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SAMMENDRAG  
 
Denne rapporten er tredelt. Jeg drøfter først særtrekk ved kunst- og kulturhistoriefaget 

på grunnkurs formgivning i den videregående skole etter Reform-94 (R-94). Særtrekk 

kan leses både ut fra læreplanen og med tanke på elevgruppen som velger dette 

grunnkurset. Læringsbegrepet blir drøftet på bakgrunn av dette. Deretter blir de to 

lærebøkene som brukes i dag, vurdert med utgangspunkt i fagets læringspotensiale. 

Jeg viser til at lærebøkene fremstiller kunst- og kulturhistorie ulikt, og vektlegger 

dermed ulike sider ved kunnskap om kunst og kultur.  

I andre del av rapporten presenterer jeg resultater fra to kvalitative 

undersøkelser. Jeg har intervjuet 16 elever som har gått dette grunnkurset. Elevene 

kommer fra fire forskjellige klasser ved fire skoler i østlandsområdet. Jeg har i tillegg 

vært observatør i et klasserom ved én av skolene gjennom 5 dobbelt-timer i faget. 

Elevene i denne klassen har ikke deltatt i enkelt-intervjuer. Selv om mine informanter 

totalt sett utgjør en liten gruppe elever, vil undersøkelsen kunne belyse ulike sider ved 

den læring som synes å finne sted i faget. Hvilken kompetanse synes elevene å tilegne 

seg gjennom lærebøker og undervisning? Sentralt i drøftingen er spenningsfeltet 

mellom læring i faget som en stadig pågående og åpen aktivitet, og undervisningen 

som en strukturert og kontrollerende aktivitet. Særtrekk ved kunnskap om kunst og 

kultur relatert til særtrekk ved elevgruppen som søker til dette grunnkurset, er viktige 

med tanke på dette spenningsfeltet som faget kunst- og kulturhistorie  befinner seg 

innenfor.  

I undersøkelsene fokuserer jeg på bruk av lærebok. På tross av at de to 

lærebøkene er forskjellige, finner jeg her flere fellestrekk ved den pedagogiske praksis 

som finner sted i de ulike klassene. Den kunnskap elevene sitter igjen med etter 

fullført grunnkurs, synes  å være begrenset på flere områder. 

Undersøkelsene viser at det er nødvendig med nytenkning i kunst- og 

kulturhistoriefaget på grunnkurs formgivning for å få utnyttet fagets læringspotensiale 

best mulig. Jeg drøfter avslutningsvis noen av de utfordringer jeg mener vi står 

overfor, og mulige løsninger på disse. Jeg peker på at vi kan finne løsninger både i 

fagets innhold og i den pedagogisk praksis som knyttes til faget. 
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KUNSTEN 

er erstatning for levd liv, sier mange. 

Andre sier at kunst er forsterket livsopplevelse. 

Av disse alternativene må  man velge selv, 

avhengig av dette valget blir kunst alminnelig, 

vesentlig eller stor. 
Håkon Bleken, 2002  

 

 

INNLEDNING  
Som alle menneskeskapte fenomener, er vår forståelse av kunst og kultur knyttet til 

endringer, betinget av tid og sted. Det er åpne begreper, som bygger på spesielle 

måter å se, og å oppfatte det vi ser på. Slik sett finner vi likhetstrekk mellom kunst- og 

kulturbegrepet, men utover dette er kunst og kultur to forskjellige fenomen. La oss se 

litt nærmere på hva det innebærer.  

Vår forståelse av begrepet kunst kan føres tilbake til moderniserings-

prosessene som foregikk i Vest-Europa rundt 1750.  Fra primært å være knyttet til en 

eller annen funksjon, blir nå kunstverk knyttet til ”et åndelig opplysningsprosjekt”. 

For å forstå hva dette innebærer viser vi til Gunnar Danbolts eksempel med 

altertavlen. Fra å være en altertavle plassert i en kirke i middelalderen, med   spesielle 

funksjoner for datidens menighet, kan altertavlen nå betraktes i et museum. Da blir 

det omtalt og sett på som kunst, og det er noe ganske annet. Hvorvidt vi i dag forstår 

noe som kunst, er med andre ord avhengig av om fenomenet er plassert utenfor eller 

innenfor det vi betegner som institusjonen kunst. Vi forstår at dette er en viktig 

funksjon av vårt ”blikk”, dersom vi skal kunne nærme oss det nesten kaotiske virvar 

som dagens kunstliv presenterer oss for (Danbolt 1999: 14). 

John Berger peker i sin bok Se på bilder (Berger 1985) på grunnleggende 

trekk ved det å se: 
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Synet kommer før ordene. Barnet ser og kjenner igjen før det kan snakke. Men 
også i en annen forstand kommer synet før ordene. Det er synet som definerer 
vår plass i den verden som omgir oss; vi forklarer denne verden med ord, men 
ord kan aldri endre det faktum at vi er omgitt av den. Forholdet mellom det vi 
ser og det vi vet blir aldri avgjort en gang for alle (Berger 1985: 7). 
 

Det å se noe som kunst betyr å velge og se etter noe, samtidig som vi velger bort noe 

annet. Dette er viktige aspekter ved kunst- og kulturhistoriefagets læringspotensiale. 

Samtidig vil det å se noe som kunst aldri kunne erstattes av ord fullt ut. Forklaringer 

og ord kommer ofte til kort overfor våre umiddelbare erfaringer i møte med et visuelt 

kunstnerisk uttrykk. Dette er et annet viktig aspekt ved kunnskap om kunst som får 

betydning for hvordan kunnskap blir vurdert innenfor en skolekontekst. Er det mulig å 

sette karakter på ”erfaringen (som) er til stede i øyeblikkets reaksjon” (Dale [1990] 

1992: 120)?  

Kulturbegrepet kan i vid forstand forstås som ”helheten av et samfunns eller 

en gruppes normer av alle slag, dets kunnskaper og trosforestillinger, dets 

oppfatninger av godt og ondt, stygt og pent, språket og andre tegnsystemer og 

lignende (Østerberg og Engelstad 1995: 19). Som medlemmer av det norske samfunn 

kan vi dermed si at elevene i en klasse tilhører den samme overordnende kultur.  

Vi vet likevel at så enkelt er det ikke. Vi lever i globaliseringens tidsalder, 

hvor både penger, forestillinger og symboler strømmer over landegrensene. Vårt 

samfunn bærer preg av møter mellom ulike kulturer, og ut fra disse møtene åpner det 

seg muligheter for utvikling og forandring i de sosiokulturelle mønstre. Det er når 

forskjellene fremheves at vi klarere ser vår egen identitet, og kan  skape nye 

kulturformer som kan brukes i vår egen dannelsesprosess. Det øker valgmulighetene 

også for vår ”norske kultur”. 

En slik forståelse av kulturbegrepet er ikke minst viktig i en klasse, som vi 

skal se nedenfor, består av unge mennesker med svært ulike interesser og anlegg, og 

med ulike mål med sin utdannelse. Kulturbegrepet kan i særlig grad knyttes til 

sosiokulturelle perspektiv på undervisning. 

En sentral premissleverandør for læreplan, utvalg av fagstoff, utvikling av 

læremidler og fremgangsmåter i kunst- og kulturhistoriefaget i den videregående 

skole, har vært universitetsfaget kunsthistorie. Vi ser i dag en økende oppmerksomhet 

rettet mot dette faktum. Stadig nye kritiske spørsmål reises til denne forbindelsen, 

både fra pedagogisk og kunsthistoriefaglig hold. Staffan Selander, professor ved 

Lärarhögskolan i Stockholm skriver:  
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De flesta skolämnena skapades ur universitetsdiscipliner och blev till en slags 
miniversion av dessa. Men går det överhuvudtaget att i dag göra miniversioner 
av alla de discipliner som utvecklats via forskning? Har skolan kört fast i 
traditioner som inte längre kan förnyas? Behöver vi tänka om, tänka i andra 
banor? Behöver kunskapsområden i skolan utvecklas till något nytt? Är 
skolämnena i kris? (Falkevall og Selander [red.] 2002: 5) 
 

Det gjelder ikke bare kunst- og kulturhistoriefaget, men faktisk også de fleste fag 

skolens undervisning baserer seg på. Selander er her opptatt av spørsmål knyttet til 

skolefagenes hva, hvordan og hvorfor, det er innhold, undervisning og læring knyttet 

til fagene, ut fra et pedagogisk synspunkt. Donald Preziosi (Preziosi 1998) har et 

annet faglig utgangspunkt enn Selander, men deler hans bekymring. Preziosi, som er 

professor i kunsthistorie ved University of California, Los Angelos, sier det slik: 

  

That peculiar institution, The art history survey textbook, nearly all examples 
of which have seemed to fall into the gap of compromise between pedagogical 
and historical seriousness, and the most prominent of which have been little 
more than instructor’s guides for assembling slide stories for undergraduates. 
Alternative introductory texts to the history of art have been little better; the 
time for a fundamental rethinking of the entire system is long overdue (Op. cit. 
197, fotnote 61). 

 

Preziosi mener at det er på høy tid vi begynner å tenke nytt omkring ”kunsten å skrive 

kunsthistorie”, både fra et kunst- og kulturhistorisk og et pedagogisk synspunkt. 

Denne rapporten er tenkt som et bidrag til en slik nytenkning. 

 

PROBLEMSTILLINGER 

Kunnskap om kunst og kultur er en kompetanse som ikke fullt ut kan måles og veies. 

På dette punktet er lærere jeg har snakket med heller ikke i tvil (Støa 2001). Kunnskap 

om kunst og kultur, sier de, har i seg en vesentlig grad av ikke-målbar kunnskap. 

Innlæring av det Bjølseth kaller ferdighetsmål og holdningsmål (Bjølseth 1993) er vel 

så viktige som de kunnskapsmål læreplanen understreker så sterkt, sier lærerne. 

Kunst- og kulturhistoriefaget har i seg potensialet for en mer helhetlig læring, noe 

lærebøkene i faget ikke formidler på en tilfredsstillende måte, sier lærerne videre. Det 

har resultert i en stor grad av læreravhengig undervisning, noe de selv ikke er fornøyd 

med. De ønsker seg lærebøker som klarere synliggjør ulike typer innlæringsmål i 
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fremstillingen.  De ønsker seg lærebøker som bedre formidler mangfoldet i fagets 

læringspotensiale (Støa  2001: 22).  

Finner vi samsvar mellom lærernes ideelle målsettinger og det elevene sier at 

de har lært? Finner vi samsvar mellom innlæringsmål og lærernes uttalelser om den 

praksis som finner sted? Dette blir et hovedmoment i denne undersøkelsen. Samtidig 

ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot skolen som sosiokulturelt fenomen. Elevene 

er deltakere i skolens sosiale rom, der et mangfold av dialogiske relasjoner oppstår, 

og ulike kulturer møtes. Skolen er samtidig en kontekst som formidler 

pedagogiserende kunnskap, det er kunnskaper som befinner seg innenfor ulike former 

for rammer. 

Kunnskap om kunst og kultur har i seg et læringspotensiale som er noe mer 

enn innlæring av ren faktakunnskap. Hva dette mer innebærer, er det sentralt å få frem 

gjennom undersøkelsen. Ved å drøfte  det elevene forteller meg med et slikt 

utgangspunkt, vil elevenes forståelse av både historiske, estetiske og kulturelle aspekt 

ved  kunnskap om kunst og kultur bli belyst.  

Tidligere undersøkelser viser at det i lærebøkene (Støa 2000) og i det læreren 

sier (Støa  2001) ligger en erkjennelse av at kunnskap og læring i faget kunst- og 

kulturhistorie må sees på som mer sammensatt enn det innhold og de arbeidsmåter 

som faget i norsk videregående skole til nå ha vært preget av. Fagets hva, hvordan og 

hvorfor vil derfor bli drøftet mer inngående i det følgende.  

Jeg ønsker ut fra dette å rette oppmerksomheten mot følgende 

problemstillinger: 

 

- Hva forstår elevene med kunnskapsbegrepet knyttet til kunst- og 

kulturhistorie-faget? 

- Hva lærer elever i kunst- og kulturhistoriefaget på grunnkurs formgivning i 

den videregående skole? 

 

Er det mulig å sette ord på hva en mer helhetlig læring kan være, når denne type 

læring også innbefatter taus kunnskap? Klarer elevene å formidle det ordløse? Å få 

frem noe av dette kan synes som en stor utfordring, når bare det å få elever til å 

fortelle om læreboken og bruken av den, i seg selv kan være vanskelig. ”Lærebøkene 

er ikke i fokus for elevenes interesse på grunnkurset, det er noe de tar for gitt og som 

de ikke helt forstår vitsen med å snakke om” (Høie i Askerøi og Høie 1999: 147), er 
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en holdning også mine informanter synes å ha. Jeg mener likevel at ordene de velger å 

bruke når de snakker om, med og i faget, kan fortelle mye om hva de har lært ved  å 

lese lærebok  og gjennom undervisningen. Ordene de velger å bruke kan også si oss 

noe om deres forståelse av taus kunnskap.  

 

BAKGRUNN    

Vi trenger et samspill mellom ulike innlæringsmål i skolen, for at elevene skal tilegne 

seg allsidig kunnskap. Kunnskap handler om både å kunne og å vite, og dette bør være 

et overordnet mål i all undervisning.  

Denne forståelsen ligger også til grunn for økt fokusering på de estetiske 

fagene i den norske skolen i dag. Kunst- og kulturhistoriefaget hører med blant de 

estetiske fag-områdene, og det er et av studieretningsfagene på grunnkurs 

formgivning. Er det da også slik at undervisning i faget nødvendigvis ivaretar allsidig 

læring? Læreplan, de to lærebøkene som til nå er skrevet for grunnkurs formgivning, 

og ny struktur i videregående opplæring, viser til de overordnete innlæringsmål på 

ulike måter. Dette vil bli drøftet i det følgende, og da først med utgangspunkt i et 

overblikk over fagets særtrekk. 

 

Faglig innhold  
Kunst- og kulturhistorie kommer inn som eget fag og med endret status i den 

videregående skole ved innføring av R-94. Bakgrunnen for at denne endringen skjer, 

kan sees i sammenheng med en generell tendens til økt fokusering på de estetiske 

fagene i hele skoleverket. Ulike utredninger og handlingsplaner er blitt utarbeidet i 

løpet av 1990-tallet1, der betydningen av kunnskap om det visuelle og ulike former for 

erkjennelse som veien til kunnskap, blir trukket frem som sentrale mål for læring. 

Utredningene kommer da også i forkant av de to store skolerefomene, R-94 for 

videregående opplæring og L97 for grunnskolen. De  overordnende mål i begge disse 

reformene fremhever personlighetsutvikling ut fra et allmenndannelsesperspektiv. Vi 

finner igjen holdninger og begreper fra de nevnte utredninger og handlingsplaner i 

læreplanene, og de fremhever at vi trenger nye måter å se læring på. Det er på 

                                                           
1 Her kan nevnes bl.a. Grunnskolerådet: 1991, Inntrykk, Uttrykk, Avtrykk, Grunnskolerådet: 1995, 
Handlingsplan for styrking av de estetiske faga i skolen, og Norsk Kulturråd: 1995, Broen og den blå 
hesten,.  
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bakgrunn av dette vi kan forstå hvorfor kunst- og kulturhistoriefaget også får endret 

status i den videregående skole. Hva er da det nye i faget etter R-94, og hvordan er 

det tenkt formidlet? La oss se litt nærmere på hva læreplanen for grunnkurs 

formgivning sier. 

Det mest åpenbare nye i læreplanen for kunst- og kulturhistorie på 

grunnkursnivå,  som blir skrevet i 1994, er at faget har fått endret status i skolen. Fra å 

være et ”hjelpemiddel” til å oppnå ferdigheter i tegnefag, er nå faget blitt viktig for 

fagets egen skyld. Det er samtidig ikke lenger snakk om hva elevene bør lære i faget, 

men hva de faktisk skal kjenne til etter ett års undervisning.  

Jeg har tidligere pekt på at det finnes en innebygd motsetning i den nye 

læreplanen (Støa: 2000). På den ene siden legger den nye læreplanen vekt på 

kunnskaper i faget som et mål i seg selv, og ikke som et middel til å oppnå mål i andre 

fag. Kunnskap om kunst og kultur er viktig, sier læreplanen, men hvorfor det er 

viktig? Og er det slik å forstå at faget nå skal representere en motsetning til, eller noe 

annet enn, fagtilbudet ellers? Svarene på disse spørsmålene blir vel både ja og nei. På 

den ene siden er kunnskap om kunstens form- og billeduttrykk i et historisk 

perspektiv kommet inn som et eget fag. Eleven skal ha kjennskap til hovedtrekkene i 

den vestlige kulturs kunst- og kulturhistorie2, står det i Mål 1. I R-94 knyttes estetisk 

forståelse til åpne begreper som ”erkjennelse” og ”personlighetsutvikling”,  snarere 

enn til ”smakens dannelse”. Innenfor kunst- og kulturhistoriefaget betyr dette at 

kunstverk ikke bare representerer estetiske objekter innenfor tradisjon og kultur. 

Eleven skal ha kjennskap til kunst som et fortidig historisk dokument, men skal også 

kunne perspektivere sin forståelse. Det å se blir forstått som en valghandling, der 

blikket rommer betydninger med referanse til sansning og formidling av uttrykk og 

perspektiv.3 Å forstå sammenhenger mellom kunstuttrykk og kultur er blitt viktig på 

en ny måte gjennom reformen.  

Mål 2 i læreplanen fremhever begrepsinnlæring. Eleven skal kunne 

karakterisere et bilde eller en gjenstand ved hjelp av enkel fagterminologi sett i et 

kunst- og kulturhistorisk perspektiv. Begrepene skal tilhøre det kunsthistoriske 

fagfeltet, og sees i et historisk og kulturhistorisk perspektiv. Her åpnes det opp for 

ulik vektlegging på, og valg av, teoretiske innfallsvinkler til fremstillingen av faget i 

                                                           
2 Se Appendiks I, Læreplan for videregående opplæring, Studieretning for formgivningsfag, 
Studieretningensfagene i grunnkurs formgivningsfag, 1993, der læreplanen er gjengitt i sin helhet.  
3 Jfr. Berger, s. 5-6. 
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lærebøker og undervisning. Hvordan kunst kan kommunisere mening for oss i dag, 

blir derfor svært sentralt i kunst- og kulturhistorieundervisningen. Også her står vi 

overfor flere valgmuligheter. Gunnar Danbolt fremhever fire grunnleggende teorier 

om kunst som vektlegger og understreker ett eller flere av forhold mellom kunstner, 

kunstverk, betrakter og virkeligheten: 

 

1. forholdet mellom kunstverk og ”virkelighet” som fører til ulike typer 
imitasjonsteorier, eller 

2. forholdet mellom kunstner og kunstverk, som resulterer i forskjellige 
uttrykks- eller ekspresjonsteorier, eller 

3. forholdet mellom kunstverk og betrakter som er kjernen i opplevelses- og 
respesjonsteoriene – eller 

4. forholdet til kunstverket alene, som er karakteristisk for modernistiske og 
formalistiske teorier (Danbolt 1999: 17). 

 
Når vi ser noe som kunst i dag, har vår vektlegging på en eller flere av disse teoriene 

betydning for hva vi ser. Samtidig bør vi få innblikk i at kunstverket er historisk 

betinget. For å kunne forstå kunst i en kulturhistorisk sammenheng blir det også viktig 

å vite noe om hva som ble vektlagt i den kunstneriske kommunikasjonsprosessen den 

gang da kunstverket ble til.  

Når det gjelder utformingen av læreplanen fra 1994, ser vi at den er mindre 

detaljregulerende sammenlignet med den foregående læreplan fra 1976, men samtidig 

mer målstyrt. Fra å være ”en innføring i å utvikle sin forståelse for stilepokene og de 

typiske linjer og former som er forbundet med disse, og øke sine estetiske kunnskaper, 

oppøve evne til å se og stimulere sin fantasi”4, skal nå eleven ”ha kjennskap til, kunne 

karakterisere og kunne se sammenhenger”5 mellom vår vestlige kultur og andre 

kulturers form- og billeduttrykk. Det er ikke lenger fokus på enkeltelevens 

individuelle utvikling og læring innenfor et felles kulturbegrep. I stedet påpeker 

læreplanen hvor viktig det er å kunne se og erfare forskjellene mellom kulturer. Mål 3 

i læreplanen er i sin helhet viet en slik tankegang: Eleven skal ha kjennskap til hvilke 

impulser andre folkeslags kultur og tradisjon gir til vår kultur. Ved å lære om 

forskjeller mellom dem og oss, kan vi motvirke et individuelt perspektiv på læring. 

                                                           
4 Den kursiverte teksten er utdrag fra 2.MÅL i Læreplan for den videregående skole, Del 3b, 1976. 
5 Her er den kursiverte teksten et utdrag fra Mål 1-3 i Læreplan for videregående opplæring, 
Studieretning for formgivnningsfag, Studieretningsfagene i grunnkurs formgivningsfag, 1993. Se 
Appendiks I for læreplanen i sin helhet. 
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Læreplanen viser til det vi innledningsvis  pekte på som noe av grunnlaget for et 

sosiokulturelt perspektiv på læring6.  

Trening i å se på kunst handler ikke bare om å lære begreper knyttet til det vi 

ser. Begrepsinnlæring alene er en type påstandskunnskap som bare rommer det å lære 

for å vite. Hilde Aga Ulvestad viser til, i sin avhandling om forholdet mellom visuelt 

skapende arbeid og potensialet for læring, at den humanistiske kunnskap, som 

rommer påstandskunnskap, ferdighets- og fortrolighetskunnskap7 både inneholder 

artikulerbar og taus kunnskap (Ulvestad 2001). Hun påpeker viktigheten av visuelt 

skapende arbeid i læringssammenheng: 

 

Det å skape konkret, synlig form er en nødvendighet for å kunne transformere 
ideer og forestillinger fra det indre til det ytre plan. Det vurderes som optimalt 
for læring at vi behersker å skape og å reflektere, og å veksle mellom å skape 
og reflektere. Når vi tar beslutninger konsulterer vi den erfaring vi har om 
konsekvensene av våre handlinger. Hele livet bygger vi viten omkring disse 
konsekvensene. Selv om vi ikke alltid er bevisst denne intuisjonen, påvirker 
det våre handlinger og holdninger i større grad enn tidligere antatt (Ulvestad 
2001: 228-229). 
 

Ulvestad knytter ferdighets- og fortrolighetskunnskap til visuelt skapende arbeid, som 

alltid er en form for praktisk arbeid. Det praktiske kan her forstås både som det å løse 

praktisk-estetiske problemer, men også som ”evnen til å lære av egen og andres 

erfaring som et nødvendig komplement til den mer ”boklige” kunnskapsoverføringen” 

(Ulvestad 2001: 234). Begge disse forståelsene vil kunne ha betydning for vår 

vurdering av elevers kunnskap i kunst- og kulturhistoriefaget på grunnkurs 

formgivning i den videregående skole. 

 Ulvestad viser videre til at både subjektiv og objektiv kunnskap er sentrale 

komponenter i en helhetslæring: 

 

De to kunnskapstypene er essensielle og innbefatter kritisk problemløsning. 
Resonnementet bak denne påstanden har jeg også presisert tidligere: subjektiv 
kunnskap innebærer både formalbegrepslæring og visuell erkjennelse. 
Objektiv kunnskap innebærer produktene og problemene. Måten vi bruker 
produktene og problemene på, fungerer som verktøy for videre læring. 
Apparatet vi har å forholde oss til produktene   og problemene på, er den 
subjektive  kunnskapen, altså begrepene og erkjennelsene våre (Ulvestad 
2001: 232). 

                                                           
6 Se side 6. 
7 Jfr. Bjølseths tre innlæringsmål. 
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Verbal tenkning kan ikke erstatte billedlig tenkning, i følge Vygotskij. Ikke-språklig 

tenkning og ikke-intellektuell tale deltar ikke i sammensmeltningen av tenkning og 

tale, og påvirkes bare indirekte av den språklige tenkningens prosesser, sier han 

(Vygotskij 2001: 90). Så lenge verbaltenkning ikke erstatter bildetenkning, sier 

Ulvestad, kan vi konstatere at bildetenkningen og kommunikasjonen rundt den, vil få 

magre kår hvis vi konsentrerer oss om den verbale verden (Ulvestad 2001: 232).  

 De estetiske fagene kan tilføre elevene andre former for kunnskap enn 

påstandskunnskap, noe som er viktig for en helhetlig læring. Vi har vist at læreplanen 

for kunst- og kulturhistoriefaget på grunnkurs i den videregående skole kan relateres 

til forskning som omhandler forholdet mellom artikulerbar og taus kunnskap og  det 

særegne ved det å se. Læreplanen fremstiller videre kunst- og kulturhistoriebegrepet i 

retning av et sosiokulturelt fremfor et individorientert perspektiv på læring. Det å lære 

gjennom hendling, gjennom praktiske erfaringe,r om forskjeller mellom dem og oss, 

er viktig i denne sammenheng. 

 

Lærebøkene 
Det er to lærebøker som er skrevet i faget etter R-94, Ingvild Pharo og Egil Sagstad: 

Det skapende menneske (Pharo og Sagstad: 1998) og Kirsten Røvig Håberg: Kunst- 

og kulturhistorie (Håberg: 1994). De to lærebøkene har ulik ytre struktur. Ved å 

vektlegge det historiske og det estetiske aspekt ulikt i fremstillingen, viser de to 

lærebøkene samtidig til ulik forståelse av hvilken oppdragende funksjon faget kan ha 

(Støa: 2000). Vi vil i det følgende se litt nærmere på hva dette innebærer.  

Pharo og Sagstad presenterer kunstverkene i en gjennomgående kronologisk 

kulturhistorisk fremstilling. Det gir læreboken et oversiktlig og ensartet inntrykk. 

Kontinuiteten skaper samtidig en systematisering av lærestoffet inn i ryddige 

læreoperasjoner. Forfatterne sier selv i forordet at de betrakter læreboken som et 

hjelpemiddel til å lære begreper om kunst, og begrepsinnlæring er også et 

gjennomgående trekk ved deres fremstilling. De legger vekt på en fortidig 

kulturhistorisk forståelse av kunstverkets historiske og estetiske dimensjon, og 

bestreber seg på en form for ”objektivitet” i sin rolle som forfattere. Kunstverkene  

representerer, ifølge forfatterne, uttrykk for menneskenes ”åndsliv” den gang da 

kunstverket ble skapt. Slik blir det enkelte kunstverks dobbeltkarakter som historisk 

dokument og estetisk objekt gjenstand for et historisk blikk. Det knyttes i liten grad til 
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blikkets valgmuligheter. Kunst blir derfor gjennom deres fremstilling gjennomgående 

forbundet med begrepsinnlæring, der begrepene fungerer som fakta om kunst. 

Læreboken bærer preg av kognitiv kunnskapsformidling, mens didaktiske trekk ved 

kunsthistorien og emnets innebygde funksjon som estetisk oppdragende, nedtones. 

Deres vurderinger av kunstverk er i stor grad normative, og kunnskap i faget knyttes 

dermed i liten grad til elevenes egne erfaringer i møte med kunstverk. Dette vil da 

også kunne gjelde elevenes møte med kunstverk utenfor lærebokens og skolens 

rammer.  

Forfatternes pedagogiske posisjon synes å være at de unge skal lære begreper 

knyttet til kunstverkets fortidige historiske og kulturhistoriske dimensjon. I følge Lars 

Erling Dale er dette en form for tradisjonsbundet kunnskap som er viktig, men 

begrenset. Den mangler det han kaller estetisk kritikk og estetisk praksis (Dale 1990: 

65-67). En slik forståelse alene har i følge Dale, lite med estetisk oppdragelse å gjøre. 

Håberg, på sin side, velger å presentere kunst- og kulturhistorien tematisk. 

Hennes fremstilling preges av ulike tilnærminger til kunst- og kulturhistorie, også 

innenfor hvert enkelt tema, ”Mennesket”, ”Huset”, ”Bildet” og ”De nære ting”. 

Hennes fremstilling er ikke gjennomgående kronologisk. Den kan virke rotete (Støa 

2001: 20), men valg av ytre struktur aktiviserer elevene i sterkere grad til selv å delta i 

læreprosessen. Hun understreker ved flere anledninger at vi alle er med på å prege 

kunsthistorien med vårt blikk. Hun peker på historisiteten i kunst som estetiske 

refleksjonsobjekter, men også kunstens historiske meningspotensiale som et 

kulturhistorisk dokument fra fortid til samtid ved å sammenligne ulike ”tidsånder”. 

Hennes målsetting synes å være å vise til fellestrekk ved kunstverkets språk, det er 

språket i kunsten, ved å sammenligne, ved undring og lek med blikkets ulike 

retninger. En slik fremstillingsform finner vi igjen i kunsthistoriker Michael Ann 

Hollys beskrivelse av poststrukturalistisk kunsthistorieskriving: 

 

The consentration on the ”gaze” as an interpretive principle has cut across a 
wide sample of theoretical perspectives. Paintings are, after all, meant to be 
looked at, so it should come as no surprise that the investigation  of who or 
what is presumed to be doing the looking is now viewed as a critically 
unsettling issue in poststructuralist writings on viual representation in general 
(Holly 1996: 67). 
 

Håbergs fremstilling har ut fra dette klare likhetstrekk med en slik teoretisk 

innfallsvinkel i sin fremstilling. Elevene kan, gjennom å lese læreboka, knytte egne 
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erfaringer til møte med kunstverk. De blir aktive deltakere mer enn passive mottakere 

av teksten. Det foranderlige ved kunstbegrepet blir dermed vektlagt. En slik 

fremstillingsform kan være med på å gi elevene økt fortrolighetskunnskap. Det 

oppstår det Dale kaller ”et dialektisk møte mellom diskontinuerlige hendelser og en 

kontinuerlig læreprosess” (Dale 1990: 129). En slik  form for kunnskap kan elevene 

også ha  nytte av i møte med nye og uventede kunstuttrykk. Dette er ikke uvesentlig 

med tanke på at lærebøkene i kunst- og kulturhistorie, som en del av skolens 

pedagogiske diskurs, skal kunne bidra til at elevene lærer kunstrelevant adferd som 

går ut over lærebokens og det enkelte kunstverks egne rammer. Håbergs fremstilling 

formidler en form for kunnskap som beveger seg ut over skolens sosiale ”rom”. 

Fremstillingen kan lære elevene kunstrelevant adferd, som de kan  anvende både 

innenfor og utenfor skolekonteksten.  

 Hvilken bok velger så lærerne å bruke i sin undervisning? Svaret på dette 

spørsmålet fremgår ikke klart i herværende undersøkelse, fordi her er det vi som har 

valgt ut 2 klasser som bruker Håbergs lærebok og 2 klasser som bruker Pharo og 

Sagstads lærebok. Vi mener likevel vi kan antyde noen tendenser. Ved innføringen av 

R-94 finnes bare Håbergs lærebok på bokmarkedet. Flertallet av de videregående 

skolene velger da (selvsagt) å bruke denne fremfor å benytte lærebøker som har vært i 

bruk før reformen. Etter at Pharo og Sagstads lærebok er utgitt, fra og med 1998, 

synes stadig flere skoler å velge denne, fremfor Håbergs lærebok8.  

Ingen av lærerne jeg har vært i kontakt med, sier at de er helt fornøyd med 

noen av de to lærebøkene. Mye tyder på at lærernes behov for å formidle lærestoffet 

kronologisk overskygger deres ønske om en mangetydig innfallsvinkel til 

innlæringsmål i læreboken. De fleste lærerne gir uttrykk for, om enn noe motvillig, at 

det i hovedsak er blitt deres ansvar å formulere bredden av innlæringsmål i faget, slik 

situasjonen er i dag (Støa 2001: 20). Lærerne mener også at de i større grad får 

spillerom i sin egen undervisning når læreboken inneholder komprimert faktastoff. 

Det blir da deres oppgave, ikke lærebokens, å ivareta en mangfoldig forståelse. Dette 

gjelder ikke bare kunst- og kulturhistoriefaget, men er et generelt trekk ved 

lærebøkene på grunnkurs formgivning i den videregående skole. Vi skal se litt 

nærmere på hva det sistnevnte her innebærer. Hvilke elever er det lærebøkene 

henvender seg til? 

                                                           
8 Antagelsen bygger på uformelle samtaler med de lærererne jeg har vært i kontakt med, og kan derfor 
ikke vektlegges i denne undersøkelsen.  
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Videregående opplæring etter R-94 
Ifølge den generelle læreplanen i R-94 skal elever som ønsker både yrkesfaglig og 

allmennfaglig studieretning videre, nå kunne velge grunnkurs formgivning det første 

året i videregående skole. Deretter er valgmulighetene mange. Velger de en 

yrkesfaglig retning det andre året, kan de fortsette med for eksempel frisørfag, gull- 

og sølvarbeid eller blomster-dekoratørutdanning. Grunnkurs formgivning kan også 

være starten på en utdanning mot generell studiekompetanse, et videregående kurs I 

og II, der tegning, form, farge og kunst- og kulturhistorie inngår som obligatoriske fag 

i utdanningen. Dette studieløpet kan igjen være starten på en høyere utdanning ved 

universitet eller høgskole. Elevene som går i én og samme klasse på grunnkurs, kan 

dermed vise seg å ha svært forskjellige interesser, anlegg og forventninger til dette 

første året i videregående skole. Det neste skoleåret skiller deres veier. 

En slik sammensatt gruppe elever kan på mange måter vise seg å bli 

problematisk. Else Askerøi og Mette Høie peker på klare misforhold når det gjelder 

den yrkesfaglige elevgruppens opplevelse av allmennfagene og yrkesfagene som del 

av sin utdanning. Askerøi og Høie mener at det er den yrkesfaglige elevgruppen som 

er blitt den stor taperen: ”Mens elevene opplever stor grad av sammenheng mellom 

yrkesteori og arbeidspraksis, opplever de i mindre grad sammenheng mellom yrkes- 

og allmennfag” (Askerøi og Høie 1999: 59). 

Erik Knain peker også i sin undersøkelse av elevers bruk av naturfagbøker 

(Knain 2002) på likheter og forskjeller mellom den yrkesfaglige og den 

allmennfaglige elevgruppen. I følge Knain opplever de to elevgruppene selve 

skolekonteksten ulikt, noe som igjen skaper behov for ulik undervisning, og 

forskjellige lærebøker, i ett og samme fag. Det kan med andre ord synes som om vi 

her står overfor klare kulturelle motsetninger innenfor én og samme klasse. Det kan gi 

spennende resultater når ulike kulturer møtes, men det kan også føre til nye ”vinnere” 

og ”tapere” innenfor videregående opplæring etter R-94. Det prinispielle i å la en slik 

sammensatt gruppe elever ha tilbud om ett og samme grunnkurs, hører med blant de 

utfordringer faget synes å stå overfor.  
 

Oppsummering 
Det har skjedd en klar holdningsendring til faget i den videregående skole. 

Læreplanen fra 1994 legger vekt på kunst- og kulturhistorie som et kunnskapsfag, og 
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kunnskaper i faget blir fremhevet som et mål i seg selv. Hvordan dette målet skal nås, 

synes derimot mer uklart. Det åpnes opp for en undervisning basert på ulike 

kunsthistoriefaglige forståelser av kunstverkets dobbeltkarakter, der kunnskap i faget 

dreier seg om begrepsinnlæring både innenfor historisk og estetisk forståelse av kunst 

og kultur. Samtidig fremheves trening i visuell persepsjon i en kunst og 

kulturhistorisk sammenheng, som utgangspunkt for læring. Innlæringsmål i faget 

innebærer dermed både målbar og ikke-målbar kunnskap. Den fremhever læring som 

skal utvikle hele mennesket, både når det gjelder tilegnelse av fakta, ferdigheter og 

holdninger. Den fremhever dermed at kunnskap handler både om å kunne og å vite i 

et sosiokulturelt perspektiv. Faget skal være kunnskapsformidlende og samtidig 

”dannende” og gjøre elevene kulturelt bevisste. 

Kunst- og kulturhistoriefaget er etablert på nasjonalt skolepolitisk plan med ny 

tyngde på bakgrunn av en generell fokusering på de estetiske fagenes betydning. 

Læreplanen viser klarere enn tidligere hva faget skal inneholde, og er på mange måter 

mer målstyrt enn planen fra 1976. Samtidig er rammene vide. Her åpnes muligheter 

for tolkninger og ulike valg av fremstillingsform i lærebøker og metoder i 

undervisningen. 

  Jeg har vist at Håbergs lærebok bringer inn forhold mellom kunstverk og 

betrakter på ulike måter. Fremstillingen oppfordrer til aktive møter med kunst. Den 

oppfordrer til estetisk praksis, og bygger på et bredt spekter av tema innen kunst og 

kultur. Pharo og Sagstads lærebok ivaretar på sin side en ryddig og kronologisk 

presentasjon av faktakunnskap om kunstens formal-estetiske historie. Valg av lærebok 

kan få betydning for hva elevene lærer og hva de forstår som kunnskap i faget. 

Hvorvidt dette er tilfelle, vil bli drøftet på bakgrunn av de kvalitative undersøkelsene. 

Vi trenger et samspill mellom ulike innlæringsmål i alle fag i skolen. 

Kunnskap handler både om å kunne og å vite, og kunnskap om kunst kan sees i 

sammenheng med en slik helhetlig læringsprosess. Kunnskap i faget må samtidig 

knyttes til den elevgruppen som velger grunnkurs formgivning. Faget skal føles 

meningsfullt for alle grupper elever, både de som velger yrkefaglig retning og de som 

velger generell studiekompetanse i sitt videre utdanningsløp. Dialogiske relasjoner 

mellom ulike stemmer blir sentralt i en slik sammenheng, og et sosiokulturelt  

perspektiv på læring er grunnlagt på slike prinsipper for kommunikasjon.    

Vi har vist til noen særtrekk ved kunnskap om kunst og kultur som gjør faget 

særlig egnet til allsidig læring. Det er nærliggende å tenke at elever på en 



 17

studieretning som i så stor grad også fremhever praktisk arbeid, ivaretar estetisk 

praksis i faget kunst- og kulturhistorie. Det er dette jeg ønsker å drøfte ut fra samtaler 

med elever. 

 
 

NOEN ELEVER OM LÆRING 

Innledning 
Alle intervjuene til denne undersøkelsen er gjort med elever fra fire ulike 

videregående skoler i østlandsområdet. Aldersmessig har elevene stått relativt likt. 

Alle er de mellom 16 og 17 år gamle. 

Jeg har gjennomført intervjuer ved tre skoler og med tolv enkeltelever, fire fra 

hver skole, rett før skoleåret 2001/2002 var over. Skolene jeg kontaktet var noen av de 

samme som jeg tidligere hadde besøkt (Støa: 2001), men både lærere og elever var 

”nye”. Ved neste skoleårs begynnelse, høsten 2002, ble den fjerde skolen kontaktet, 

og jeg fikk samlet fire nye elever. Disse elevene var nå begynt på VkI, tegning, form 

og farge, og jeg valgte her å gjennomføre et gruppeintervju. Ved skole 1 og skole 2 

har de brukt Pharo og Sagstads lærebok, mens de ved skole 3 og skole 4 har brukt 

Håbergs lærebok. I god tid før selve intervjuet var lærere som underviser i kunst- og 

kulturhistorie på grunnkurs formgivning blitt kontaktet.  Jeg har bedt lærerne velge ut 

elever til undersøkelsen ut fra følgende utvalgskriterier: 

- en elev som viser interesse for faget 

- en elev som viser liten interesse for faget 

- en elev som ønsker yrkesrettet linje neste skoleår 

- en elev som ønsker generell studiekompetanse  

I tillegg har jeg hatt ønske om at begge kjønn bør være representert i gruppen, og om 

mulig elever med noe ulik sosial bakgrunn. Dette sikrer selvsagt ikke 

representativitet. Det at gruppene har en bred sammensetning er kun ment som 

utgangspunkt for å få mest mulig bredde i svarene, selv om svarene jeg har fått noen 

ganger også forteller noe om elevenes ulike forutsetninger. En drøfting med dette 

som utgangspunkt er likevel ikke tema for undersøkelsen.  

Det er blitt sagt klart fra om, både til lærerne, men også til elevene i brevs 

form og før selve intervjuet skal foretas, at dette ikke er en kunnskapstest i vanlig 

forstand. Undersøkelsens tittel ”kunnskap om kunst og kultur” kan jo åpne for 
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misforståelser her. Jeg har derfor i flere sammenhenger sagt at spørsmålene vil dreie 

seg om hva elevene legger i selve kunnskapsbegrepet knyttet til kunst- og 

kulturhistoriefaget.  Hva har hatt mest å si for deres forståelse, læreboken eller 

undervisningen? Det sosiokulturelle aspekt ved læring knyttet til faget er heller ikke 

belyst i denne delen av undersøkelsen. Det vil jeg komme tilbake til når jeg drøfter 

observasjoner gjort i klasserommet.  

Ifølge lærerne har det ikke vært vanskelig å få elevene interessert i å delta i 

undersøkelsen. Enkelt-intervjuene ble da også gjennomført helt på tampen av 

skoleåret og rett før en eventuell muntlig eksamen. Elevene har de beste 

forutsetninger for å ”kjenne” læreboken på dette tidspunkt i skoleåret. Faren for å 

komme opp i muntlig lurer i bakgrunnen, og de fleste har da også til en viss grad 

begynt å forberede seg på at ”det like godt kan skje meg”. De synes å ha et godt 

overblikk både over lærebokens oppbygging og innhold, og bør dermed samtidig ha 

gode forutsetninger for å kunne vurdere sin egen læring i faget. Ssamtidig kan den 

eventuelle nært forestående muntlige eksamen ha influert på de svarene jeg har fått. 

Ingen av elevene jeg har snakket med er kjent med, eller har tenkt over, at det 

finnes to lærebøker å velge mellom i faget. Det kan synes som om dette enten har med  

en generell uvitenhet å gjøre, eller kanskje rett og slett en mangel på interesse for og 

kunnskap på dette feltet. Agnete Andersen Buieies undersøkelse av valg av lærebøker 

for norskfaget i den videregående skole (Buieie 2002), underbygger også min 

observasjon her. Hun stiller samtidig spørsmål til hvorfor det er slik: 

Læreboken er slik jeg ser det, først og fremst elevens bok, og det burde således 
være naturlig at elevene har en viss mulighet for å være med å velge hvilken 
bok som skal brukes. Aktiv elevmedvirkning står sentralt i dokumentene som 
styrer læringsarbeidet i skolen. Gjennom opplæringsloven sikres elevene rett 
til å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen. 
Læreboken har fortsatt en sentral rolle i undervisningen. Skal man ta elevenes 
rett til medvirkning på alvor, bør elevene også gis mulighet til å medvirke på 
valg av læreverk (Buieie 2002: 20). 
 

Elevene som ble kontaktet i september 2002, og som da var VkI-elever, valgte jeg å 

intervjue samlet i én gruppe. VkI er det skoleåret i et treårig studieløp mot generell 

studiekompetanse, da elevene får mulighet til å fordype seg i alle studieretnings-

fagene, også kunst- og kulturhistoriefaget. Inneværende skoleår har de dobbelt så 

mange timer i faget, 4 timer i uken, mot 2 timer pr. uke det 1. og det 3. skoleåret. Den 

”gamle” læreboken har mine informanter lagt bak seg, selv om den ikke er helt glemt. 
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Møtet med en ny lærebok har samtidig gitt disse elevene en mulighet til å 

sammenligne, noe mine andre informanter ikke har kunnet gjøre i særlig grad. De 

viser i større grad evne til å kunne vurdere fjorårets lærebok, slik også Buieie er inne 

på når hun foreslår nye måter å trekke elevene inn i valg av lærebok. En mulighet, sier 

hun, er nettopp å bruke forrige års elever til å vurdere lærebøkene for neste års elever 

(Buieie 2002: 20). Dette er ikke et hovedtema i min undersøkelse, men mine 

informanters innsikt i fjorårets lærebok, underbygger et slikt forslag.  

Dette gruppe-intervjuet fungerer i større grad som en samtale elevene imellom. 

Jeg ønsker her, i enda sterkere grad enn ved de tidligere gjennomførte intervjuene, å 

forhindre at ”min egen stemme” skal influere på svarene. Jeg er derfor ikke deltaker i 

samtalen, og tar svært få initiativ til å forklare eller utdype spørsmålene ytterligere, 

slik jeg noen ganger har gjort overfor enkeltelevene. Her er det gruppen selv som må 

komme frem til hva  jeg kan ha ment med spørsmålet, og hva de ”egentlig mener”. 

Denne fremgangsmåten kan i større grad åpne for at samtalen kan ta uventete 

vendinger.  

  I det følgende presenterer jeg intervjuene. Først ser jeg på enkeltfaktorer som 

i hovedsak alle elevene synes å være enige i. Hvert enkelt-intervju har tatt omtrent 45 

minutter, mens gruppeintervjuet er blitt gjennomført i løpet av 90 minutter. De er tatt 

opp på bånd og transkribert i sin helhet.  

 

Intervjuene 
Informantene har ikke sett spørsmålene på forhånd, men får dem utdelt der og da, slik 

at de selv kan følge med på gangen i intervjuet. Hvorvidt spørsmålene blir lest opp på 

forhånd eller ikke varierer fra intervju til intervju. Eleven får også selv velge 

fremgangsmåten her. De to lærebøkene blir også lagt på bordet foran eleven, og de 

blir til tider bladd i, både som en hjelp til å ”huske”, men også for å kunne 

sammenligne de to. Det er i hovedsak VkI elevene som viser en slik interesse. De blar 

uoppfordret i læreboken som de brukte forrige skoleår, både for å gjenoppfriske 

hukommelsen, men  også for å sammenligne den med boken de bruker dette skoleåret. 

I den grad den ”andre” læreboken blir bladd i, er det alltid jeg som gjør dette. 

  Spørsmålene er tenkt som et utgangspunkt for samtale mellom elev og meg, 

og mellom elev og elev. Det knytter seg derfor ulike tilleggsspørsmål til det enkelte 

hovedspørsmål i intervjuene med enkeltelever, alt etter hvilken retning samtalen synes 
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å ta. Alle samtalene bærer preg av at elevene tar situasjonen alvorlig. Jeg viser også 

her til den positive respons lærerne fikk da de kartla interessen for å delta i 

undersøkelsen. Alvoret kan ha flere årsaker. Jeg er en person de ikke kjenner fra før 

og situasjonen har noe ”høytidelig” over seg, fordi hele samtalen blir tatt opp på bånd. 

Vi befinner oss innenfor skolekonteksten, men situasjonene er ikke ”kjent” innenfor 

denne konteksten. Som regel får vi tildelt et eget rom ved skolen der intervjuene blir 

gjennomført. Ved én skole tar vi båndopptakeren med oss ut i det fine vårværet. Dette 

synes likevel ikke å løse opp den “høytidelige” stemningen.  

Jeg starter hver samtale med å spørre : ”Hva visste du om kunst- og 

kulturhistoriefaget før du begynte i den videregående skole?” Svarene jeg har fått kan 

sammenfattes i det enkle: ”Ikke mye.” Dette er i og for seg noe underlig, i og med at 

alle elevene, gjennom sine tre siste skoleår i grunnskolen, har fulgt L-97. En drøfting 

av hvorfor elevene ser på kunst og håndverksfaget i grunnskolen og kunst- og 

kulturhistoriefaget som en del av studieretningsfagene på formgivningslinjen i den 

videregående skole, som to helt forskjellige fag, inngår ikke i min undersøkelse. Det 

at de faktisk gjør dette, kan det likevel være viktig ha med i tankene når vi drøfter hva 

elevene lærer i kunst- og kulturhistoriefaget.  

Ingen av elevene har gått på barnekunstskole tidligere, og bare én elev sier at 

han har vært med foresatte på utstillinger. To elever svarer likevel bekreftende på at 

de har gått innom utstillinger på egen hånd, nå etter at de er begynt i den videregående 

skole. Noen sier også at de kanskje vil gjøre dette i større grad når de ”blir voksne”. Å 

knytte kunnskap om kunst til trening i kunstrelevant adferd som strekker seg ut over 

skolens sosiale rom, har stor relevans for drøfting av læringspotensialet i faget kunst- 

og kulturhistorie. Det at svært få av elevene synes å knytte den kunnskap de har 

tilegnet seg i møte med skolefaget, til sitt liv utenfor skolekonteksten, kan si oss noe 

om det de har lært. Dette vil jeg komme tilbake til i senere drøftinger. 

Jeg har i  tidligere undersøkelser pekt på forordets sentrale betydning for 

forståelse av lærebokforfatterens ”stemme” (Støa 2000). Her peker jeg på likheter og 

forskjeller mellom de to forordene vi har å gjøre med. På den ene siden synes begge 

lærebøkene å legge vekt på formal-estetiske trekk ved kunsten. Der Håberg 

fremhever det formal-estetiske som det form for språk vi finner i kunsten, omtaler  

Pharo og Sagstad kunstverkets formal-estetiske trekk som et språk om kunsten. 

Denne distinksjonene mellom ”språket i” og ”språket om” peker mot ulik forståelse 

av kunstverkets estetiske dimensjon, noe som igjen virker inn på de to lærebøkenes 
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forståelse av kunnskapsbegrepet knyttet til faget i skolen. Lærebokforfatternes 

vektlegging på kunstverkets dobbeltkarakter, som historisk dokument og estetisk 

objekt er ulik. Slik kan vi allerede ved å lese forordet bli bedre kjent med de to 

fremstillingene. Forfatterne legger klare føringer for med hvilket blikk de ser på 

kunstverk som formidlere av pedagogiserende kunnskap (Støa 2000: 38). Lærerne gir 

inntrykk av at dette har betydning for deres valg av lærebok, men sier samtidig at de i 

liten grad har vektlagt forordet i sin undervisning. Felles for alle elevene jeg har vært 

i kontakt med er da også at forordet ikke har hatt vesentlig betydning for forståelsen 

av hva faget innebærer. De sier alle at de i liten grad har sett på eller kan huske noe 

fra forordet i læreboken. Selv om det ikke vil være riktig å legge alt for stor vekt på 

dette, kan det si noe om at lærebokens fremstillingsform ikke er blitt presentert eller 

bevisstgjort overfor elevene ved skoleårets start. Det kan få betydning for hvorvidt 

elevene forstår at et kunstverk kan sees på med ”ulike briller”, og at en viktig del av 

kunnskap om kunst og kultur faktisk innebærer å ha kjennskap til ulike 

uttrykksteorier. Dette har med kunnskap om historisiteten i det estetiske å gjøre, og er 

relevant i min undersøkelse.  

Også selve læreplanen, sier elevene, blir brukt i liten grad. ”Vi fikk den vel 

utdelt på begynnelsen av året”, sier en av dem. ”Den ligger vel i en eller annen 

perm”, sier en annen. Pensum og progresjonsplan for undervisningen settes opp av 

læreren uten at elevene blir tatt med på råd. Den blir heller ikke i særlig grad henvist 

til i løpet av skoleåret, ifølge elevene. Læreplanen synes i stedet å være erstattet av 

ukeplaner eller periodeplaner. Også disse er det læreren som setter opp, og også her 

er elevenes meninger i stor grad fraværende. Dette synes likevel ikke å være noe stort 

problem for dem. De synes å være tilfreds med at de overordnede mål er satt av 

andre. Eller viser disse svarene bare til en tilsynelatende tilfredshet? Er dette i stedet 

resultat av det Bernstein kaller relasjoner mellom makt og betydning som finnes 

innebygget i den pedagogiske praksis som konstituerer skolens sosiale rom 

(Bernstein 2001)? I så fall vil dette kunne få konsekvenser for elevenes følelse av “å 

kjenne seg igjen i”, og å ta aktiv del i, den undervisningen som foregår. Det at 

elevene i liten grad synes å reflektere over undervisningens overordnede mål, eller 

gis mulighet til å reflektere over disse, kan få betydning for i hvor stor grad elevene 

knytter det de lærer i faget til sin egen livsverden, sin egen hverdag utenfor skolen.  

Allerede nå har det kommet frem noen spørsmål knyttet til problemstillingene 

som ligger til grunn for denne undersøkelsen. Samtidig har jeg pekt på noen 
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avgrensninger. Før jeg går nærmere inn på svarene, kan det være nyttig å presentere 

hovedtrekk ved bruk av lærebok ved den enkelte skole.  

 

De fire klassenes bruk av lærebok 

Jeg tok kontakt med fire lærere fra fire forskjellige skoler, som alle var blitt brukt som 

mine informanter i tidligere undersøkelse (Støa 2001). De formidlet kontakten videre 

til kollegaer dersom de selv ikke underviste på grunnkurset dette skoleåret. Ved to av 

skolene er det dermed ”nye” lærere som underviser klassen som elever er valgt ut fra.  

I min presentasjon av hver enkelt klasse har jeg valgt å fokusere på særtrekk 

ved følgende tre hovedpunkter relatert til bruk av læreboken: 

- bruk av oppgavene9 

- bruk av brødteksten10 

- bruk av bildene 

Ved å fokusere på bruk av sentrale deler av læreboken, ønsker jeg samtidig å danne et 

bilde av i hvor stor grad elevene bruker læreboken. Det kan gi interessante innblikk i 

den betydning lærebokens fremstilling kan ha for elevenes forståelse av kunnskaps-

begrepet knyttet til kunst- og kulturhistoriefaget. Forholdet mellom det vi har pekt på 

som elevenes noe ubevisste forståelse av lærebokens ”stemme”, og denne stemmens 

betydning for det elevene faktisk lærer, blir viktig i denne sammenheng. En kort 

presentasjon av de fire klassene, kan også gi oss innblikk i  mulige særtrekk ved den 

enkelte klasses pedagogiske praksis. 

Følgende presentasjon baserer seg på en sammenfatning av elevenes svar fra 

den enkelte skole. Bare der det har vist seg å være klar divergens når det gjelder 

elevenes svar på bruk av lærebok, vil dette bli tatt opp spesielt.  

 

Klasse 1: ”Vi har brukt den boka veldig mye, egentlig” 
Elevene i denne klassen bruker oppgavene i Pharo og Sagstads lærebok aktivt. De 

arbeider med oppgavene på skolen, men de kan også få noen av dem i hjemmelekse. 

Oppgavene blir også brukt som repetisjon før prøver. ”Hun (læreren) har valgt ut de 

viktigste spørsmålene”, sier en av elevene. Én gang erstattet oppgavene i læreboken 

                                                           
9 Se eksempel på oppgaver fra de 2 lærebøkene på side  og   . 
10 Se eksempel på børdtekst fra de 2 lærebøkene i Appendiks II, side. 
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også en prøve i kapittelet. To elever nevner spesielt at oppgavene er vanskelige. Én av 

dem sier: 

 

Jeg synes veldig mange av de oppgavene er veldig vanskelige, for de liksom, 
spørsmålene er formulert så vanskelig at man skjønner liksom ikke hva de spør 
etter, hva… Så jeg synes kanskje de kunne vært litt enklere, Men det er veldig 
greit. Man får gått igjennom kapittelet ganske greit når man har tatt de 
oppgavene. Det gjør man. 

 
Den andre eleven som sier at hun har problemer med oppgavene, begrunner dette med 

at spørsmålene ikke direkte er relatert til brødteksten. Hun må derfor bla mye frem og 

tilbake, og lese brødteksten veldig nøye. Men det bruker å gå greit, sier hun. Ved 

denne skolen synes kunst- og kulturhistorieoppgavene i liten grad å være integrert i 

tverrfaglige oppgaver. 

Hele brødteksten er lekse etter at emnet er gjennomgått på skolen av læreren. 

Den blir i tillegg brukt som bakgrunn for oppgaveløsning og lest gjennom før 

prøvene. Alle elevene sier noe om at læreboken inneholder mye faktakunnskaper. En 

elev sier det slik: ”Det er jo så masse å holde styr på.”  En annen sier det slik: 

 

Mesteparten av det faget er den boka vi har brukt, liksom. Vi har sett på 
videoer og sånn også, men vi har brukt boka mest. Også på prosjekter og sånn, 
så har vi trengt boka. Det står jo veldig mye der.” 
 

Elevene i denne klassen er i mindre grad bevisst på om bildene som blir knyttet til 

undervisningen er fra læreboken eller fra andre kilder som læreren har funnet frem til. 

Når det gjelder hjemmelekser, ser de på bildene som en hjelp til å forstå teksten bedre. 

Det kan synes som om de betrakter bildene mer som illustrasjoner til teksten enn som 

refleksjons-objekter for samtaler rundt egne opplevelser av hva de ser. En elev sier: 

 

”Vi får sånn at når det kommer et bilde, så skal vi sette på hvem som har laget 
det, eller malt det, og skrive litt sånn fakta om det. Så du må liksom se på 
bildene  og lære om dem. Vi bruker bildene ganske mye.” 

 
 
Klasse 2: ”Læreren vår har laget egne oppgaver” 
Oppgavene som elevene får utdelt av læreren er, i likhet med oppgavene i læreboken, 

relatert til teksten. Oppgavene som de skal arbeide med innebærer likevel større 

variasjon i form av ulike aktiviteter, enn lærebokens oppgaver som går ut på å finne 



 24

skriftlige svar på skriftlige spørsmål. Skuespill og ulike former for konkurranser blir 

nevnt som eksempler på aktiviteter som kan foregå i timene:  

 
”Som broren min, han gikk her før. Han brukte, fikk alltid oppgaver i boka 
som han skulle gjøre. Men vi får sånne egne ting, så å si, sånn: lag 
spørrekonkurranse. Litt mer artig måte å gjøre det på.”  

 

Oppgavene i læreboken kan elevene gjøre selv dersom de ønsker det, og da først og 

fremst som repetisjon før prøver.  

Læreren lager også et sammendrag av brødteksten, som deles ut til elevene 

etter at hvert kapittel er gjennomgått, og før den skriftlige prøven. Elevene i denne 

klassen bruker derfor brødteksten i læreboken i varierende grad, fra skumlesning, til 

utfyllende stoff kombinert med sammendraget. En elev sier i denne forbindelse: ”Jeg 

leser sammendraget og det jeg har skrevet sjæl, men det er jo noe liksom som jeg 

trenger bedre forklart, og så slår jeg opp i boka  og ser litt nærmere på det.” 

Billedstoffet i læreboken blir supplert med andre bilder. Bildene i boka blir 

forklart i brødteksten, men fordi læreboken blir brukt forskjellig fra elev til elev, 

synes billedstoffet i større grad enn i klasse 1 å bli brukt som utgangspunkt for 

samtaler i klassen. Elevene viser, ut fra måten de uttrykker seg på i svarene, at de har 

reflektert over at forfatternes forklaringer til et kunstverk kan være én  av mange, uten 

at dette blir utdypet i særlig grad. ”Alle kan ha forskjellige meninger”, er en forståelse 

som synes å ligge der noe uforløst, ”…men at vi tar et eller to eller tre bilder som 

kanskje ikke står  i boka det har jo ikke noe å si, for vi får det aldri på prøver”, sier en 

elev.  

 

Klasse 3:  ”Boka er lett å lese”, men  

        ” kanskje den henger seg opp litte granne” 

Elevene i denne klassen, som bruker læreboken til Håberg, gjør ikke oppgavene som 

står i læreboken. Oppgavene som står i læreboken er tema- eller prosjektrelaterte, 

mens de oppgavene som læreren har laget er relatert til brødteksten. Det kan virke 

som om oppgavene utgjør en stor del av aktivitetene i faget i denne klassen. Som en 

elev sier: 

 

Vi får et par ark. Vi  får ett ark etter hvert kapittel her sånn. Det er en fin måte. 
Jeg er en sånn person at jeg lærer mye bedre hvis jeg får skrivd ned tinga. Og 
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særlig egentlig, så lærer jeg ikke noe særlig av å lese rett fra boka. Så jeg liker 
lærere som liksom snakker med sine egne ord, forklarer  oss med uttrykk, så er 
det lettere. Fordi noen ganger så står det så komplisert i boka. Det er vanskelig 
liksom å sette fingeren på det, hva de egentlig mener med det. Men som 
læreren gjør det, så forteller ho med ord da, med sine egne ord. Så da sier jeg: 
Å, ja, det var det ho mente liksom. Det synes jeg er veldig mye bedre når det 
er litt sånn. Og så oppgavene, når vi skal skrive det ned. Da husker du det 
bedre. Så jeg har lært masse det året her. 
Intervjuer: Bruker  du bare læreboken for å finne svar på oppgavene? 
Elev: For det meste. Og så har jeg … Når vi skulle finne bilde og sånn. Vi 
hadde sånn prosjekt. Da gikk jeg mye gjennom hver eneste side i boka. Har 
lest ganske mye i den boka her, utenom oppgavene og, for jeg har lest mye 
kapitlene óg. Høyt i klassen og sånn. 
  

Ifølge denne elevene blir brødteksten gjennomgått i klassen, noen ganger som 

høytlesning fra boka, men som oftest ved at læreren snakker med læreboken som 

utgangspunkt. De har hatt et eller to foredrag for resten av klassen om en selvvalgt 

kunstner. Da har de brukt biblioteket, internett eller andre skriftlige kilder.  

Brødteksten knyttes i stor grad til oppgaveløsning. Hvordan brødteksten blir 

lest av elevene, varierer imidlertid noe. En elev sier: ”Jeg synes det er litt morsomt. 

(…) Alt står der liksom. Det du trenger å vite står der, eller de oppgavene, liksom. Så 

står det ganske lett og. Det står på en lett måte. Jeg vet ikke hvorfor. Bruker ikke  så 

kompliserte ord kan du si.” En annen elev sier det slik: 

  

Elev: ”Jeg ser på overskriften først, og hvis det liksom har noe med oppgaven 

å gjøre, så leser jeg. Men hvis oppgaven er langt nede der  sånn, eller svaret, så 

skumleser jeg. Eller så hender det noen ganger at jeg prøver, før det begynner 

å bli kjedelig, at jeg sitter og leser og leser, og klarer ikke å finne det.” 

Intervjuer: ”Hva er det som gjør at det blir kjedelig?” 

Elev: ”Det er så mye.” 

 

Det som foregår i timene, lærerens gjennomgang og oppgaveløsning på bakgrunn av 

brødteksten, synes her å være viktig for elevenes forståelse av teksten i læreboken. 

Mye synes å være avhengig av elevens utholdenhet, elevens evne til å nyttiggjøre seg 

en skrevet tekst generelt. Dette vil sannsynligvis  også være utslagsgivende for deres 

mestring i forhold til prøvene, som blir gitt etter hvert kapittel, og som er relatert til 

teksten, og bildene, i læreboken. 



 26

 Elevene i denne klassen legger stor vekt på bildene i læreboken. Flere nevner 

at de kan sitte å bla i læreboken, og har glede av å se på bildene der, både i forhold til 

teksten, men også bare for bildenes egen del. ”Bildene gir litt liv i boka, samtidig som 

det er morsomt å se dem”, sier en av elevene, men føyer til: ”Bildet kunne ikke stått 

der uten teksten ved siden av, og teksten synes jeg ikke kan stå der uten bilder heller”.  

 

Skole 4: ”Vi jobba i grunnen mest med boka frem til jul.” 

Den fjerde skolen var jeg i kontakt med da elevene gikk på VkI. De har også brukt 

Håbergs lærebok, men har arbeidet med den på en litt annen måte enn skole 3. Ifølge 

elevene har de hatt mye lekser, mange oppgaver relatert til teksten, og prøver, men 

bare det første halvåret. ”Vi hadde en ganske stram linje frem til jul”, sier en av dem, 

men en annen sier: “Frem til jul så var det bare hard jobbing hele tida. Da var det så 

tørt og kjedelig at uff. Men det ble mye bedre etter jul, da.” 

Ifølge elevene hadde de 2-3 prøver før jul, men ingen i løpet av den andre 

halvdelen av skoleåret. Mesteparten av læreboken ble gjennomgått i løpet av et halvt 

år. Selv om de ikke rakk å komme gjennom all teksten i læreboken det første halvåret, 

føler de at de var “effektive”, og at det siste halvåret var en form for belønning for bra 

gjennomført arbeid. Som en elev sier: ”Så jeg tror vi jobba ganske bra føre jul, sånn at 

vi kunne ha mer prosjekter siste halvåret.”  

Etter jul hadde de kun arbeidet med prosjekter på ulike måter. De valgte i stor 

grad selv gruppesammensetning, arbeidet to og to eller individuelt, men det de gjorde 

ble vurdert individuelt. Det kunne være foredrag, eller tverrfaglige prosjekter, der de 

også brukte det de hadde lært i formgivningsfagene. ”Hvis du tok middelalderen, så 

laget du sverd og skjold og sånn, på en mer kunstnerisk måte. Ble inspirert av dem”, 

sier en av elevene. De nevner også at de hentet kunstbilder fra internett og laget egne 

tekster til disse, slik at det til sammen ble en tykk, felles ”kunsthistorieperm” av 

egenprodusert materiale.  

 De fire elevene som er mine informanter virker svært fornøyd med den 

arbeidsformen de hadde i kunst- og kulturhistoriefaget på grunnkurset. De fremhever 

det positive med å bruke læreboken på en litt annerledes måte enn bare å sitte å lese. 

Variasjonen gjør at det ikke blir kjedelig, sier de, og ulike former for aktiviteter har 

gjort at de føler at de har lært mye.  
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Halvåret med prosjekter har ført til at læreboken, som de er blitt kjent med 

først, er blitt én av mange kunnskapskilder: ”Så når vi hadde prosjekter så leste vi litt 

gjennom for å se om det var noe vi kunne ta med, hva som sto om de forskjellige 

kunstnerne, eller den epoken de var fra. Leste gjennom og så om vi fant noe vi kunne 

bruke i prosjektet”, sier en elev. 

La oss se litt nærmere på hva de sier om bruk av de enkelte delene av 

læreboken, da særlig oppgavene, brødteksten og bildene.  

Elevene er litt uklare når det gjelder bruken av de tverrfaglige oppgavene som 

står i læreboken. Det synes likevel som om de det første halvåret har fått mange 

oppgaver knyttet til teksten i læreboken, altså oppgaver som læreren har laget selv. 

Det andre halvåret kan noen av oppgavene ha vært hentet direkte fra læreboken, eller 

vært inspirert av disse, men i hovedsak synes de å være tilpasset lokale forhold, som 

tilgang til data og bibliotek, og mulighet for å kunne bruke annet 

formgivningsmateriell i timene med kunst- og kulturhistorie. ”Vi gjorde noen av 

oppgavene i boka, tror jeg. Men fikk stort sett ark”, sier en av elevene. 

Brødteksten er blitt lest og brukt individuelt, som grunnlag for oppgaver frem 

til jul. Prøvene er også lagt opp etter brødteksten i læreboken. Etter jul blir 

brødteksten imidlertid brukt mer som en av flere kunnskapskilder, et sted der de kan 

finne relevant stoff til prosjekter. Elevene sier også  at de ikke har hatt noen ordinære 

prøver dette halvåret, men har innlevert prosjekter og har fått individuell vurdering. 

Billedstoffet i læreboken er blitt brukt på ulike måter. De har blant annet lært 

enkle regler for analyse på bakgrunn av noen av disse bildene. De har også tegnet av 

noen kunstbilder, da særlig er de antikke skulpturene nevnt. Under gjennomgang av 

renessansen brukte de transparenter og la over bildene for å tegne inn perspektivlinjer 

og det gyldne snitt. En elev sier: 

 

”Du må liksom ha noen bilder å se på for å skjønne helt. Sitte å lese fra… Du 
måliksom se noe. Se på et bilde  og se hvordan det er lagd, og om det står noe 
om det. Det er mye lettere å se bildet enn bare å lese om det. Du lærer ikke noe 
av bare å lese. Du må se det for å skjønne, liksom.” 

 

Elevene ved denne skolen synes å ha fått innblikk i både det historiske og det 

estetiske aspekt ved kunsten, som to noe ulike innfallsvinkler til kunst- og 

kulturhistorien. De leser teksten, ikke som den eneste forklaring på et kunstverk, men 

som én av mange. Samtidig legger de vekt på at det å se et kunstverk og det og lese 
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om det, er to forskjellige ting som likevel har en sammenheng. Dersom du bare ser, 

”da begynner du å skape ditt eget bilde av hvordan det var og sånn, og så roter du deg 

helt bort.” Det å lese om et kunstverk uten å kunne se det, blir samtidig meningsløst. 

En elev som har opparbeidet seg en slik innsikt, og samtidig ”våger” og si det høgt, 

synes å ha fått innsikt i noe av kunsthistoriens dialogiske funksjoner.  

 

Oppsummering 
Et gjennomgående trekk ved kunst- og kulturhistoriefaget på grunnkurs formgivning, 

er at læreboken i stor grad blir brukt av elevene. Bruk relateres til oppgaveløsning, til 

forberedelse før prøver, til lekselesning og til å studere/kjenne igjen reproduksjoner av 

kunstverk. Bruk av lærebok synes også i stor grad å være lærerstyrt. 

 Før vi går videre og ser nærmere på spesifikke trekk ved den pedagogiske 

praksis i faget, kan det være interessant å trekke paralleller mellom det elevene 

opplever som omfattende, og i stor grad lærerstyrt, bruk av lærebok, og  lærernes 

vurdering av lærebokens innflytelse på det eleven lærer i faget. Gjennom samtaler 

med lærere, som underviser i faget på dette klassetrinnet (Støa 2001), kommer det 

frem ulike syn på hvorvidt det er læreboken eller lærerens undervisning er viktigst i 

formidling av fagets ulike innlæringsmål: 

 

Det kan synes som om det er nettopp mangelen på formidling av en 
mangetydig  kunnskapsforståelse i læreboken til Pharo og Sagstad som gjør at 
noen skoler velger bort denne boken. (…) Lærerne føler snarere  at de i større 
grad får spillerom i sin egen undervisning når læreboken inneholder 
komprimert faktastoff. Læreboken kan gi elevene en innføring i 
kunsthistoriespråket. Den blir elevenes ”ordliste”, mens læreren formidler 
innlæringsmålene totalt sett. Det kan derfor synes som om lærerne som 
benytter Pharo og Sagstads bok underviser mer fritt i forhold til fremstillingen 
i læreboken enn de lærerne som benytter Håbergs lærebok. Det kan også virke 
som om de mer ser på læreboken som elevenes bok enn tilfelle er for dem som 
bruker Håbergs bok (Støa 2001: 20). 

 
Når elevene likevel synes å bruke lærebokens fremstilling i stor grad til prøver og 

oppgavebesvarelser, så blir det de kognitive innlæringsmål som læreboken formidler, 

som honoreres i form av karakterer. Her finner vi foreløpig lite som skiller elevenes 

bruk av Pharo og Sagstads lærebok fra elevene som bruker Håbergs lærebok. Klasse 4 

kan være et unntak, som det vil være interessant å se nærmere på i den videre 

undersøkelsen. Alle elevene, med unntak av disse, sier at lærebokens fremstilling, da 
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eventuelt kombinert med lærerens sammendrag av denne, og lærebokens billedstoff, 

danner grunnlag for det de skal kunne til prøver. De synes heller ikke i nevneverdig 

grad å skille mellom kunnskap som vurderes ut fra prøver og kunnskap som vurderes 

på andre måter. Ut fra en så stor oppmerksomhet rettet mot lærebokens fremstilling, 

vil det kunne bli lærebøkenes formidling av innlæringsmål som dominerer elevenes 

forståelse av ”hva som er viktig å lære i faget”. Her synes det derfor å ligge en 

motsetning mellom det lærerne mener er viktigst for elevenes tilegnelse av kunnskap i 

faget, og hva elevene selv forstår som viktigste kunnskapskilde, læreboken, eller det 

som foregår i timene. Kanskje er det helt andre faktorer som også spiller en vesentlig 

rolle her?  

 

Lærebokens funksjon  
På samme måte som det i kunsthistorien finnes ulike måter å forstå et kunstnerisk 

uttrykk på11, finnes det innenfor de ulike læringsteorier forskjellige måter å forstå 

kommunikasjonsbegrepet på. Jeg har i denne undersøkelsen valgt å knytte 

kunstteorier som tar utgangspunkt i forholdet mellom kunstverk og betrakter, til den 

kommunikasjon som skjer mellom alle involverte parter. I denne del av undersøkelsen 

ønsker jeg derfor å rette oppmerksomheten mot den dialog som skjer mellom 

lærebokens, lærerens og elevens fremstilling, slik den fremgår av de oppgavene 

elevene i hovedsak arbeider med på grunnkurs i kunst- og kulturhistoriefaget.  

 

Oppgavene 
Oppgavene i de to lærebøkene kan sies å være svært forskjellige. Vi skal se litt 

nærmere på hva denne forskjellen består av. Eksemplene er hentet fra Håbergs 

”Huset” og Pharo og Sagstads ”Europeisk middelalder”. I Håbergs lærebok finner vi 

følgende:  

 

                                                           
11 Se side 11. 
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Faksimile av side 115 (Håberg 1994). 
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Håberg lar hvert tema etterfølges av en tidslinje, der hun har påført kunstner/arkitekt 

og kunstverk/bygninger som det er referert til i fremstillingen. Dermed kan elevene 

også få bygget opp en kronologisk forståelse av de verkene som er blitt presentert i 

kapittelet, selv om kronologi generelt sett ikke er vektlagt på samme måte som i Pharo 

og Sagstads lærebok.  

Oppgavene i Håbergs lærebok er ikke knyttet direkte til teksten i læreboken. 

De er i stor grad relatert til undersøkelser og ”oppdagelse av” elevenes eget nærmiljø. 

Et eksempel på en slik oppgave er: 

 

5. Studer en kirke i nærheten av der du bor. Få en som kjenner kirkens 
historie, til å fortelle hvorfor den har fått den plasseringen den har, og hvem 
som har tegnet og utformet kirkens ytre  og indre. Er den kirken som står der i 
dag, den eldste, eller har det stått et annet kirkebygg der i gammel tid? 
Slå opp i oppslagsverk, kunsthistoriebøker og lokalhistoriske bøker og skriv 
ned det du finner av opplysninger som du kan legge frem i klassen (Håberg 
1994: 114-115). 

 

Oppgavene oppfordrer elevene til eget arbeid, individuelt eller i grupper, og er i tråd 

med det Dysthe refererer til som dialogisme, som en kunnskapsteoretisk overbygning 

over de ulike sidene ved Bakhtins dialogtenkning12. Det er en form for 

kommunikasjon som i større grad skjer mellom de involverte, i dette tilfelle 

lærebokforfatter, elev og kunstverk. Mening blir her skapt i interaksjon eller dialog 

mellom den som skriver og den som leser, kunstverket og betrakteren/betrakterne. I 

den dialogiske tenkning eksisterer det også i sterkere grad et samspill mellom 

kontinuitet, stabilitet og forandring. Besvarelsene på den gitte oppgaven inneholder 

med andre ord kjennskap til kunstrelevant adferd kombinert med det diskontinuerlige, 

det uventede. Det blir ikke mulig å si at besvarelsene er entydig rette eller gale. 

 Vi har hentet frem følgende eksempel på oppgaver i Pharo og Sagstads 

lærebok, etter kapittelet Europeisk middelalder: 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Utgangspunkt for denne beskrivelsen er Olga Dysthes artikkel: Sosiokulturelle teoriperspektiv på 
kunnskap og læring, i Olga Dysthe [red.]: 2001, s. 33-73. 
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Faksimile av side 83 (Pharo og Sagstad 1998). 
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Oppgavene i denne læreboken kan ofte besvares med korte sentninger, og løsningen 

på oppgavene befinner seg innenfor lærebokens fremstilling. De er ikke nødvendigvis 

nummerert kronologisk, slik at elevene må bla litt frem og tilbake for å finne svarene: 

 

1 a Når er bysantinsk tid? 
b Hvorfor bruker vi betegnelsen bysantinsk? 

2 Hva er mosaikk? 
3 Hvor er det bevart mosaikk fra tidligbysantinsk tid? 
4 Hvilke typiske trekk finner vi i bysantinsk billedkunst (Pharo og Sagstad 

1998: 82-83)? 
 

Oppgavene fungerer som en repetisjon av lærebokens fremstilling. Det forfatterne 

mener er det mest sentrale elevene bør huske, blir samtidig fokusert på her. 

Forfatterne følger i stor grad det Olga Dysthe og Mari-Ann Igland refererer til som 

den monologiske modell, her med henvisning til Bakhtin. Det er en til-fra-modell der 

avsender, i dette tilfelle lærebokforfatterne, uttrykker et budskap om kunsten som 

mottaker, her elevene, forstår og tar imot. Elevene gir uttrykk for at de har forstått 

gjennom å besvarer oppgavene som er relatert til teksten. Besvarelsene blir rette eller 

gale (Dysthe [red.] 2001: 109). 

Lærerens egne oppgaver kan på samme måten plasseres innenfor denne noe 

forenklede inndeling mellom monolog og dialog. Dersom elevene også hadde laget 

oppgaver, noe ingen av mine informanter sier at de har gjort, kunne også deres 

oppgaver blitt plassert innenfor en slik inndeling. 

 Ut fra en slik monolog-dialog-tenkning har jeg prøvd å gå litt nærmere inn på 

karakteristiske trekk ved de oppgavene elevene i hovedsak arbeider med. Jeg har 

plassert hovedtyngden av type oppgaver innenfor et skjema som viser stigende grad 

av dialogisk tenkning med utgangspunkt i elevenes beskrivelse. Innenfor hver enkelt 

klasse har jeg fått relativt like svar fra elevene. Jeg har derfor valgt å samle svarene 

jeg har fått i intervjuene i fire grupper, fra klasse 1 til klasse 4, der klasse 1 og 2 

bruker Pharo og Sagstads lærebok, og klasse 3 og klasse 4 bruker Håbergs lærebok. 

Jeg har samlet autentiske svar fra enkeltelever og plassert dem i følgende 

hovedkategorier: 

 

a. ”Vi gjør stort sett alle oppgavene i boka”, ”Vi har få oppgaver utenom boka”. 
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b. ”Vi gjør deler av oppgavene i boka som lekse og repetisjon til prøver”, ”Vi får 

oppgaver som læreren har laget i tillegg”. 

c. ”Læreren lager alle oppgavene”, ”De fleste er relatert til teksten i boka”. 

d. ”Læreren lager nesten alle oppgavene”, ”Omkring halvparten av oppgavene er 

prosjekt- og temarelatert”. 

 

Klasse  Svar a  Svar b  Svar c  Svar d   
   
         1          X      
 
         2        X     
 
         3                  X 
 
         4                X 
 
Svarene viser stor variasjon. Det kan her være interessant å merke seg at alle elevene i 

stor grad har fått oppgaver som henviser til teksten i boken. Samtidig er det i 

hovedsak lærerne som lager de oppgavene elevene får. Ingen elever sier, som tidligere 

nevnt, at de lager oppgaver selv. Det kan også synes som om lærerne hovedsakelig 

knytter oppgavene til innlæring av begreper i læreboken, det vil si kunstfaglige 

begreper. Dialogperspektivet synes i liten grad å være til stede her. Elevene søker 

etter det ”rette” svaret, uten at deres egen eller andres ”stemmer” blir etterlyst. 

Prøvene bygger i stor grad, som vi har vært inne på tidligere, også på brødteksten og 

bildene med tilhørende tekst, i læreboken. På denne måten vil også oppgavene 

fungere som repetisjon av lærebokens innhold før prøvene. Det er den monologiske 

modell som synes å være den rådende i de oppgavene elevene får arbeide med, og 

hovedvekten synes å ligge på oppgaver som relateres til kognitiv kunnskap. 

 Det tegnes gjennom denne gjennomgåelse et noe ulikt bilde av de to 

lærebøkene i bruk. La oss først se nærmere på oppgavene i Pharo og Sagstads 

lærebok. De blir i større grad brukt enn det som er tilfelle ved Håbergs lærebok. Og 

om ikke oppgavene til Pharo og Sagstad blir brukt til innlæring av lærestoffet, så blir 

de i alle fall brukt av elevene hjemme som repetisjon før prøver. Noen elever betegner 

oppgavene som vanskelige, både fordi det kan være vanskelig å finne et eksakt svar 

på spørsmålene i lærebokens fremstilling, og fordi de ikke står helt kronologisk i 

forhold til teksten. De er nødt til å bla mye frem og tilbake. Det tar tid og det gjør det 
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vanskelig, mener de. Elevene synes å søke etter ”riktige” svar, og med det mener de 

svar som finnes i lærebokens brødtekst. De elevene som bruker Pharo og Sagstads 

lærebok synes dermed i liten grad å ha fått forståelse av kunstverkenes åpenhet og 

kommunikative egenskaper. Kunst- og kulturhistoriefaget forbinder de i stor grad med 

begrepsinnlæring og kunnskaper basert på fakta som de kan og bør lese seg til. 

 De to skolene som bruker Håbergs lærebok synes å ha en noe annen forståelse 

av kunnskap i faget. I klasse 3 er oppgavene preget av innlæring av faktakunnskaper. 

Der blir da heller ikke oppgavene i læreboken brukt. I klasse 4 har elevene først fått 

kjennskap til sentrale begreper. Dette er blitt gjort fort og effektivt i løpet av et halvt 

år, og det forblir et ubesvart spørsmål hvor mange av elevene som  har klart å henge 

med her? Etter dette får de anledning til å ta i bruk denne kunnskapen på måter som 

gjør at ulike aspekter ved læring blir aktivisert. Variasjon innenfor dialogiske 

fremgangsmåter synes i større grad å åpne opp for at det kunstneriske i kunsten blir 

gjenstand for oppmerksomhet. Det åpner også i større grad opp for sosial mediering 

av individuell læring, der potensialet for den enkelte elevs utvikling ligger innenfor 

det Vygotskij kaller ”den nærmeste utviklingssonen”, det er innenfor det eleven kan 

klare å lære på egen hånd og det han eller hun kan klare med støtte fra en voksen eller 

medelev som er kommet lenger (Dysthe [red.] 2001: 51). Elevene synes også her, i 

større grad enn ved de andre skolene, å være en aktiv del av den pedagogiske praksis. 

Det gjenstår å vurdere om vi også kan si at dette har gitt seg utslag i en annen 

forståelse av kunnskapsbegrepet knyttet til faget hos disse elevene. 

 Svarene fra elevene samsvarer i stor grad med det lærerne har sagt i tidligere 

undersøkelse (Støa 2001: 12-13). Lærerne trekker her inn tiden som argument for 

hvorfor oppgavene i Håbergs lærebok ikke blir brukt i nevneverdig grad. Det er 

likevel lite som tyder på at lærerne synes denne type oppgaver er uvesentlige. De 

understreker variasjon som et viktig element i undervisningen, men tiden strekket ikke 

til, sier de. De vurderer med andre ord lærebokens brødtekst som den faktakunnskap 

elevene skal kunne i løpet av året. Med to undervisningstimer i uken, og hele 

læreboken som ”pensum”, vil tiden nødvendigvis måtte bli knapp. Læreplanen legger 

da også mer vekt på helhetsforståelse enn detaljkunnskaper, noe som synes å ha 

kommet noe i skyggen av fokusering på begrepsinnlæring. Er vi her kommet til noe 

av kjernen i spørsmålene som ble stilt innledningsvis? Henger faget  kunst- og 

kulturhistorie i den videregående skole igjen i et kunnskapssyn som bygger på det 

klassisistisk-humanistiske menneskesyn? Er det slik at vi innerst inne, og selv om vi 
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vet at det ikke bør være slik, legger hovedvekt på monolog fremfor dialog i vår 

undervisning? Spørsmålet ble stilt innledningsvis, og spørsmålet synes så langt  å 

være aktuelt med tanke på våre  problemstillinger.  

Når elevene i klasse 4 sier at ”det var spennende å kunne bruke boka litt 

annerledes enn bare å sitte og lese, lese, lese. Bruke den til litt andre ting, liksom, og 

lage ting”, er de inne på noe vesentlig ved fagets læringspotensiale. For å kunne forstå 

bedre hva dette begrepet ”annerledes” kan inneholde, skal vi nå bevege oss videre i 

undersøkelsen, fra kunnskapsbegrep knyttet til ulike oppgaveformer til 

kunnskapsbegrep knyttet til forhold mellom kunstbilde og tekst. 

 

Forhold mellom kunstbilde og tekst  
Vi lever i et samfunn med en voksende billedflom. Da ordet ”billedanalyse” dukket 

opp i norsk skole på 1970-tallet, og senere ble betegnelsen på en egen 

undervisningsenhet i skolen, var det først og fremst for å åpne elevers øyne for 

”bildets makt”. Den gang var det norskfaget som tok seg av denne undervisningen, og 

alle typer bilder, både nyttebilder og kunstbilder, ble underlagt bestemte former for 

billedanalyser. Utgangspunktet var betraktninger omkring språket i kunsten. Nå når 

kunst- og kulturhistoriefaget er kommet inn som et eget fag, er det viktig å se 

nærmere på hva kunstbildet kan bidra med i skolens undervisning som helhet. 

Forhåpentligvis er også forståelsen av språket i kunsten, slik jeg har vært inne på 

tidligere, nå blitt noe mer nyansert siden den gang.   

 Historien gir mange eksempler på at kunst fungerer som motbilder til kulturen, 

men som betraktere trenger vi forkunnskaper og billederfaring for at bildene skal 

kunne formidle mening utover kunstnerens navn og kunstverkets tittel. Dette kan sies 

å være et særtrekk ved kunstverk. De er mer mangetydige enn språket, og isolert sett 

kan et bilde tjene som visualisering av svært forskjellige utsagn eller meningsinnhold. 

Kunst kan få oss til å se og erfare verden på nye måter. Det er både deres styrke og 

deres svakhet som kommunikasjonsmiddel. Det blir derfor viktig å begrense dette 

tolkningsmangfoldet ved hjelp av ledsagende tekster, for at ikke forvirringen skal bli 

total, eller som eleven sa, for at du ikke skal ”rote deg helt bort”. I et kunst- og 

kulturhistorisk perspektiv er det samtidig viktig å relatere bildets innhold til bildets 

form. Et kunst- og kulturhistorisk perspektiv kan også inneholde noe annet og langt 

mer, noe for ethvert fag så å si, som vi har vært inne på innledningsvis. I vårt tilfelle 
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er oppmerksomheten rettet mot kunstbildenes dialogiske karakter, og kunstbildenes 

betydning for læring. La oss se litt nærmere på hva elevene sier om dette.  

En kunst- og kulturhistoriebok uten bilder er utenkelig, sier elevene. De synes 

å sette pris på bildene i læreboken av flere grunner. Bildene deler opp brødteksten, og 

fargene i bildene liver opp. Bilder gjør teksten lettere å lese, sier de. De ser ut til å 

trekke frem nytteverdien av bilder i en lærebok generelt. I et slikt perspektiv har 

bildene en layout-funksjon, som gjør tilegnelsen av ordenes betydning enklere og mer 

innbydende. Dette bør nevnes her, selv om jeg ikke har lagt vekt på dette aspektet i 

min undersøkelse. Det synes klart at dette har betydning for elevenes forhold til 

lærebøker generelt og til faget kunst- og kulturhistorie spesielt. 

Noen elever viser at de har tenkt gjennom det vanskelige forholdet mellom 

språk og kunst. De sier at bilder ikke bare kan beskrives med ord, men må sees for å 

kunne forstås. De viser dermed en viss forståelse for dialogiske aspekter ved læring 

knyttet til faget. Men ser de på seg selv som aktive deltakere i denne dialogen som 

bildene er en del av? Svarene jeg har fått i intervju-undersøkelsen er ikke klare på 

dette punktet. Noe skyldes nok selve undersøkelsesformen, en annen faktor kan være 

mangler ved intervjuguiden. Jeg lar derfor denne delen av dialogperspektivet hvile 

foreløpig. Det vil bli drøftet nærmere i analysen av klasseromsobservasjonen 

nedenfor. Foreløpig vil oppmerksomheten være rettet mot dialogiske aspekter knyttet 

til læreboken, lærerens fremstillinger og supplerende billed-materiale. 

Jeg har valgt å samle svarene jeg har fått i kategorier med økende forståelse 

for bildenes betydning for den kunnskap elevene mener de har tilegnet seg i faget. I 

hvilken grad ser de sammenhengen, det dialogiske aspekt, mellom visuelt språk  og 

verbalt språk? Jeg har samlet autentiske svar fra enkeltelever og plassert dem i 

følgende hovedkategorier ut fra økende grad av dialogisme i uttalelsene: 

 

a.    ”Tekst og bilder er to separate språk.” 

b.  ”Gjennom teksten lærer jeg å forstå bildene, og gjennom bildene lærer jeg å 

forstå  

       teksten.” 

c. ”Teksten lærer meg å se på bildene på nye og overraskende måter, og ved å se på 

bildene  

       lærer jeg andre ting enn det teksten forteller meg.” 
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   Klasse Svar a   Svar b   Svar c  
 Sum 
 
      1     1        3        0      
 
      2     0       3       1       
 
      3     1       2      1      
 
      4     0       0      4    
 
    Sum     2       8      6   16 
    
 

Flertallet av elevene i klasse 1-3 mener at dialog mellom bilde og tekst, tekst og bilde 

øker deres kunnskaper om kunst. Dette er imidlertid en ”lukket” form for dialog som 

ikke utfordrer de rammene teksten befinner seg innenfor. Deres mål synes å være å 

forstå bedre hva andre har skrevet, sagt eller gjort. Det er mer likt en monolog i et 

læringsperspektiv, der elevenes egne opplevde erfaringer ikke knyttes til læring i 

faget. Fagets innlæringsmål bygger dermed i stor grad på kognitive kunnskapsmål, 

der lærebokens tekst og lærerens fremstillinger danner stemmene. Eleven er den tause 

part i diskusjonen. Kunstens oppdragende funksjon, slik Dale definerer det, som ”et 

dialektisk samhold mellom den kontinuerlige trening og det spontane og umiddelbare 

i den individuelle reaksjon” (Dale 1992 [1990]: 129 ) synes i liten grad å være til 

stede i det elevene har lært.  

Elevene i klasse 4  har kommet frem til en noe annen oppfatning av forholdet 

mellom tekst og bilde gjennom sin diskusjon. Selv om disse elevene i større grad kan 

sies ”å snakke med én stemme”, og vi ikke har noen garanti for at alle er enige, kan 

mye tyde på at den pedagogiske praksis de har opplevd, har gitt dem en annen 

forståelse av kunnskap i faget enn de øvrige klassene jeg har vært i kontakt med. Her 

er elevene i større grad bevisst på ”sin egen stemme” som en del av den dialog som 

(hele tiden) er til stede i klasserommet. Når en elev fra denne klassen sier at han 

trenger andres synspunkter på det han ser i kunstverket, viser han samtidig en annen 

form for bevissthet omkring sine egne opplevelser av språket i og om kunstverket. Det 

kan synes som om det i større grad er ”lov” for ham å møte kunstverket i dialog med 

andre, men også ut fra egne erfaringer. Dialogisme bidrar med noe vesentlig til 

læringsprosessen. I kunst- og kulturhistoriefaget kan dialogisk teori gjennomført i  
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praksis bidra til blant annet kunstrelevant adferd. I følge Johannessen er slik adferd 

regelfølgende og ”nødvendigvis innskrevet i et intersubjektivt og sosialt 

handlingsrom” (Danbolt, Johannessen, Nordenstam 1979: 18). Kunstrelevant adferd 

er viktig for å kunne tilegne seg kunnskap om kunst. I vår undersøkelse til nå har 

elevens forståelse på dette område vært lite fremtredende i de svarene vi har fått. La 

oss derfor undersøke det ”sosiale handlingsrom” litt nærmere. La oss se nærmere på 

det som skjer i selve klasserommet.  

 

Forhold mellom undervisning og lærebok 
Vi har tidligere sett at elevene mener at læreboken i stor grad benyttes i selve 

undervisningen. Jeg har, med utgangspunkt i dette, spurt elevene hva de synes har 

vært viktigst for deres læring i faget, læreboken eller læreren.  

Ingen av elevene mener at lærebokens fremstilling, eller læreren, alene er 

viktig for læring. Ut fra et sosiokulturelt perspektiv på læring, vil det derfor være 

interessant å se hvilken betydning de legger i selve kommunikasjonen som foregår i 

klasserommet. Jeg har samlet autentiske svar fra enkeltelever som kan oppsummere 

og danne hovedkategorier, fra hovedvekt på undervisningen til lik vekt på lærebok og 

undervisning:  

 

a. ”Det som foregår i  timene”, ”Det  læreren sier, boka kan du lese sjøl”, ”Det 

læreren sier, det husker jeg bedre”, ”Hvis du har en dårlig lærer, så lærer du ingen 

ting”. 

b. ”Begge deler er viktig, men mest viktig er det læreren sier.” 

c. ”Begge deler er like viktig.” 

 
 

Klasse  Svar a  Svar b  Svar c   Sum 
 
         1      1       0     3 
 
         2      3      1     0 
 
         3      2      2     0 
 
         4      0      0     4  
 
     Sum     6      3     7   16    
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Svarene jeg har fått viser interessante forskjeller som bør drøftes nærmere. Både i 

klasse 1 og klasse 4 sier flertallet av elevene at lærebok og undervisning er like viktig. 

I klasse 1, som bruker Pharo og Sagstads lærebok, har vi tidligere sett at elevene gir 

uttrykk for at læreboken blir nøye fulgt i undervisningen. De leser hele brødteksten til  

prøvene, bruker alle oppgavene som står der, og læreren lager få oppgaver utenom 

læreboken. Undervisningen synes i stor grad å domineres av kognitive innlæringsmål. 

De gir videre uttrykk for at undervisningen følger læreboken nøye. Den er i grove 

trekk en utdyping av, eller forklaring på, det som står i læreboken. Tekst og bilder 

beriker hverandre gjensidig, sier elevene, men det kan synes som om de stort sett er 

passive deltakere i undervisningen ut fra et dialogisk  perspektiv. Mye tyder på at det 

er lærebok og lærer som i stor grad gir ”riktige” svar på kunnskap om kunst i denne 

klassen. 

 Elevene i klasse 4 har brukt Håbergs lærebok aktivt i forbindelse med 

innlæring av begreper det første halvåret. Her synes lærerens rolle å ha vært mindre 

betydningsfull, i den forstand at hun har fungert mer som en veileder og tilrettelegger 

enn en som har utdypet lærestoffet. De har selv i stor grad lest seg til svar på 

oppgavene de har fått. Undervisningen dette halvåret har vært styrt av kognitive mål. 

Da de snakker med meg, høsten etter at dette skoleåret er over, er det imidlertid 

erfaringene fra det andre halvåret de ønsker å snakke mest om. Det er disse månedene 

de refererer til når de snakker om ”det som foregår i timene”. De trekker frem 

eksempler fra ulike dialogiske situasjoner, der de selv har vært en aktiv part i 

kunnskapstilegnelsen. De nevner da også at læreboken har vært lett å forstå, den 

bruker ikke mange fremmedord, noe som gjør det lystbetont å lese. De har kanskje 

ikke i samme grad hatt behov for en lærers forklaringer og utdypinger, fordi de i 

større grad har brukt hverandre som veiledere? ”Det som foregår i timene” blir 

samtidig referert til som ulike former for tema- og prosjektoppgaver, selv om 

skoleåret sett under ett har vært preget av langt flere arbeidsmåter. Trenger elevene 

”bare” et halvt år på å lære seg det mest sentrale ved kunstrelevant adferd? Neppe 

alle, men kanskje noen. Her kan likevel det Vygotskij kaller ”sosial mediering av 

individuell læring” (Dysthe [red.] 2001: 51) komme inn som en effekt av dialogiske 

metoder. Har det vært enklere for dem å oppdage effekten av det å fordype seg i tema, 

nettopp fordi de på forhånd har lært noe om formens betydning for innholdet i 

kunsten? Et klart svar er vanskelig å gi her, ut fra denne undersøkelsen. Det som 
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likevel synes klart, og som flere lærere jeg har snakket med er inne på: Alt blir så mye 

mer spennende på VkI-nivå. Da kan elevene ”bruke” det de har lært på en annen og 

mer aktiv måte, sier lærerne. Mitt spørsmål til dette blir da: Klarer de å tenke nytt om 

kunnskapsbegrepet knyttet til faget, dersom de i grunnkurset har ”lært” at kunst- og 

kulturhistorie, det er ”et puggefag”? Klarer de det i så fall like bra som de ville ha 

gjort dersom faget fra starten av hadde blitt presentert annerledes for dem? 

Spørsmålene forblir ubesvart i denne undersøkelsen, men jeg vil komme tilbake til 

noen drøftinger omkring dette avslutningsvis. 

En elev i klasse 4 sier videre: ”Det er jo viktig at læreren har peiling og. Har 

satt seg inn i det faget før vi begynner. Så hvis du spør så kan hun svare tilbake.” 

Læreren blir for denne eleven en kunnskapsbank som hun kan benytte seg av dersom 

hun har behov for det. Hun kan bruke læreren, og læreboken, som én av flere 

kunnskapsbanker. På den måten stilles det heller ikke ”umulige” krav verken til 

lærebok, lærer eller andre kunnskapskilder i skolekonteksten. Ingen av disse er jo 

uansett bærere av sannhet i et fag, som inneholder både historisitetens fortolkende 

karakter og kunstverkets åpne natur. 

  

Oppsummering 
Elevenes svar går i retning av at lærebokens fremstilling har større betydning for 

deres læring knyttet til kunst- og kulturhistoriefaget enn det lærerne synes å mene 

(Støa 2001). Av lærerne ved de seks skolene jeg har vært i kontakt med i tidligere 

undersøkelser, er det bare lærerne ved to av skolene som begrunner valg av lærebok 

med at de ”tenker likt med  forfatteren”. Disse har valgt Håbergs lærebok. 

Undersøkelsen viser videre at lærerne i stor grad mener at de gjennom sin egen 

undervisning skal klare å formidle fagets mangfoldige læringspotensial. Der de har 

valgt Pharo og Sagstads lærebok, svarer alle lærerne at de ”tenker annerledes enn 

lærebokforfatterne”. De har likevel valgt å bruke denne læreboken, nettopp fordi den 

er en faktabok. De betrakter læreboken som elevenes oppslagsbok, som klart 

fremhever kognitive læringsmål, mens affektive mål knyttet til faget ligger innenfor 

lærernes ansvarsområde, og vil komme frem i selve undervisningen (Støa 2001: 19).  

Med utgangspunkt i herværende undersøkelse kan mye tyde på at lærerne 

overvurderer sin betydning som kunnskaps-formidlere. 
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Den evalueringsform som synes å dominere, kan ha noe av ”skylden” for at 

lærebokens betydning synes å være større for elevene enn det lærerne tror. Alle 

elevene jeg har vært i kontakt med sier at prøvene i  stor grad er basert på lærebokens 

fremstilling, med vekt på begrepsinnlæring og lærebokforfatternes forståelse av 

kunstverkets visuelle språk i fokus. Det er læreboken, og eventuelt et sammendrag av 

denne, som læreren har laget, de må kunne til prøvene. Lærerne viser gjerne bilder av 

andre kunstverk enn dem som står i boka i timene, men, som en elev sier:  ”At vi tar 

et eller to eller tre bilder som kanskje ikke står i boka, det har jo ikke noe å si, for vi 

får det aldri på prøver. Vi får bare det som står i boka på prøvene.” 

Hva så med kunstverkets estetiske dimensjon, som ikke er faktaorientert, men 

en åpen forståelse, underlagt endringer, og betinget av tid, sted og person? Det 

estetiske ved kunsten gir nettopp elevene mulighet til å knytte kunnskap om kunst til 

sin egen livsverden. Å arbeide både med kunstverkenes historiske og estetiske 

dimensjon er viktig for elevenes kunnskap om kunst. Når elevene får bruke læreboken 

som én av mange informasjonskilder, og ulike arbeidsformer som fremhever dialog til 

fordel for monolog i undervisningens sosiale rom, blir tilrettelagt og vurdert på lik 

linje med ”vanlige” prøver, synes en større del av fagets læringspotensiale å kunne bli 

ivaretatt i undervisningen. Har elevene selv erfart dette i løpet av skoleåret? Hva sier 

de om den kunnskap de har tilegnet seg i faget? Dette vil bli drøftet nedenfor. 

 

Hvordan forstår elevene ”kunnskap” i faget?  
Jeg har spurt elevene om hvilke forventninger de hadde til kunst- og 

kulturhistoriefaget før de begynte i den videregående skole. Siden svært få sier at de 

har lært noe om kunst i grunnskolen (se s. 21), vil faget ha vært ”nytt” for de fleste. 

Siden kunnskap er et vanskelig begrep å sette ord på, også for elevene, har jeg valgt 

ulike innfallsvinkler til spørsmålet. Først har jeg sett på elevenes forventninger til 

faget før de begynte i den videregående skole. Jeg har samlet autentiske svar fra 

enkeltelever som kan oppsummere og danne hovedkategorier etter økende 

forventning: 

 

 

a. Små forventninger:  ”Vet ikke”, ”Jeg tenkte ikke så mye på det”, ”Det var 

vel et  
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 vanlig fag”. 

b. Middels forventninger:  ”Et kjedelig fag”, ”Når jeg tenker på kunst- og 

kulturhistorie, så  

 er det bare sånn kjedelig historikk, liksom”. 

c. Store forventninger:  ”Du skal lære å forstå verden bedre”, ”Det vil fortelle 

meg  

 grunnen til hvorfor ting er som de er.” 

 

Svarene fordeler seg på følgende måte, der tallet indikerer antall elever: 

 
    Klasse  Svar a  Svar b  Svar c   Sum 
 
     1      2     2     0 
   
     2      2     1     1 
   
     3      2     1     1 
 
     4      3     1     0  
 
   Sum      9     5        2   12 
 

 

Svarene jeg har fått her synes å følge et mønster som mer går på elevenes syn på 

skolen generelt, enn spesielt på dette faget. Skolen blir sett på av mange i den alderen 

som et ”nødvendig onde”. Faget er en obligatorisk del av grunnkurs formgivning. 

Samtidig er det elevenes første år i den videregående skole, og forventningene til det 

”nye” kan ha sammenheng med elevenes tidligere opplevelser i skolen. Her kan med 

andre ord ulike sosiokulturelle aspekter ha innvirkning på de svarene jeg har fått.  

Interesse for et fag henger også sammen med mestring. Jeg har derfor spurt 

elevene om de forventningene de har hatt, stemmer med det de faktisk har opplevd at 

faget er blitt. Er forventningene innfridd? Jeg har samlet autentiske svar fra 

enkeltelever som kan oppsummere og danne følgende hovedkategorier: 

 

a. Innfridd:  ”Ja, det ble så interessant (vanlig) som jeg trodde.” 

b. Mer interessant:  ”Det var mer interessant (morsomt, lettere, spennende) enn jeg  

trodde”, ”Jeg har lært mer enn jeg trodde jeg skulle lære”. 

c. Mer vanskelig:  ”Det var mer vanskelig (innviklet, omfattende) enn jeg trodde.” 
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Svarene fordeler seg på følgende måte, der tallet indikerer antall elever: 

 
 
   Klasse  Svar a  Svar b  Svar c   Sum 
 
     1       1      2      1 
 
     2       1      3      0   
    
     3       1      3      0 
 
     4        1      3      0 
 
   Sum       4     11      1   16  
 
 
Svarene her synes å være uavhengig av hvilken lærebok elevene har brukt. Et stort 

flertall av elevene mener likevel at faget har blitt mer interessant enn de trodde. En 

slik positiv opplevelse er uansett et godt utgangspunkt for læring, og jeg vil i det 

følgende gå litt nærmere inn på det elevene mener de har lært i kunst- og 

kulturhistoriefaget. 

  

Hva er viktigst: å lære om kunst eller å lære av kunst? 
Jeg har tidligere pekt på de ulike forståelsene av kunnskap i faget som ligger bak 

begrepene å lære om og å lære av kunst, det jeg også kaller målbar og ikke-målbar 

kunnskap (Støa 2001). Når dette spørsmålet stilles til elevene, blir mange usikre på 

hva jeg mener. I flere tilfeller prøver jeg å utdype dette noe nærmere13. Alle elevene 

kommer frem til at begge forståelsene av kunnskap om kunst bør være med i 

læreprosessen. Etter en kort samtale får jeg likevel følgende hovedkategorier av 

autentiske svar som jeg har satt opp etter økende uavhengighet mellom det å lære om 

og å lære av kunst: 

 

a. ”Du må lære om kunst for å lære av kunst”, ”Hvis du lærer om, så kommer det 

andre av seg sjøl”. 

b. ”Det er egentlig viktig begge deler, men det er kanskje viktigst å lære av kunst”, 

”Det er jo viktigst å lære av kunst, men noen ganger blir det viktigst å lære om 
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kunst. Slik skal det jo egentlig ikke være”, ”Det viktigste er det som sitter igjen 

når det meste har forsvinni, så å si… min forståelse av den kunstverdenen vi lever 

i”. 

c. ”Det er egentlig viktig begge deler, men det er kanskje viktigst å lære om kunst”, 

”Det er mye lettere enn å lære av kunst”. 

 
 

Klasse  Svar a  Svar b  Svar c   Sum 
 
        1      2     2      0 
 
        2      1     2      1 
 
        3      1     2      1 
 
        4      4     0      0 
 
    Sum      8     6      2   16 
 
 

Historisk forståelse og begrepsinnlæring, hører til det Kjell S. Johannessen kaller 

kunstrelevant adferd (Danbolt, Johannessen, Nordenstam 1979: 36). Han peker på at 

estetisk praksis også inntar en plass i denne totaliteten  av sosiale aktiviteter, men som 

konstruksjon er denne relativ og avhengig av skjønn (Danbolt, Johannessen, 

Nordenstam 1979: 34). Når elevene uttaler at det å lære av kunst kommer av seg selv, 

tolker jeg det mer som en stadfesting av nettopp det kulturrelative i estetisk forståelse. 

Noe som er estetisk for meg er ikke nødvendigvis estetisk for deg, og forståelsen av 

noe som estetisk, kan endre seg over tid. Det er en ikke-målbar kunnskap om kunst, 

men ikke uvesentlig av den grunn. På dette punkt er alle elevene enige. Alle elevene 

som går på klasse 4, og noen fra de andre klassene, ser videre sammenhengen mellom 

kognitive og affektive kunnskapsmål. De mener at kunnskap om språket i kunsten er 

avhengig av kunnskap om språket om kunsten.  

Stort sett befinner svarene seg likevel midt på den skalaen jeg har valgt. Dette 

samsvarer også med det lærerne har sagt tidligere (Støa 2001). Både lærere og elever 

synes å ha god forståelse for at faget inneholder noe mer enn de faktakunnskapene 

som blir vurdert i prøvene. Kunst inspirerer til å kunne knytte det de ser til egne 

erfaringer og egen forståelse, og dermed knytte kunnskap om kunst til sin egen 
                                                                                                                                                                      
13Dette er ikke tilfelle for klasse 4. Her er det elevene selv som diskuterer begrepene, og kommer frem 
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virkelighet, sier de. Kan vi dermed si at elevene knytter denne kunnskapen til sin 

livsverden utenfor skolen? Det vil bli drøftet nedenfor. 

 

Knytter elevene det de lærer i faget på skolen til andre fag  

og til sitt liv ellers utenfor skolen? 
Den første delen av spørsmålet hører til innenfor rammen av skolekonteksten. Det har 

nok også vært enklest for elevene å svare på denne delen av spørsmålet. De fleste 

nevner først og fremst andre formgivningsfag som eksempler på fag der de kan trekke 

veksler på det de lærer i kunst- og kulturhistoriefaget. De tenker i stor grad på 

kunnskap om visuelle virkemidler som stil, komposisjon, form og farge. Dette er deler 

av det visuelle språket som knytter seg til det å kunne ”lese” et bilde, til det vi ser. 

Elevene kan overføre sin fortrolighetskunnskap på det visuelle område til beskrivelser 

av medelevers bilder, men også til sitt eget praktisk skapende arbeid i skolen. 

Hvorvidt de også knytter denne kunnskapen til sitt liv utenfor skolekonteksten, er et 

sentralt spørsmål. 

Når jeg spør om andre fag enn formgivningsfagene kan ha nytte av det de har 

lært i kunsthistorie, er de noe mer tvilende. Norsk og engelsk kanskje, der de har 

gjennomgått stilperioder og hatt omtaler av enkelte kunstnere, men hva med 

matematikk? Jeg refererer her en interessant samtale jeg hadde med en elev: 

 

Elev: ”Jeg veit ikke, for en kunstner så er, han har en annen form for 

tankegang enn en matematiker. Han har også sånn system, for eksempel 

komposisjoner og sånne ting, men tenker på en annen måte likevel. Det er fortsatt en 

frihet i det, enn noe som er bestemt på en måte.” 

Intervjuer: ”Men tror du at en matematiker ikke føler den friheten til å tenke 

nytt, til å sprenge grenser?” 

Elev: ”De fleste matematikere tror jeg ikke har det. Kanskje noen typer 

matematikere. Det finnes mange typer matematikk. 

Intervjuer: ”Sånn som Einstein for eksempel.” 

Elev: ”Ja, han hadde jo, han tenkte annerledes.” 

Intervjuer: ”Han var jo litt kunstner?” 

Elev: ”Ja, han var jo det på sitt felt. Så han tenkte vel litt lenger. Men de fleste  

                                                                                                                                                                      
til en enighet, slik at svaret i stor grad blir samstemt. 
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matematikere er jo veldig sånn til å følge formler. Og det skal være slik ellers blir det 

galt, og…, i alle fall sånn som det er i dag. (…) Det som er på skolen er rett eller galt, 

og det er ikke noe annet å si.” 

 

Det eleven her sier viser til en stor avstand mellom innhold og arbeidsmetoder i de 

praktiske og teoretiske fagene som elevene har på en yrkesfaglig studieretning. Erik 

Knain har studert dette nærmere i rapporten Naturfagbok i praksis, der han har 

intervjuet tolv naturfagelever fra allmennfaglig og yrkesfaglig studieretning i den 

videregående skole (Knain 2002). Knain finner forskjeller mellom de ulike 

elevgruppene i hvordan de mestrer og dermed er motivert for faget. Elevene som har 

valgt yrkesfaglig studieretning synes å  ha langt større problemer med faget, fordi de 

opplever det de må lære som ”abstrakt” kunnskap, fjernt fra personlige interesser og 

yrkesplaner. ”I en videre forstand må det spørres om læringssyn og læreplan er 

formålstjenlig for yrkesfaglige elever” (Knain 2002: 107).  

Den andre halvdel av spørsmålet, som gjelder fagets nytteverdi for elevens 

virkelighet utenfor skolen, var det nok ikke fullt så enkelt for elevene å svare på. 

Dette spørsmålet ble også stilt til lærerne, men da med henvisning til elevenes læring. 

Det er langt vanskeligere for eleven selv å beskrive om hun eller han har lært noe i 

faget som kan ha vært betydningsfullt for dem som mennesker. Det kan være like 

vanskelig å snakke om dette, som å måle slike kvalifikasjoner. Når intervjuet finner 

sted befinner vi oss samtidig innenfor skolekonteksten, og konstellasjonen 

informant/intervjuer er også innrammet av visse forventninger og maktforhold. 

Likevel mener jeg svarene kan bidra til informasjon om elevenes forhold til et 

skolefag, som potensielt kan knyttes til former for kunnskap som befinner seg utenfor 

rammen av krav og forventninger til måloppnåelse. Jeg har samlet autentiske svar fra 

enkeltelever som kan oppsummeres og danne følgende hovedkategorier, som jeg 

mener viser synkende grad av betydning elevene gir faget for deres liv utenfor skolen:  

 

a. ”Vi har lært å se. Hvis du ser på en ting, må du skjønne hva dem mener, når du ser 

på det”, ”Jeg forstår mer hva de vil frem til enn før”. 

b. ”Jeg kommer kanskje til å tenke litte granne mer, liksom”, ”Jeg legger mer merke 

til ting ute”. 

c. ”Du kan trenge veldig mye av det her til seinere i livet, uten at jeg egentlig kan 

sette ord på det.” 
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d. ”Jeg vet egentlig ikke”, ”Jeg tror ikke kunst er det jeg går rundt og snakker mest 

om”. 

e. ”Ikke viktig.” 

 

 
Klasse Svar a  Svar b  Svar c  Svar d  Svar e       
Sum 

 
        1    1      1      1      1      0 
 
        2    1      0      1      0      2 
 
        3    0      1      0      3      0 
 
        4    4      0      0      0      0 
 
    Sum    6      2      2      4      2        
16 
 
  
Det er ingen av elevene som klart uttrykker at den kunnskap de ha tilegnet seg 

gjennom faget, er kunnskap de knytter til eget liv og vekst som mennesker. Det er 

forståelig nettopp av grunner nevnt ovenfor. Er det mulig å sette ord på noe så uklart 

som dannelse? Denne kunnskapen kan ikke måles etter en karakterskala, men er 

derimot blitt en eventuell del av den enkeltes person. Estetisk dannelse er ikke noe du 

har fått, men det er noe du er blitt. Hva du er i forhold til det du har vært, vil vi alle ha 

problemer med å uttrykke gjennom språket. På det punktet er det vel de to elevene fra 

klasse 1 og klasse 2 som er nærmest en slik forståelse  av estetisk dannelse. De fleste 

elevene ser ikke sammenheng mellom kunnskap om kunst og deres egen livsverden. 

Noe oppsiktsvekkende kan det og være at flertallet jeg har snakket med i en av 

klassene som benytter Håbergs lærebok, ikke ser denne sammenhengen, all den tid 

Håbergs fremstillingsform på ulike måter knytter an til slik kunnskap. Her synes 

fagets faktaorienterte kunnskaper å dominere i undervisningen, og lærebokforfatterens 

”stemme” synes lite tilstedeværende. Elevene ved klasse 4 og én elev fra klasse 1 

fremhever at de har lært å se. Det å se betyr å vite hva de skal se etter, og å kunne 

bruke kunstrelaterte begreper på det de ser. De har lært noe om kunstrelevant adferd, 

som igjen kan åpne opp for muligheter til å ”se” andre kunstverk i andre 

sammenhenger enn innenfor skolens sosiale rom.  
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Jeg har spurt elevene i hvilken grad de er blitt interessert i å se kunst i fritiden.  

Dette kan si noe mer om i hvilken grad elevene faktisk trekker det de har lært i skolen 

med seg ut i sitt liv uavhengig av skolen.  

Går du på utstillinger? 
 
    Klasse Spørsmål             Svar                     
Sum               

 

     Noen ganger   
Aldri 

 
  Har du gått/går du på utstillinger med skolen? 
 

1 4 
 

2 4 
 

3 4 
 

4 4 16 
 

Gikk du på utstillinger med familie/venner  før du 
begynte i den videregående skole?  

 
           1          2     2 
 
           2          1             3 
 
           3          1             3 
 
           4          0             4
 16 
 
  Går du på utstillinger i fritiden din nå?  
           1          1     3 
           2          2     2  
           3          3    1  
           4          2    2
  
 
Alle elevene sier at de har vært på utstillinger med skolen, men hvor mange ganger pr. 

skoleår kommer ikke frem her. Vi kan likevel anta at det er ganske få, noen av 

elevene nevner ”en eller to ganger” på grunnskolen, og tilsvarende antall i løpet av 

første skoleår på videregående. 

 Viggo Vestel og Frithjof Bringager gjennomførte i 1995 en undersøkelse 

omkring Den estetiske dimensjonen i grunnskolens hverdag (Vestel og Bringager 
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1995). De undersøker på bakgrunn av en spørreundersøkelse, den estetiske 

dimensjonens kår i skolens eget ”indre” liv. De refererer til en tidligere undersøkelse 

utført i Stavanger-området i Ungforsks regi, der 4324 ungdommer i alderen 14 -17 år 

blir spurt om hvilke kulturaktiviteter de har oppsøkt de siste 12 månedene. Denne 

undersøkelsen viser at det er skolen som i de fleste tilfeller initierte disse 

elevgruppenes besøk på kunstutstillinger14.  

 Ser vi på vår egen undersøkelse, finner vi, ikke overraskende, at alle elevene 

har vært på kunstutstillinger med skolen. Dette er jo tross alt en formgivningslinje! 

Når det gjelder egeninitierte utstillingsbesøk før elevene begynte i den videregående 

skole, finner vi også samsvar mellom vår undersøkelse og undersøkelsen utført av 

Ungforsk.  En fjerdedel av mine informanter sier at de har gått enkelte ganger på 

utstillinger før de begynte i videregående skole. I løpet av skoleåret har ”frivillige” 

utstillingsbesøk økt blant halvparten av elevene. Dette er en positiv økning, som kan 

fortelle oss noe om en viss tilnærming mellom ”skolevirkeligheten” og 

”livsvirkeligheten”, og dette kan si noe om den kunnskap elevene har tilegnet seg i 

faget. Dersom elevene opparbeider seg fortrolighetskompetanse gjennom møte med 

kunst i skolen, kan dette igjen være med på å åpne rammene mellom skolekonteksten 

og  livet utenfor. Det handler i stor grad om kunstverk vi kan oppsøke der ute, og 

kombinasjonen av lært kunstrelevant adferd kombinert med egne autentiske 

opplevelser i møte med disse. 

 I hvilken grad kan elevenes beskrivelse av kunstverk fortelle oss noe om hva 

de har lært? Hva legger de vekt på i sin beskrivelse? Kan det de sier føres tilbake til 

fremstillingen i læreboken, eller er det andre faktorer som synes å ha hatt større 

innvirkning på hva elevene sier?  

 

Beskrivelser av et kunstverk 
Jeg har valgt ut fire elever som har fortalt om ett konkret bilde, Harriet Backers: Blått 

interiør. Dette bildet er valgt fordi det er et godt eksempel på hvordan de to 

lærebøkenes fremstillinger legger vekt på ulike aspekter ved billedlesning. La oss 

først se litt nærmere på hva lærebokforfatterne forteller. 

                                                           
14 Totalt hadde 24,7% av elevene besøkt kunstutstillinger i denne perioden. Egeninitierte besøk: 10,5%, 
skoleinitierte besøk: 15,5%.  
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Håbergs velger i sin fremstilling å fokusere på borgerskapets kvinner og deres 

posisjon i samfunnet  generelt, og  kvinnelige  kunstneres stilling i  Norge i siste del 

av  1800- 

 

 

 

 

tallet spesielt. Hun har en klar sosiokulturell vinkling i sin fremstilling, både når det 

gjelder presentasjonen av maleriet og av kunstneren Harriet Backer. Hun tolker 

motivet med utgangspunkt i datidens kvinners ønske om å bryte opp fra borgerskapets 

kvinnesyn. Slik var det den gang, sier hun, og underforstått, slik er det ikke i dag. Hun 

plasserer maleriet i en fortidig handlingskontekst, og på en måte legger hun vekt på 

det maleriet ikke forteller.  Elevene gis mulighet til å knytte det de ser til egne 

personlige erfaringer. De får imidlertid lite formal-estetisk kunnskap å feste til sin 

erfaring. Håberg relaterer i liten grad sin fremstilling til selve kunstverkets form og 

innhold, det vi faktisk ser i selve bildet. I stedet fremhever hun en funksjon maleriet 

kan ha for oss som ser på det i dag. I noen grad beskriver hun også hvordan 

kunstneren har arbeidet med bildet, kunstnerens estetiske praksis. 

 Pharo og Sagstad plasserer maleriet inn i en fortidig stilhistorisk periode, 

realismen. De beskriver maleriets form, farger og komposisjon, og presenterer en 

ikonografisk tolkning. De retter oppmerksomheten mot det å se ulike formal-estetiske 

trekk ved kunstverket, men innenfor kunstverkets rammer. Elevene får tilgang til det 

jeg vil kalle en ”bruksanvisning” i formal- og innholdsanalyse av dette spesielle 

 
 

Harriet Backer: Blått 
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kunstverket. Deres beskrivelse oppfordrer elevene i liten grad til å overføre 

kunnskapen til egen deltakelse ut over maleriets rammer (Støa 2000:  84-87).15 

Jeg har valgt  å gjengi det to elever, A og B, som bruker Håbergs lærebok og 

to elever, C og D, som bruker Pharo og Sagstads lærebok har fortalt om bildet i sin 

helhet. Jeg viser til nær forestående eventuell muntlig eksamen, som alle elevene på 

slutten av skoleåret er opptatt av, og sier: ”Sett at du er kommet opp i muntlig, og 

læreren viser deg dette bildet. Hun ber deg fortelle akkurat det du vil om bildet.” Hva 

forteller de da om ”Blått interiør” av Harriet Backer? I hvilken grad kan vi si at deres 

beskrivelse er influert av lærebokens fremstilling? La oss se nærmere på hva de sier16: 

 
Første beskrivelse 

 Elev A: ”Ja (latter) kanskje mye med navnet, Blått interiør. Det er jo ganske 
spesielt. 
  Det er jo ganske artig navn og bilde i forhold til hva det er. Så det at kanskje, 
prøve å  

fortelle at det fins en trist person, for eksempel, og det at måten kunstneren har 
fått  

frem at det er vindu der uten at du ser det. Det synes jeg er bra gjort. Så hadde 
jeg 

kanskje fått frem litt om teknikken ho har brukt her, i bildet og sånne ting. Så 
jeg veit  

ikke helt, at det er et speil, det er stilig malt. Det med speilet, du ser det jo her 
(peker  

på speilet til venstre for kvinnens hode). Det synes jeg er stilig. Så jeg synes 
det er…  

jeg veit ikke helt hva jeg ville fortalt for noe.”  
Intervjuer: ”Ville du lagt vekt på hvem som har malt det?” 
Elev A: ”Harriet Backer, ja.” 
Intervjuer: ”Eller synes du ikke det er så viktig når du skal fortelle om bildet?” 
Elev A: ”Du kunne kanskje fortalt, ja, hvis for eksempel kunstneren uttrykker 

noe av  
seg selv i bildene, og du veit hvorfor, så synes jeg du skal fortelle det. Det 

uttrykker 
det nå. Det er en trist person. Det skjedde med ham, for eksempel (peker) et 
bilde av Edvard Munch der han tegner seg selv, og så to, der kvinnen forlater 
ham med en annen mann og sånt noe. Sånne ting som det, da synes jeg du kan 
fortelle litt mer om hva som har skjedd og historien bak bildet, fordi det er jo 
bare positivt og det er jo bare interessant. Men det å fortelle om kunstneren 
uten at ho har noe særlig, uten at det er noe særlig, det er selvfølgelig sjel i 
bildet, men uten at det er noe særlig historie. Jeg veit ikke jeg.  

 

                                                           
15 Se Appendiks I, der de to lærebøkenes fremstillinger er gjengitt i sin helhet.  
16 Beskrivelsene som følger er direkte transkribering av det som ble sagt i løpet av intervjuene omkring 
dette bildet. 
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Elev A er særlig opptatt av stemningen i bildet. Hun beskriver godt særtrekk ved de 

nye L’art pour l’art-strømningene som også påvirker de norske malerne som vi gjerne 

plasserer innenfor stilretningen realismen. Dette gjør hun uten å bruke eller henvise til 

faguttrykk i særlig grad. Hun velger å fokusere på det hun gjenkjenner av virkelige 

ting i maleriet, og beskriver disse. Hun nevner også trekk ved kunstnerens valg av 

komposisjon, fargebruk og teknikk, som hun liker. Når handlingen, eller mangel på 

handling, i bildet ikke kan relateres til kunstneren, blir kunstneren bak bildet 

uvesentlig. Elev A viser at hun kjenner til sentrale trekk ved realismen, ved at hun i 

sin egen beskrivelse legger vekt på det datidens realistiske malere selv antagelig ville 

lagt vekt på. 

 Denne eleven benytter seg av sammenligningsmetoden for å få frem noe av 

det hun mener. Dette har klare paralleller til et gjennomgående trekk ved Håbergs 

fremstilling. Slik Håberg benytter denne metoden for å få frem særtrekk ved visuelt 

språk, som igjen kan åpne opp for det estetiske i kunsten, benytter eleven metoden 

kanskje først og fremst for å få frem særtrekk ved den stilart maleriet plasseres 

innenfor. 

  

 Andre beskrivelse 

Elev B: ”Spørs om jeg husker da. (…) Jeg tror jeg ville fortalt litt om 
fargebruken, at  

det er veldig mye blått. Hun har brukt det veldig mye bevisst, at du da får 
kontraster  

med de røde blomstene på kaminen, lekene. Og damen på bildet er da Asta, 
Asta  

Nørregård tror jeg er navnet hennes, men det er liksom ikke et portrett. Hun 
har liksom  

bare…, det er for å skape harmoni i bildet. Og lyset på bildet, det er liksom 
noe sånn  

hverdagslig som skinner ut fra bildet i høyre, men du ser ikke bildet på grunn 
av de  

store gardinene. Jeg tror det er det jeg ville lagt mest vekt på.”  
Intervjuer: ”Ja?” 
Elev B: ”I speilet så ser du resten av rommet, så i et bilde så kan du se inn i 

flere rom  
da. Du får liksom, ja…” 
Intervjuer: ”Tenker du noe på hvem som har laget det?” 
Elev B: ”Harriet Backer. Favorittkunstneren min.” 
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Intervjuer: ” Tenker du på hvilken tid hun levde 
i? 

Elev B: Egentlig ikke så veldig mye. Det er liksom 1800-tallet, og i 
begynnelsen av  

1900-tallet. At de hadde veldig sånne flotte kjoler, da. 
Intervjuer: ”Hvordan var det for henne å være kunstner, tenker du noe på det?” 
Elev B: ”Det tror jeg var veldig vanskelig, for kvinner skulle gifte seg å få 

barn, og  
være sånn husmor. Men hun valgte da å ikke gifte seg, fordi hun ville være  
selvstendig kunstner.” 
Intervjuer: ”Tenker du noe på det når du ser på bildet?” 
Elev B: ”Ikke så mye. Jeg tenker kanskje litte grann. Har det i bakhodet.” 

 

Denne eleven har langt større kjennskap til kunsthistoriske begreper enn elev A. Hun 

kan tidfeste bildet, forteller hvem personen i bildet er, og nevner det sosiokulturelle 

perspektiv ved beskrivelsen av bildet. Alt dette innebærer en stor grad av historisk 

forståelse. Samtidig knytter hun bildet til egen estetisk opplevelse ved å si at 

kunstneren er hennes favoritt. Slik kan de formal-estetiske trekkene hun nevner bli et 

uttrykk ikke bare for hva kunstneren gjorde den gang da bildet ble malt, men også 

referere til den ”harmoni” eleven selv opplever ved å se på kunstverket her og nå. Det 

er likevel lite som tyder på at elev B knytter bånd mellom den historiske funksjon 

Håberg har tillagt maleriet, og sin egen virkelighet. I første rekke synes det som om 

det er formuttrykket som her virker som kunnskapstilfang for eleven i nåtiden, ikke 

som en ”objektiv sannhet”, men som et språk åpent  for ulike tolkninger. 

 

 Tredje beskrivelse 

Elev C: ”Da ville jeg fortelle ut ifra hvordan jeg ser det.” 
Intervjuer: ”Ja?” 
Elev C: ”Så kommer jeg nok ikke til å lese så veldig mye på bildet da liksom. 

Da  
kommer jeg bare til å, det jeg ser liksom, det kommer jeg til å fortelle.” 
Intervjuer: ”Ja, hva ser du i det bildet?” 
Elev C: ”Jeg ser at en dame sitter der. Og du ser jo at lyset kommer inn, og 

hun ser jo  
veldig fattig ut liksom. Det er jo ikke alt det som står i boka, så…”  
Intervjuer: ”Er det et rolig bilde eller er det urolig?” 
Elev C: Jeg synes det er ganske rolig.” 
Intervjuer: ”Hva er det som gjør det rolig?” 
Elev C: ”Det er vel kanskje det at du ser at ho slapper av.” 
Intervjuer: ”Hva med komposisjonen i bildet?” 



 55

Elev C: ”Ja, jeg synes det virker avslappende. 
Det at ikke alt sammen er klina inn til et  

hjørne liksom. Det er der spredt rundt. Ikke alt for voldsomt med ting og tang. 
Så, det  

synes jeg er greit. 
Intervjuer: ”Synes du stilen, hvor hun har malt det, eller hvor hun er fra, er 

viktig å  
vite? 
Elev C: ”Nei (liten latter). Det synes jeg ikke.” 

 

Denne eleven viser gjennom samtalen lite interesse for faget. ”Jeg har ikke bruk for 

det seinere”, sier hun blant annet. ”Jeg har ikke bruk for å lære hvordan søyler de 

hadde i det tempelet og sånn liksom.” Hun har da også i liten grad tilegnet seg 

kunnskap om kunsthistoriespråket. Det er svært få kunstfaglige begreper å spore i 

hennes beskrivelse. Hun er samtidig klar over at hun ikke bruker læreboken til Pharo 

og Sagstad som utgangspunkt for sin fremstilling. Hennes beskrivelse er uten særlig 

tilknytning til kunst- og kulturhistoriefaget, verken når det gjelder kunstverkets 

historiske eller estetiske dimensjon. De ord hun bruker bygger i liten grad på 

kunstfaglig kompetanse.  

 

 Fjerde beskrivelse 

Intervjuer: ”Jeg har lyst til å trekke frem ett bilde.” 
Elev D: ”Blått interiør.” 

Intervjuer: ”Ja. Hva ville du sagt om det bildet 
dersom du fikk det til muntlig?” 

Elev D: ”Ja, selvfølgelig at Harriet Backer har, er kunstneren, og at det heter 
Blått 

interiør, og at det er, det er på en måte…, det er jo ganske realistisk.  
Intervjuer: ”Du vil tid- og stilfeste det.” 
Elev D: ”Ja, og at det er ganske, det er blått interiør, at det er ganske mange 

blåtoner  
da. Det er det. Det er ei som syr borte  ved vinduet. Altså, det er jo sånn det 

var.  
Harriet Backer var jo i Paris, så, ja…”  

 

Denne eleven viser stor interesse for faget gjennom hele intervjuet. Uten for store 

forventninger på forhånd, sier hun at hun har opplevd at faget er blitt noe helt annet. 

”Det er kjempeinteressant å lese om alle templene og søylene og sånn. Det er jo ting 

du får bruk for når du er ute og reiser…” Hennes beskrivelse viser en stor grad av 

faktakunnskap. Hun legger vekt på de ytre fakta omkring bildet, som kunstner, stil, 
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tid, men knytter også noen kunstfaglige begreper til en kort formal-estetisk 

beskrivelse. Senere i samtalen sier hun at kunstverk gjenspeiler hvordan virkeligheten 

var den gang kunstverket ble skapt. Hennes historieforståelse er her i tråd med 

lærebokforfatterne Pharo og Sagstads, det er en forståelse som bygges opp omkring 

sammenhengen mellom ”tidsånden” den gang da kunstverket ble skapt og 

kunstverkets formal-estetiske særtrekk slik de ble oppfattet av datidens publikum 

(Støa 2000: 39). Slik former tiden kunsten,  og kunstverket blir representativt for  den 

tiden da det ble skapt. Slik blir kunstverk sett på som menneskenes ”speil”, som et 

visuelt uttrykk  ut fra den tiden det ble skapt. Denne eleven synes da heller ikke å se 

noen forbindelse mellom bildets form og uttrykk og hennes egen virkelighet.  

Hennes oppfatning kan føres tilbake til kunsthistorisk forskning på 

positivistisk grunnlag, som en slags allmenn ”objektiv” faktakunnskap. Hennes 

historieforståelse synes samtidig å være bygget opp omkring et historisk 

begynnelsespunkt og historien som en utviklingshistorie. Denne eleven, som synes å 

være en elev som i stor grad mestrer å lære seg kognitiv kunnskap ut fra det å lese 

eller lytte til andres ord, reproduserer lærebokforfatternes syn på kunnskap om kunst, 

som språket om kunsten. Lærerens undervisning synes ikke å ha nyansert denne 

forståelsen av kunnskapsbegrepet knyttet til  kunnskap om kunst. 

Eleven gjenforteller ytre karakteristiska i bildet, som går på det historiske 

aspekt og formal-estetiske egenskaper, uten å knytte bildets handling til sin egen 

person eller egne erfaringer. Hennes fremstilling preges av ren kognitiv kunnskap i 

faget, og hun er trolig en elev med riktig gode karakterer. Men det er en begrenset 

form for kunnskap som honoreres med denne karakteren. 

I elevenes beskrivelser ovenfor ligger det en reell fare for at tanken på muntlig 

eksamen har styrt deres omtale av bildet. Vi valgte likevel denne tilknytningen i vår 

måte å stille spørsmålet på, fordi intervjuene ble gjennomført bare få dager før en slik 

eksamen ble bekjentgjort. Hvorvidt dette har ført til beskrivelser av en bestemt 

karakter, fremgår ikke her. I alle kvalitative undersøkelser av denne karakter ligger 

faren for at informantene svarer det de ”tror” intervjueren vil høre.  Beskrivelsene 

samsvarer i stor grad med svar vi har fått ut fra spørsmålene i intervjuguiden, når det 

gjelder elevenes forståelse av kunnskap om kunst og kultur. Det er lite som tyder på at 

elevene ser noen forskjeller mellom den kunnskap som honoreres med gode 

karakterer til muntlig, og den kunnskap de anser som mest verdifull for egen del.  
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Oppsummering 
Kunst- og kulturhistoriefaget synes å ha mye av sin opprinnelse i universitetsfaget 

kunsthistorie. Innenfor denne fagtradisjonen med lange vitenskapelige røtter, finnes 

ulike synsvinkler, fra positivistiske teorier som bygger på klassisistisk-humanistiske 

vitenskapsideal, til teorier som bygger på forholdet mellom kunstverk og betrakter, 

det vi kaller opplevelses- og respesjonsteorier. Jeg har tidligere vist at sistnevnte 

vitenskapsideal er forenlig med et mangfoldig syn på læring overført til 

skolekonteksten. Håbergs fremstilling er den som befinner seg nærmest et slikt syn.   

Jeg har også vist at læreplan for kunst- og kulturhistoriefaget faktisk åpner opp for et 

slikt mangfoldig læringssyn.  

 Det synes likevel å være en tendens til at undervisningen i stor grad fokuserer 

på vurdering av kognitiv kunnskap. Lærerne trekker ut fakta av begge lærebøkene, og 

det er kjennskap til dette som blir målt på prøvene. Slik sett blir kunst- og 

kulturhistorie ett av mange teorifag som elevene ved en studieretning som også er 

rettet mot yrkesfag, må slite med fordi det er en type ”abstrakt” kunnskap som kan 

føles fjernt fra personlige interesser og yrkesplaner. (Knain 2002). Men kunnskaper i 

faget er så mye mer. Det burde det være også for elevene. 

Læreboken synes å bli brukt i stor grad. Det er også mye som tyder på at 

elevenes forståelse av kunnskap i faget er avhengig av hvilken lærebok de har brukt. 

Selv om deres beskrivelser av et kunstverk i stor grad er knyttet til kognitive 

kunnskaper, til kunnskaper som blir etterspurt på prøver, hører vi også 

lærebokforfatterens ”stemme” i deres beskrivelse. Det gir læreboken en større 

betydning for elevenes kunnskaper enn det lærerne synes å tro. Valg av lærebok i 

faget kan dermed bli viktig for å få utnyttet læringspotensialet i kunnskap om kunst.  

 Vår undersøkelse peker på at kunst- og kulturhistoriefaget ikke har maktet i 

synlig grad å knytte kunnskap i faget til elevenes kulturelle ståsted, til deres egen 

livsverden. I følge Staffan Sellander har dette sammenheng med hva vi legger vekt på 

i undervisningen. Han har satt opp følgende figur som viser noe av dette17: 

 

 

 

 

                                                           
17 Figuren er hentet fra en forelesning Selander holdt ved Høgskolen i Vestfold, 20.11.00.  
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Generell  

kunnskap 
   Bedömning    Teoretiske modeller 
   Överblick    Förklaringar 
   Sammanhang    (Nivå III) 
   (Nivå II) 

Livs-                 
Vetenskaplig 
 värld                   
värld 
   Uträtta     Enskilda 
   praktiska    fakta  
   göromål    (Nivå I) 
   (Nivå I) 

Detalj- 
kunskap 

 

Vi kjenner igjen erfaringer fra vår undersøkelse i figuren, og kan ut fra dette si at 

hovedvekten på elevenes kunnskap i faget ligger innenfor det Selander kaller ”den 

vitenskapelige verden”. Håbergs fremstilling formidler i stor grad kunnskap knyttet til 

det Sellander betegner som “livsverdenen”. Det som imidlertid mangler i stor grad i 

begge lærebøkenes fremstillinger, er fagets tilknytning til estetisk praksis, og da først 

og fremst elevenes egne estetiske praksis. Faget synes å ha blitt et mer historisk fag 

med vekt på historisk estetisk praksis, enn et fag som også har en estetisk vinkling 

mot nåtidig praksis og forståelse. Det å ”uträtta praktiska göromål” handler om å være 

aktiv i læringssituasjonene her og nå. Et slikt  perspektiv synes i stor grad å være 

fraværende, med unntak av klasse 4, der også svarene jeg har fått synes å peke i 

retning av et noe bredere kunnskapsbegrep hos elevene. For alle klassene gjelder 

imidlertid at den kunnskap de har tilegnet seg befinner seg innenfor skolens 

kontekstuelle ramme. Det er få tegn som tyder på brudd fra denne rammen. 

Skolekunnskap og livskunnskap synes også i dette faget å være vanskelig å forene.  

Til nå har vi i liten grad berørt den interaksjon som skjer i selve klasserommet. 

I hvilken grad kan dialog i et sosiokulturelt perspektiv ha betydning for kunnskap om 

kunst? Hvordan kommer dette til uttrykk i det Sigrun Gudmundsdottir 

(Gudmundsdottir 1998) beskriver som pedagogiske tekster på tre nivå, primærtekster, 

sekundærtekster og tertiærtekster i selve klasserommet? Dette vil jeg drøfte nærmere 

ut fra observasjoner jeg har gjort i et klasserom. 
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EN KLASSEROMSSTUDIE 
Innledning 
I intervu-undersøkelsen har jeg snakket med elever om deres bruk av læreboken, om 

deres forståelse av kunnskap i faget kunst- og kulturhistorie, og hvilken betydning de 

mener lærerens formidling har for den læring som finner sted. Elevene synes i noen 

grad å knytte kunnskap i faget til noe de har bruk for i sin egen nåtid og fremtid, men 

de har problemer med å gi uttrykk for hva dette innebærer av eventuelle endringer i 

praksis. Det elevene lærer i faget synes i stor grad å befinne seg innenfor rammene av 

skolekonteksten. Kunnskapen domineres av begrepsinnlæring, og dialogperspektivet 

synes i stor grad å være fraværende. Kunst- og kulturhistorie er blitt et nytt puggefag, 

men tilsynelatende et puggefag elevene forholder seg positivt til. I stor grad synes det 

å være fagets visuelle karakter som kanskje har gjort innlæring av fakta enklere og 

mer lystbetont enn de forventet. Lærebokens tekst og undervisningen er fylt av bilder. 

De fungerer som illustrasjoner og beskriver begreper, ikke med ord, men ved hjelp av 

visuelle virkemidler. Elevene lærer å se etter forklaringer på begreper i bildene. 

Bildene har en funksjon, men har de en estetisk funksjon?  

Resultatene av den kvalitative intervju-undersøkelsen peker i en bestemt 

retning. For disse elevene utdyper bildene teksten og teksten forteller hva de skal 

legge merke til i bildene. For elevene er bildene bilder av noe. De lærer å anvende 

begreper på det de ser bildene som, enten det er en bygning, en skulptur eller et 

maleri. I grove trekk lærer de å sette begreper på det som blir ansett som kunst i vår 

vestlige kultur. I følge Danbolt (Danbolt 1999) er dette ikke så enkelt som det kan 

høres ut som:  

 

Vi kan se en altertavle som en altertavle, men vi kan også se den som et 
kunstverk. Og det er ikke det samme, selv om verket er det samme. Men når 
det gjelder kunst, er problemet større enn s om så, for kunst er ikke bare et noe 
– det er et noe som stadig forandrer seg. For det er ikke et  lukket begrep som 
tre og eple, hare og kanin, men et åpent begrep. Derfor er det mange 
oppfatninger av hva kunst er. Og til hver av disse oppfatningene svarer det et 
spesielt blikk som åpner for visse aspekter ved kunstverket, og som lukker for 
andre (Op.cit. 17). 
 

I undersøkelsen som følger er det noe av det Danbolt peker på her som står i fokus: 

Hvilke blikk lærer elevene på grunnkurs formgivning i den videregående skole å 
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anvende i møte med kunst? Hva sier dette om den kunnskap de sitter igjen med i 

faget? 

Jeg har her valgt å  ta utgangspunkt i det som blir sagt og gjort i en klassens 

pedagogiske praksis. Jeg tar her utgangspunkt i undervisningen som en komplisert 

teksttolknings-prosess, og har prøvd å se og lytte til noe av det som skjer i  

klasserommet. Min hovedintensjon har vært å synliggjøre noen hovedtrekk ved den 

formidling av kunnskap som finner sted i praksis. Kan det som foregår i klasserommet 

bidra til ny innsikt i hva elevene lærer i faget? De ulike stemmenes tilstedeværelse i 

læringsprosessen, enten de er klart uttrykte eller bare så vidt hørbare, er viktig for å 

forstå læring, ikke bare som et individuelt, men også som et sosialt fenomen. En 

bevisstgjøring omkring disse ulike stemmene som eksisterer i 

undervisningssituasjonen, er viktig ikke minst for å bli bevisst ens egen stemme og 

egen deltakelse i læringskulturen. Det er en nær sammenheng mellom sosial praksis, 

hvordan vi ser og uttrykker det vi ser, og den kunnskap vi sitter igjen med i faget.  

Klasserommet kan betraktes som en mer eller mindre lukket læringsarena. 

Klasserommet er, slik Torlaug Løkensgard Hoel beskriver det i artikkelen Læring og 

sosial praksis i klasserommet (Hoel i Klette [red.] 1998):      

i seg sjøl (er) mangedimensjonalt på den måten at hendingar, situasjonar og 
prosessar kontinuerleg grip over i kvarandre. Å ta utgangspunkt i læring 
inneber å fokusere på eleven som sentral aktør i eit bestemt sosiokulturelt 
fellesskap. Ein analyse av elevane si læring vil ut frå dette måtte trekke inn 
ulike kontekstar som læringa er knytt til – i praksis vil ein måtte gjere eit utval 
av desse – og også prøve å fange opp dynamikken i samspelet mellom  elev og 
kontekst (Hoel i Klette [red.] 1998:  117). 

 

Et sentralt poeng for Hoel er at elevenes læring er forbundet med det å kjenne til, og å 

handle i samsvar med, en lokal læringskultur. På den måten blir elevene en del av 

kulturen, og lærer å tilpasse seg denne. Det er i hovedsak dette jeg vil drøfte nærmere 

i det følgende: 

- Hvilke blikk på kunst lærer elevene å anvende?  
- Hvilke mekanismer, hvilken læringskultur, blir synliggjort i selve 

undervisnings-forløpet?  
 

En kort presentasjon  
Jeg har vært til stede som observatør, med båndopptaker og notatblokk, i 

grunnkursklassen til lærer A i  fem undervisningsøkter i løpet av høsten 2002. Det er i 

alt seks grunnkursklasser med formgivning ved denne skolen. De bruker læreboken til 
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Pharo og Sagstad. Fem forskjellige lærere underviser i kunst- og kulturhistorie, og 

lærerne har lagt opp til et utstrakt samarbeid ved denne skolen. De har allerede ved 

skoleårets begynnelse laget en plan for hele skoleåret, der tema som skal gjennomgås 

fra uke til uke er satt opp, med tilhørende sider som elevene skal lese og arbeide med. 

Prøvene er også satt opp til fastsatt tid i planen. Alle klassene får samme prøve, noe 

som betyr at prøven blir lagt til samme timer, uavhengig av om elevene har kunst- og 

kulturhistorie på timeplanen eller ikke den dagen. ”Vi legger prøvene fortrinnsvis til 

timer der elevene har studieretningsfag”, sier læreren. Lærerne fordeler arbeidet med 

å lage oppgaver, resymé av brødteksten i læreboken og prøver. Prøvene blir rettet av 

den lærer som har klassen, men noen få prøver fra hver klasse blir valgt ut til en 

dobbeltkontroll, der lærerne retter prøver fra hverandres klasser, og samordener 

karakterene. ”For oss er det viktig at vi er mest mulig like i vår bedømming og vår 

undervisning. Dette mener vi igjen er en kvalitetssikring overfor elevene”, sier 

læreren.  

Klassen består av ni jenter og to gutter. Hver undervisningsøkt varer i 90 

minutter uten pause, og observasjonene startet relativt tidlig i skoleåret. I følge 

læreren har klassen vært igjennom ett emne før jeg kommer inn, den greske antikken. 

Undervisningen knyttet til dette emnet har, ifølge læreren, vært preget av sterk 

lærerstyring. Hun har gjennomgått lærestoffet, med utgangspunkt i lærebokens 

fremstilling, og ved hjelp av lysbilder med tilhørende ”foredrag”. En prøve i dette 

emnet er gjennomført, og elevene får igjen denne andre uken jeg er til stede. Svarene 

blir da  gjennomgått felles i klassen, der hver elev får lese ett spørsmål og svar høyt 

for de andre elevene. Billedstoffet blir også repetert i forbindelse med denne 

gjennomgangen. Karakterene som blir gitt er utregnet med desimaler, og elevene blir 

oppfordret til selv å kontrollere om svarene er rette eller gale, og å sjekke at 

utregningen til karakteren stemmer. Her kan en tiendedel være av betydning for den 

endelige karakteren, sier læreren. Prøven er en ren kunnskapsprøve, der det å huske, 

gjenkjenne ut fra illustrasjoner, og forklare betydningen av begreper, er avgjørende 

for det resultatet elevene har oppnådd. 

Læreren gir overfor meg uttrykk for frustrasjon over at undervisningen til nå i 

stor grad har vært så lærerstyrt. Hun har lang erfaring med undervisning i faget, og 

underviser både på grunnkurs og på VkI. ”Vi er jo så flinke til å prate. Vi har jo så 

mye å fortelle”, sier hun, med en undertone av selvkritikk. ”Det blir mye bedre på 

VkI.”  



 62

Lærerne ved skolen kan med den arbeidsformen de innledningsvis legger opp 

til, ha lagt noen føringer for innlæringsmål i faget. Disse føringene synes å ha en sterk 

vinkling rettet mot kognitiv kunnskap. Elevens møte med faget kunst- og 

kulturhistorie beskrives da også slik av en elev: ”Kunst- og kulturhistoriefaget er jo et 

puggefag.” Er dette en karakteristikk som forblir knyttet til faget videre utover i 

halvåret? 

 

1. dag i klassen 
Læreren starter timen med å si: ”Alle lærerne ved vår skole blir nemlig kurset i det 

som kalles samarbeidslæring, og erfaringer fra dette vil jeg nå prøve ut i klassen, nå 

når dere skal arbeide med romersk antikk.” Ideen bak samarbeidslæring går i korte 

trekk ut på at elevene selv skal aktiviseres. De blir tildelt en stor grad av 

medbestemmelsesrett i valg av arbeidsmetoder når de arbeider med et emne. Lærerens 

”stemme” skal i liten grad være hørbar. Det avsettes samtidig lite tid (på skolen) til 

selve arbeidet. Her er det viktig å komme fort i gang, ikke velge for omfattende 

arbeidsmetoder, og ikke starte for vidtgående diskusjoner. Det endelige resultat, som 

hver gruppe kommer frem til, skal kunne presenteres i, og aktivisere en samlet klasse.  

Lærer A starter med å beskrive hva samarbeidslæring innebærer, nevner tema 

for oppgaven, og deler deretter ut en tekst på 3 sider til alle. Hver elev får tildelt et tall 

(1-2-3) og slik dannes tre vilkårlige grupper. Hver gruppe skal lese 1/3 av den totale 

teksten. Så kan de selv velge hvordan de vil arbeide frem mot en presentasjon for 

medelevene. Før elevene har fått satt seg sammen i gruppene spør læreren om de 

ønsker å se litt av en film hun har om ”romersk antikk”.  Noen nikker, og alle ser på 

filmen helt til læreren velger å stoppe, og elevene kan gå tilbake til klasserommet. Til 

nå har aktivitetene i stor grad vært lærerstyrt. Elevene har lyttet og sett. De har ikke 

kommet med spørsmål relatert til stoffet, og de har ikke snakket sammen. 

Prosjektet som lærerne ved denne skolen ønsker å prøve ut i kunst- og 

kulturhistoriefaget, gir elevene mulighet til å skape sin egen læringssituasjon og sin 

egen læringspraksis. De må tilegne seg kunnskap delvis på egen hånd, men får også 

hjelp av stikkord/sammendrag som de har fått utlevert. Det er åpnet opp for en 

mulighet til å bruke kunnskapen i sammenhenger med valgfrihet og egenkontroll. 

Elevene samler seg raskt i gruppene og starter samtalen seg imellom. De snakker lavt 

sammen (dett er en meget disiplinert gjeng), og de fleste gruppene synes å komme 
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frem til arbeidsform ganske snart. De snakker så lavt at lydbåndopptakeren ikke klarer 

å fange opp det de sier til hverandre, men jeg går litt rundt sammen med læreren og 

lytter til måten de snakker sammen på. Gruppe 1 arbeider lenge med idéstadiet. De 

har ønsker som varierer fra spørrekonkurranse til det å lage videofilm. De virker svært 

engasjert, men blir ikke enige om arbeidsmåte.  

Diskusjonene ender mot slutten av timen med at elevene i denne gruppen tar 

en loddtrekning for å komme videre. De har valgt en god metode for konfliktløsning, 

mens den faglige diskusjonen er kommet mer i bakgrunnen. De andre gruppene synes 

relativt raskt å ha kommet frem til en arbeidsmåte. I gruppe 2 går elevene deretter 

raskt tilbake til plassene sine og starter å arbeide individuelt. I gruppe 3 sitter gruppen 

samlet og utarbeider en felles løsning.  

Jeg vil i det følgende gå litt nærmere inn på hva den enkelte gruppen 

presenterer den påfølgende uken. Det vil kunne fortelle mer om den talte dialog, eller 

det Gudmundsdottir kaller tertiærteksene, de tekstene som elevene skaper, hva de sier 

eller gjør, ut fra den oppgaven de har fått.  

 

2. dag i klassen: Hvilke læringssituasjoner skaper elevene selv? 
Uken etter er jeg tilbake i klasserommet. Elevene skal nå presentere det de har gjort 

for hverandre. Det foregår først en del hektisk aktivitet rundt bordene. Læreren har 

åpnet for mulighet til å sluttføre arbeidet i gruppene, og alle virker opptatt med dette. 

Etter en stund gir læreren klarsignal, og første gruppe kan begynne. 

 Jeg vil i det følgende presentere utdrag fra de tre gruppenes presentasjoner, 

som alle er valgt ut med henblikk på å gi et inntrykk av presentasjonen som helhet. 

Det som blir sagt er gjengitt ordrett og i den form det blir uttalt.  

Gruppe 1 har laget oppgaver til en spørrekonkurranse i klassen, der de to andre 

gruppene danner to lag. Slik forløper deler av denne konkurransen: 

 
Elev A: Skal jeg begynne? O'key, da. Når flyttet etruskerne til Italia? 

a. 700-500 f. Kr. 
b. 1100-300 f. Kr. 
c. 320-300 f. Kr. 
d. 300-100 f. Kr. 

En elev svarer: a. 
Elev A: Riktig. 
Lærer: Skal gruppene nå legge vekk notater? 
Elevene på gruppe 1: Ja, kom igjen nå, ikke noe tull (litt forvirring her). 
Lærer: Alle notater og bøker må snus. Skriver dere poeng på tavla eller? 
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Elev A: Nummer 2: Hva ble skulpturene laget av? 
a. bronse 
b. marmor 
c. terrakotta 
d. stein 

      Elev A: Ja? 
      En elev svarer: c. 
      Elev A: Riktig. 3: Når ble Roma grunnlagt? 

a. 734 f.Kr. 
b. 530 f.Kr. 
c. 970 f.Kr. 
d. 350 f.Kr. 

      To elever svarer nesten samtidig: a. 
      Elev A: Riktig. (Litt forvirring her. Hvem sa ”a” først?) 
      Elev B: 4: Hva var det romersk antikk-teaterets grunnform? (Eleven har noe 
problemer  

      med å uttale ordene han har skrevet på arket.) 
a. sirkel 
b. oval 
c. rektangel 
d. kvadrat 

      En elev sier: romerske?… 
      Elev B: Romerske antikkteaterets grunnform. 
      Elev A: 3 minutter (latter). 
      (Elevene snakker litt seg imellom, og svaret blir uklart. Er det sirkel eller oval?) 
      Elev A: Hvilken keiser begynte byggingen av Collosseum, og hvilket år? 

a. Keiser Nero (Her stusser elev A, men får hjelp av elev B til uttalen.) 
      Elev B: Keiser Nero, 69 f. Kr. 

b.   Augustus, 31 f.Kr. 
c. Keiser Caesar, 8 f. Kr. 
d. Keiser Vespasian (nøler noe her med uttalen) 80 f. Kr. 

      En elev svarer: b. 
      Elev B: Feil (latter) 
      En annen elev svarer: c 
      Elev A: Feil, feil, feil. 
      En tredje elev svarer: a tenker jeg.  
      Elev A: Ja, det er riktig. 
      (Litt forvirring igjen. Hvem sa ”a” først?) 
 
Slik fortsetter de å stille spørsmål med fire alternative svar. De ler og prater, og 

stemningen rundt bordene er lett og ledig. Noen har problemer med å uttale ordene 

som er skrevet, men de får hjelp av andre. Det synes å ligge lite prestisje i å finne det 

rette svar. Hver og en har mulighet til å velge et svar, og det virker ikke som om det er 

så viktig hvorvidt de svarer rett eller galt. Mange svarer da også, slik at det noen 

ganger er vanskelig å finne ut hvem som svarer hva, og hvem som svarer  riktig først. 

Poengsettingen blir dermed noe tilfeldig, men den synes å være av mindre betydning.  
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Bruk av kunstfaglige begreper er det sentrale her, og spørsmålene kan mer 

sammenlignes med en lek enn med en konkurranse. Her finnes det ingen vinnere eller 

tapere, selv om det finnes bare riktige og gale svar. Gjennom leken frigjøres elevene 

fra den regelbundne adferd de til nå har lært innenfor den videregående skolen som 

kontekst. De blir kjent med hverandre, og blir mer fortrolige med fagbegreper. 

Samtidig gir denne leken trening i sosiale samværsregler. Det settes opp enkle regler 

for spillet som de fleste kan føle seg fortrolige med. Ikke bare medelever, men  også 

læreren griper noen ganger inn og hjelper til med dette. Det kreves også stor 

konsentrasjon fra medelevens side for å kunne huske de ulike alternativene, som bare 

blir lest opp en gang. Mange synes å mestre dette, og store deler av klassen er aktive 

deltakere.  

Det har her foregått det Vygotskij kaller en form for sosial mediering av 

individuell læring, slik Dysthe beskriver det (Dysthe 2001: 51). Den preges av 

”intensiv interaksjon, rask tilbakemelding, personleg og situasjonstilpassa rettleiing 

og oppmuntring” (Ibid.). Det må likevel stilles spørsmål ved om det her foregår aktiv 

deltaking. Det bør i så fall også innebære at elevene gis mulighet til å forklare, 

reflektere og foreslå andre løsninger, fremfor å  presentere ”riktige” svar. Den leken 

som elevene presenterer fører først og fremst til sosial læring, men faglig er den 

begrenset til innlæring av kunstfaglige begreper og enkelte historiske fakta. Den 

arbeidsformen denne elevgruppen har valgt fører i liten grad til kreativitet og aktiv 

kunnskapskonstruksjon i klassen.  

Før neste gruppe har gjort seg klar, ber læreren elevene om å være 

oppmerksomme på det som står i halvårsplanen de har fått utdelt. Alt som har med 

romersk antikk er lekse disse to ukene, selv om undervisningen er annerledes enn den 

har vært tidligere. Fredag18 vil alle grunnkursklassene få en prøve. Dere må da ha lest 

alt som står i læreboken om romersk antikk, sier læreren.  

Gruppe 2 har også laget spørsmål. Spørsmålene er kopiert opp til de to andre 

gruppene, og gruppene blir bedt om å besvare dem skriftlig i løpet av ca. 10 minutter. 

Gruppe 2 sier at elever i én og samme gruppe gjerne må samarbeide, og dette fører til 

stille prat. (Klassen kommer utrolig fort til ro igjen etter den første presentasjonen, der 

aktiviteten var stor.) Da tiden er ute, gjennomgår gruppe 2 svarene på følgende måte:  

 

                                                           
18 Denne klassen har kunst- og kulturhistorie på mandagene. 
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Elev C: Hva er et podium? Det er en forhøyning. Hva er en fasade? Det er et 
ansikt. Hva betyr oculus? Det er øye. Og mosaikk, det er små stykker av stein 
eller glass som er satt sammen til et bilde eller ornament. 
 

Svarene blir gjennomgått i et hurtig tempo. De er korte, og blir lest opp av elevene 

etter tur. Her gjelder det å henge med! Ingen spørsmål blir stilt, og ingen diskusjoner 

oppstår omkring svarene. Svarene er hentet direkte ut fra lærebokens fremstilling, 

men ofte også en kortversjon av denne igjen. Forståelsesproblemer kan dermed 

oppstå, slik tilfelle er både ved forenklinger som ”podium=forhøyning” og 

”oculus=øye”, og ved at metaforbruk, som ”fasade=ansikt”, ikke blir belyst.  

Oppgaveløsningen i seg selv utløser en dialogisk situasjon, men gruppe 2 har i 

liten grad utover dette utnyttet det sosiale aspektet ved klasseromskulturen. Dialogen 

befinner seg innenfor hver enkelt gruppe og stopper opp her. Under gjennomgang av 

svarene er det dialogiske aspekt ikke synlig.  Gruppe 2 står samtidig, og kanskje 

nettopp derfor, i fare for å formidle en begrenset forståelse av kunstfaglige begreper. 

Det har foregått en læring i meget begrenset forstand. 

Oppgavearkene blir samlet inn etter at alle svarene er lest opp, og en fra 

Gruppe 2 teller raskt igjennom hvor mange riktige svar de andre to gruppene har fått. 

Elev D sier: ”O'key, det var gruppe 3 som vant.” Utsagnet utløser litt spredt latter i 

klassen, og en elev sier: ”Dette var vanskelig.” Hva som var vanskelig, arbeidsmåten 

eller spørsmålene, forblir usagt. Det eleven sier blir heller ikke ført videre i en 

diskusjon.  

Gruppe 3 kommer frem, og gjør seg klar. De har med lærebok, egne notater, 

noen egenproduserte tegninger og ark til utdeling. Elev E  begynner: 

 
Nå skal jeg fortelle litt om Trajansøylen. Den er fra ca. 112 e.Kr. og den viser 
scener fra keiser Trajans to dakerkriger. Den er som en tegneserie. Den er 
rund, så går bildene rundt oppover sånn. (Viser med hånden i luften.) Og så er 
det rytterstatuen. Den står på Capitolplassen i Roma. Den er i bronse. Den 
viser Marcus Aurelius. Det er den eneste rytterstatuen som er bevart fra 
antikken. Og Marcus regjerte fra 168 til 180 e.Kr. Den eneste grunnen til at 
den rytterstauten fikk stå, er at dem trudde det var keiser Konstantin den store, 
han som gjorde kristendommen til lovlig religion i Romerriket. Det fant dem 
da ut etter hvert at det ikke var. Så skal jeg lese litt om tre av de fire hestene 
fra Markuskirken. I Markuskirken i Venezia står det fire hester. Skulpturen var 
opprinnelig av forgylt bronse, og korsfarerne fra det fjerde korstoget i 1204 
stjal den fra Konstantinopel. (Hun har litt problemer med å lese 
Konstantinopel.) Det sies at hestene ble brakt dit fra Roma i sin tid. Da 
Napoleon inntok Venezia i 1797, tok han med seg skulpturen til Paris. 
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Slik fortsetter denne gruppen å fortelle/gjengi lærebokens fremstilling. Noen ganger 

viser de til egne tegninger som illustrerer teksten. Denne gruppen har også i sin 

oppgave en liste med begreper. Disse begrepene blir presentert og forklart kort av elev 

F. Deretter stiller hun tre spørsmål til resten av klassen: 

 
Hva betyr martyr? (Flere elever svarer i munnen på hverandre. Det blir litt 
diskusjon frem og tilbake i klassen, om hvem som har svart riktig først.) 
Hvor har vi funnet romerske veggmalerier? (Her kan ingen svare, og hun må 
her lese opp sitt eget svar.) 
Er det noen som kan fortelle om Trajansøylen? (En elev forteller.) 

 
Til slutt deler gruppen ut et ark med svar på ordforklaringer.19 

 Denne gruppen har valgt tre forskjellige arbeidsformer i sin presentasjon. 

Kanskje har heller ikke disse elevene blitt enige om hvilken metode de skal arbeide 

med. I stedet for å trekke lodd, slik vi så at gruppe 1 gjorde, har de fordelt oppgaven 

seg imellom og løst den ut fra eget ønske. Kanskje har de blitt enige om at variasjon 

kan være bra i en innlæringsfase. Svar på dette får vi ikke. Det som vi vel kan si er 

hovedinntrykket her, er liten grad av elevaktivitet innbakt i presentasjonen. Elevene er 

passive tilhørere, og i den grad det blir stilt spørsmål, befinner svarene seg i den 

foregående ”forelesning”.  

Prosjektet avsluttes med at læreren oppsummerer på følgende måte: 

 

Nå har dere gjort det på litt forskjellige måter. Den siste gruppa holdt på en 
måte en type forelesning før de stilte spørsmålene, og noen noterte da veldig 
ivrig for å kunne svare på spørsmåla. Dem to første gruppene delte ut spørsmål 
med en gang, og det kan være helt greit det, for da lurer dere på hva som er 
svara. Dere jobber med en spørsmålsrekke og så vet dere ikke svara, men så 
gir vi svara etterpå. Så da når jeg tenker over hva dere har gjort i dag, så har 
dere hatt spørsmål og svar, og så har dere hatt en sånn forelesning med litt 
informasjon og utdeling etterpå. Så det er vel sånn vi har jobba. Hadde vi hatt 
litt bedre tid i dag, så skulle jeg vist dere lysbildene som hører til dette 
kapittelet eller den leksa. Det rekker vi ikke, så det jeg håper på er at dere tar 
all den informasjonen dere har fått av hverandre, alle spørsmål, alt sammen, 
leser, svarer hjemme, gjerne fortsetter å jobbe litt i gruppene, spør hverandre, 
hva betyr det og hvordan er det, og så sier jeg lykke til på prøva som er til 
fredag. 

 
Samarbeidslæring er en metode som først og fremst fokuserer på sosiokulturelle 

aspekter ved læringsmiljøet. Slik det fremgår av den praksis som her er satt i gang av 

                                                           
19 Side 3 av de arkene læreren har delt ut inneholder nederst 25 kunstfaglige begreper, med følgende 
overskrift: ”Du må kunne forklare disse ordene/faguttrykkene:” 
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læreren, synes det imidlertid i liten grad å ha ført til at elevene har valgt ulike 

læringsmetoder som innebærer dialogisk tenkning. Det har foregått ulike former for 

gruppearbeid, og vi kan anta at klassens elever har kommet hverandre nærmere som 

individer i løpet av disse to ukene. Læringsmiljøet er viktig med tanke på 

kunnskapens kulturelle kontekst. Dysthe sier det slik: 

 

Kunnskap eksisterer aldri i et vakuum, han er alltid ”situert”, det vil seie at 
kunnskapen er innfiltra i ein historisk og kulturell kontekst. Det same gjeld 
språket som kunnskapen kjem til uttrykk gjennom (Dysthe 2001:  36). 

 
De har også fått verdifull trening i å bruke kunstfaglige begreper. Det spørs likevel 

om samarbeidslæring, slik det har fungert i dette tilfelle, har bidratt til at nye sider ved 

fagets læringspotensiale er kommet til syne og utnyttet. Dette vil bli drøftet nærmere 

nedenfor. 

 

De neste dagene i klassen 
Prøven som etterfølger perioden med samarbeidslæring er bygget over samme lest 

som den første prøven elevene har hatt. Spørsmålene dreier seg i stor grad om 

begrepsinnlæring. De må også skrive noe om visuelle forskjeller og likheter mellom 

de ulike periodene. Resultatene fra denne prøvene viser en gjennomsnittlig nedgang i 

karakterene, noe elevene selvsagt ikke er fornøyd med. De ønsker jo primært gode 

karakterer! Derfor ber flere av dem også om at læreren går tilbake til tidligere 

undervisningsform. De ønsker mer ”lysbildeforedrag”, slik de fikk ved skoleårets 

begynnelse. 

Noen elever synes etter hvert å bli flinke til å knytte kunstfaglige begreper til 

det de ser på bildene. Læreren oppfordrer til diskusjoner, men diskusjonene dreier seg 

i stor grad om hva som er riktige eller gale svar på navngitte arkitektoniske deler, eller 

stiltrekk. På samme måte som læreboken ikke åpner for ulike synsvinkler, blir 

undervisningen bygget opp omkring begrepsinnlæring. Det de lærer kan 

karakteriseres som en ordliste knyttet til ulike stilarters visuelle uttrykk. Det er med 

andre ord verken historiske eller estetiske problemstillinger som blir fremhevet. Når 

en elev sier til meg at ”kunsthistorie, det er et puggefag”, stemmer det i stor grad med 

det inntrykket jeg får fra mine observasjoner.  

I hvor stor grad synes læreboken å være styrende for hvilke begreper elevene lærer? 

Følgende observasjon kan antyde et svar på dette spørsmålet. Læreren sier: 
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Da tenkte jeg  at dere skulle lese på side 103 til 110. Det er denne uka. Og jeg 
har noen spørsmål. Dem skal dere få etterpå. Men i hvert fall, så tenkte jeg at 
dere kunne ta en side og les gjennom dem og diskutere med sidemann eller en 
eller annen. Så hvis dere på første benk, starter med ”Gotikken” på side 103 og 
leser til og med ”Det gotiske ribbehvelvet”. Og så starter dere på side 105 og 
ned til 106. (…) Og så fortsetter vi med på s 107 ”Sengotisk skulptur” til 
”Gotikken brer seg til andre land”, og da tar alle dere tre det. Og så tar guttene 
”Gotikken brer seg til andre land” på side 109. Det er jo det siste. Har alle fått 
med seg hva dem skulle lese? Så leser dere hver for dere, og så når dere har 
lest hver for dere, så skal dere snakke sammen og prøve og finne ut hva som er 
viktig og hva dere på en måte vil vise til av materiale. Alle leser hvert sitt. 

 
Elevene får ca. 20 minutter på dette arbeidet. Mot slutten av timene får gruppene 

mulighet til å presentere emnet for sine medelever. De fleste gruppene benytter bilder, 

enten bilder som læreren tidligere har vist i sitt ”lysbildeforedrag”, noen benytter 

bildene fra læreboken. Gruppenes presentasjoner er i stor grad like, og jeg har her 

valgt ut en av dem. Setninger hentet direkte fra lærebokens fremstilling er her satt i 

kursiv: 

 
Vi skal snakke om en kirke. Katedralen i Chartres er høy, slank. Pilarene er 
like og står i rekke. Det gir en jevn bevegelse innover i rommet. 

Det store glassmaleriet som dere ser der er en stor bue. Der er to 
forskjellige tårn. Chartres-katedralen har alle kjennetegnene på høygotikken: 
like pilarer, gjennomgående skaft opp til hvelvet, firedelt ribbehvelv og en 
tredelt veggdisponering. Midtskipsveggen er delt i tre soner. Først er det 
nederst er arkaden, så følger en liten arkade, og øverst er det en rekke med 
store vinduer. 

Dette er grunnplanen til Chartres, og da ser dere at en innsnevring av 
tverrskipet samler midtpartiet. En slik utforming av rommet har en bestemt 
mening. All konsentrasjon skal vendes samme vei, opp mot høyalteret under 
krysset, der alterets sakrament blir løftet frem. 
Her er korkransen. Så er det buer, midtskip, og så er det apsis her. Det er tre 
portaltyper. Det var altså Dommedagsportalen. Det var bilder av hva som 
skulle skje på siste dagen. Og så var det en som het Mariaportalen. Det var 
bilde av Guds mor, da. Og Marias betydning ble større på 1100-tallet. Og den 
tredje portalen var Helgenportalen, og eller Martyrportalen. 

 
Vi ser at elevene her følger tekstens fremdrift i sin presentasjon, i tillegg til å hente 

setninger direkte fra teksten i sin egen presentasjon. Teksten virker i liten grad 

omarbeidet til egne ord, og det kan stilles spørsmål ved i hvor stor grad elevene 

forstår det de selv sier. De er likevel blitt flinke til å plassere begrepene på riktig sted i 

den gotiske katedralen Chartres egenartede byggestil. 
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Oppsummering 
Kunstverk som er avbildet i en lærebok i kunst- og kulturhistorie befinner seg 

innenfor en bestemt kontekst. De befinner seg innenfor en pedagogisk 

kommunikasjonskontekst. Hva dette innebærer er et hovedanliggende hos Basil 

Bernstein (Bernstein: 2000). Han dekonteks-tualiserer den pedagogiske 

kommunikasjon, og definerer ulike former for makt og kontrollmekanismer som 

finnes innebygd i den pedagogiske kontekst. Disse virker styrende for det som skjer i 

klasserommet, men har samtidig i seg et potensiale for endring. En bevisstgjøring 

rundt innrammingen av pedagogisert kunnskap, kan åpne for muligheter til å sprenge 

seg ut av disse rammene, etablere nye læringskulturer. Denne klasseromsstudien har 

vært et forsøk på å se nærmere på noen av de mekanismer som synes å eksistere i 

undervisningen i kunst- og kulturhistoriefaget på grunnkurs formgivning.  

Et eksempel på å forsøke og skape nye læringskulturer, kan være forsøk med 

samarbeidslæring som metode i teoretiske fag. Samarbeidslæring er utarbeidet som 

metode på bakgrunn av tanker om differensiering og aktiv elevmedvirkning, der 

elevene skal bevisstgjøres i eget læringsarbeid og oppøves i sosiale ferdigheter. Ved å 

delta aktivt, skal de i større grad kunne innvirke på egen læringsprosess, aktiviseres 

og bruke flere sider av seg selv20. Det refereres i denne sammenheng til Howard 

Gardeners kritikk av det tradisjonelle intelligensbegrepet. Ulvestad beskriver hans 

multiple intelligensteori21 på følgende måte: 

 

Gardener definerer mange av de egenskaper vi ellers kaller evner og talenter 
som intelligenser. Alt i alt opererer han med syv forskjellige typer: språklig, 
matematisk-logisk, visuell-romlig, musikalsk og kroppslig, samt to personlige 
intelligenser. Den intrapersonelle intelligensen er evnen til å forstå seg selv, 
mens den interpersonelle intelligensen  er  evnen til å forstå  andre  mennesker, 
og i ønsket omfang å manipulere  

 

med dem, på godt og vondt. Disse personlige intelligensene er sterkt kulturelt 
avhengig.  
(…) 
Mange psykologer er skeptiske til Gardeners teorier og Gardener selv 
innrømmer at teorien om de syv intelligenser ikke gir dekkende forklaringer på 
alt. Blant annet er begreper som sunn fornuft, originalitet og kreativitet ikke 

                                                           
20 Forklaringen på differensiering og samarbeidslæring er en omskrivning av forklaringer hentet fra et 
program lærernes ved skolen har fått utdelt i forbindelse med personalseminar, september, 2002. 
21 Hun henviser her til Howard Gardener: 1983, Frames of Mnd. The Theory of Multiple Intelligences, 
Basic Books, NY. 
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blant de syv intelligensene. Heller ikke klokskap eller visdom. Visdom 
befinner seg på et høyere nivå, mener Gardener (Ulvestad 2001: 58-59). 

 
I utforskning av kunnskap om kunst og kultur, vil begrepet fortrolighet være mer 

egnet enn visdom. Det Gardener kaller den mentale kapasiteten er samtidig relevant i 

forholdt til det som her omtales som elevers læringspotensiale.  Arbeidsmåten i bruk 

ved skolen jeg har vært i kontakt med blir interessant ut fra dette. 

Samarbeidslæring kan sees på som et resultat av ønsket om mindre sprik 

mellom skoleverkets generelle innlæringsmål og den kunnskap elevene tilegner seg i 

skolefagene, både på yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger i den 

videregående skole. Samarbeidslæring kan også betraktes som en følge av fokusering  

på økende sprik mellom det elevene lærer på skolen og det de trenger å kunne når de 

skal utøve et yrke. Skolen har et uttrykt ønske om å gjøre noe med dette, endre ulike 

former for makt og kontrollmekanismer som finnes innebygd i den pedagogiske 

kontekst. Hva forteller mine observasjoner om graden av endringer? Mye tyder på at 

elevene i stor grad bruker den språklige del av intelligensen, og at de i begrenset 

omfang bruker sin mentale kapasitet, sitt læringspotensiale i klasserommet.  

Elevenes avhengighet av lærebokens tekst, kan tolkes på flere måter. 

Sannsynligheten for at de trekker med seg og kopierer gamle mønstre fra 10 år i 

grunnskolen, er stor. Det betyr at også ungdomskoletrinnene i stor grad preges av 

lærebøker i aktiv bruk. Elevenes første møte med faget var tradisjonelt lærer- og 

lærebokstyrt. Alle prøvene de har fått til nå, har også i stor grad vært relatert til 

teksten i læreboken. Samtidig er elevene delvis ukjente for hverandre. Det er deres 

første uker på en ny skole. Faget er også nytt, og de trenger å bli kjent med og lære 

seg spillereglene for den ”lokale læringskultur”, både ved skolen generelt og i faget 

spesielt. Samarbeidslæring vil komme inn som metode ved ulike anledninger i løpet 

av skoleåret, og elevene vil etter hvert bli fortrolige også med denne arbeidsformen. 

Mye av grunnlaget for samarbeidslæring, slik det har fungert i praksis ved skolen, kan 

sees i sammenheng med den læringskultur elevene opplevde de første ukene på 

skolen, og den kunnskapsform som spørsmålene i prøvene domineres av. Elevene 

synes i liten grad å trekke frem dialogiske trekk og fagets iboende dialogiske åpenhet, 

i sine selvvalgte arbeidsformer. De benytter i liten grad blikket som 

kommunikasjonsverktøy i sitt arbeid omkring kunstverkene. Det er for eksempel 

ingen selvfølge at det visuelle uttrykk er med i deres presentasjon, som et 

utgangspunkt for en mer åpen samtale. Språket om kunsten synes viktigere enn 
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språket i kunsten for de elevene jeg har vært i kontakt med. De har også vist liten 

deltakelse i og innvirkning på egen læreprosess, men som læreren sier: ”Det blir nok 

bedre på VkI”.  

Med tanke på grunnkurs formgivnings karakter, som utgangspunkt både for 

yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger, bør vi her likevel ikke slå oss til ro 

med at elevene får begrenset kunnskap i faget. Snarere tvert i mot. Nettopp på grunn 

av grunnkursets egenart bør det gi en mangfoldig forståelse av kunnskap. Innenfor 

faget kunst- og kulturhistorie spesielt bør den språklige, men kanskje først og fremst 

den visuell-romlige del av intelligensen få utfordringer, for å kunne gi elever med 

svært ulike forutsetninger og yrkesplaner et best mulig grunnlag å bygge videre på.  

De klasseromsobservasjoner som her er utført viser at vi står i fare for at 

mesteparten av det elevene lærer ”blir liggende igjen i klasserommet” når elevene 

forlater grunnkurset. Så lenge faget synes å ha liten betydning for elevenes utvikling 

av visuell-romlig forståelse, gir det et ”irrelevant” grunnlag med tanke på ulike 

studieretninger elevene vil velge etter grunnkurset. Elevene synes ikke å ha fått et 

aktivt forhold til læring, og deres muligheter til å forstå at de selv er en del av den 

måten læringskulturen praktiseres på, blir dermed lite synlige. Det gjør at de heller 

ikke ser at de faktisk kan være med på å endre og videreføre denne kulturen. Noen av 

intensjonene ved samarbeidslæring synes med dette ikke å ha blitt innfridd.  

La oss se litt nærmere på forståelsen av kunst- og kulturhistoriefaget innenfor 

konteksten den videregående skole. Dette blir viktig for forståelsen av hvilke 

sammenhenger som rammer inn kunstverkene, eller sagt med andre ord, hva eleven 

lærer å se etter i møte med kunst innenfor skolen. Hva kan vi si om den pedagogiske 

kommunikasjon som finner sted i faget?  

Ifølge Gunnar Danbolt er det fremdeles det klassisk-humanistiske 

dannelsesideal som dominerer skolens kunst- og kulturundervisning. Et slikt syn 

bygger på at kunst forstås som etterligning eller fortolkning av virkeligheten, mens 

kultur sikter mot det enkelte individ og dets utvikling, en dyrking av ånden, cultura 

animi (Danbolt 1998: 81). Dette syn bygger på bestemte holdninger til mennesket 

som kan føres så langt tilbake som til renessansen:  

 

(D)en førte blant annet til at man innenfor den humanistiske kulturen, som var 
dominerende fra renessansen og helt frem til midten av 1800-tallet, hadde en 
kanon av store verk fra alle kunstarter som var særlig egnet som redskaper for 
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den menneskelige dannelse og utvikling. For kultur i denne betydning av ordet 
er, som nevnt, det samme som dannelse og utdannelse (Ibid.). 
 

Målet var, sier Danbolt videre, å forme personligheten, og gjøre menneskene i stand 

til ”right knowing and right doing”. Innenfor et slikt dannelsesideal skal 

enkeltmennesket dannes mot et mål, dannes fra noe til noe annet. Selv om mye er 

endret i holdningen til skolens funksjon i dag, mener han at det humanistiske syn er 

dominerer også i dag. Danbolt sier det slik: 

 Men ikke desto mindre er det slik at skolen var blitt helt og holdent infisert av 
dette  

klassiske menneskesynet og kultursyn og bygget opp under dette. Og derfor 
levet det  

og lever fremdeles videre, lenge etter at man faktisk vet hva mennesket er, og 
derfor  

kan forme mennesket på en bestemt måte. Men akkurat dette å danne og forme  
mennesket, danne og forme det på den riktige måten, det er selve grunnlaget 

for dette  
klassisk-humanistiske menneskesynet (Danbolt 1995:  22). 

 

Mine undersøkelser  synes å underbygge Danbolts påstander. Dagens undervisning i 

faget synes i stor grad å bygge på formidling av kognitive kunnskaper mot et mål. 

Målet er først og fremst å lære kunstfaglige begreper knyttet til kunst- og 

kulturhistoriske stilepoker. Det elevene lærer er begrenset til å bruke de riktige ordene 

på de riktige formale aspektene ved kunst, ikke å prøve å reflektere seg selv inn i 

selve kunstverket, se på kunst som et åpent estetisk uttrykk avhengig av kulturelt 

ståsted hos den som ser, og av tid og sted. Dermed er fagets læringspotensiale, slik det 

formidles på grunnkurs i den videregående skole i dag ikke utnyttet til fulle.  

En sammenfatning av mine intervjuer viser at elevene i liten grad er bevisst 

lærebøkenes og lærebokforfatternes egne stemmer. De forholder seg til læreboken i 

stor grad som en oppslagsbok, en bok som relateres til oppgavebesvarelser og prøver. 

Det er faktakunnskap de søker i læreboken, og ønsker seg ut fra dette en lærebok som 

er lett å lese, ikke for tykk og av for stort format, og med innbydende layout. 

Lærebokens ytre kombinert med fortettet og oversiktlig fremstilling av fakta synes for 

dem å være bortimot det ideelle. Er det fordi boken (nødvendigvis) inneholder mange 

bilder i farger, at kunst- og kulturhistoriefaget for dem alle har vist seg å bli en positiv 

overraskelse? Få svarer at de får bruk for faget i sin hverdag utenfor skolen, selv om 

en del innser allerede nå, etter et års undervisning, at faget har ”gjort noe med dem”, 

har fått dem til å se på en annerledes måte.  
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Etter Reform-94 er det blitt skrevet to lærebøker i kunst- og kulturhistoriefaget 

for grunnkurs formgivning. Fra 1994 til 1998, da Pharo og Sagstads lærebok ble 

utgitt, var det Håbergs lærebok som i hovedsak var i bruk. I dag tyder mye på at 

stadig flere skoler velger å bruke Pharo og Sagstads lærebok22. Det er denne 

læreboken som i sterkest grad ivaretar kognitive læringsmål, og det er denne 

læreboken som er nærmest knyttet til det klassisk-humanistiske kulturbegrepet, slik 

jeg har vist her. Når vår undersøkelse samtidig viser at undervisningen i stor grad 

bygger på læreboken, får dette konsekvenser for det elevene lærer i faget. Vi kan få en 

bevegelse i retning av  stadig mer strukturerende og kontrollerende aktiviteter i faget. 

Det begynner å ligne mer og mer på et komprimert universitetsemne bygget opp 

omkring en historisk-kronologisk ramme og begrepsinnlæring knyttet til formal-

estetiske verdier i kunsten. Dette vil ikke bare få konsekvenser for fagets yrkesrettede 

karakter, men også dets potensiale som estetisk oppdragende. Slik situasjonen er i 

dag, synes faget å stå foran store pedagogiske utfordringer.  

 

UTFORDRINGER 
Denne undersøkelsen bygger på et begrenset antall informanter og utvalg av 

innfallsvinkler. Med fokus på bruk av lærebok, drøftes forholdet mellom særtrekk ved 

faget, det estetiske og den kunstneriske kommunikasjonsprosessen på den ene siden, 

og forhold rundt fagets undervisningensmetoder og diskurs, slik det fremkommer i de 

kvalitative undersøkelsene, på den andre siden. Her har de kvalitative undersøkelsene 

fungert mer som grunnlag for drøftinger omkring problemstillingene, enn stadfestelse 

av faktiske forhold. Undersøkelsen viser likevel til sammenfallende resultater med 

annen forskning som omhandler kunsthistoriske og pedagogiske problemstillinger.  

Kunst- og kulturhistoriefaget er sammensatt av to hovedområder. Det skal 

inneholde både kunsthistorie og kulturhistorie, men også disse områdene er igjen 

sammensatt av kunst og historie,  og av kultur og historie. Gjennom vår undersøkelse 

tyder mye på at det her er blitt nødvendig å velge. Hva bør det legges vekt på i dette 

to-timers faget på grunnkurs formgivning? Svar på dette synes å finnes i valg av både 

                                                           
22 Det er kun lærerne ved én av de skolene jeg har vært i kontakt med i mine to undersøkeler, som sier 
at de har brukt Pharo og Sagstads lærebok i ett år, for så å gå tilbake til Håbergs lærebok, fordi de 
foretrakk denne. (Støa 2001: 15). 
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innhold  og undervisningsmetoder. Det er her vi finner noen av de utfordringene faget 

står overfor i dag. 

Fagets innhold og metoder, slik det fremstår i dag, bærer i stor grad preg av at 

det er en miniversjon av universitetsfaget kunsthistorie grunnfag. Elevene synes å bli  

presentert for en kanon av kunstverk, tilsvarende universitetsfaget, men i enda mer 

komprimert format. De lærer sentrale kunstfaglige begreper og trekk ved kultur 

knyttet til den historisk periode da kunstverkene ble skapt. Det enkelte kunstverk ble 

laget den gang da, og kunstverket blir betraktet som et uttrykk for datidens kulturelle 

særtrekk. Slik nærmer kunstverkenes funksjon seg det å være illustrasjoner til historie 

og kulturhistorie. Kunstverkenes funksjon synes i mindre grad å bli presentert som 

visuelle objekter i seg selv. Formal-estetiske trekk blir nok fremhevet, men også her 

synes den formal-estetiske kunnskapen å nærme seg oppskrifter på enkel 

billedanalyse, der trening i å bruke språket om kunsten blir sentralt. Elevene har lært å 

se, men det de ser etter forblir i stor grad abstrakte begreper, og det de sitter igjen med 

av kunnskap er i hovedsak av kognitiv art. Kunstverk synes i mindre grad å bli 

presentert for elevene som refleksjonsobjekter, som  står i et dialogisk forhold til blant 

annet historie og kultur. Dette på tross av at læreplanen viser til en langt bredere 

vinkling, og at de to lærebøkene i bruk gjenspeiler ulike valg av fremstillingsform.  

Det å omdanne et universitetsstudium, som bygger på forskning, til en 

miniversjon innenfor skolekonteksten, vil nødvendigvis komme til å skape problemer. 

For hva skal vi velge inn, og hva skal vi velge bort? Det å trekke inn kulturaspektet så 

sterkt som læreplanen gjør, synes å skape enda nye problemer. For hva er sentralt i 

kulturen til enhver tid? Når slutter det å være kultur, for hvem er det kultur, og når 

endrer kulturen seg? Problemene og spørsmålene kan synes å være mange, og vi vil 

her bare kunne peke på enkelte forslag til nytenkning som muligens kan gi noen svar 

på fagets hva, hvordan og hvorfor. Hva kan faget inneholde og hvordan kan elevene 

arbeide for at fagets læringspotensiale blir best mulig utnyttet?  

Det er nødvendig å stille spørsmål ved hvorvidt alle elevene bør ha en felles 

basiskunnskap i faget kunst- og kulturhistorie. Med tanke på det mangfold av 

databaser med og vakre kunstbøker som i dag er tilgjengelige, vil fakta om epoker, 

kunstnere og kunstverk være lett tilgjengelig for alle elevene. En slik form for 

tradisjonsbundet kunnskap er viktig, men kanskje er det enda viktigere å lære noe om 

ulike innfallsvinkler til kunstverk, hva de kan velge å se etter, og å se sammenhenger, 

likheter og forskjeller mellom billeduttrykk fra ulike tider og ulike kulturer. Slik kan 
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kunnskap omkring ett kunstverk bli overførbart til andre, og forståelsen for hvorfor 

form og uttrykk fremstår på en måte fremfor en annen til enhver tid. Det synes 

viktigere enn noensinne å kunne bedømme årsaker til kunstens uttrykk, og virkningen 

av kunsten i kulturen, med tanke  på det mangfold av kunstuttrykk som vi blir 

presentert for i dag.  

Med tanke på den sterkt differensierte elevgruppen som befinner seg på 

grunnkurs formgivning, bør undervisning i kunst- og kulturhistoriefaget her relateres 

til elevenes livssituasjon og interessebakgrunn i langt sterkere grad enn det som synes 

å være tilfelle i dag. Også elevens tidligere kunnskaper er viktig i denne sammenheng, 

for at undervisningen skal føles meningsfull for den enkelte elev. Slik kan 

sammenhenger mellom mer hverdagslig kunnskap og den akademiske kunnskapen de 

tilegner seg, komme klarere frem. Det handler i stor grad om hvordan vi kan gi kunst- 

og kulturhistoriefaget mening for allerede kunnskapsrike elever, snarere enn hvordan 

skal kunne gi ukyndige elever riktig informasjon. Slik kan elever lære seg å tenke 

kunstfaglig og anvende de arbeidsmetoder som i prinsippet kan anvendes på 

kunstverk med stor spennvidde. Metodene vi velger synes å ha sentral betydning her.    

Undersøkelsen viser videre at lærebøkene har en viktigere plass i 

undervisningen enn det lærerne synes å mene. Hvilken lærebok som velges i 

undervisningen blir derfor av betydning for den kunnskap elevene tilegner seg i faget. 

Lærebøkene er likevel bare et begrenset redskap for å utvikle elevenes muligheter til 

kritisk bedømming av ulike spørsmål. De alene er lite egnet til å utvikle kritisk 

tenkning. 

Slik jeg ser det avdekker denne studien et uutnyttet læringspotensiale, slik 

kunst- og kulturhistoriefaget formidles i dag. Faget synes å stå i fare for å bli enda et 

fag som formidler kunnskap dominert av kognitive mål. Dette må betraktes som en 

reell fare, all den tid  kunnskap om kunst og kultur rommer muligheter for mer 

allsidig læring, slik jeg har vist. 

Mye tyder på at svært få elever føler at de har bruk for den kunnskapen de har 

tilegnet seg i faget, både i andre fag men også i sitt liv utenfor skolekonteksten. 

Undervisningen preges av monolog fremfor dialog. Vi har pekt på dialogismen som 

sentral for allsidig læring, og som nærliggende nettopp for kunst- og 

kulturhistoriefaget, og i en slik tankegang har valg av praksis stor betydning. 

Samarbeidslæring kan forstås som dialoger som beveger seg i alle retninger, både 

utover skolekontekstens rammer og innenfor mellom elever og elev og lærer. Også 
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problembasert læring som metode i undervisningen ivaretar det dialogiske aspekt ved 

læring i sterkere grad enn monologiske metoder. Et fag som i så stor grad bærer preg 

av åpne begreper, begreper uten klare fasitsvar, bør i særlig grad være egnet til slike 

undervisningsmetoder.  

Mye av den forskning som foregår omkring visuell kommunikasjon i dag, har 

en semantisk tilnærming, der det visuelle knyttes til tanker rundt språk og språkets 

ulike funksjoner innenfor ulike kontekster. Språkets sosiale betydning innenfor 

undervisningen bør ikke undervurderes, og Vygotskijs teorier om hvordan språk og 

kultur former menneskenes tenkning, kan bli viktig for å forstå rekkevidden av 

samarbeidets og dialogens betydning. Ut fra et slikt perspektiv blir ikke bare det å 

studere begrepsforståelse sentralt i undervisningen, men også kunnskap om hvilke 

verdier og regler vi trenger for å kunne snakke og handle innenfor et kunstfag. 

Elevenes kulturelle og sosiale bakgrunn påvirker deres estetiske forestillinger og 

muligheter til å lære om kunst. Det er i samhandling og dialog med andre at 

mulighetene åpnes for å sprenge grenser for egne forestillinger, og å komme videre i 

egen utvikling og forståelse. Det eksisterer ikke et fastssatt mål i en slik tankegang, 

bare mange delmål og ulike retninger. 

 Til syvende og sist er det den enkelte lærer som i dag må finne frem til innhold 

og metoder i undervisningen i kunst- og kulturhistoriefaget, hvordan balansen mellom 

teori og praksis, skal gestaltes. Det synes å være et stort behov for lærebøker i faget 

som i sterkere grad veileder både lærere og elever i å ta slike valg. Undervisningens 

struktur er i seg selv et uttrykk for en didaktisk grunnoppfatning. En viktig utfordring 

for fremtidens lærere i faget, blir å ta stilling til didaktiske spørsmål: Hva skal faget 

inneholde, hvorfor er dette viktig, og hvordan skal det formidles? Spørsmålet antyder 

kompleksiteten i et fag som delvis hviler på en akademisk tradisjon, og som mangler 

en didaktisk tradisjon ut fra den nye læreplanens formuleringer. Selv om de to 

lærebøkene har svært ulik fremstillingsform, viser denne studien at deres bruk i den 

pedagogisk praksis, har mange felles trekk. Spørsmål med utgangspunkt i didaktiske 

problemstillinger krever ikke bare en bevisst stillingstagen fra lærebokforfatteren, 

men også fra lærerens side. Slik situasjonen er i dag, er lærebøkene noe uklare på 

dette punktet og lærerveiledninger mangler. All den tid lærerne i hovedsak har sin 

kompetanse fra universitetsfaget kunsthistorie, mangler de i stor grad en didaktisk 

tilnærming til fagområdet, og mye tyder på at faget ut fra dette enda ikke har funnet 

sin plass innenfor skolekonteksten.  
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Faget bærer i dag preg av lærebøker med svake fagdidaktiske 

grunnholdninger. Hvordan den enkelte lærer avleser kunst- og kulturhistoriefagets 

ideologi kan derfor bli avgjørende for hvordan han eller hun bedømmer fagets verdi i 

seg selv, og i relasjon til andre skolefag. Lærebøkenes fremstillingssform  har også 

betydning for hvorvidt elevene vil sitte igjen med allsidige kunnskaper som de føler er 

relevante, også i sitt liv utenfor skolekonteksten. De lærebøkene som i dag eksisterer i 

faget på grunnkursnivå i den videregående skole, synes ikke å være til særlig hjelp 

her.  
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APPENDIKS I 
 
Mål 1 
Eleven skal ha kjennskap til hovedtrekkene i den vestlige kulturs kunst- og 
kulturhistorie. 
 
Hovedmomenter 
Eleven skal 
1a kjenne til hvordan form- og bildeuttrykk er resultat av kultur og tradisjoner, 
ressurser  

og teknologi 
1b ha generell kunnskap om felles formtradisjoner i byggeskikk, folkekunst og 
håndverk  

i Norden 
 
Mål 2 
Eleven skal kunne karakterisere et bilde eller en gjenstand ved hjelp av enkel 
fagterminologi sett i et kunst- og kulturhistorisk perspektiv. 
 
Mål 3 
Eleven skal ha kjennskap til hvilke impulser andre folkeslags kultur og tradisjon gir 
til 
vår kultur. 
 
Hovedmomenter 
Eleven skal kunne se sammenhengen mellom 
3a - etikk og religion som bakgrunn for visuelle formuttrykk 

- kulturarv og identitet, og verdien av det flerkulturelle samfunn 
 

Elevene skal 
3b kunne gjøre rede for begrepene majoritets- og minoritetskulturer 
3c kjenne til viktige trekk i samisk kultur og kunsttradisjoner 
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APPENDIKS II 
De to lærebøkenes fremstilling av Harriet Backers ”Blått interiør” 
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1.  Kirsten Røvig Håberg:  

I kapittelet ”Mennesket” s. 13-47,  
under delkapittel ”Selvportrettet” s.35-40 og avsnittet ”Harriet 
Backer”: 
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Harriet Backer 
Å arbeide som kunstner passet ikke for kvinner, mente altså mange i samtiden. 

Kvinner kunne drive med sysler som lå bedre for dem, for eksempel håndarbeid. 

Broderi ble ikke spesielt sett på som en verdig beskjeftigelse. Asta Nørregaard kunne 

det også.23 Det måtte enhver pike lære seg i forrige århundre. Vi kan se henne sitte og 

brodere i Harriet Backers ”Blått interiør”, malt i Paris i 1883, samtidig som Asta 

Nørregaard malte sin altertavle. 

 ”Blått interiør” kan vi ikke si er et portrett av venninnen Asta Nørregaard. Vi 

vet at det er henne, men figuren er først og fremst satt inn i  rommet for å skape en 

stemning av ro og harmoni sammen med alle de velavveide blånyansene. 

 I ”Blått interiør” får vi mer et inntrykk av hvordan livet til en ung kvinne av 

borgerskapet var i annen halvdel av forrige århundre. Noe av det samme inntrykket 

får vi i møtet med Nora Helmers hverdag slik Henrik Ibsen beskriver den i Et 

dukkehjem (1878): 

 Harriet Backer (1845-1932) hadde en forkjærlighet for rommet og tegnet og 

malte motiver derfra. Hun var svært nøye med å tegne opp motivet på lerretet først. 

Selve konstruksjonen var viktig. Hun har selv sagt: ”Når tegningen er ferdig, kommer 

fargene av seg selv (Håberg 1994: s. 39-40).24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Asta Nørregaard er omtalt i forrige avsnitt i læreboken. 
24 Teksten er illustrert med maleriet og tilhørende billedtekst: Harriet backer: ”Blått interiør” 1983. 
84x66cm. Foto: J. Lathion.. 
 



 85

2. Ingvild Pharo og Egil Sagstad: I kapittelet ”Nyere tid” s. 179 – 
241, 
under delkapittel ”Realismen i Norge s. 205 -  212, og avsnittene 
”Harriet Backer” og ”Blått interiør av Harriet Backer” 

 

Harriet Backer 
Harriet Backers bilde Blått interiør kan være et eksempel på et maleri med en person 

som er fullstendig tatt opp i sitt miljø, hun er blitt en del av omgivelsene. Noe 

tilsvarende kan vi se i flere impresjonistiske malerier der menneskene  og 

omgivelsene nesten går i ett. Her er s da ikke mennesket fremhevet, men vist som en 

del av en helhet del alle elementer har samme verdi. 

 

Blått interiør av Harriet Backer 
Bildet Blått interiør viser en stue der en kvinne sitter i en lav lenestol  foran vinduet 

med lyset som strømmer inn. I lysstrømmen står det en potteplante på et høyt 

blomsterbord. Mot bakveggen henger et speil over kaminen, der det står enda en 

plante, en rød asalea. 

 Rommet er klart konstruert. Skrålinjene som skaper rom, ser vi i 

gardinopphenger, i den skråstilte blå stolen  i forgrunnen og i den sittende kvinnen. I 

speilbildet over kaminen ser vi resten av rommet. Tar vi med bildet på veggen, kan vi 

snakke   om å få et gløtt inn i flere rom. Belysningen er dagslys som faller inn fra det 

store vinduet i den høyre veggen. Vinduet kan vi ikke se. De mørke gardinene danner 

en kontrast til det opplyste interiøret. 

 Som tittelen sier, er bildet holdt i ulike toner og avskygninger av blått, helt fra 

blåsvart og ned til det svakt hvitblå. De røde fargeinnslagene som skatollet, blomsten 

på kaminhyllen  og leken på gulvet foran understreker og forsterker blåfargen. I 

tillegg til effekten med blått mot rødt skapes det en spenning ved bruk av fargene gult 

og hvitt, noe som vi ser i kvinnens krage og sytøy og blomsterpottene. 

 I Blått interiør har Harriet Backer malt lyset som faller på de ulike 

gjenstandene. Det hvite taket og den nøytrale veggen har en rikdom av blånyanser 

som er en refleks av de dypt b lå gardinen, de blå stolene  og kvinnens blå kjole. 

 Et element av handling kommer inn i bildet. På gulvet foran den unge kvinnen 

ligger en leke, en dukkesoldat. Hva har foregått her? Kanskje har et barn nylig vært 
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der? Kanskje kvinnen puster ut etter at barnet har bråkt og lekt, og nå ånder stuen av 

fred og ro (Pharo og Sagstad 1998:  211-212).25 

APPENDIKS III 
 
Intervjuguide - elevene 
 
HVA LÆRER ELEVENE I KUNST- OG KULTURHISTORIEFAGET? 
 
1. Hva visste du om kunst- og kulturhistoriefaget før du begynte i den videregående 

skole? 
 
2. Hadde du lært dette i grunnskolen, eller andre steder? 
 
3. Bruker du deler av fritiden din til noe som har med kunst å gjøre? 
 
4. Hvilken lærebok bruker du? 
 
5. Hvordan bruker du forordet i læreboken? 
 
6. Hvordan bruker du oppgavene? 
 
7. Hvordan bruker du brødteksten? 
 
8. Hvordan bruker du billedstoffet? 
 
9. Hvordan bruker du læreplanen? 
 
10. Hvem/hva er det som bestemmer på hvilken måte du bruker læreboken? 
 
11. Hva er du mest fornøyd/misfornøyd med i den boken du bruker? 
 
12. Kan du beskrive lærebokens innhold med få ord?  
 
13. Hva mener du læreboken ønsker å fortelle deg om kunst og kunsthistorie?  
 
14. Stemmer dette med det du hadde forventet deg av faget? 
 
15. Synes du at det du lærer her kan være nyttig i andre fag og ellers i hverdagen din 

utenfor skolen? 
 
16. Hva synes  du er viktigst, å lære om kunst eller lære av kunst? Kan du begrunne 

svaret ditt? 
 
17. Har du noen tanker omkring ”den ideelle” lærebok?  
 

                                                           
25 Teksten er illustrert av maleriet, og med billedteksten: Harriet Backer: Blått interiør (fra 1883). 
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18. Med tanke på det du har lært i kunst- og kulturhistoriefaget, hva synes du har vært 
viktigst, læreboken eller det som foregår i timene/det læreren sier? 
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