale funn, og bidrag til feltet:
Hvordan kunst som erkjennelseskategori kan gjøres relevant i høyere utdanning.
Hvordan kunstopplevelser kan skape engasjement og relevant refleksjon knytta til høyere utdanning.
Hvordan lærerrollen endres i et undervisningsforløp hvor vekten legges på studentenes
kunstopplevelser og refleksjoner (med overføringsverdi til lærerrollen i klasserommet).
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Lyngstad, Mette Bøe & Folkedahl, Silje
Generalprøven
Høgskolen på Vestlandet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: estetiske læreprosesser, erfaringsbasert læring, drama som kunstfag
Problemstilling / Formål: Å utvikle en bedre bevissthet om, og forståelse for GLU studenters evne til
å ta i bruk estetiske læreprosesser i sin praksis? Presentere og diskutere utfordringer og muligheter
med kurs i estetiske læreprosesser i GLU-utdanningen
Spørsmål til diskusjon: Hvordan kan vi tilrettelegge for en nasjonal utforsking av innføringskurset i
drama som metode?
Hvordan kan vi forbedre kursets estetiske læreprosesser?
Hvordan kan vi tilrettelegge for praksisnær undervisning?
Hvilke krav bør vi grunnskolelærere stille til egen undervisning?
Hvordan kan vi følge opp studentene etter endt kurs?

Abstract
- En studie av grunnskolelærerstudenters bevissthet om, forståelse for og evne til å lede estetiske
læreprosesser i sin grunnskolepraksis.
Formålet med studien er at vi som underviser i estetiske læreprosesser får en dypere forståelse for
og erfaring med hvordan studentene kan klargjøres for å lede estetiske læreprosesser i deres
grunnskolepraksis. Gjennom å løfte frem studentenes stemmer i evalueringen under og etter dette
innføringskurset i estetiske læreprosesser vil en bedre kunne forstå hvilke endringer som må til for å
skape et så praksisnært og relevant kurs som mulig. Forskningsspørsmålet er:
På hvilken måte kan lærerstudenter gjennom et innføringskurs i estetiske læreprosesser utvikle en
bevissthet om, forståelse for og evne til å ta i bruk estetiske læreprosesser i sin grunnskolepraksis?
I dette paperet vil jeg presentere og diskutere den pågående forskningen fra drama i
grunnskolelærerutdanningens første studieår. Jeg har over kursets periode på 5 uker samlet inn
studentenes uttalelse om kursets innhold og relevans. Videre har jeg hatt flere samtaler med en
utvalgt studentgruppe, som jeg også har vært sammen med i en podkast på HVL om estetiske
læreprosesser. Gjennom samtalene i undervisningen, etter undervisningen, samt i den felles
deltakelsen i podkasten om estetiske læreprosesser har vi reflektert over muligheter og utfordringer
rundt overføringsverdi til grunnskolepraksis.
Undervisningen har som mål å fremme studentaktiv deltakelse og utforsking av samfunnsaktuelle og
mellommenneskelige tema gjennom kollektive skapende prosesser (Sæbø 2016) og dialog (Freire
1999) før, under og etter fiksjonen. En forståelse om at studentene lærer gjennom erfaring og
refleksjon (Dewey 1980) er gjennomgående for dette innføringskurset som løfter frem drama som
kunstfag. Hva gjør dette med studentenes engasjement og hva må til for å klargjøre de til å lede
estetiske læreprosesser i grunnskolepraksis?
I samtalen etter første undervisningsøkt fremmer studentene gleden av å selv delta aktivt. De knytter

Estetiske læringsprosesser – muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene.
NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN, NORD UNIVERSITET, BODØ, 4.- 5.11.2021.

34
dette tett opp mot det å gå ut av egen komfortsone, og å bli tryggere både i seg selv og i gruppen.
Drama som arbeidsform virker så langt ukjent for flere av dem, og en uttaler: " Det er mer fargerikt
enn det normale klasserommet." Studentene løfter frem at en engasjert lærer, gjør at
lærerstudentene selv blir engasjert. Hvilke forventninger stiller dette til oss som formidlere?
Datamateriale i denne forskningen vil både være notater fra samtaler, opptak fra læringslabben, svar
på spørreundersøkelse foretatt etter kurset, samt studenters egne praksisfortellinger fra
grunnskolepraksis.
Kilder:
Dewey, J. (1980): «Having an Experience». Art as experience. Perigee 1980, s. 35-57.
Freire, P. (1999): De undertryktes pedagogikk. Ad Notam Gyldendal
Sæbø, A (2016): Drama som læringsform. Universitetsforlaget
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Magierecka, Joanna
FRAMING THE UNFRAMEABLE Self-learning through a fictional/aesthetic frame
Universitet i Sørøst-Norge
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Læringsautonomi, samtidskunst, dramaturgi, interaksjon,
Problemstilling / Formål: We consider and work with aesthetic learning processes as an important
part of the educational system and the formative process of children and young adults learning
through aesthetic experiences - or aesthetic learning processes here in Norway. Through the project
we wish to share this approach, our research, and methods with our Polish partners. I especially am
interested in creating aesthetic educational frames where participants can explore and acquire
knowledge autonomously.
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Aesthetic learning processes open for a broad spectrum of learning strategies, where knowledge is
developed together, through understanding others and understanding the subject at hand. The
general part of the Norwegian school reform (Fagfornyelse) emphasizes interactive teaching
methods and deep learning, working towards 21. Century skills. Aesthetic learning processes are
defined in the national guidelines for the teacher education programs as an important approach, and
a committee has recommended ensuring a comprehensive and integrated educational approach in
the development of aesthetic learning processes in teacher education.
In the EEU research project Otherness-Togetherness-Aesthetics I have a possibility to test quite
experimental approach and acquire new knowledge I can apply to my work at the teacher education
programme here at University of South-Eastern Norway. I am coordinating the developing of
workshops considering the interdisciplinary topics specified in the school reform and work with
implementation of those into the teacher education program.
Developing a workshop in aesthetic learning processes, with Shakespeare universe and the topic of
otherness and togetherness as departing point, I aim at researching through contemporary art,
participatory and game-based learning strategies. I wish to investigate how an aesthetic framing, like
contemporary art installation, can make learning autonomy (Lohmann, 2008) and self-assessment
viable as learning strategies. I especially am interested in creating aesthetic educational frames
where participants can explore and acquire knowledge autonomously, what I believe promotes deep
learning.
At the conference I would like to present and discuss some of phenomena that have hopefully
emerged during the workshops in Poland – or the lack of them.
The main project as well as my individual project revolve around devising didactics, based on
concrete aesthetic practice, and linked to aesthetic and practical methodologies such as
ABER(Barone & Eisner, 2012), theories of performativity (Østern & Knutsen, 2020; Haseman, 2006;
Ulvund, 2012). knowledge through aesthetical approach (Rasmussen 2013, Borgdorff 2011; Gürgens
and Rasmussen (red) 2012), dramaturgy (Knudsen, 2018; Gladsø, 2019; Szatkowski, 2020) as well as
phenomenology and social constructivism as theoretical backdrop.
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Magierecka, Joanna
OTHERNESS-TOGETHERNESS-AESTHETICS AESTHETIC LEARNING PROCESSES AND
SHAKESPEARE´S IMMERSIVE AND TIMELESS UNIVERSE.
Universitet i Sørøst-Norge
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Internasjonal forskning, fellesskap, utenforskap, estetikk, estetiske læreprosser
Problemstilling / Formål: We consider and work with aesthetic learning processes as an important
part of the educational system and the formative process of children and young adults here in
Norway. Through the project we wish to share this approach, our research, and methods with our
Polish partners. At the same time, as mentioned before, we wish to investigate what those unique
qualities of aesthetic learning processes are.
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
The project has been initiated in April 2021 and will last till March 2023. For the conference we wish
to present the project and some of the preliminary findings.
The report “Aesthetic learning processes in primary and lower secondary teacher education.”
recommends ensuring a comprehensive and integrated educational approach in the development of
aesthetic learning processes in teacher education. This approach should as well ensure progression
and coherence and should be research-based. Our project presents a possibility to conduct research
in this area on an international level and aims at developing knowledge about how to teach aesthetic
learning processes.
Aesthetic learning processes is a cross-disciplinary topic in regulations on the framework plan for
teacher education. What do you teach when you teach aesthetic learning processes, and how do you
teach aesthetic learning processes, is therefore a relevant question in teacher education program.
Through the project we wish to investigate which methods, theories and educational policies can
highlight what characterizes the unique qualities of aesthetic learning processes.
Otherness and togetherness, the themes that we will explore in this context, are important aspects in
the development of democracy. Aesthetic learning processes use varied methods, forms of
expression and tools that can explore those topics through the transformative and / or performative
possibilities of aesthetics. Our different approaches derive from art pedagogical strategies associated
with contemporary art and drama and theater. Amongst those are staging strategies, performative
strategies, dramaturgical strategies, and theatrical strategies. All of them are collective strategies,
where relational interaction between the participants body, cognitive and emotional processes and
text, space, and time is of importance.
The field of research within the project presents a variety of aesthetic perspectives with different
epistemological implications (Hohr & Pedersen, 1996; Austring & Sørensen, 2006, 2019; Illeris, 2006,
2009, 2012). Our team includes researchers from different disciplines approaching research from
different perspectives and through different methods. For example, devising didactics; aesthetic and
practical methodologies such as art-based research (Barone & Eisner, 2012), performative research
(Haseman 2006; Østern & Knudsen 2019); knowledge through aesthetical approach (Rasmussen
2013, Borgdorff 2011; Gürgens and Rasmussen (red) 2012).
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Olsson, Maja Reinåmo
Estetiske LEKprosesser i skolen - verdien av barns lekefellesskap
NTNU, Institutt for lærerutdanning
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: Lekprosesser, lekens egenart, lærerrollen, lekefellesskap
Problemstilling / Formål: Formålet er å fremme bevissthet om, og estetiske tilnærminger til, barns
egen lek i skolen, for å støtte barn i å skape, delta i og opprettholde lekefellesskap med andre barn.
Spørsmål til diskusjon: Kan økt estetisk bevissthet hos personalet i skolen gi leken bedre vilkår? Og i
så fall, hvordan øker man sin estetiske bevissthet?

Abstract
Praksisfortelling i kortversjon: To barn som akkurat har begynt på første trinn, ei jente og en gutt
(han som alltid forstyrrer undervisningen og aldri sitter i ro) begynner å nærme seg hverandre
gjennom en felles lek med dinosaurfigurer. Leken blir mer og mer kompleks, og barna mer og mer
engasjerte. Men etter kort tid avbrytes leken av læreren fordi barna skal se på et TV-program før de
skal avslutte skoledagen. Barna rydder motvillig sammen og går til resten av gruppa. Med en gang
programmet slås på begynner gutten å vandre omkring i rommet og forstyrrer TV-tittingen for de
andre.
I ph.d.-undersøkelsen min om forståelser av lek i overgangen fra barnehage til skole er det «å ha
noen å leke med» det barna trekker fram som det aller viktigste for dem ved skolestart. Deltakelse i,
og opprettholdelse av, lekefellesskap er prosesser som krever tid, rom og i tillegg kunnskap og
kompetanse om lekens egenart og betydning hos det pedagogiske personalet i barnehage og skole
(Bernstorff, 2021).
Å ha en lekende innstilling som lærer betyr ikke nødvendigvis å delta aktivt i barns lek, men like mye
å anerkjenne lekens betydning og verne om og fremme barnas lek.
Lekens egenart kjennetegnes av en estetisk forankring, knyttet til sanseinntrykk, betydningsfulle
opplevelser, følelsesmessig berøring og engasjement (Huizinga, 1955). Leken kan ikke
detaljplanlegges, den er noe som bare oppstår i møtet mellom de lekende (Gadamer, 2010).
Gjennom min praksisfortelling vil jeg løfte betydningen av at læreren ser og forstår når barn er i
lekprosesser, og ser verdien av slike barnestyrte, spontane, estetiske prosesser for blant annet
etablering og opprettholdelse av relasjoner og fellesskap mellom barn.
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Roksvåg, Karete
Fra dikt til digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming
Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: dikt, digital collage, estetiske læringsprosesser, tverrfaglighet
Problemstilling / Formål: Målet med prosjektet har vært å undersøke hvordan bildeskapende arbeid
med collage kan tilføre dikt og andre typer tekster et nytt meningspotensial, og skape en ny estetisk
opplevelse og forståelse. Forskningsspørsmålet som besvares er: Hva kjennetegner lærerstudenters
multimodale og estetiske produkt og forståelse utviklet gjennom bildeskapende arbeid med dikt og
collage, og hvilke didaktiske potensialer og utvidelsesmuligheter ligger i denne arbeidsformen?
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Presentasjonen tar for seg et nylig avsluttet utviklings- og forskingsprosjekt med fokus på diktlesing i
møte med praktisk skapende arbeid med digital collage. Prosjektet er tverrfaglig mellom fagene
kunst og håndverk og norsk, og gir gjenklang i fagfornyelsens fokus på utforskende og skapende
arbeid, multimodal literacy, estetiske læringsprosesser og tverrfaglighet (Utdanningsdirektoratet
2019).
Dikt og collage er valgt fordi begge kjennetegnes av et eksperimenterende og assosiativt formspråk. I
kraft av mange felles virkemidler skaper både dikt og collage sin egen virkelighet, og får oss til å
reflektere over verden på en ny måte.
Målet med prosjektet har vært å undersøke hvordan bildeskapende arbeid med collage kan tilføre
dikt og andre typer tekster et nytt meningspotensial, og skape en ny estetisk opplevelse og
forståelse. Forskningsspørsmålet som besvares er: Hva kjennetegner lærerstudenters multimodale
og estetiske produkt og forståelse utviklet gjennom bildeskapende arbeid med dikt og collage, og
hvilke didaktiske potensialer og utvidelsesmuligheter ligger i denne arbeidsformen?
Prosjektet har munnet ut i en digital læringsressurs samt den vitenskapelig artikkelen: Kruse, K. L. &
Roksvåg, K. (2021). Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal
tilnærming. Tidsskriftet Sakprosa. Vol 13 Nr. 1, (s.1-42).
Artikkelens teoretiske forankring finnes i skjæringspunktet mellom multimodal og sosialsemiotisk
teori (bla. Burn og Kress 2019), kunsthistorisk teori om collage (Etgar 2019) og teori om estetiske
læringsprosesser (Austring og Sørensen 2019). Artikkelen bygger på en casestudie (Yin 2018) i form
av flere læringsdesign og undervisningsforløp hvor studenter i lærerutdanningen har skapt digitale
collager med utgangspunkt i tolkende arbeid med dikt. Resultatene viser at når studentens
opplevelse og forståelse av diktet gis et visuelt uttrykk, får de muligheter til å erfare og forstå diktet
på en ny og personlig måte. Denne typen skapende arbeid kan beskrives som en estetisk
læringsprosess, og som en strategi for å forstå en tekst og forstå noe om seg selv og samfunnet vi
lever i.
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Læringsressursen består av ulike typer modelltekster, oppgaver, fagstoff, videoforelesninger om
multimodal meningsskaping, collage og dikt. I tillegg inneholder den en gjennomgang av etiske
retningslinjer knyttet til bruk av bilder samt introduksjoner til relevante bildeskapingsprogrammer. I
presentasjonen vil jeg vise frem deler av denne læringsressursen samt løfte frem didaktiske og
estetiske potensialer i skapende arbeid med tekst og collage.
Referanser:
Austring, B. D. & Sørensen, M. C. (2019). Æstetiske læreprocesser i skolen. I (red.) K. Karlsen, & G. Bjørnstad,
Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Universitetsforlaget.
Burn, A. & Kress, G. (2019). Multimodality, Style, and the Aesthetic. I (red.) E. S. Tønnessen, & F. Forsgren,
Multimodality and aesthetics. Routledge.
Etgar, Y. (2019). On edge: exploring collage tactics and terminology. I (red.) P. Elliot Collage. Cut and paste. 400
years of collage. National Galleries of Scotland.
Kruse, K. L. & Roksvåg, K. (2021). Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal
tilnærming. Tidsskriftet Sakprosa. Vol 13 Nr. 1, (s.1-42). https://doi.org/10.5617/sakprosa.8109
Neira-Piñeiro, M. D. R. (2013). «Can images transform a poem? An example of a Poetry Picturebook.» I New
review of Children`s Literature and Librarianship. New York: Routledge: Taylor & Francis Group, 19.
Solbu, K. R. & Hove, J. O. (2017). Samtidslyrikk i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget.
Utdanningsdirektoratet (2019). Nye læreplaner i norsk og kunst og håndverk. https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Los Angeles: Sage Publications.
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Rotli, Ingrid Torgersen
Lære med hele seg. Estetisk tilnærming til læring hos elever på første trinn i
grunnskolen.
NTNU, Institutt for lærerutdanning
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: læring, læreplan, estetisk erfaring, estetiske læringsprosesser, de yngste barna i skolen
Problemstilling / Formål: Skapende læringsprosesser betraktes i læreplan for grunnskolen som en
forutsetning for elevenes læring, danning og identitetsutvikling. Bakgrunnen for mine undersøkelser
ligger i hvordan estetisk tilnærming til læring kan bidra til at man tar hensyn til hele barnet, og hvor
søkelyset er rettet mot erfaringsdimensjonen i de estetiske prosessene. Problemstilling: Hvordan kan
man som lærer i grunnskolen legge til rette for estetisk tilnærming til læring hos de yngste elevene,
med utgangspunkt i læreplan for grunnskolen-Kunnskapsløftet 2020? Forskningsspørsmål er:
Hvordan kan kategorier i læreplanen knyttes til estetisk tilnærming til læring? Hvordan kan man som
pedagog planlegge didaktisk for å skape rom for estetiske læringsprosesser? Presentasjonen tar
utgangspunkt i undersøkelser gjort i forbindelse med min masteroppgave «Mange biter – hele
barnet. Tilrettelegging for estetisk tilnærming til læring hos skolestartere.» Lenke:
https://hdl.handle.net/11250/2676093
Spørsmål til diskusjon: Hva kreves for at man kan legge til rette for læring med estetisk tilnærming til
læring som del av pedagogikken på 1.trinn (og videre) i skolen? På hvilke måter kan estetisk
tilnærming til læring bidra til en kontinuitet i overgangen fra barnehage til skole?

Abstract
Skapende læringsprosesser betraktes i læreplan for grunnskolen som en forutsetning for elevenes
læring, danning og identitetsutvikling. Bakgrunnen for mine undersøkelser ligger i hvordan estetisk
tilnærming til læring kan bidra til at man tar hensyn til hele barnet, og hvor søkelyset er rettet mot
erfaringsdimensjonen i de estetiske prosessene. Problemstilling: Hvordan kan man som lærer i
grunnskolen legge til rette for estetisk tilnærming til læring hos de yngste elevene, med
utgangspunkt i læreplan for grunnskolen-Kunnskapsløftet 2020? Forskningsspørsmål er: Hvordan kan
kategorier i læreplanen knyttes til estetisk tilnærming til læring? Hvordan kan man som pedagog
planlegge didaktisk for å skape rom for estetiske læringsprosesser?
Nøkkelord: læring, læreplan, estetisk erfaring, estetiske læringsprosesser, de yngste barna i
skolen, multimodalitet, sanselig didaktisk design.
Teoretisk fundament
Estetikkbegrepet og forståelsen av estetisk erfaring basert på Dewey (1934). Teori er knyttet til
didaktikk med elementer som; improvisasjon, lek, kreativitet og fantasi. Blant annet anvender jeg
teori om kroppslig, performativ læring (Dahl & Østern, 2019), og gjennom Østern, Selander & Østern
(2019) og deres perspektiver på sanselig didaktisk design setter jeg en ramme rundt min
problemstilling knyttet til pedagogens oppgave. Jeg ser på perspektiver knyttet til pedagogiske
virkemidler, og gjennom teori om multimodalitet fra blant annet Ross (1984), Selander & Kress
(2015, 2018), Cope & Kalantzis (2009) ser jeg på barns uttrykksmåter som bearbeiding av inntrykk.
Skolens doble oppdrag med danning og utdanning betraktes med perspektiver fra blant annet Klafki
(2001), Kjær (2018), Juell & Norskog (2006), og Willbergh (2019). Sosiokulturell teori (Vygotsky
(1978), (Imsen (2005), hjelper meg å sette undersøkelsene i skolen som kontekst.
Forskningsdesign og metode
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Innsamling av data er gjort med basis i kasusstudier med en gruppe elever fra første trinn. Narrativ er
brukt som redskap for analyse, i tillegg til fenomenologisk analyse med strukturer i kategorier bygd
opp fra læreplanens kapitler i overordnet del. Performativ tilnærming til undervisning, læring og
forskning representerer en forståelseshorisont
Empiri og funn
Ut fra analysen er funn sammenfallende læreplanens overordnete del og kategorier. Mine
undersøkelser viser hvordan estetisk tilnærming til læring krever kompetanse hos lærer, et
profesjonsfellesskap, og en verktøykasse for uttrykk for elevene. Estetisk tilnærming til læring, og
erfaring med dette, kan gi rikere handlingsrom for barnets læringsprosesser, og bidra til skaperglede,
engasjement og utforskertrang.
Referanser
Cope, B., Kalantzis, M. (2009). «Multiliteracies»: New Literacies, New Learning. Pedagogies: An International
Journal, 4(3). http://dx.doi.org/10.1080/15544800903076044
Dahl, T, & Østern T.P. (2019). Kapittel 3. Dybde//læring med overflate og dybde. I T.P. Østern, T. Dahl, A.
Strømme, J. Aagaard Petersen, A.L. Østern & S. Selander (Red.). Dybde//læring- en flerfaglig,
relasjonell og skapende tilnærming. (ss.39-53) Universitetsforlaget
Dewey, J. (1934). Å gjøre en erfaring. I K. Bale & A. Bø-Rygg (red.). (2013). Estetisk teori. En antologi. (ss. 196213). Universitetsforlaget.
Norskog, J.T., Juell, E. (2006). Å løpe mot stjernene. Om estetikk, dannelse, kreativitet og skapende prosesser.
Fagbokforlaget.
Ross, M. (1978). The Creative Arts. Heinemann Educational Books Ltd.
Selander, S & Kress, G. (2015). Læringsdesign i et multimodalt perspektiv. Frydenlund Forlag.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
Willbergh, I. (2019), «Som om»-opplevelser-viktig for demokratiet. I B.B. Bjørnstad & K.H. Karlsen (red.).
Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige
undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget.
Østern T.P., Selander, S. & Østern, A.L. (2019). Kapittel 4. Dybde//undervisning-sanselige designteoretiske og
dramaturgiske perspektiver. I T.P. Østern, T. Dahl, A. Strømme, J. Aagaard Petersen, A.L. Østern & S.
Selander (red.). Dybde//læring- en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. (ss.57-76).
Universitetsforlaget
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Sakariassen, Susanne
Estetiske læreprosesser i grunnskolen
UIT Norges arktiske universitet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: estetiske læreprosesser, grunnskolen, erkjennelse, kunst, diskursanalyse
Problemstilling / Formål: Dette er en kvalitativ studie som drøfter estetiske læreprosesser som
begrep i et utvalg utdanningspolitiske dokumenter ut fra følgende problemstilling: Estetiske
læreprosesser i grunnskolen kan forstås som både; i) en teori om læring og det estetiske ved
erkjennelsesprosessen, og som i) en teori om produksjon og resepsjon av kunst og kultur. Hvordan
viser disse forståelsene av estetiske læreprosesser seg i et utvalg dokumenter fra den
utdanningspolitiske diskursen som gjelder grunnskolen?
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Dette er en kvalitativ studie som drøfter estetiske læreprosesser som begrep i et utvalg
utdanningspolitiske dokumenter ut fra følgende problemstilling: Estetiske læreprosesser i
grunnskolen kan forstås som både; i) en teori om læring og det estetiske ved erkjennelsesprosessen,
og som i) en teori om produksjon og resepsjon av kunst og kultur. Hvordan viser disse forståelsene av
estetiske læreprosesser seg i et utvalg dokumenter fra den utdanningspolitiske diskursen som gjelder
grunnskolen? Studien tar utgangspunkt i et analytisk skille mellom den erkjennelsesorienterte og den
kunstorienterte tilnærmingen til estetiske læreprosesser. Metoden for studien er diskursanalyse, der
jeg drøfter funn fra dokumenter rettet mot grunnskolen når det gjelder verdier og prinsipper,
praktisk og estetisk innhold samt grunnskolelærerutdanningen.
Drøftingen skjer i lys av teori og forskning rundt estetiske læreprosesser, med bidrag fra Hansjörg
Hohr, Helene Illeris, Bennyé D. Austring og Merete Sørensen, og Rapport om estetiske læreprosesser
i grunnskolelærerutdanningene- helhetlig integrert og forskningsbasert (Austring & Sørensen, 2006;
By et al., 2020; Hohr, 2004, 2013, 2015; Hohr & Pedersen, 1996; Illeris, 2012). Mitt
vitenskapsteoretiske perspektiv er sosialkonstruktivisme. Utvalget består av Overordnet del- verdier
og prinsipper for grunnopplæringen, Skaperglede, engasjement og utforskertrang- Praktisk og
estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning og Forskrift om rammeplan for
grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (Kunnskapsdepartementet, 2016, 2017, 2019).
Bakgrunnen for studien er uklarheten i måten estetiske læreprosesser beskrives i utdanningspolitiske
dokumenter og forskning. Uklarhetene ligger i om det forstås innenfor en formal estetikkforståelse,
der form, innhold og kunst er nødvendige karakteristikker. Eller forstått som det estetiske ved
erkjennelsen uten formale krav, i retning en pragmatisk estetikkforståelse. Et teoretisk poeng i
studien er at erkjennelsesorienteringen og kunstorienteringen bidrar med en ny måte å forstå
estetiske læreprosesser på.
Det konkluderes med at både den erkjennelsesorienterte og den kunstorienterte tilnærmingen til
estetiske læreprosesser vises i dokumentene. Med unntak av Overordnet del nevnes estetiske
læreprosesser eksplisitt. Drøftingen viser at estetiske læreprosesser ikke prioriteres og at begrepet
fremstår som noe utvannet på grunn av upresise formuleringer i samtlige dokumenter.
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Sanne, Line & Husebø, Øyvind
Lærerutdanning og estetiske læreprosesser - studentenes fortellinger om estetiske
erfaringer og eget læringsutbytte
Universitetet i Sør-Øst Norge
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: læringsutbytte, studentrefleksjon, undervisningskvalitet
Problemstilling / Formål: Intensjonen med praksisfortellingen er å skape diskusjon rundt hva
studentene opplever som fagenes viktigste læringsutbytter og hvordan vi i høyere utdanning kan
utvikle vår undervisningskvalitet til beste for både student, fag og fagtradisjoner og samfunn.
Spørsmål til diskusjon: Undervisningskvalitet og arbeidsformer i estetiske fag
- hvilken konsekvens kan studentenes refleksjoner gi for undervisningspraksis i estetiske fag - hva
tilfører de oss? - hvilke av studentenes uttalelser og refleksjoner kan fungere som innspill i debatten
om undervisningskvalitet og estetiske læreprosesser? - Er det noe i forhold til fagenes egenart og
tradisjoner det er viktig å verne om eller endre, for å være aktuell i dagens og morgensdagens skole?

Abstract
Praksisfortellingen vår tar utgangspunkt i vår undervisning i fagene musikk og forming ved USN. Vi vil
vise frem studentenes refleksjoner rundt eget læringsutbytte i møte med estetiske læringsprosesser.
I undervisningen har vi vektlagt praktisk og skapende arbeid, og lagt opp til studentrefleksjoner i
etterkant. Her har studentene måtte forholde seg til hvordan fagene har påvirket deres forståelse av
læring og egen utvikling som pedagog.
I vår presentasjon vil vi vise eksempler på undervisning, samt studentenes refleksjoner i etterkant av
undervisningen. For å få en bedre forståelse for hvordan undervisningen faktisk påvirker studentene,
ønsker vi at studentenes egne beskrivelser skal være det sentrale i vår presentasjon. Fokuset vil være
å vise hva studentene vektlegger som viktige læringsutbytter knyttet til både faglig, samfunnsmessig
og personlig utvikling (Haugen 2019). Med utgangspunkt i dette vil vi diskutere undervisningens
innhold, og potensial for videreutvikling.
Vi har analysert og sortert studentenes utsagn i lys av estetisk teori (ibid) og utdanningsforskning
(f.eks. Ramsden 2003 og Biesta 2016). Formålet ved presentasjonen er å belyse hvordan studentene
opplever at estetiske læreprosesser har styrket deres utdanning, og gir oss viktig informasjon om de
ulike læringsutbyttenes relevans og kvalitet. Denne informasjonen kan vi bruke til å bedre forstå
fagenes viktighet og relevans i en videre samfunnskontekst, samt at vi kan videreutvikle og foredle
vår egen undervisningspraksis.
I presentasjonen vår ønsker vi å skape diskusjon rundt hva studentene opplever som fagenes
viktigste læringsutbytter og hvordan vi i høyere utdanning kan utvikle vår undervisningskvalitet til
beste for både student, fag og fagtradisjoner og samfunn.
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Skjelbred, Bente Helen & Borgen, Jorunn Spord
Tegning som visuell kommunikasjon - et didaktisk verktøy i lærerutdanningen?
NLA Høgskolen/Høgskulen på Vestlandet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Tegning, visuell kommunikasjon, didaktikk, lærerutdanning
Problemstilling / Formål: Hvilken fagdidaktisk betydning kan læreres bruk av tegning i
undervisningen ha for estetiske læringsprosesser knyttet til studenters læringsutbytter i tegning i
lærerutdanningen?
Spørsmål til diskusjon: Hvilken fagdidaktisk betydning kan læreres bruk av tegning i undervisningen
ha for estetiske læringsprosesser knyttet til studenters læringsutbytter i tegning i lærerutdanningen?

Abstract
Abstraktet presenterer et prosjekt som er i oppstartfase, og som bygger videre på funn fra mitt
doktorgradsarbeid «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i
ungdomsskolen» (Skjelbred, 2021). Funn fra studien viser til at lærerne tar i bruk tegning som visuell
kommunikasjon og et didaktisk verktøy i sin undervisning og knyttet til læringsutbytter (Eisner, 1979).
Lærerne kombinerer visualisering i form av konkrete tegnehandlinger og verbale forklaringer
(Skjelbred, 2021; Skjelbred & Borgen, 2020) i sin didaktikk. Dette kan forstås som en praksis der
estetiske læreprosesser vektlegges. Ifølge Illeris (2012) dreier estetiske læreprosesser seg om
prosesser hvor det eksperimenterende, sansebaserte og symbolske vektlegges, og der relasjonelle,
emosjonelle, kognitive, praktiske, skapende, sanselige og refleksive momenter aktiviseres samtidig.
Det å kunne velge kommunikasjonsform og kommunikativ ressurs er en didaktisk/pedagogisk
kompetanse som lærerne kombinerer med håndverksmessig kompetanse, noe Andersson og kolleger
(2018) omtaler som «det doble fenomen» (Andersson et al., 2018, s. 76). I utredningen om estetiske
læreprosesser i grunnskolelærerutdanningene (By et al., 2020) konkluderes det med at estetiske
læringsprosesser synes å være lite integrert i grunnskolelærerutdanningene og viser til at
institusjonene bør sikre at studentene får opplæring i bruk av estetiske læringsprosesser gjennom å
få erfaringer med og kunnskap om estetiske uttrykksformer, arbeidsmåter og virkemidler (By et al.,
2020, s. 81). I retningslinjene for grunnskolelærerutdanning i Kunst og håndverk vektlegges utvikling
av studentens «evne til å oppfatte og forstå andres budskap og selv kunne kommunisere i visuelle og
fysiske ytringsformer» (KD, s. 40). På denne bakgrunn er det interessant å undersøke hvordan
lærerutdannere tar i bruk tegning som visuell kommunikasjon i sin undervisning, og hvordan disse
lærerne begrunner sin didaktikk med tanke på studentenes læringsutbytter. Artikkelen vil bygge på
en kvalitativ casestudie (Postholm, 2010; Yin, 2017) to lærere ved høgskole/universitet intervjues og
observeres i forhold til hvordan de bruker tegning i deres undervisning i lærerutdanningen.
Problemstilling: Hvordan bruker lærere i kunst og håndverk i lærerutdanningen tegning i sin
undervisning, og hvordan de begrunner sin didaktikk med tanke på studentenes læringsutbytte?
Problemstillingen undersøkes i lys av Eisners (1979) teori om læringsutbytter, og didaktisk
relasjonstenkning med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen (Engelsen, 2015).
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Skogøy, Kristin
"Jeg fant, jeg fant"- hvordan bli trent på å sanse kunst i det offentlige rom?
Selvstendig næringsdrivende
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: leire, tredimensjonalt, offentlig rom, sanse
Problemstilling / Formål: Få erfaring med leire og jobbe med et tredimensjonalt objekt. - Øve seg på
å sluttstille et arbeide med å presentere det for andre. - Øve seg på å sanse kunst i det offentlige
rom.
Spørsmål til diskusjon: Hvordan snakker vi med barn om kunst og det vi ser rundt oss? Har
plasseringen av objekter noe å si for den totale opplevelsen?

Abstract
Forming og utforsking med hendene er en grunnleggende evne alle barn har. Det er lettere for en 4
åring å forme ei kule enn å tegne en ball, og forming i sand og leire kan gi stor mestringsfølelse.
Etter hvert som digitale medier er kommet inn i livene våre, er mye av sanseapperatet blitt innstilt på
å oppleve og sanse to-dimensjonalt.
I 2015 hadde Norske Kunsthåndtverkere (NK) et pilotprosjekt i den norske skole med formål å
revitalisere interessen for bruk av leire gjennom alle skoletrinn. Erfarne keramikere skulles besøke og
gi støtte til lærere for å bli kjent med leiras fantastiske egenskaper, samt ta i bruk glemt utstyr på
skolen, som bland annet ved å gi opplæring i bruk av gamle keramikkovner. Elevene (og lærerne!)
skulle på ny bli kjent med et av de eldste materialene som har vært brukt i ulike kulturer, samt få
kunnskap om gamle arbeidsprosesser.
Mitt prosjekt ; « Jeg fant-jeg fant!» er en videreføring der gleden over å få utforske leirens
egenskaper gjennom å få skape og sanse i tre dimensjoner er viktigst. Samtidig er presentasjon av et
ferdig, utformet objekt viktig for at andre elever også kan se og erfarer det... Hva som omgir oss i det
offentlige rom, påvirker oss alle, noe som også elevene skal øve seg på å legge merke til....
Prosjektet kan gjennomføres på alle trinn.
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Skregelid, Lisbet (digitalt)
Den kulturelle skolesekken som dissens og kunstens betydning i lærerutdanningen
Universitetet i Agder
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: DKS, lærerutdanningen, pedagog of dissensus
Problemstilling / Formål: Kan enkelte DKS prosjekter representere produktive forstyrrelser til
dominerende forståelser av hva pedagogikk skal være? Kan grunnskolestudenter blir mer fortrolige
og mer nyanserte i sine syn både på kunst ved å delta i en DKS workshop?
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Den kulturelle skolesekken (DKS) har siden 2001 eksistert som nasjonalt initiativ for å sikre at alle
skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen, som er unik i
verdenssammenheng, skal ikke være et substitutt, men et tillegg til undervisningen i de praktiske og
estetiske fagene. På tross av ordningens lovfestede plass i skolen, har man gjennom de 20 årene av
ordningens levetid erkjent at DKS må inkluderes bedre i skolen. Man har erkjent at lærerne må rustes
bedre til å kunne håndtere kunst- og kulturtilbudene og for å kunne ivareta sitt mandat med å
integrere DKS i undervisningen, med for- og etterarbeid. Denne artikkelen viser til foreløpige funn fra
det nasjonale forskningsprosjektet pARTiciPED Empowering student teachers for cross-sectorial
collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools (2021-2023).
Prosjektet, som er støttet av Norges Forskningsråd, undersøker hva som kan skje når man forsøker å
styrke samarbeide mellom skole- og kulturfeltet i arbeidet med DKS. Mer spesifikt vises det i dette
innlegget til resultater fra lærerskolestudenters deltakelse i DKS workshopen Teiporama av den
svenske kunstneren Sandra Norrbin ved Universitetet i Agder (UiA). Her er DKS innført som en
obligatorisk del av lærerutdanningen som del av det tverrgående emnet «Estetiske læreprosesser».
Alle studenter på tredje året uavhengig av faglig fordypning får ta del et DKS prosjekt. Forskning
knyttet til Teiporama utgjør en del av arbeidspakke 4 i pARTiciPED: Lab for initiating dissensus and
exploring the edges in between art and education ved som ble gjennomført vår og høst 2021.
Delprosjektet bygger på pilotprosjekter utført i 2019 og 2020 (Skregelid, 2020b, 2021b). Ved hjelp av
observasjoner, skriftlige refleksjoner og intervju gir prosjektet et innblikk i
grunnskolelærerstudentenes beskjeftigelse og erfaring med kunstnerisk praksis i en DKS ramme. I
innlegget diskuteres det om DKS prosjektet her kan representere en produktiv forstyrrelse til
dominerende forståelser av hva pedagogikk skal være. Det diskuteres også hvorvidt studentene blir
mer fortrolige og mer nyanserte i sine syn både på kunst. Delundersøkelsen ved UiA inngår i en serie
av utforskninger av det som omtales som «Pedagogy of dissensus» (bl a Skregelid, 2020a, 2021b).
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Stana, Ingeborg
VIKTIGHETEN AV AURA I ESTETISKE LÆRINGSPROSESSER Nødvendigheten av en viss
langsomhet og tilstedeværelse grunnskolelærerutdanningene
OsloMet, Institutt for estetiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: Tegning, Estetiske læringsprosesser, Autentisitet, Kreativitet, Visuell læring
Problemstilling / Formål: VIKTIGHETEN AV AURA I ESTETISKE LÆRINGSPROSESSER
Nødvendigheten av en viss langsomhet og tilstedeværelse grunnskolelærerutdanningene
Spørsmål til diskusjon: Betydningen av aura i estetiske læringsprosesser
Betydningen av tilstedeværelse og en viss langsomhet i skapende arbeid
Hva kan ideen om å «langsomhet» eventuelt utfordre i dagens skole
Hva kan kunstfag bidra med i en digitalisert verden

Abstract
Teknologi og mekanisering av produksjon har påvirket mange sektorer, om enn i varierende grad.
Den skapende kunsten og estetiske læringsprosesser er ikke noe unntak og er også blitt berørt.
Innenfor faglærerutdanningen innen estetiske fag, er produksjonsteknikkene blitt mer avanserte på
grunn av moderne teknologiske nyvinninger. I kjølvannet av teknologiens inntog i skapende arbeid
har det oppstått en debatt om autentisiteten til verk som er laget med slike hjelpemidler. Økt
selvforståelse og bedre kommunikasjonsferdigheter er noen av grunnene til at det undervises i
kunstfag. Bruk av digitale tegneverktøy er et område i rask utvikling, både for elever i grunnskolen og
studenter på universitetsnivå, og det gjenstår å se hvordan følgene av denne bruken blir oppfattet av
det kreative sinn.
I denne presentasjonen utforsker forfatteren i hvilken grad studentene anser seg selv som autentiske
opphavspersoner til et kunstprodukt som er laget med innovative, teknologiske tegneverktøy. Walter
Benjamins «aura»-begrep vil knyttes opp mot eksemplene på dagens tegneprosess blant studenter.
Begrepsbruken hans relateres til deres mulige teoretiske opprinnelse og plasseres i dagens
tegning/undervisning-kontekst. Deretter drøftes betydningen av tilstedeværelse og en viss
langsomhet i kunstproduksjon og hvordan ideen om «langsomhet» eventuelt kan være utfordrende
for dagens skolehverdag. Forfatteren underviser blant annet i kreative metoder og tegning for
faglærere i kunst og design ved Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design ved
OsloMet – storbyuniversitetet. Hun bruker et klasseprosjekt der studenter tegner med analoge og
digitale tegneverktøy, som grunnlag for presentasjonen.
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Wie, Anne Lise
Et møte mellom teater og skoleelev. En studie av det internasjonale prosjektet I Will
Be Everything …
Nord universitet - Nesna
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Tid rom klasserom
Problemstilling / Formål: Dramaturgi kjennetegner teateret sin fortellemåte (Gladsø m. fl., 2005, s. 25), og
kjennetegner også Jørgensens planlegging og gjennomføring av sine workshoper. Svein Gladsø, Ellen Karoline
Gjervan, Lise Hovik og Annabella Skagen skriver om tid, rom, kropp og tekst som viktige dramaturgiske
innganger, «(e)n inngang i vår forstand kan altså være mer eller mindre konkret, men den er alltid fokuserende
og i positiv mening ensporet i forhold til den kreative prosessen» (2005, s. 189). I denne presentasjonen vil jeg
se nærmere på hvordan disse inngangene kommer til syne i workshopen, og hvordan de er med å skape gode
rammer for kreativt arbeid.

Spørsmål til diskusjon:

Abstract
I perioden 2018-2021 deltok Nordland Teater i det internasjonale prosjektet I Will be Everything
sammen med teaterinstitusjoner fra seks andre Europeiske land. Instruktører fra teatrene holdt
workshoper i skolene, hvor målet var at elevene skulle skape tekster og tegninger som handlet om
framtiden. Dette materialet ble brukt til å sette sammen en forestilling om europeiske barns tanker
om framtiden.
De norske workshopene ble ledet av instruktør ved Nordland Teater, Kristin Jørgensen, hun inviterte
meg med som følgeforsker. Jeg var til stede som deltakende observatør i workshopene Jørgensen
holdt, der jeg deltok i flere av aktivitetene og satte av tid til å notere observasjoner og tanker
underveis. I etterkant av hver workshop satte instruktøren og jeg av tid til å reflektere over økta, og å
se nærmere på tekster og tegninger som elevene hadde skapt.
Dramaturgi kjennetegner teateret sin fortellemåte (Gladsø m. fl., 2005, s. 25), og kjennetegner også
Jørgensens planlegging og gjennomføring av sine workshoper. Svein Gladsø, Ellen Karoline Gjervan,
Lise Hovik og Annabella Skagen skriver om tid, rom, kropp og tekst som viktige dramaturgiske
innganger, «(e)n inngang i vår forstand kan altså være mer eller mindre konkret, men den er alltid
fokuserende og i positiv mening ensporet i forhold til den kreative prosessen» (2005, s. 189). I denne
presentasjonen vil jeg se nærmere på hvordan disse inngangene kommer til syne i workshopen, og
hvordan de er med å skape gode rammer for kreativt arbeid.
Litteratur:
Gladsø, Svein, Gjervan, Ellen K., Hovik, Lise og Skagen, Annabella (2005). Dramaturgi Forestillinger
om teateret. Oslo: Universitetsforlaget.
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Wiik, Miriam & Liset, Marte
Dramaundervisning i GLU – klasseledelse med dramafaglig tilnærming
UiT Norges arktiske universitet
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Drama i GLU, klasseledelse, dramafaglige læringsformer, tverrfaglighet
Problemstilling / Formål: På hvilke måter kan undervisning i drama, integrert i ulike fag gjennom fire
år av studieløpet, styrke lærerstudentenes kompetanse innen klasseledelse og dramafaglig
undervisningsmetodikk?
Spørsmål til diskusjon:

Abstract
Studien tar utgangspunkt i utviklingsprosjektet Klasseledelse med dramafaglig tilnærming som ble
igangsatt på GLU 1-7 ved UiT Norges arktiske universitet studieåret 2017/2018. Prosjektet
undersøkte hvordan undervisning i drama kunne styrke lærerstudentenes kompetanse innen
klasseledelse og dramafaglig undervisningsmetodikk. I løpet av prosjektperioden ble modellen Drama
i Tromsøtrappa utviklet. Modellen visualiserer en progresjonsplan for drama de fire første årene av
grunnskolelærerutdanningen. Dramaundervisningen er integrert i oppstarten av studiet, fellesfagene
pedagogikk og elevkunnskap, matematikk og norsk, samt fagvalgene engelsk, samfunnsfag og
naturfag. Studentkullet fra 2017/2018 har nå kommet til sitt 5. år i utdanningen, og har fulgt den
planlagte progresjonen i Drama i Tromsøtrappa.
Forskningsspørsmålet som stilles er: På hvilke måter kan undervisning i drama, integrert i ulike fag
gjennom fire år av studieløpet, styrke lærerstudentenes kompetanse innen klasseledelse og
dramafaglig undervisningsmetodikk? Metoder som er anvendt i studien er skriftlige
studentrefleksjoner i etterkant av undervisningsøkter i drama knyttet til emnene pedagogikk og
elevkunnskap, matematikk og norsk gjennom hele studieåret 2017/2018, og semistrukturerte
intervjuer med utvalgte fokusgrupper samme år. Høsten 2021 planlegges det å gjennomføre en
spørreundersøkelse blant alle studentene som deltok i studien i 2017/2018, samt nye intervjuer med
de samme fokusgruppene som på 1. år.
Studien forankres i teori knyttet til drama i utdanningssammenheng. Drama- og teaterforskere som
Aud Sæbø, Fride Lindstøl, Kari Heggstad, Stig Eriksson, Tor Helge Allern og Bjørn Rasmussen er
aktuelle. Bøkene God klassekultur - ledelsesredskaber til undervisere (Jensen & Bøgh, 2019) og
Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet (Helstad & Øiestad, 2017) og annen teori
om klasseledelse vil også være relevant. Litteratursøk viser at det er forsket mer på bruk av drama i
grunnskolen enn i grunnskolelærerutdanningen, og vi mener derfor det er svært aktuelt å undersøke
dette feltet nærmere.
Arbeid med en vitenskapelig artikkel er igangsatt, og forventes publisert i løpet av 2022.
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Åm, Magnar
Å modnast personleg og medmenneskeleg saman med studentane/elevane gjennom
skapande musikkaktivitet og tilhøyrande refleksjon
Høgskulen i Volda
Kategori: Praksisfortelling
Nøkkelord: musikkskaping, refleksjon, medmenneskeleg modning
Problemstilling / Formål: Finne ein metode for å la musikkundervisninga også ivareta den personlege,
mellommenneskelege utviklinga av student/elev og lærar.

Spørsmål til diskusjon: Har denne strategien eller deler av den parallellar i din eigen praksis?

Abstract
Om bacheloremnet "Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfiosofi" ved Høgskulen i Volda,
Avdeling for kulturfag, Seksjon for musikk. Emnet prøver å svare på korleis musikkstudentar kan
bruke sitt fag til å sette ut i livet skulens formålsparagraf, nærare bestemt å utvikle i seg sjølv og sine
framtidige elevar eigenskapar som desse, nemnde i formålsparagrafen: holdningar for å kunne
meistre liva sine, skaparglede, engasjement, utforskartrong, respekt for den einskilde si overtyding,
respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd, solidaritet,
medansvar, danning og lærelyst. Alle desse eigenskapane ser eg som viktige deler av den allmenne
modninga formålsparagrafen siktar mot å hjelpe fram hos elevane.
Emnet gir studentane høve til å prøve ut ein musikalsk og reflekterande modningsmetode på seg
sjølv, slik at ein har personleg erfaring å bygge på når ein skal hjelpe framtidige elevar å modnast. Ein
praktiserer åtte prinsipp for fri, musikalsk fellesimprovisasjon, og koplar dei øvingane med diskusjon
og skriving om dei same prinsippa overførte til daglege mellommenneskelege situasjonar. Ein
reflekterer parallelt over åtte andre, bakanforliggande sentrale eksistensielle perspektiv: fridom,
begrensing, intuisjon, empati, inspirasjon, persepsjon, fellesnivået og egoet. Ikkje minst får
studentane erfaring i å sjå på medstudentar og elevar som hjelparar for si eiga alltid pågåande
modning.
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Aaness, Elin
SKJØNNE SAMMENHENGER – En undersøkelse av hvilken verdi skjønnlitteraturen i
morsmålsfaget tilskrives ved henholdsvis en steinerskole, et dansk teknisk gymnasium
og en norsk offentlig videregående skole
Nord universitet og Nordland fylkeskommune
Kategori: Vitenskapelig paper
Nøkkelord: Didaktikk, estetikk, kunst og skjønnlitteratur.
Problemstilling / Formål: Hvilken verdi tilskrives litteraturen i morsmålsfaget ved henholdsvis
en steinerskole, et dansk naturvitenskapelig teknisk gymnas og en norsk offentlig videregående skole?
To forskningsspørsmål informerer overordnet problemstilling: 1) Hvordan ytrer avgangselever og lærere seg
om litteraturens verdi og hvordan kommer verditilskrivning til uttrykk i litteraturundervisningens praksis?
2) Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom litteraturundervisningens verditilskriving og praksis i tre
skolekontekster?

Spørsmål til diskusjon: Hva er egentlig litterær fortolkningskompetanse?
Hvordan kan litteraturundervisningen best fremme en slik kompetanse?

Abstract
I en global, digital, multikulturell og tekstmangfoldig tid der det mediedidaktiske landskapet er
endret, undersøker dette forskningsprosjektet hvilken verdi skjønnlitteraturen i morsmålsfaget
tilskrives ved henholdsvis en steinerskole, et dansk teknisk gymnasium og en norsk offentlig
videregående skole. Studien interesserer seg for hvordan en kan anlegge en litteraturundervisning
som i større grad basere seg på en kosmopolitisk fellesskapstenkning, og skolene er valgt ut med
bakgrunn i at de hver især, og til sammen, muliggjør en undersøkelse av forskningsspørsmålet hvor
nasjonen som kontekst overskrides og der det nordiske/internasjonale i økt grad utgjør kontekst.
Til forskjell fra mye forskning som peker i retning av at det råder en forestilling i den videregående
skolen, så vel som i grunnskolen, om at litterær kompetanse går ut på å gi historisk innramming eller
gjenkjenne teoretiske kunnskapselementer i den skjønnlitterære teksten (Fodstad & Gagnat, 2019;
Gabrielsen, Blikstad-Balas & Tengberg, 2019; Skaug & Blikstad-Balas, 2019), viser denne studien at
lærerne setter teksten og dens iboende potensiale for selvutvikling og autonom tenkning, trening av
innlevelses- og samtaleevnen, fremst.
Forskningsprosjekt baserer seg på kvalitative data (Maxwell, 2013). Med tanke på innsamlings-,
analyse- og fortolkningsarbeidet har det vært hensiktsmessig å framstille de ulike skolene, i
undersøkelsesdelen, som tre skole-caser (Thomas, 2011). Prosjektets overordnede forskningsmessige
logikk, er abduksjon (Peirce, 1998).
For å forstå og tolke studiens funn, er det tatt utgangpunkt i fenomenologisk tenkning (Iser, 1978;
Polanyi, 2009; Ricoeur, 1984, 1997). Det argumenteres for at funnene har overførings-verdi til
grunnskolen og/eller grunnskolelærerutdanningen blant annet idet det stilles spørsmål ved hva
fenomenologisk lesning, mer allment, kan bidra med som grunnlag for undersøkelse av litterære
tekster.
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