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Forord 
 
Denne artikkelsamlingen  inneholder fem artikler utarbeidet av deltakere på høgskolens 
kompetansehevingskurs våren 2004. I alt deltok ca 50 av høgskolens ansatte på dette kurset. 
Mange av disse har publisert sine tekster i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, som 
rapporter i høgskolens skriftserie, som avisartikler osv. Alle tekstene passet imidlertid ikke i 
etablerte publiseringskanaler. Vi trykker dem derfor i denne samlingen i høgskolens 
skriftserie. De fortjenere en større leserkrets enn den skrivegruppa som i løpet av 
kompetansehevingskurset deltok i utviklingen av tekstene.  Artikkelen til Svein Erik Pedersen 
er så stor at vi av praktiske grunner legger den ut som en egen fil. 
 
 
 

Høgskolen i Vestfold, desember 2004 
 
 

Dagrun Skjelbred      Bente Aamotsbakken 
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Inger Johanne Huse: 
 
LIVSKUNST – KUNSTEN Å TAKLE LIVETS UTFORDRINGER 
 
”Hvordan kan unge mennesker bli forberedt på de utfordringene de vil møte i livets ulike 
faser?” For å finne ut hvorfor noen studenter lykkes bedre enn andre i studiesituasjonen, har 
jeg systematisert svar fra spørreskjemaer fra denne gruppen. Med støtte i ulike teorier er jeg 
på sporet av årsak og virkning. Studentene vil kunne foreta mer bevisste valg og derved lykkes 
bedre i de utfordringene de møter som student, når de forstår sammenhengene. Dette kaller 
jeg  LIVSKUNST – kunsten å takle livets utfordringer.   

Fra mitt ståsted som studiekonsulent ved Høgskolen i Vestfold har jeg gjort meg  noen 
refleksjoner. Refleksjonene går bl.a. ut på hvorfor noen studenter synes å lykkes bedre enn 
andre. Jeg velger å se bort i fra at det er ulikheter i legning og intellekt. Jeg tenker at det må 
ha en sammenheng med hvordan de møter utfordringene ved det å være student. Derfor stiller 
jeg noen innledende spørsmål. ”Hvordan kan unge mennesker bli forberedt på de 
utfordringene de vil møte i livets ulike faser?” Og, kan evnen til å håndtere disse 
utfordringene påvirke deres livsbetingelser og spesifikt deres mulighet for å lykkes i en 
studiesituasjon? Med bakgrunn i egen livserfaring og refleksjon fra ulike arbeidsfelt, samt  
informasjon om hvordan studentene har det, søker jeg å komme på sporet av årsak og 
virkning. Jeg utarbeidet et spørreskjema og valgte ut to studentkull. Jeg har systematisert 
dataene og påpeker noen tendenser hos hhv. kvinnelige og mannlige studenter. Videre har jeg 
trukket frem svar som jeg synes tenderer i en eller annen retning.  For å finne noen 
forklaringer på disse avvikene ,  forsøker jeg å si noe om mulige sammenhenger, med 
bakgrunn i teori. Jeg har valgt å trekke inn teori om – de 7 livsområder. Konsekvensene når 
det gjelder  prioriteringer av tid visualiseres i denne teorien ved figuren Laban. Videre har 
jeg søkt støtte i teorien om – Mestringens vilkår. Konklusjonen viser ingen entydige svar, med 
en signifikans i en eller annen retning. Jeg har imidlertid gjennom prosessen med å skrive 
denne artikkelen fått økt min kunnskap om sammenhenger. Visjonen min og formålet med å 
stille de innledende spørsmålene, var nettopp å kunne få en bedre forståelse av hva som gir 
mulighet og hva som virker begrensende for studenter i studiesituasjonen. Denne forståelsen 
tenker jeg at studenter bør få overført, slik at dette kan være et bidrag for at de kan mestre 
studiesituasjonen bedre. M.a.o. få økt  sin livskunst. slik at de bedre kan takle livets 
utfordringer. I den forbindelse tenker jeg at dette kunne la seg gjøre gjennom en målrettet 
veiledning. 
 
  
Visjon og formål 
Hvordan kan unge mennesker bli forberedt på de utfordringene de vil møte i livets ulike 
faser? Kan evnen til å håndtere disse utfordringene, påvirke deres livsbetingelser og spesifikt 
deres mulighet for å lykkes i en studiesituasjon?   

 Jeg er ydmyk for all litteratur som måtte være skrevet av fagpersoner om beslektede 
emner. Jeg velger ut i fra mitt ståsted som studiekonsulent, samt tidligere arbeidserfaringer, å 
gjøre egne refleksjoner, samt å ha noen synspunkter om temaet.  

For jeg har en visjon om at det bør være mulig å overføre kunnskap i ”livskunst”.  Sagt 
på en annen måte- at studentene kan nyttiggjøre seg av den livserfaringen godt voksne 
mennesker har tilegna seg gjennom livet. Formålet med overføring av slik kunnskap er å øke 
studentenes evne til å takle livets utfordringer bedre. Med visjonen og formålet som 
utgangspunkt, setter jeg temaet på dagsorden og stiller de innledende spørsmålene. 
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For å få vite hvordan studentene mestrer studiesituasjonen må  jeg rett og slett stille de 
noen spørsmål  ved bruk av spørreskjema.  

Jeg er spent på svarene. Mitt mål er å avdekke mulige tendenser og årsaken til disse.  
Vil det være mulig å se noen sammenhenger mellom evne til å mestre utfordringer og 
konsekvenser dette har for studiesituasjon? Jeg tenker at sammenhengen som vil fremkomme 
når det gjelder evne og konsekvens vil være en forutsetning for å utdype videre hva denne 
livskunsten grovt bør inneholde. I den forbindelse dukker det opp spørsmål om en formalisert 
og målrettet veiledningstjeneste kan være et virkemiddel for å overføre slik kunnskap til 
studentene. Men jeg kommer ikke til å gå inn på innholdet i en eventuell veiledningstjeneste 
her. 

Jeg har imidlertid et ønske om å forstå sammenhengene, slik at jeg kan gjøre en ennå 
bedre jobb i en veiledningssituasjon, med studentene.  Ved å se på svarene i lys av noen 
valgte teorier vil jeg forhåpentligvis få større klarhet gjennom prosessen med å skrive denne 
artikkelen 

 

Refleksjon fra ulike arbeidsfelt 
Jeg har arbeidet som studiekonsulent i ca 3 ½ år, ved Høgskolen i Vestfold. Der har 

jeg ansvar for studieadministrative oppgaver relatert til tre ulike Bachelor-studium.  På disse 
studiene går det til sammen ca 400 studenter.  

Før jeg begynte som studiekonsulent arbeidet jeg i mange år innenfor lønn og- 
personalområde. Jeg arbeidet bl.a. på videregående skole, og på et sykehus for rehabilitering. 
Fellesnevneren for disse ulike arbeidsfeltene var at jeg hadde en utstrakt kontaktflate. 
Kontaktflaten bestod hhv. Av samtlige kollegaer, elever og pasienter.  Og jeg fikk av den 
grunn innsikt i enkelt menneskers situasjoner. 

I ca 15 år har jeg også hatt ansvar for utleie av leiligheter. Da har det ikke vært til å 
unngå at jeg har kommet tett innpå privatlivet til leietagerne.   

Møte med studenter, fra de respektive studiene har gitt meg mange erfaringer og 
mange assosiasjoner. Assosiasjonene skriver seg fra tidligere hendelser fra de nevnte 
arbeidsfeltene og situasjoner mennesker jeg har møtt har befunnet seg i.  Jeg kan trekke frem 
et par eksempel.  

En av hendelsene skriver seg fra rehabiliteringsinstitusjonen, og kan i korthet 
karakteriseres som problemstillinger benevnt som ”skomakerens barn”. Betegnelsen brukes 
eksempelvis når skomakerens barn ikke får reparert sine sko, og eller når glassmesteren ikke 
setter inn ny glassrute i sitt eget hjem. Mao. når de nærmeste ikke får den hjelp/support en 
kunne forvente. Så selv om produktet var rehabilitering, så kunne ansatte oppleve at deres 
interesse ikke ble ivaretatt i situasjoner der hvor det kunne forventes.  

Jeg husker spesielt ”Kari”, ei blid trivelig jente, som var ansatt i førstelinjetjenesten. 
Hun ble sykemeldt første gangen allerede etter bare to måneder. Jeg gjorde meg noen tanker 
om hva årsaken kunne være til at hun ble syk. I hvilken grad fikk hun respons på hvordan hun 
fylte stillingen, slik at hun ble trygg i rollen sin og opplevde å mestre? Hvordan ble hun som 
ny medarbeider mottatt? Ble hun inkludert i fellesskapet slik at hun opplevde tilstrekkelig 
tilhørighet? Eller handlet dette om noe helt annet?  Lå betingelsene for å trives i henne selv? 

Et annet eksempel er knyttet til utleie av leilighet. Jeg leide ut leilighet til en ganske 
ung gutt. Han var i utgangspunktet elev ved videregående skole. Han skulle for første gang stå 
på egne ben. Han måtte selv komme seg opp om morgenen. Sett fra en utleiers synspunkt 
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handlet det selvfølgelig også om at han måtte ta ansvar for egen økonomi, slik at han kunne 
betale husleie.  

Men det viste seg at det ikke var så enkelt å finne en struktur på livet slik at det var 
tilpasset omgivelsene. De nære omgivelsene var andre leietagere og ikke minst skolen.  Han 
var bare 17 år. Det var ikke lengre plass til han i huset som moren hadde flyttet til, sammen 
med sin samboer.  Spørsmålet er hvordan han taklet konsekvensene av disse betingelsene og 
hvordan dette vil påvirke hans videre liv? 

 
Tanker sett fra min rolle som studiekonsulent   

Tankene og spørsmålene nevnt ovenfor, har utkrystallisert seg mer og mer i løpet av 
tiden jeg har arbeidet som studiekonsulent.  Jeg reflekterer over konsekvensene av hvordan 
studentene takler ufordringene ved det å være student. Derfor ønsker jeg å ha fokus på 
studentens betingelser for å lykkes. I den forbindelse har jeg tro på at erfaringen fra min rolle 
som studiekonsulent og fra andre arbeidsfelt vil være til nytte for andre. Likeledes sitter andre 
voksne og tidligere generasjoner inne med masse erfaring, som på en eller annen måte bør 
komme de unge til gode. Studentene på sin side er nødvendige bidragsytere når det gjelder å 
gi informasjon om opplevelse av egen studiesituasjon.  

Gjennom veiledning og refleksjon kan studentene få utviklet egen kompetanse, samt 
hjelp til å artikulere taus kunnskap. (Lauvås  & Handal, 1992). Svarene som fremkommer fra 
spørreskjemaene kan også forstås som taus kunnskap, som blir til informasjon. Informasjon 
som er nyttig både for studentene selv og for andre. Jeg for min del er spent på årsaken til 
hvorfor studenter ikke lykkes. ( i den grad en kan si noe om det) Kan årsaken bli avdekket 
gjennom denne informasjonen, og forstått i lys av teori. For det er årsaken en bør ta tak i, ikke 
virkningen/symptomene.  

Symptombehandling er kortsiktig og således til liten hjelp. Leger kan nok ofte 
foreskrive symptombehandling, og jeg er redd for at det generelt er altfor lett å komme i skade 
for å gjøre det samme, dersom en ikke får tak i bakgrunnen for en problemstilling. 

Det hjelper ikke å sette på stadig nye plaster, dersom en går med stein i skoen! 

 
Litt mer utfyllende fra veiledersituasjon  
Selv om jeg har formell kompetanse innenfor yrkesfaglig veiledning, og har praktisert dette, 
krever det hele tiden en sterk bevissthet rundt rollen som veileder. Dette er viktig, selv om den 
veiledning jeg praktiserer, ikke er satt i system og er å forstå som formell, ”kvalifisert 
veiledning”, iht. faglig terminologi. 

Jeg får ofte besøk på mitt kontor av studenter som ønsker å få en avtale med meg. For 
å være forberedt spør jeg gjerne hva saken gjelder. Problemstillingene er noe varierte. Men 
hovedsakelig har disse studentene forventninger om tildelt tid. Ved å gjøre en spesifikk avtale, 
sikrer de seg at dette blir innfridd. 

Noen av de problemstillingene de tar opp avspeiler en generell usikkerhet i 
studiesituasjonen. Det er mye nytt av informasjon som skal mottas og fordøyes i en ny 
situasjon. Av og til trenger de støtte når de skal velge mellom alternative valgfag.  Noen 
ønsker at jeg skal være veiviser til videre, og alternative studier. (dersom de er usikre på 
valget de har foretatt- alternativt valg de må ta)  

Forut for eksamensperiodene er mange spørsmål relatert til eksamenssituasjonen. 
Spørsmålene kan også handle om hvordan de kan sette sammen et studium, fag og emner til 
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en Bachelorgrad, m.v. Allerede i desember blir jeg kontaktet av potensielle studenter som 
ønsker å få råd om studievalg for neste studieår.  

I veiledningssituasjonen så fornemmer jeg ofte at behovet for å snakke med meg 
handler om andre underliggende faktorer, enn de som i utg. punktet blir nevnt. Jeg forsøker å 
få en oversikt over hva problemet dreier seg om. Per Lauvås og Gunnar Handal skriver i 
slutten av kapitelet ”om å gi og få råd”, følgende når det gjelder veiledning kollegaer imellom. 
”Selv om det utrykkelig blir bedt om råd, ikke gjør det før du har undersøkt saken nøye og 
synes du begynner å få et nokså klart bilde av hva det dreier seg om, inklusive problem-
innehaverens egen forståelse, men ikke avgrenset til denne”. (Lauvås  & Handal, 1992).  Jeg 
forsøker å ha samme tilnærming overfor veiledning av studenter.  

Men problemstillingen(ene) er ikke alltid lett å få tak på. Erfaringen viser at de 
studentene som ofte tar kontakt, i noen grad blir gjengangere. Og dette til tross for at de etter 
min oppfatning har fått den hjelp de har hatt behov for. Det hender at studenter som kommer 
til meg rett og slett har forventninger om at jeg skal ta valgene for dem. At jeg skal fortelle 
hva de bør gjøre videre. Det er da jeg undres på om de vegrer seg mot å ta beslutninger. Er de 
ikke vant til det?  Mangler de rett og slett trening i å ta valg og å kunne både se og å ta 
konsekvensene? 

Når jeg opplever at de har slike forventninger, pleier jeg å stille følgende spørsmål: 
”hva er du god på” og ”hva liker du helst å holde på med?” Mitt formål ved dette er å snu 
”eiendomsretten” til problemet og derav ansvaret, til studenten selv. Når jeg stiller slike 
spørsmål er formålet å sette i gang tankeprosesser, hvor hensikten er å få studenten til selv å 
reflektere over hva den selv kan gjøre i situasjonen. 

Jeg kan nok ikke med hånden på hjertet si at jeg lykkes med dette alltid. Noen ganger 
blir morsinstinktet så fremtredende, at jeg må ta meg i å overta problemet, og eller jeg kan 
komme til å trekke forhastede slutninger om hva problemet er.  ”Når studenter har fått erfare 
at veilederen faktisk har tenkt å bistå i arbeidet med å utvikle studentenes (yrkes)kompetanse 
og ikke bare skal eksponere sin egen, er det mulig å komme videre” (Lauvås  & Handal, 
1992). 

 
Studenter avspeiler samfunnet 
Jeg har en oppfatning om at studentkullene er et speilbilde av samfunnet. Derfor finnes det 
både kriminelle, kronisk syke, unnalurere og einstøinger også blant studentene. Her er enere, 
ensomme svaler, eksentriske og sosiale studenter. Og studenter som sliter med psykiske 
problemer. Alle har i prinsippet samme rettigheter. Derfor må alle møtes med samme positive 
menneskesyn. Dette er noe jeg bestreber. 

Det er en god følelse i de tilfellene hvor jeg få se at det skjer en endring hos en student 
etter en veiledningssamtale. Fra å være både blek og litt krumbøyd når vedkommende 
kommer til avtalen, skjer det at studenten går fra timen med farge i kinnene, smil om munnen 
og med rett rygg og åpent blikk.  Den gode følelsen blir forsterket når jeg i tillegg blir takket i 
hånden. 

Jeg opplever i de tilfellene at studenten viser at denne har fått hjelp til selv å se hvilke 
valg som synes riktig i forhold til hva situasjonen krever. Før studenten forsvinner ut av døren 
hører jeg noen ganger - ”Nå vet jeg hva jeg skal gjøre”. Og jeg har ikke bidratt med mer enn å 
stille noen spørsmål! 

Men hva med de som kommer igjen og igjen til mitt kontor? Jeg får tanker om at jeg 
av en eller annen grunn ikke har nådd frem i mitt forsøk på å bistå dem.  Kanskje jeg gir dem 
”brød”, når det viser seg at de ikke er ”sultne”, men ”tørste!” Det kan kanskje være en 
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forklaring at studenten ikke klarer å sette ord på hva det er vedkommende trenger support på. 
To ganger i løpet av de snart 4 årene jeg har vært studiekonsulent, har jeg opplevd at studenter 
har fått et eierforhold til meg. At terskelen for å troppe opp på kontoret til enhver tid har vært 
borte.  

Det er nærliggende å tenke på hvem som i tilfellet har rett til å eie det problemet. 
Uansett vil jeg ikke si at dette er en gunstig situasjon verken for meg eller studenten. I de to 
tilfellene var det nødvendig å  være ganske direkte for å unngå at de tråkket over mine 
naturlige grenser i rollen som studiekonsulent. Dette var studenter som var svært usikre på 
sine omgivelser, og således fant en trygghet ved meg.  Jeg fortalte at de hadde samme 
rettigheter som andre studenter. At de kunne forvente å få service og hjelp på lik linje med 
andre. At de kunne gjøre avtaler med meg. Men at jeg dessverre ikke hadde kapasitet til å  ta 
imot dem til en samtale på mitt kontor hver dag. 

Men vi har andre studenter som jeg kun kjenner navnet på, og som aldri har tatt 
kontakt. Kanskje kunne en prat ha avverget at de ikke møter til eksamen? Kan hende ville det 
virket preventivt både i forhold til at studenter tar feil av eksamensdatoen og samtidig 
forhindret at så mange faller fra etter hvert? 

 
Noen statistiske data  
Statistikk fra DBH-studentdata viser eksempelvis at bare 36 av 57 aktive studenter på et 
grunnfagsstudium, ((NSD), 2002 Høst) ((NSD), 2003 Vår) fullførte studiet på normert tid. Et 
annet eksempel fra et 2-årig studium, viser at bare 52 fullførte studiet, av de 91 studentene 
som ble tatt opp til studiet to år tidligere. ((NSD), 2001-Høst) ((NSD), 2003 Vår) De mest 
graverende tallene i forhold til at studenter faller av lasset er data fra et annet 2-årig studium. 
Her fullførte kun 38 studenter av de 80 som startet på studiet. ((NSD), 2001-Høst) ((NSD), 
2003 Vår) Hva avspeiler disse faktaopplysningene? Hva kan ha skjedd underveis i studiet?  Er 
utfordringene ved å være student av en slik art at mange ikke takler det godt nok til å kunne 
forbli i studentrollen? Eller har holdningene endret seg, i forhold  til å skulle gjennomføre et 
løp man har begynt på. I følge Statistisk sentralbyrå så hadde 20% av elevkullet fra 1997 i den 
videregående skolen droppet ut. Status ble sjekket i 2002. (Holst, 01.03.2004) 

 

Noen tenkte utfordringer 
Jeg stiller innledningsvis spørsmål om unge mennesker er forberedt på de utfordringene de 
møter. Om deres mestringsevne i å takle utfordringer vil påvirke deres mulighet for å lykkes 
med studiet. Da er det naturlig å skissere noen av utfordringene jeg ser at de vil møte. 

De fleste av våre studenter representerer aldersgruppen 19-25 år . Utfordringer for 
mange av disse gjelder overgangen fra å være elev til å bli student. Det vil være naturlig at det 
blir knyttet andre forventninger til studentrollen. Forventninger fra de selv om å lykkes og 
forventninger fra omgivelsene. For noen kan dette representere et økt press som ikke alltid er 
greit å takle.  

Utfordringer kan også være endring av sivil status og eller rolle. Noen blir kjæreste, 
samboer og eller ektefelle i løpet av studiet. Hvilke utfordringer er forbundet med slike 
endringer i en studiesituasjon? De fleste må ta ansvar for egen økonomi og hushold. I hvert 
fall dersom de flytter hjemmefra. Avhengig av bokostnad og livsstil, vil det være en 
utfordring  å  klare seg på studielån.  Og hvis studielånet ikke strekker til, hvordan skal 
studenter som dette gjelder få til en balanse mellom jobb og studier.  
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Det kan også by på utfordringer å opprettholde kontakt med gamle venner. Særlig 
gjelder dette dersom en flytter vekk fra hjemstedet. Å skaffe seg nye venner krever 
prioritering av nødvendig tid for å pleie vennskapet. Avhengig av hvor viktig familien har 
vært som en del av nettverket, vil dette også kunne innebære en utfordring i å opprettholde 
god nok kontakt gjennom studietiden. 

Alle mennesker står overfor valg hver eneste dag. Slik er det også med studenter. Valg 
som går på prioritering, både av tidsbruk og pengeforbruk for å nevne to meget sentrale.  Til 
alle valg er det knyttet en konsekvens. Hvordan kan denne forutsees, og hvordan takles 
eventuelt uheldige konsekvenser? 

Maratonløpere forbereder seg til maratonløp med nødvendig trening. For at kroppen 
skal klare å gjennomføre et maratonløp må det forberedelser til. Ivaretakelse av kroppen er et 
balansert opplegg med næring, trening og hvile. For noen er også et studium et maratonløp. 
Egenomsorg og ivaretakelse av egen helse er like nødvendig i den forbindelse. Dermed blir 
påfyll i form fritidsaktiviteter og sosial kontakt viktige faktorer for ivaretakelse av egen helse. 
En siste forutsetning for å lykkes med studiet, slik jeg velger å se det,  er å ha en mest mulig 
målrettet studieprogresjon. 

 

Spørreundersøkelse - respondenter 
I spørreskjemaet ( se vedlegg) som jeg utarbeider søker jeg å få svar relatert til utfordringene 
jeg allerede har nevnt.  Med bakgrunn i de skisserte utfordringene, sammenholdt med svarene 
fra spørreskjemaene, vil det formodentlig fremkomme mulige tendenser om evnen til å mestre 
utfordringer og konsekvensen av denne.   

Før jeg utarbeidet spørreskjemaet avklarte jeg med faglig leder på avdelingen, hvor jeg 
jobber, at jeg kunne bruke studentene våre som respondenter. Jeg valgte meg ut to studentkull, 
fra ulike Bachelorgrad-studier.  Respondentene var primært andre års studenter. Noen få gikk 
på tredje året. Innledningsvis orienterte jeg klassekullene litt om min deltagelse på 
skrivekurset i høgskolens regi. Det var viktig for meg at de fikk en forståelse for at dette var et 
privat initiativ, og at jeg dermed henvendte meg til dem som privat person. Jeg presiserte at 
det var frivillig å svare på spørreskjemaet . Studentene fikk også vite hvilke to kull jeg hadde 
valgt ut som respondenter.  

Et av spørsmålene på spørreskjemaet handler om rolle- Svar på dette spørsmålet kan 
muligens kunne gi viktig informasjon for å forstå situasjonen i dette tenkte eksempelet: 
”Nina” var blant enerne på videregående skole. Hun startet på et studium på Høgskolen i 
Vestfold, sammen med 99 andre studenter på samme kull. Hun fikk overraskende dårlige 
resultater til eksamen. Ikke sjelden uteble hun fra forelesningene. Hva kunne årsaken være? 
Jeg stiller meg spørsmål om dette kan ha noen sammenheng med nye og kan hende helt 
annerledes  konstellasjoner. Var disse nye konstellasjonene en utfordring for henne? I hvilken 
grad mestret hun denne utfordringen? Og hvilke konsekvenser hadde det for henne? Ble hun 
fortrolig med sin nye rolle som student? Var hun fornøyd med sitt valg av studium? 

 

Systematisering av datamaterialet 
Ca halvparten av de som fikk skjemaet, har svart. Respondentene var 2. års studenter, på to 
utvalgte studentkull. Av disse var det tilsammen ca 50 studenter som fikk spørreskjema, 
hvorav 39 valgte å svare. Den kjønnsmessige fordelingen var på hhv. 14 kvinner og 25 menn.  
Av de 14 kvinnene, var 11 i aldersgruppen 19-25 år.  Blant de mannlige studentene var det i 
alt 18, som representerte den yngste aldersgruppen. Jeg systematiserer dataene på en slik måte 
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at jeg forhåpentligvis kan si noe om mulige tendenser m.h.t. evne til å takle utfordringer, 
relatert både til alder og kjønn. Videre lager jeg oversikt over svarene, gitt av de kvinnelige 
studentene, og hhv.  fra de mannlige studentene, uavhengig av alder og studentkull. 
Avslutningsvis tar jeg for meg dataene fra studentene, som en samlet gruppe. Siden den 
yngste aldersgruppen av studentene, er høyest representert i antall, så velger jeg hovedsakelig 
å konsentrere meg om denne. Dersom noen av svarene fra de eldre studentene er veldig 
avvikende, vil jeg vurdere å ta disse med, for eventuelt å nyansere svarene.  

 

Den gjennomsnittlige mannlige studenten (19-25) 
Den gjennomsnittlige mannlige studenten (19-25) flyttet ikke hjemmefra da han ble student. 
Han er singel, har ikke barn, og bruker tilnærmet like mye tid på fritidsaktiviteter i uka, som 
han tilbringer sammen med venner/medstudenter.  Han er sjelden, eller bare av og til, usikker 
i studiesituasjonen. Studiet er valgt ut fra egne vurderinger, og dette er han godt fornøyd med.  
To tredjedeler hadde kun studiekompetanse, og var således helt ferske studenter, når de startet 
på studiet ved Høgskolen i Vestfold (HVE). Halvparten jobber ved siden av studiene, i 
gjennomsnitt 10 t pr. uke. Av alle disse unge studentene, er det kun 1 som ikke følger oppsatt 
studieprogresjon. En møtte ikke opp til eksamen, og tre har strøket i ett eller toppen tre fag. 
Årsaken forklares som latskap. Selv om gjennomsnittstudenten er fornøyd, er det tre av 
studentene som er direkte misfornøyd. Dette gjelder både valg av studie og med rollen som 
student. 

 

Den gjennomsnittlige kvinnelige studenten ( 19-25 ) 
Gjennomsnittlig har ca halvparten av de kvinnelige studentene i aldersgruppen 19-25 år flyttet 
hjemmefra. Samme andel gjelder både for de som enten var gift-  eller samboere ved 
studiestart, og som prioriterte 2-6t pr. uke til fritidsaktiviteter. Som sine mannlige 
medstudenter jobbet de kvinnelige også 10 t pr. uke i gjennomsnitt. ).  En student arbeidet 13-
20t pr. uke. 

En av dem som var gift ved studiestart ble separert i løpet av studiet (innfor en 2-års 
periode) Antallet som var sammen med venner/medstudenter fra 2-6 t pr. uke var litt under 
halvparten. På spørsmålet i hvilken grad de unge kvinnelige studentene følte seg usikre i 
studiesituasjonen, så svarte kun en at hun ofte var usikker. Over halvparten var sjelden usikre 
(2), eller bare noen ganger (4). Valg av studie er foretatt etter egne vurderinger. Hos to av 
studentene var det påvirkning fra familien som var utslagsgivende for studievalg. På 
spørsmålet i hvilken grad de var fornøyd med studievalget var det like mange som var 
misfornøyde, som antallet fornøyde (4). Alle følger studieprogresjon, selv om to har uteblitt 
fra eksamen. Som grunn ble oppgitt:, forsoving og  sykdom. Det var 1 student som strøk til 
eksamen i ett fag. 

 

Samlet utvalg av studenter  
Når jeg sammenholder svarene fra samtlige respondenter, så viste det seg at  annenhver 
student flyttet hjemmefra ved studiestart. Halvparten av disse hadde kontakt med familien fra 
0-1 gang pr. uke. 3 studenter hadde daglig kontakt. De andre hadde kontakt fra 2-6 ganger i 
løpet av uken. Av de 7 som hadde status som gift når de ble studenter, så ble en av disse 
separert, mens 3 ble skilt. Det var også syv av studentene som hadde barn og to som fikk barn 
i løpet av studiet. 13 studenter svarer at de aldri er usikre/utrygge i forbindelse med 
studiesituasjonen. Like mange er det som bare sjelden er usikre, mens 11 svarte at de 
opplevde å være usikre/utrygge noen ganger.  3 krysset av for at de ofte føler 
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usikkerhet/utrygghet i studiesituasjonen. Hele 34 studenter valgte studiet etter egne 
vurderinger. Til tross for dette var 7 misfornøyd med valget sitt. For øvrig var 13 av 39 
fornøyd med sitt valg, og 14 studenter var godt fornøyd. 4 studenter var svært fornøyd. Det 
viser seg at nesten 2/3 av studentene har jobb ved siden av studiet. En tredjedel (13) arbeider 
8-12 t/pr. uke. 4 studenter har ikke møtt til eksamen. Og 7 har strøket i ett eller flere fag. 

 

På sporet av årsak og virkning? 
Med bakgrunn i systematiseringa av de innkomne svarene, tenker jeg på hva som kan være 
konsekvenser og antar visse sammenhenger. Den første tanken som slår meg er at det kan 
være en tendens som avspeiles ved noen av svarene. Jeg tenker på antallet som har flyttet 
hjemmefra og som har kontakt med familien maksimum 1 gang pr. uke. Videre reflekterer jeg 
på de svarene 18% har gitt m.h.t. at de har endret status fra å være gift, til å bli separert eller 
skilt . Det neste er de like mange prosentene som svarer at de er misfornøyde med valg av 
studiet. Samme antall er det som har strøket til eksamen. 7,7% svarer at de ofte er 
usikre/utrygge. Som årsak ble prestasjonsangst nevnt. Det at det var så mye nytt å sette seg 
inn i var en annen årsak. Stress blir nevnt og usikkerhet m.h.t. hva vedkommende student skal 
studere videre. 

Det er nærliggende å tenke at de som flytter hjemmefra, for så å ta ansvar for seg selv 
opplever dette som en stor overgang. De er vant til daglig kontakt med familien, og det kan 
hende det bli i minste laget for de som svarer at de har kontakt inntil 1 gang pr. uke. Kanskje 
påvirkes deres prestasjoner og trivsel i studentrollen av dette. Å få en ny rolle som student 
kombinert med foreldre-ektefelle rollen opplever nok mange som en styrkeprøve. Egenskaper 
som selvdisiplin, struktur, og evne til å prioritere synes å være en nødvendighet for å lykkes i 
å kombinere disse krevende rollene.  Forståelse og aksept fra familien er en nødvendighet. Jeg 
skal gå nærmere ned i dybden på enkeltsvar og trekke inn teori. 
 
Resultatet av spørreundersøkelsen- relatert til teori  

Mannlige studenter 
La oss se på noen av enkeltsvarene, gitt av mannlige studenter. En student (Per)som er 
misfornøyd med valg av studium, er allikevel fornøyd i rollen sin som student.  Studenten 
prioriterer mye tid til både fritidsaktiviteter og til venner ( 7-10t pr. uke) Omtrent like mye tid 
brukes på jobb. Som en annen ytterlighet kan nevnes student (Pål) som er svært fornøyd med 
valg av studie. Han tilbringer fra 2-6- t. pr. uke på hhv. fritidsaktiviteter og til venner. Det kan 
også nevnes at han ikke har jobb i tillegg til studiet. 

Alle får tildelt like mye tid i døgnet – 24 t. Og jeg tenker på hvordan disse timene blir 
forvaltet til aktiviteter og til å dekke ulike behov. Jeg vil se på ulikhetene i forhold til valgene 
de tar med hensyn til prioritering av tid. Dette fordi jeg tenker at valgene de tar er måten de 
møter utfordringene på.  Konsekvensene av valgene vil i stor grad være identiske med i 
hvilken grad de lykkes. Det kan også påvirkes av i hvilken grad den enkelte takler 
konsekvensene av valgene, og eller forutser dem.  
 

Harmoniseringsmodell (Cramer & Furuholmen, 1998) 
Jeg trekker inn teorien om menneskers syv livsområder (se fig.1- Seigmannen). Forbruk av tid 
innenfor de ulike livsområdene visualiseres ved hjelp av en seigmann, 
(harmoniseringsmodell). Jeg velger å kalle seigmannen for Laban.  Hvordan tegningen av 
Laban er fremstilt (dvs. hvor harmonisk de enkelte kroppsdeler er i forhold til hverandre) kan 
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gi en forklaring om sammenhenger, både når det gjelder muligheter og begrensninger for å 
lykkes.  

Som det fremgår av figur 1, har Laban hode, hals, armer og bein i naturlige 
proposisjoner, i forhold til kroppen. Hodet på Laban representerer tiden til arbeid/studier. 
Videre representerer den ene armen tidsbruket til venner, den andre armen representerer 
livsområdet nære forhold.  Beina representerer hhv. Hobbyer og sport og helse. Lysken er 
velværesenteret, hvor både søvn og seksualitet/sensualitet er plassert. 
 Dersom en tenker at det er en direkte sammenheng mellom prioritering av de representative 
livsområdene og i hvilken grad Laban ser harmonisk ut, kan denne visualiseringen gi et bilde 
av konsekvenser av valg. Jeg snakker her om prioritering av tid. 

For er det ubalanse i tidsforbruket så vil Laban se deformert ut. Ja, i ytterste 
konsekvens vil seigmannen forvandles til en amøbe. (ref. fig. 2) Dette vil også gjenspeile 
konsekvensene av de valgene studentene foretar mht. prioritering av tid. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1               Fig. 2 
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Mestringens vilkår- (Sommerschild, 1998) 
Hvis vi tenker oss at mestringens vilkår kan være en forutsetning for å lykkes, kan teorien 
knyttet til nivåene i denne modellen, virke forklarende. 
 
TILHØRIGHET KOMPETANSE 
Dyaden 
Minst en nær fortrolig 

Kunne noe-  

Familien 
Forutsigbarhet, bekreftelse, tilhørighet 

Være til nytte 

Nettverket  
Fellesskap i verdier, sosial støtte 

Få og ta ansvar 

 Utfolde nestekjærlighet 
 Møte og mestre motgang 
Fig. 2 
           
             Egenverd 
 
           
                    Motstandskraft 
          
Modellen tar utgangspunkt i to hovedområder: tilhørighet og kompetanse.  Når det gjelder 
hovedområdet tilhørighet, forklares dette på øverste nivå bla. med viktigheten av å ha minst 
en fortrolig , gjennom hele livsløpet. (Sommerschild, 1998) På neste nivå bygges 
motstandskraften opp gjennom den trygghet , forutsigbarhet og bekreftelse på eget verd, som 
familien kan gi. Når det gjelder hva som er utdypet om nettverket, så er sosial støtte og  felles 
verdier og trygghet som dette gir,  nevnt. Selv om teorien er spesifisert i forhold til barn, så 
tenker jeg at dette er allmenngyldig. Studenter har også vært barn, og bærer med seg sin 
barnedel , mer eller mindre robust.  
 Når det gjelder punktene som kommer inn under kompetanseområdet, viser dette 
sammenhengen mellom det å få oppgaver som harmonerer med mulighetene, og opplevelsen 
av å kunne noe. (Sommerschild, 1998).  ”Å møte og mestre motgang er nært beslektet med 
det å kunne noe.”  ”De tre neste punktene, å være til nytte, få og ta ansvar og utfolde 
nestekjærlighet- gir rik næring til egenverdfølelsen.” Berit Grøholt, som er medforfatter i 
boken ”Mestring som mulighet- i møte med barn, ungdom og foreldre”, har også skrevet mer 
om betydningen av tilhørighet, i kapittelet ”Ungdomstiden og mestringsperspektivet”. 
(Grøholt, 1998) 
 
 
Enkelt studenters status 
Linje 1, fig. 3, viser en student som er misfornøyd med valg av studium. Hans prioritering av 
tid fordelt på jobb, venner og fritidsaktiviteter fremgår av tabellen. Kanskje er det en 
sammenheng hvordan tiden blir fordelt og det at han er misfornøyd. Jeg ser ikke bort ifra at 
det er en ubalanse i tidsregnskapet.  
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Disponering av tid pr. uke  = tidsregnskap. 
Venner Jobb Fritids-

aktiviteter 
Studier-
minimum  
 

Søvn  
minimum 

Disponert  
tid i gj.snitt  
 

Disponibel 
tid 

Udisponert 
tid (basale 
behov ) 
 

  07-10  08-12   07-10        ?      ?         ?     168         ? 
  02-06        0   02-06        ?       ?         ?     168         ?     
  11-20  13-20   11-20      40     56        143     168        25  
 
Respondentene er studenter ved fulltids-studier. Dette krever som minimum et tidsforbruk 
tilsvarende full-tids jobb. Beregner en 8 t til søvn, så vil det i prinsippet være ca 8 t pr. dag 
igjen, til ulike aktiviteter og til å dekke andre basale behov.  

Generelt sett er kanskje prioriteringene greie nok. Men siden det handler om nettopp 
det å være student, så kan vi jo ikke se bort i fra behovet for å prioritere tid også til å studere.  
Men studenten er altså misfornøyd med valg av studium. Det er nærliggende å tenke at 
årsaken kan være at han ikke bruker nok tid på studiet. Eller kan det faktisk være slik at han 
prioriterer nok lesetid? Dersom tidstyven stjeler verdifull tid som burde være forbeholdt søvn, 
vil kvaliteten på lesetiden bli deretter. Konsekvensen vil da være en disharmonering i forhold 
til å balansere tiden til aktiviteter og andre behov. Det finnes alltid unntak fra det som synes å 
kunne være forklaringene. Når jeg sammenligner dataene i linje 1 med dataene i linje 3 synes 
det å være store individuelle forskjeller. For dataene i linje 3, representerer en student som er 
godt fornøyd. Prioritert tid til søvn og studier for hans vedkommende er stipulert til 96 t i uka. 
Dessuten tilbringer han fra 13-20 t pr. uke på jobb. 

På samme måte som vi må balansere et budsjett, må timeregnskapet gå opp i forhold 
til disponible timer vi har til rådighet. 
Da jeg selv var student, med jobb og småbarn, ble jeg spurt av en medstudent   hvordan jeg 
skulle få tid nok til å lese! Et meget godt spørsmål, som gav meg noen refleksjoner. Jeg trodde 
det var nok å ville studere! Det var da jeg satte opp timeplan for å få tiden til å strekke til. 
Dette tvang meg også til å prioritere tid til det som var viktigst. Og dette var familien min, 
hjemmet vårt, meg selv og studier. Hvis ikke familien min hadde bra, og eller jeg fikk bruke 
nok tid til å ivareta den hjemlige atmosfære så var det vanskelig å ha full fokus på studiene. 
Det samme gjaldt dersom jeg ikke fikk tatt vare på meg selv ved å trene. 

Når jeg støtter meg til teorien så synes det som at studenten som var svært godt 
fornøyd, hadde betingelser for å lykkes. (Ref. Fig. 3, linje 2) Dvs. at hans valg av tidsforbruk 
visualisert ved Laban, viser en harmonisering. Dette understøtter hvilke forutsetninger han har 
lagt til grunn for å lykkes. Han sparte ca 10t ved ikke å jobbe ved siden av studiet. Han sørget 
for å prioritere tid både til fritidsaktiviteter og til venner, men brukte bare halvparten av tiden, 
i forhold til den førstnevnte studenten. Det hører også med til historien at vedkommende er 
samboer, og slikt sett kanskje ikke hadde behov for å dra ut på byen med venner i samme 
grad. Disse ca 16 t mer pr. uke kunne da benyttes til studie og eller til å dekke andre behov. 
Konsekvensen av de ulike valgene synes ganske tydelige i disse to eksemplene. 

”Espen” er misfornøyd med rollen sin som student. Han har ikke arbeid i tillegg til det 
å være student. Som Per prioriterer han ganske mye tid til fritidsaktiviteter og til venner( ca 
19t). Han måtte flytte da han ble student. Og har ikke daglig kontakt med familien . ”Espen” 
har blitt singel i løpet av studietiden. Hva kan årsaken være til at han er misfornøyd med 
rollen sin? 

Han har møtt til alle eksamener og ikke strøket. ”Espen”, har ikke lenger daglig 
omgang med sin familie. Dyaden (samboerskapet) eksisterer ikke lengre. I hvilken grad han 
har fått andre gode nære studentvenner, som veier opp for den han tidligere følte tilhørighet 
og fortrolighet til er vanskelig å si. Ut av svarene synes det ikke som det er noe å utsette på 
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det faglige og eller studiet som sådan. Kan årsaken til at Espen er misfornøyd med rollen sin 
som student ha sammenheng med hans evne til å takle motgang ( brutt samboerskap) Eller 
mangler han tilhørighet som er støttende ? Kanskje kan det forklares gjennom et tidsregnskap, 
som viser at han prioriterer for liten tid til studiene. Konsekvensene vil i så fall kunne bli at 
Labans hode er forholdsvis lite. (Cramer & Furuholmen, 1998) 

”Askeladd” er noen ganger usikker i studiesituasjonen. Han tilbringer ca 30 t pr. uke 
samlet til venner og fritidsaktiviteter. Han følger ikke normert studieprogresjon, tiltross for at 
han ikke har jobb ved siden av studiet. Han har i tillegg strøket flere ganger til eksamen. Selv 
forklarer han sin usikkerhet med at han er ”lite aktiv på skolen”. Og sin manglende 
studieprogresjon med at ”han er lat.” Det er kanskje så enkelt? For øvrig er han fornøyd både 
med valg av studium og med sin rolle som student. 

”Bror” jobber mye. Ca 16 t pr. uke.  Han føler seg usikker noen ganger i 
studiesituasjonen og forklarer selv at dette skyldes stress. Tilbake til relasjon med Laban og 
harmonisering, så jobber ”Bror”, dobbelt så mange timer i tillegg til studiet, som han bruker 
på venner og på fritidsaktiviteter til sammen. Jeg mener å se at Labans hode, må være 
uforholdsmessig stort. Likeså ser det ut til at den ene armen (venner) og det ene beinet ( 
fritid/hobby) er noe forkortet. 

”Adam” er misfornøyd med sitt valg av studie. Både venner og familie påvirket hans 
studievalg, i tillegg til egne vurderinger. Han føler seg ofte utrygg i studiesituasjonen og 
forklarer dette med at han ikke kommer til å studere videre innenfor samme studieretning. Det 
kan synes som det her er gjort et feil valg når det gjelder studium. En kan heller ikke se bort 
ifra at dette kan skyldes at oppgaver/utfordringer ikke står i forhold til studentens muligheter. 
Sånn sett så vil han heller ikke få tilfredsstillelsen av at han kan noe (Sommerschild, 1998). 

I stor grad vil nok tiden han prioriter til å studere påvirke dette. Til sammen prioriterer 
han ca 15 t pr. uke til venner og på fritidsaktiviteter. I tillegg jobber han, inntil en dag pr. uke. 
Han har også fått seg kjæreste i løpet av studiet. Spørsmålet er om timeregnskapet er 
balansert. 

”Isak” er godt fornøyd både med valg av studium og med sin rolle som student. Han er 
fornøyd tiltross for at han samlet prioriterer 30 t på venner og fritid. I tillegg jobber han ca 16 
t pr. uke. Han slapp å flytte når han ble student. Han har også fått seg kjæreste. Relatert til 
mestringens vilkår, så synes det som om tilhørigheten med nettverk, dyaden, og familien er 
tilfredsstillende. Relatert til seigmannen , så er det nærliggende å tenke at denne har et stort 
vannhode. Veier det opp at tilhørigheten med muligheter for fortrolighet og sosial støtte er så 
god? Og når det gjelder kompetanse, at han også får uttelling ved å være til nytte på jobb, 
både ved å få og ta ansvar . Eller snakker vi her om store individuelle forskjeller uavhengig av 
teorien? 

”Knut” uteble fra eksamen fordi han var dårlig forberedt. Han var samboer ved 
studiestart, men har i løpet av studietiden blitt singel. Han flyttet vekk fra hjemstedet/familien 
ved oppstart av studiet. Han har liten kontakt med familien.  Tidsregnskapet viser at han 
bruker ca 35 t samlet til jobb, venner og fritid. Hvorav 15 av disse timene tilbringes sammen 
med venner /medstudenter Siden han har liten kontakt med familien og samboerskapet er 
over, antar jeg at hans behov for å ha en fortrolig, ikke lenger dekkes blant disse. Spørsmålet 
er om han har en fortrolig blant sine venner/medstudenter, som han prioriterer tid på, slik at 
han får den nødvendige støtten han trenger. Selv om han formodentlig opplever at jobben gir 
han følelse av å mestre, så spiser den av tilgjengelig tid for studiet. Dette er kanskje noe av 
forklaringen på at han var dårlig forberedt til eksamen. 

”Olav” var samboer ved studiestart, men har blitt singel. Han strøk til flere eksamener.  
Av spørreskjemaet går det frem at han ikke prioriterer tid til fritid og lite til venner (2-6t). 
Men han prioriterer ca 10t på arbeid. Han er fornøyd, men kunne eksamensresultatene vært 
annerledes, dersom han hadde prioritert annerledes? Har hans mestringsvilkår endret seg i 
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forhold til at han ikke lenger har tilhørighet til dyaden? Og relatert til livsområdene, synes jeg 
å se konturene av en seigmann med kun en kort arm, (venner) og  uten bein. (sport/fritid og 
hobby/helse), for å sette det på spissen.  

”Einar” er misfornøyd med sitt valg av studium. Han er gift og er familiefar. Han er 
godt voksen. Han har endret rolle fra yrkesaktiv til student. Han er fornøyd med sin nye rolle. 
Rollen som familiefar, og student påvirker naturlig nok hans prioriteringer av tid til både 
fritidsaktiviteter og til venner/medstudenter. Han jobber 10 t pr. uke. Hans valg av studie ble 
foretatt både på bakgrunn av egne vurderinger og etter påvirkning fra andre. Jeg lurer på 
hvorfor han er misfornøyd med valget sitt. Kan det ha sammenheng med at han har vært 
yrkesaktiv. Og i den forbindelse har en kompetanse som han har identifisert seg med. Som 
yrkesaktiv antar jeg at han hadde høy integritet og opplevelse av å være til nytte, samt å få og 
ta ansvar. Overgangen til å bli student er naturlig nok en utfordring i forhold til å oppnå den 
samme tryggheten når det gjelder å skulle tilegne seg nye kunnskaper. Ref. Mestrings 
vilkårene.  

Det er viktig for selvfølelsen at en får tilbakemelding- i form av konstruktiv kritikk og 
støtte. Dersom studenten har liten omgang med andre studenter så er det nærliggende at de 
ikke får dette bidraget. Kanskje er dette situasjonen for ”Einar”, siden han er familiefar. Siden 
læringsformen i stor grad foregår i plenumsforelesninger, vanskeligjør dette også 
tilbakemelding fra faglærere. Ref. Mestring som mulighet (Grøholt, 1998). 
 

Kvinnelige studenter 
Ut ifra svarene fra kvinnelige og hhv. mannlige studenter, kan de se ut som det er noen 
kjønnsbestemte forskjeller. 

Det viser seg nemlig at det er langt flere kvinnelige studentene enn mannlige, som er 
samboere og eller er gift. Kanskje har denne forskjellen noe med alder og modenhet å gjøre. 
Prosentvis, er også langt flere kvinnelige studenter misfornøyde.  

”Lise”  er misfornøyd med valg av studium. Dette til tross for at hun har valgt studium 
etter egne vurderinger. I tillegg er hun ofte usikker i studiesituasjonen. Hun jobber ca. 10t pr. 
uke, er samboer og prioriterer tid til fritidsaktiviteter og venner/medstudenter med ca 12 t pr. 
uke. Til tross for at hun flyttet vekk fra hjemstedet har hun daglig kontakt med 
familienettverket. Hva kan hennes misfornøydhet skyldes? Og hvorfor er hun ofte usikker i 
studiesituasjonen? 

Relatert til teorien, hvordan ser tegningen av hennes Laban ut?  Hvordan er 
proposjonene, mellom Labans hode og resten av kroppen? Om tiden hun forbruker på jobb 
påvirker hennes evne til å ta til seg kunnskap, og eller få tid nok til å være student er 
vanskelig å si. Siden det ikke gis noen forklaring på hva årsaken er til at hun ofte er usikker, 
så kan en jo kun tenke seg at det kanskje har noe med mestring å gjøre. Spørsmålet er om hun 
føler at hun kan noe. Dersom jeg støtter meg til teorien rundt mestringens vilkår, så synes 
tilhørigheten å være godt ivaretatt. Siden hun er samboer antar jeg at hun i hvert fall har en 
fortrolig.  Ref. Mestringens vilkår (Sommerschild, 1998).  Jeg er allikevel fullt klar over at 
dette er synsinger. 

”Eva” er fornøyd med både studiesituasjonen og med valg av studium. Det er ene og 
alene hennes valg. Hun er gift og synes å ivareta behovet for tid til både fritidsaktiviteter og til 
venner/medstudenter. Hun synes å representere en gjennomsnittstudent, ved at hun jobber 10t 
pr. uke. På spørsmålet om hun er usikker /utrygg i studiesituasjonen svarer hun at hun sjelden 
er usikker/utrygg. I de tilfellene hun er utrygg er hovedårsaken knyttet til studiet. Hun oppgir 
at dette handler både om struktur og manglende, eller feilaktig informasjon. 
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I likhet med ”Lise”, er også ”Tone” misfornøyd med sitt valg av studium. Hun er 
enslig og nedprioriterer tid med venner/medstudenter. Hun har tidligere vært student og antall 
timer hun jobber utgjør maksimum en dag pr. uke. Er hennes nedprioritering et tegn på at hun 
ikke anser medstudenter som en del av sitt nettverk? Hvordan påvirker dette i så fall 
studiesituasjon ? Sammenlignet med andre som disponerer opptil 15 t pr. uke til 
venner/medstudenter, og fritid, så utgjør ”Tones” tidsforbruk maks 5 t, fordelt på disse to 
aktivitetene. Spørsmålet er i hvilken grad de overskytende timene brukes for å dekke hennes 
behov?  Jeg tenker da på tilstrekkelig tid til å studere, til å ivareta nære relasjoner osv. 
Visualisert ved hjelp av seigmannen, så synes denne å ha både et bein og en arm, som ikke 
har balansert størrelse. Kanskje handler det om at ”Tone” er misfornøyd med studievalget sitt, 
fordi hun tidligere har studert og hadde andre forventninger enn hva som er blitt innfridd. 

  Om ”Tone” var fornøyd med tidligere studium, eller om hun hoppet av har jeg ingen 
informasjon om. Men gitt at dette er tilfelle, da kan en få tanker om at det handler om å møte 
og mestre motgang. I så fall ser jeg viktigheten av at hun hadde et nettverk, som hadde gitt 
henne bekreftelse og støtte, samt en nær fortrolig medstudent. Men det at hun er misfornøyd 
kan selvfølgelig også handle om i hvilken grad studiet gir nok utfordringer, i forhold til å få 
ansvar.  

”Klara” er i likhet med ”Lise” og ”Tone” misfornøyd med sitt valg av studium. ”Klara 
” og ”Tone” er begge studenter på samme studium. ”Klara” har et balansert forbruk av tid til 
fritidsaktiviteter og til venner /medstudenter. Men hun arbeider forholdsvis mye. 
Gjennomsnittlig ca 16 t/pr. uke. Hun har også tidligere vært student, så denne rollen er hun 
kjent med.  

Hun svarer at hun noen ganger er utrygg og usikker i studiesituasjonen. Kanskje har 
dette med at hennes prioritering av tid til jobb spiser av den faktiske tid hun har til rådighet 
for studiet. (ref. tidsregnskapet) Her kan være flere sammenhenger. Da hun begynte som 
student flyttet hun fra hjemstedet. Om det er tilstrekkelig tid til å pleie nærheten til familien, 
utover sin samboer, er vanskelig å si. Hennes tilfelle kan relateres til teorien, når det gjelder 
livsvilkår og fremstillingen av Laban.  Videre synes jeg situasjon kan forstås med bakgrunn i 
mestringens vilkår. For dersom det er slik at hun ikke får nok tid til å studere, er 
sannsynligheten stor for at hun ikke får tilfredsstillelsen av å kunne noe. Dette kan være noe 
av forklaringen på hvorfor hun føler seg både usikker og utrygg i studiesituasjonen.  

”Dolly” er svært fornøyd med valg av studium. Hun er godt fornøyd med sin rolle som 
student. Spørsmålet er hvordan hun balanserer sitt tidsforbruk. Til sammen prioriterer hun 28t 
pr. uke til jobb, venner/medstudenter og fritid. Om hennes utrygghet/usikkerhet – noen 
ganger- har sammenheng med at det blir forlite avsatt tid til å studere vites ikke. Men det er 
nærliggende å tro at dette kan være en viktig årsak. ”Dolly” er allikevel fornøyd, og det 
skyldes kan hende at hennes manglende tid til å studere, veies opp med sterkt tilhørighet. 
Tilhørighet hvor hun trekker veksler på nettverket sitt i form av støtte og bekreftelse. 
Likeledes kan en opplevelse av å være til nytte i jobben veies opp for en eventuell opplevelse 
av å kunne noe midre i studiet.  

”Siri” prioriterer ingen tid til fritidsaktiviteter. Tid til medstudenter /venner er nærmest 
helt nedprioritert. Hennes valg av studium er påvirket av familien. Hun er fornøyd med dette 
valget. Hun jobber også gjennomsnittlig ca 10t/pr. uke.  Hun svarer at krav til prestasjon er 
årsaken til at hun opplever usikkerhet/utrygghet i studiesituasjonen. 

Dersom hun ikke får respons på sin egen kompetanse/faglige forståelse, gjennom 
kontakt med øvrige i studentnettverket, så kan kanskje dette være noe av forklaringen på 
hennes prestasjonsangst? Andre tanker om årsak/virkning kan knyttes både til den visuelle 
harmoniseringsmodellen Laban- og til ”Mestringens vilkår”. I hvilken grad opplever hun 



 18 

tilstrekkelig tilhørighet i studentgruppen? I hvilken grad opplever hun å få ansvar og å ta den ( 
eks. i sammenheng med gruppeinnleveringer). Hvilke deformeringer har hennes seigmann?  
Mangler den ben og armer og har den kun et stort hode som en amøbe? 

”Kaja” prioriterer ikke fritidsaktiviteter, men hun tilbringer ca 8 t/pr. uke med 
medstudenter/venner. Hun har strøket til eksamen og uteblitt en gang. Som forklaring på dette 
har hun oppgitt at hun rett og slett forsov seg, fordi hun hadde sittet oppe så seint. Noen 
ganger opplever hun utrygghet/usikkerhet.  Min tanke er at hun kanskje ikke får nok påfyll av 
annet, som ikke handler om det å studere.  Eksempel tid til ulike former for hobbyer som en 
motvekt til kravene som stilles ved å studere. For slik situasjonen hennes visualiseres via 
seigmannen, så mangler han begge beina! (Cramer & Furuholmen, 1998) 

 

Kort kommentar avslutningsvis 
I hvilken grad en student lykkes med studiet avhenger i stor grad av de  valgene de tar. 

Spesielt er dette tydelig når det gjelder prioritering av tid. Jeg tror at studenter som får 
kunnskap om sammenhengen mellom tidsforbruk og konsekvenser for egen studiesituasjon, 
vil bli mer bevisst sine valg. Ved å sette opp timeregnskap og visualisere egne disponeringer 
av tid, vil de få en ny klarhet i hvorfor de ikke fungerer i rollen sin som student og eller ikke 
lykkes med studiene. Forutsetningen for å kunne takle de utfordringene de møter som student 
vil i langt større grad være tilstede ved en slik bevissthet.  
Når det gjelder valg og konsekvenser relatert til teorien rundt mestringens vilkår så er det 
viktig å forstå hva som påvirker muligheter og hva som kan være begrensende for 
studiesituasjonen. Først når de ser sammenhengene kan studentene foreta bevisste valg, der 
hvor det er mulig å velge.  

Jeg mener at studentene med fordel kan tilegne seg disse kunnskapene og deretter bli 
mer bevisstgjorte gjennom et strukturert og systematisk veiledningstilbud. Og en av 
forutsetningene som må legges til grunn er ifølge Søren Kierkegaard : ”Hvis det i sandhet skal 
lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde 
han hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheten i al hjælpekunst. Dersom du ikke 
kan begynde således med et menneske, at han kan finde en sand lindring i at samtale med dig 
om sin lidelse, så kan du heller ikke hjælpe ham. Han lukker sig for dig, han lukker sig inde i 
sitt inderste, og præk så kun for ham!” (Grøholt, 1998) 

”Når livet løper bra, svarende til alle nivåene i modellen ( mestringens vilkår), gir 
dette grobunn for egenverd” . ”Og med en grunnleggende egenverdsfølelse, vil det kunne 
møte livets utfordringer med motstandskraft” (Sommerschild, 1998). 
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Vedlegg 1: 
 
Spørreskjema 
” LIVSKUNST – kunsten å takle livets utfordringer.”  

Hvordan kan unge mennesker bli forberedt på de utfordringene de vil møte i  

livets ulike faser? Kan evnen til å  håndtere disse utfordringene, påvirke deres 

 livsbetingelser og spesifikt deres mulighet for å lykkes i en studiesituasjon?  

Formålet med spørreskjema er å innhente data om personer som er i 

 studiesituasjon, for om mulig å kunne se noen sammenhenger mellom årsak og 

 virkning, i forhold til spørsmålene jeg stiller ovenfor. 

Dataene er tenkt benyttet i en artikkel som omhandler dette temaet.  

 

       Alder 

        
        19-25           26-32  33-39         over 40 

  

       Kjønn 
    

   Kvinne         Mann 

 
Måtte du flytte vekk fra hjemstedet/familien når du startet på studiet? 

    
Ja         Nei 

 

Dersom svaret er JA, hvor mange dager i gjennomsnitt pr. uke har du kontakt 

 med noen i familien?  

      
        0-1       2-6             daglig    

 

Hvilken sivil status hadde du ved oppstart på studiet? 
      
      Singel           samboer    gift 
 

Dersom status har endret seg i løpet av studietiden, hva er endringen? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

Hadde  du barn ved studiestart? 
    

Ja        Nei 

Har du fått barn i løpet av studietiden, eller venter barn? 
    



 21 

Ja        Nei 

 

Hvor mange timer bruker du på fritidsaktiviteter i uka? 

        
          0-1       2-6   7-10         11-20      
 
Hvor mange timer tilbringer du sammen med dine venner/medstudenter pr.uke 

 utenfor skolen? 

        
0-1             2-6   7-10           11-20       

        

Opplever du deg utrygg/usikker i studiesituasjonen?    

        
        Aldri          Sjelden          Noen           Ofte 

     ganger 

 

Dersom du opplever utrygghet ofte- hva tror du er hovedårsaken? 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Hva påvirket ditt valg av studie?                              
          
      Venner         Familie         Andre        Egne       Markedsf. 

         vurderinger 
               

      

I hvor stor grad er du fornøyd med ditt valg av studium? 

        
   Misfornøyd   Fornøyd       Godt           Svært   
    fornøyd    fornøyd      

 

I hvor stor grad er du fornøyd med din rolle som student? 

        
     Misfornøyd   Fornøyd      Godt           Svært  
    fornøyd      fornøyd 
 

Status før studiestart  
                  
          
       Studie     Studert     Yrkesaktiv Attføring/      Annet 
  kompetanse    tidligere        omskolering 
 
 
Har du arbeid i tillegg til studiet?   

    
 Ja              Nei 
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Hvis JA, hvor mange timer arbeider du pr. uke? 

          
         2-7,5            8- 12  13-20          21-30      32-37 

 
        
Følger du oppsatt studieprogresjon? 

    
       Ja      Nei 

     

Hvis nei, hva er hovedårsaken (ene)? 
 
_______________________________________________________________ 

Har du noen gang uteblitt fra eksamen?  
    

Ja        Nei 

       

Hvis Ja, hva var hovedårsaken? 
 
______________________________________________________________ 

 

Har du strøket til eksamen?    
    

Ja       Nei 

 
Hvis Ja, i hvor mange fag?  

  

 
 
Takk for at du tok deg tid til å svare. 
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Karen Lassen 
 
 
Mat og matlaging i barnehager 
 
 
 
Til tross for at Rammeplan for barnehager (1995) påpeker at repeterende hverdagslige 
hendelsene er viktig felt for små barns læring og utvikling, har hovedtyngden av 
avdelingsledere i kommunale barnehager i Vestfold liten fokus på hverdagsaktiviteten mat og 
matlaging. Avdelingslederne oppgir personalmangel, fysiske og økonomiske rammer som 
årsak.  

Likevel finnes det barnehager som setter mat i sentrum. Et eksempel er Augedal 
barnehage i Gran kommune. Personalet mener at erfaring fra egen oppvekst og egne 
praktiske erfaringer gjør at de ser hvordan mat og matlaging kan brukes som pedagogisk 
virkemiddel. Analyse av informasjon viser at den reelle årsak til at mat og matlaging har liten 
fokus i barnehager, synes å være at personalet mangler praktisk innsikt og erfaring for å 
organisere mat som aktivitet for barn.  

Videre viser data fra Ungkost 2000 kostholdet i barnehager ikke følger offentlige 
anbefalinger. Barn i barnehage spiser for mye fet og søt mat. Data fra Kongsteins 
hovedfagsavhandling i 1998 bekrefter tallene, bare 2 av 66 avdelingsledere i kommunale 
barnehager i Vestfold legger offentlige kostanbefalinger til grunn for kosthold i egen 
barnehage. For å sikre barn et bedre kosthold, melder Stortingsmelding 16 (2002-03), Resept 
for et sunnere Norge, en satsing på mer helsefremmende kostvaner i barnehagen.  

Ut fra ovennevnte opplysninger er det grunn til å anta at mange førskolelærere i 
tillegg til å ha liten praktisk innsikt i matlaging, også mangler teoretisk innsikt i fagfeltet. 
Denne kunnskapsbrist kan antagelig forklares med at tema mat, matlaging og ernæring i liten 
eller ingen grad ivaretas i Rammeplan for utdanning av førskolelærere (1995). Data fra mitt 
arbeid viser at personer som har praktisk og teoretisk kunnskap om mat og matlaging, har 
større mulighet til å bruke mat kreativt, som for eksempel pedagogisk virkemiddel i 
hverdagen. Kreativ omgang med mat vil også gi større mulighet for å endre og utvikle 
matvaner i barnehagen.   
 
 
 
 
Innledning 
Tema barn og mat har i perioder sentral plass i media, som for eksempel i en kritisk artikkel i 
Dagbladet under overskriften Småbarna blir fetere (Iversen, 2004). Oppslaget var basert på en 
svensk studie i regi av Livsmedelsverket og uttrykte at barn fra et ernæringssynspunkt får for 
mye fastfood, brus og godteri både hjemme og i barnehagen. Slike matvaner fører til at 
svenske barn får et høyt inntak av energi fra tilsatt sukker og mettet fett. Det stemmer godt 
overens med hovedtendensene i den store norske undersøkelsen Kosthold blant 4-åringer i 
regi av Sosial- og helsedirektoratet i 2000. De norske tallene viste at kostholdet for barn i 
hjem og barnehage består av mer tilsatt sukker og mettet fett enn offentlige anbefalinger tilrår 
(Pollestad 2002).  
 
I 1998 gjennomførte Kongstein en hovedfagsavhandling med tittelen Kosthold og 
mataktiviteter som pedagogisk virkemiddel i de kommunale barnehagene i Vestfold fylke. 
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Hennes data viste at barnehagene hadde et for søtt og fett kosthold. I tillegg kom det frem at 
bare 2 av 66 barnehager følger offentlige kostanbefalinger. Det kan gi en viss forklaring på at 
det er divergens mellom anbefalt og reelt kosthold i barnehager. På bakgrunn av denne 
divergensen kan det være grunn til å rette fokus på tema mat i barnehager.  
 
Regelverk om mat i barnehager 
I de overordnede styringsdokumenter Lov om barnehager av 1995, og forskriften Rammeplan 
for barnehager (1995) er mat og måltider i liten grad ivaretatt. I § 11 i Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler (Helsedepartementet 1995) blir det imidlertid spesifisert 
noen krav:  
 

Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale 
funksjoner. Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter 
for lagring og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. 
 

Føringer i forhold til lokaler for lagring og servering av mat finnes i Forskrift om 
næringsmiddelhygiene (Helsedepartementet 1983, 1997) som i runde formuleringer stiller 
krav til temperatur i kjøle- og fryseinnretninger, personlig hygiene, overflater i lokaler og at 
utstyr som brukes til matlaging skal være rent. Da ingen av de nevnte forskriftene gir rammer 
for energifordeling i kostholdet, gikk Statens ernæringsråd i 1996 inn for at kosthold i 
barnehager bør følge offentlige kostanbefalinger. I ettertid er ordlyden revidert, og finnes som 
Merknad til § 11 i Forskrift om miljørettet helsevern (Sosial- og helsedirektoratet 2003): 
”Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for matservering og måltider i skole og barnehage 
bør legges til grunn slik at den ernæringsmessige verdi av måltidet sikres”. Med utgangspunkt 
i offentlige anbefalinger og på bakgrunn av undersøkelsen Kosthold blant 4- åringer 
(Pollestad 2002) uttrykker Helsedepartementet i Stortingsmelding nr.16/2002-2003 Resept for 
et sunnere Norge, at de er opptatt av at barn i barnehager skal tilbys helsefremmende 
matvaner.  
 
Matvaner 
Begrepet matvaner inneholder tre dimensjoner (Kjærnes 1994). Det kvantitative forbruk av 
ulike matvarer betegnes som konsum. Valg av matvarer påvirkes blant annet av pris, 
tilgjengelighet, kunnskap, tid, holdninger, sosial tilhørighet. Konsum kan videre knyttes til 
ernærings- og helseperspektiv på mat. Mat som kokekunst eller matlaging (cousine) vil si å 
kombinere matvarer og metoder til ferdige matretter. Vår evne til å lage mat, betinges mellom 
annet av kunnskap, kreativitet, arbeidsredskap, energitilgang, sosial tilhørighet, tradisjoner og 
tid. I følge Kjærnes kan endringer i matlaging, føre til endringer i det kvantitative forbruk av 
matvarer (konsum), som foreksempel økt bruk av wok kan føre til økt forbruk av grønnsaker 
og hvitt kjøtt, mens forbruk av rødt kjøtt reduseres. Det vil igjen si at endring i matlaging også 
kan bidra til endring i energifordeling i kostholdet. 

Den tredje dimensjonen representerer den sosiale og kulturelle konteksten ved å rette 
søkelys mot den sammenheng maten inngår i, hvilke matvarer som kombineres til hvilke 
retter, måten mat brukes ved markering av anledninger og hvordan mat brukes for å markere 
tilhørighet. Wandel (1995) viser til Bourdieu som fant at franskmenns matforbruk viste 
endringer fra billige, sammensatte og energirike produkt som kjøttdeig og pasta til magre rene 
matvarer som kjøtt og grønt, når en beveget oppover i det sosiale hierarkiet. Han mener smak 
og preferanser er en sosial konstruert størrelse, knyttet til klasse og at grunnlaget for slike 
forskjeller formes i tidlig barndom. Ut over klassetilhørighet, kan matvaner også formes av 
matinteresse, ved at personer med et slikt engasjement er mer kreative og åpne for nye 
impulser i matvegen (Mennell i Fagerli 1999).  
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Ut fra presseoppslaget i Dagbladet, mitt matpraktiske ståsted og ordlyden i 
Rammeplan for barnehager (1995) om at repeterende hverdagslige hendelsene er viktig felt 
for små barns læring og utvikling, vil jeg sette fokus på matvaner som del av hverdagslivet i 
barnehagen. I teksten vil jeg kort presentere data jeg har innhentet fra Augedal barnehage som 
systematisk arbeider med mat som tema. Videre vil jeg komme nærmere inn på Kongsteins 
hovedfagsavhandling om mataktiviteter som pedagogisk virkemiddel. I etterkant vil jeg 
reflektere over informasjon fremkommet fra de to arbeidene. Så følger et kort kapittel om 
matvaner som tema i planverket for førskolelærerutdanning, før jeg avslutter under 
overskriften ”kokekunst i barnehager”.  
 

Matvaner i Augedal barnehage  
Før vinterdagen begynner 14.oktober, skal matlageret være fullt i Augedal barnehage i Gran 
kommune. På hyllene i kjelleren står glass med eplegele, saft og syltetøy på rekke og rad. 
Poteter og gulrøtter er i kasse på gulvet, mens eplene ligger i esker, pent pakket i papir. På 
loftet ligger havren som enten skal buntes til fuglemat eller brukes til kreative aktiviteter i 
førjulstiden. Denne tiden brukes til å forberede det store julebordet. En ½ gris parteres, det 
bakes og brygges før aktivitetene avsluttes med husvask. Både de 20 barna og de tre ansatte i 
denne en-avdelings private barnehagen deltar i matlagingen ut fra sine forutsetninger.  

Siste åpningsdag før jul inviteres barn, foreldre og mange andre gjester til julebord. Da 
tennes juletreet med levende lys, bordene dekkes med hvite duker og det fineste serviset. 
Menyen består blant annet av barnehagelagde medisterkaker, pølser, sild og leverpostei, 
tomtebrygg, saft, gele, lefser, brød og flatbrød. Måltidet avrundes med tørre kaker og for dem 
som ønsker; hjemmelaget kirsebærlikør.  

Styrer Kleppe forteller i et dybdeintervju i 2000 at barnehagen av to grunner begynte å 
fokusere på mat for ca. 20 år siden. For det første opplevde styreren at foreldrene i mindre 
grad enn tidligere lagde mat fra grunnen av hjemme. For det andre flyttet barnehagen inn i et 
gammelt tømmerhus, og i undring over livet i gamle dager i dette huset, valgte de å 
konsentrere undringen rundt mat. Siden den gang har barnehagen i økende grad jobbet med 
mat og matlaging slik det var på småbruk på bygda i etterkrigsårene i Kleppes barndom. I 
hverdagen koker de sin spesielle barnehagegrøt, de ”reiser” i mat, baker brød til eget hushold 
og bakst til foreldremøter og bursdager i tillegg til alt arbeid med innhøsting og konservering 
som de systematisk utfører i høsthalvåret. I følge styrer Kleppe har fokus på mat ført til at 
barna har fått en større nysgjerrighet på matvarer, de smaker på mer og spiser mer, snakker 
mer om mat og leken handler ofte om matlaging. I tillegg forteller foreldre at barna aktivt 
deltar i matlaging hjemme og hyggelig er historien om 5 åringen som gjennom detaljert 
informasjon og praktisk forevisning lærte moren å lage eplegele. 
 

Matvaner i kommunale barnehager i Vestfold 
Data fra Kongsteins (1998) kvantitative spørreundersøkelse om Kosthold og mataktiviteter 
som pedagogisk virkemiddel i de kommunale barnehagene i Vestfold fylk, gir et mer nyansert 
bilde av matvaner. Noen barnehager arbeider med matvaner bevisst både på konsum- og 
kokekunstnivå og er tydelig på bruk av mat i sosial og kulturell sammenheng, mens andre 
barnehager i svært liten grad forholder seg til mat som tema. I denne teksten skal jeg 
konsentrere meg om data som er knyttet til de som i liten grad bruker mat som tema i 
barnehagen. 
 
På spørsmål om hvilke retningslinjer som styrer kostholdet i barnehagen skriver Kongstein 
(1998) at av 66 spurte avdelingsledere svarte:  
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37at de ikke hadde retningslinjer for kostholdet     
15 at deres retningslinjer er et sunt kosthold 
2 at de følger offisielle kostanbefalinger 
1 at de har en felles holdning på huset 
1 at de følger kostsirkelen 
1 at de følger Rammeplan for barnehager 
1 at barna får de næringsstoffene de trenger. Ikke lettprodukt 
1 spis med glede 
1 følger norsk bondekultur. Variasjon. 
3 avga ikke svar 
         
Av oversikten over kommer det frem at to tredjedeler av avdelingslederne ikke har 
retningslinjer for kostholdet i egen barnehage. Kun 2 av 66 avdelingsledere følger offentlige 
anbefalinger og retningslinjer for kosthold. De øvrige har et mangfold av ulike retningslinjer 
eller begrunnelser for kostholdet de velger å ha i egen barnehage. Generelt tyder disse tallene 
på at offentlige retningslinjer for kosthold og helsefremmende matvaner ikke har hatt høy 
prioritet i kommunale barnehager i Vestfold. 

Når det gjelder praktisk deltagelse i mat og matlaging, oppgir Kongstein at 59 % av 66 
spurte avdelingsledere forteller at barna i deres barnehage sjelden eller aldri er med på å 
tilberede brødmåltidene. Litt over halvparten av avdelingslederne (55 %) meddelte at de 
sjelden eller aldri baker, mens 68 % responderte at de sjelden eller aldri lager varm mat med 
barna. Det vil si at flertallet av barna får liten mulighet til å delta i mataktiviteter eller 
kokekunst ut over det å spise. Avdelingslederne velger vekk mat som aktivitet på grunn av 
liten tid, de har plass- og utstyrsmangel på kjøkkenet, de har ikke penger, de mangler 
personale og at de ikke har tenkt på at matlaging kan inngå som en aktivitet i barnehagen. 
 
Refleksjoner  
I dette kapitlet reflekterer jeg over aspektene tid, plass- og utstyrsmangel, økonomi og 
personalmangel som avdelingslederne oppgir som årsak for å velge bort mat som tema i 
barnehager. Refleksjonen vil skje i lys av data fra dybdeintervjuet med styrer Kleppe i 2000, 
erfaringer familieterapeut Juul (2000) har samlet i sin bok Smil – vi skal spise og Rammeplan 
for barnehagen (Barne- og familiedepartementet 1995).  
 

Tidsaspekt knyttet til matvaner i barnehager 
Juul(2000) skriver at mange foreldre mener det er bedre å bruke tiden sammen med barna til å 
lese, spille spill eller leke enn å lage mat. Juul er fra sitt ståsted svært uenig. Han reflekterer 
over sine erfaringer med barn på kjøkkenet på følgende måte (s. 41): 
 

Tiden på kjøkkenet er ikke tid man stjeler fra barna. Det kan godt hende barna heller 
vil at man leker med dem eller underholder dem, men det finnes andre næringsstoffer 
som de av mangel på erfaring ikke vil ha kunnskap om før de har levd noen år, stoffer 
som de får i seg osmotisk gjennom å leve. Barndommen er eksperimentenes tid. Vi må 
eksperimentere for å føye erfaring til visdom og perspektiv til lyst, og for å skape vår 
egen identitet og våre egne verdier.  
 

Ut fra informasjon som kom frem i samtalen med styrer Kleppe, virker det som hun har satt 
Juul sine ideer ut i livet i sin barnehage. Hun bruker mat som middel for å fremme vekst og 
utvikling hos barna, blant annet ved å stimulere sanseapparat, språk, tallforståelse, fantasi og 



 27 

motorikk. Hun søker å gi barna kunnskap om ”utlandet” gjennom mat, ved at de stadig 
”reiser” til andre land og lager mat av de råvarene som vokser i det utvalgte landet. Styreren 
hevder at arbeidet med mat ikke kan anses å ta tid. Det er mer et spørsmål om hvordan dagen i 
barnehagen organiseres. Hvis matlaging inngår som en selvfølgelig del av aktivitetene i 
barnehagen, kan en vanskelig si at det tar tid. De har arbeidet på denne måten i mange år og 
fått masse erfaring og bruker derfor minimalt tid på planlegging. Hun sier at alt med mat går 
av seg selv fordi to av tre ansatte har arbeidet i barnehagen i over 25 år. Den sist tilsatte har 
jobbet i barnehagen i fem år. Hun påpekte i et intervju, at hele personalet ikke bare var godt 
samkjørt, men de hadde også relativt lik oppvekst hvor matlaging inngikk som en naturlig del 
av hverdagen.  

I mitt kritiske utvalg fra Kongsteins materiale uttaler en informant: ”Det er viktigere å 
være sammen med barna enn å lage varm mat” (s.87). Hun bekrefter de erfaringer Juul nevner 
om at det ikke er viktig å bruke tid på å lage mat med barn. Hun ser tydeligvis heller ikke 
mulighet for at barna kan delta i matlaging. Med en slik holdning vil verken barna eller 
personalet få vekst og utvikling knyttet til mat, og heller ikke erfaring og rutiner i matlaging. 
 

Plass - og utstyrsmangel på kjøkken i barnehager 
I boken Heimkunnskap skriver Skjold (1997) at det er matlagingsmetodene som gir 
utgangspunkt for det kjøkkenutstyr som trengs og at utstyret kan kompletteres etter behov. 
For eksempel satser barnehagen på å bake brød, trengs bare en bolle for å lage deig og en 
komfyr med steikebrett til å steke i. Hvis de i tillegg skal ha fokus på mål, vil de trenge et 
litermål. Heller ikke de tidligere nevnte forskrifter og merknader stiller store krav til utstyr for 
å lage mat. Det viktigste er å ha kjøleskap og oppvaskbenk. Når noen avdelingsledere i 
Kongstein sin undersøkelse oppgir plass- og utstyrsmangel på kjøkken som begrunnelse for 
ikke å lage mat, kan det tyde på at de ikke har innsikt i enkle matlagingsmetoder som stiller 
små krav både til utstyr og plass.  

Juul (2000) skriver lite om utstyret som trengs for å lage mat. Han er mer opptatt av at 
voksne som omgås barn skal bruke kunnskap, overblikk, planlegging og innsikt for å lede 
barn på kjøkkenet. ”Forutsatt at en voksen leder og fordeler arbeidet og involverer barnet slik 
at det tas hensyn til barnets alder og ferdighetsnivå” (s 43) vil det, i følge Juul, på sikt føre til 
at barn kan utøve kokekunst på egen hånd. Det kan derfor synes at avdelingsledere i 
kommunale barnehager i Vestfold som opplever små kjøkken og utstyrsmangel som 
begrensning for å lage mat med barn, egentlig mangler kunnskap, overblikk og innsikt for å 
kunne planlegge og iverksette matlaging med barn.  

Selv om jeg fra et faglig ståsted vet at en kan utøve mye kreativ kokekunst på liten 
plass og begrenset tilgang til kjøkkenutstyr, ble jeg overrasket da jeg besøkte Augedal 
barnehage og oppdaget at kjøkkenet både var lite og godt brukt, ca. 12 m² (ca.5.50x 2m). 
Innredningen langs den ene veggen (I-kjøkken) besto fortløpende av en gammel, standard 
oppvaskbenk m/oppvaskmaskin, en kjøkkenbenk på ca.120 cm med to skuffer og Kenwood 
kjøkkenmaskin, en komfyr, et kjøleskap og et kjøkkenbord. Avslutningsvis fulgte et stort, 
kjølig og velfylt matskap, og hvem som helst, kunne når som helst lage mat ut ifra de råvarene 
som var i skapet. For at flest mulig barn skulle få delta i matlaging, var kjøkkenbordet og ikke 
kjøkkenbenken arena for matlaging. 

En forklaring på at Augedal barnehage ser muligheter for å lage mye mat, på relativt 
lite areal og med lite utstyr, kan være at de i tillegg til å ha kunnskap og erfaring, har ”livet i 
huset i gamle dager” som forbilde. I etterkrigstiden var plass og tilgang til kjøkkenutstyr 
mindre enn i dag. Da ble ”kunnskap, overblikk, planlegging og innsikt” sammen med tilgang 
på råvarer, vesentlig for å kunne utøve kokekunst.  
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Økonomi 
Flere avdelingsledere oppgir trangt budsjett som en begrensning for å kunne arbeide med mat 
i barnehagen. Spesielt nevnes at det er en økonomisk utfordring å kjøpe frukt og grønt. Ut fra 
sammenhengen i teksten tolker jeg at frukt og grønt skal spises ubearbeidet av 
ernæringshensyn og ikke inngå som ingrediens i kokekunst. Så selv om økonomien bedres, er 
det ikke sikkert at barn kan få utøve kokekunst i barnehagene. Det kan også være grunn til å 
undres hvis avdelingsledere i årevis bruker ”trangt budsjett” som forklaring på at de ikke lager 
mat i barnehagen og ikke har råd til å kjøpe frukt og grønt. Hvert år utarbeides nye budsjett og 
da kan avdelingslederne, gjennom omdisponeringer inkludere kostnader til matvarer i det nye 
budsjettet.  

Styreren i Augedal barnehage ser derimot mulighet for å få god økonomi ved å satse 
på mat. Hun forteller: ” Når vi jobber mye med mat, bruker vi lite penger på dyrt 
hobbymateriell. Og når vi høster frukt og grønt selv, er det aktiviteter som koster lite, fordi 
råvarene er gratis både innhøstingsdagen og de dagene vi ferdigstiller produktene”. Videre 
sier hun at det er billigere å bake enn å kjøpe brød og hjemmelaget syltetøy ”koster bare 
sukkeret”. Når de baker bruker de gamle oppskrifter, med enkle og billig ingredienser. Med 
slike uttalelser viser styreren i Augedal barnehage at hun har kunnskap om matvaner både på 
konsum- og kokekunstnivå og kan la økonomi og kunnskap styre slik at de kan ha et variert 
konsum av matvarer og et stort tilbud av frukt og grønt innenfor en forsvarlig økonomi. 
 

Mangel på personale  
Flere av avdelingslederne ønsker at de kunne servere mer mat i barnehagen, men oppgir at de 
mangler personale for å kunne gjøre det. Av sammenhengen kommer det frem at de ønsker å 
få tilbake kokk eller husmor på eget kjøkken som ansvarlig for matservering i barnehagen. Fra 
et ernæringssynspunkt er det sikkert en god tanke, men i et slikt perspektiv vil matlaging 
vanskelig inngå som del av hverdagslivet i barnehagen og heller ikke bli en kilde for vekst og 
utvikling for barna.  

En annen kommentar går på at ”vi ønsker egentlig å ha smøring hver dag, men får det 
ikke til p.g.a. bemanning. Tre voksne er ikke nok til hver dag å skulle forberede måltid og 
hjelpe 18 barn hvor de fleste er 3-4 år” (Kongstein 1998 s.87). At barnehagen organiserer 
måltidene slik at tre voksne til enhver tid er opptatt med å hjelpe barn å smøre og spise, kan 
tyde på at de ansatte ikke har tilstrekkelig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til 
mat og måltider. De ser ikke hvordan 18 små hjelpere kan organiseres slik at de får læring og 
utvikling for på sikt å ta ansvar for ”å smøre maten selv”. Avdelingslederne ser kanskje heller 
ikke at barna vil mangle voksne rollemodeller for bordskikk i en slik situasjon. Juul (2000) 
skriver at når pedagogene organiserer hverdagen slik at de er til stede for å hjelpe og 
tilrettelegge, mister barna viktige rollemodeller.  

Augedal barnehage har et hovedmåltid for barna. Personalet forbereder barna på at det 
nærmer seg spisetid ved å utfordre sansene enten ved lyd eller lukt. Da kommer noen barn for 
å hjelpe til med det som skal gjøres: Skjære opp, legge på fat, dekke tre bord med tallerkener, 
kniver og glass. Så plasseres et kjøttpålegg, et fiskepålegg, grønt og syltetøy, brød og smør på 
bordene før voksne og barn benker seg rundt. Melk skjenkes av en ansatt som har 
”serveringsvakt”, forøvrig hjelper alle hverandre. 
 

Alle felles måltider går inn som en del av hverdagsaktivitetene i Augedal barnehage, 
både liten og stor deltar ut fra sine forutsetninger og får veiledning om hvordan ting kan 
gjøres. På denne måten kan det skje utvikling hos barn, de kan ta større ansvar for 
arbeidsoppgaver etter hvert som de får erfaring og derigjennom frigjøre de ansatte. Hvis både 
matlaging og måltider inngår om en del av det daglige aktivitetstilbudet for alle og ikke som 
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en tilleggsaktivitet, vil antagelig problemstillinger om personalmangel kunne reduseres til det 
minimale. 
 
Matvaner som tema i planverket for førskolelærerutdanning 
For meg som har en praktisk rettet høgskoleutdanning og hovedfag i ernæring -, helse og 
miljø, er det underlig at de ulike dimensjoner i begrepet matvaner ikke inngår som en del av 
hverdagslivet for barna i flertallet av kommunale barnehager i Vestfold. Undringen ble ikke 
mindre da jeg i Kongsteins avhandling (1998) leste en avdelingsleder uttale at hun ”ikke har 
tenkt på muligheten for å ta barna med på matlaging” (s.85). Som fagpersoner farges vår 
innsats i arbeidslivet blant annet av vår utdanning, og det ble derfor nærliggende å gå inn i det 
plandokumentet som har vært styrende for utdanning av førskolelærere fra 1996 til 2003; 
Rammeplan for utdanning av førskolelærere av 1995 (Kirke-, utdannings og 
forskningsdepartementet) for å se hvordan mat og matlaging har vært ivaretatt i planverket. 

Faget naturfag med miljølære (Rammeplan 1995) inneholder det målområdet som er 
mest relevant for tema mat: Gjennom studiet skal studentene ”utvikle kunnskaper om 
forebyggende helsearbeid og få forståelse for betydningen av gode helsevaner hos voksne og 
barn”(s.82). Av fem delområder i naturfag finnes et med overskriften helsefag som innehar 
ernæringslære som tema. Slik Rammeplanene er formulert, knyttes tema i hovedsak opp mot 
helseforskrifter. Forskriftene forholder seg, som tidligere nevnt mest til hygiene og ernæring 
og i liten grad til praktiske metoder for matlaging. Det vil si at studenter bør kunne få en god 
teoretisk plattform for å utvikle et helsefremmende kosthold i barnehagen. Derimot er det lite 
som tilsier at ernæringslæren bør innlæres som praktisk matlaging. Det er derfor nærliggende 
å tro at førskolestudenter i liten grad blir kjent med tema helsefremmende matvaner knyttet til 
praktisk matlaging.  Med en slik erkjennelse vil jeg si at det er overraskende at det faktisk 
foregår en del matlaging i flere barnehager.  
 
 
Kokekunst i barnehager  
Refleksjonene i denne artikkelen viser at svært få avdelingsledere i kommunale barnehager i 
Vestfold synes å forholde seg til regelverket om mat i barnehagen. Årsaken er ikke klarlagt. 
Likeledes synes mange å ha så usikker kunnskap knyttet til mat, at de finner det vanskelig å 
organisere hverdagslivet i barnehagen slik at mat og matlaging kan inngå som en selvfølgelig 
pedagogisk aktivitet. Tross brist i matfaglig bakgrunn, sørger likevel avdelingsledere for at 
det daglig serveres flere måltider i kommunale barnehager. Data viser at måltidene har ulik og 
vag ideologisk forankring.  

Mine to informanter i Augedal barnehage er derimot bevisst at deres satsing på mat er 
praktisk og ideologisk forankret i ansattes egen barndom. Styreren er i tillegg tydelig på at det 
er en pedagogisk dimensjon i matengasjementet, ettersom hun ønsker å gi barn vekst og 
utvikling gjennom mat. Et eksempel er at hun bruker ukjente matvarer som innfallsvinkel for 
å bli kjent med andre land. Fra et kulturteoretisk ståsted bekrefter de ansattes forhold til mat 
ikke bare at matvaner som formes i barndommen er stabile, men også at kunnskap og 
engasjement innenfor feltet fører til kreativitet og bruk av nye impulser i matvegen, slik 
Mennell fremhever i sin teori rundt de moderne matvaner kalt ”Cross-over” (Fagerli 1999). 
 

Når det viser seg at kunnskap og engasjement i mat er et godt utgangspunkt for å endre 
matvaner, kan det synes som Helsedepartementet ikke bare kan iverksette kampanjer for et 
godt kosthold, men at de må gå sammen med andre departement og sikre at 
barnehagepersonalet får skolering innen tema mat. En slik skolering bør i tillegg til å gi 
innføring i regelverk om mat i barnehager, også inneholde en praktisk dimensjon, slik at de 
som arbeider i barnehage kan lære grunnleggende prinsipp for matlaging. Et personale som 
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har grunnleggende kunnskap i matlaging, vil ut i fra data i denne artikkelen, ha større 
mulighet for å endre matvaner og utøve kreativ kokekunst som del av hverdagslivet i 
barnehagen. 
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Birgitte Levy 
 
 
EN VERDEN Å BO I… 
Filmen som formidler i lys av Paul Ricoeurs teorier om mimesis  
 
Kunsten som etterlikning av menneskelig handling er essensen i Aristoteles teori om mimesis. 
Den franske filosofen Paul Ricoeur videreutvikler Aristoteles teorier med sitt ”trefoldige” 
mimesis-begrep der mimesis brukes om fortellinger og mennskets evne til gjenkjennelse, 
fortolkning og reproduksjon i møte med dem. Tema for denne artikkelen er hvordan Ricoeurs 
teorier forholder seg til fortelling gjennom film, spesielt med tanke på forholdet mellom 
formidling og resepsjon. 
 
 
Del 1 
En film blir vist – en fortelling fortalt. Kanskje vekker fortellingen gjenkjennelse hos 
tilskueren. Kanskje rommer den en livsverden for han eller henne. Kanskje gir den opplevelse 
av bekreftelse, utfordring eller fornyelse. Men hva er det som utløser dette? Hva er det 
egentlig som skjer i kommunikasjonen mellom film og tilskuer? 
 

Tiden og filmen 
Høsten 2003 var jeg deltaker ved et kurs i hermeneutikk og tolkningsteori ved Lärarhögskolan 
i Stockholm. Kurset hadde tittelen ”Text och existens” og inngikk i et svensk 
doktorgradsprogram. Denne artikkelen er skrevet som et eksamens-paper for dette kurset. Før 
publisering er den redigert noe for bedre å ”kunne stå på egne ben”.  

Motivasjonen for valg av temaet film som formidler, er et langsiktig ønske om å kunne 
arbeide videre med film som formidler av strømninger i den tiden den er blitt til i, og videre, 
film som pedagogisk tekst.  

Det er til nå utført forskning på filmmediet fra ulike ståsteder og med ulike 
innfallsvinkler, det være seg politiske, sosiologiske, pedagogiske og andre. Så vidt meg 
bekjent, eksisterer det ikke forskning spesifikt rettet mot filmens evne til implisitt formidling 
av samtidstypiske strømninger og verdisyn. Jeg mener problemstillingen er interessant både 
fra et filmfaglig og et historisk ståsted i det den tar for seg filmens evne til å formidle 
historiske elementer. Gitt at filmen har en evne til implisitt formidling av trekk fra samtiden, 
åpner dette for at sider ved samtidshistorien som tidligere ikke har vært synlige, kan bringes 
for dagen. Det er ikke usannsynlig at dette i neste omgang kan komme til nytte i didaktisk 
sammenheng 

Noen vil mene at problemstillingen er for kompleks til å la seg behandle under ett 
fordi den involverer flere fagfelt, nemlig filmen og de utenforliggende faktorer, dvs. historiske 
strømninger, som filmen bidrar til å formidle. I tillegg involveres mottakeren og hans eller 
hennes forutsetninger til å møte denne problematikken. 
Spenningen som ligger i denne tverrfagligheten, er for meg personlig en sterk 
motivasjonsfaktor. Det er nettopp i skjæringspunktet mellom flere felt at prosjektet finner sin 
egenart. Det er møtet mellom film og mottaker som er åstedet hvor spenningen oppstår. Å 
forsøke å isolere ett av disse aspektene, er det samme som å demontere problemstillingen.  

Motivasjonsfaktorene nevnt over utgjør et bakteppe for valg av tema i denne 
artikkelen. Selve artikkelen er begrenset til å se på filmens evne til formidling og mottakerens 
evne til deltakelse i formidlingen. Som teoretisk grunnlag har jeg valgt en modell utviklet av 
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Paul Ricoeur med utgangspunkt i Aristoteles mimesis-begrep. Modellen forsøker å forklare 
hva som skjer i formidlingen og i resepsjonen av en fortelling.  

Denne artikkelen har tre hoveddeler. I det følgende vil jeg si mer om filmen som 
formidlingsmedium og utdype motivasjon og problemstilling for arbeidet. Deretter vil jeg 
presentere Ricoeurs mimesis-teorier, i del 2, før jeg i del 3 undersøker hvilken betydning disse 
kan ha for problemstillingen.  
 

Film som formidler – enhet og mangfold 
En motiverende faktor for å arbeide med film, er nysgjerrighet og fascinasjon over filmens 
egenartede evne til å reflektere tidstypiske trekk fra den perioden den er blitt til i.  
Dette omfatter ikke bare åpenbare og synlige trekk. Når eksempelvis barne-tv fra 1970-årene i 
dagens Norge kan dyrkes som kult blant unge voksne, er det nærliggende å tenke at disse tv-
programmene på en eller annen måte appellerer til mottakerens selvforståelse, identitet. Det er 
vanskelig å sette fingeren på konkrete elementer som utløser denne entusiasmen. Er det 
klesdrakten, musikken, motiv, tema eller teknisk kvalitet på produksjonen, eller er det 
helheten av dette? Finnes det elementer som kanskje ikke engang er identifiserbare i samtiden 
fordi de er integrert i helheten, men som for ettertiden røper hvilket samfunn og hvilken tid de 
er produkter av? Dette er spørsmål som uten selv å utgjøre kjernen i arbeidet, har relevans for 
for den sentrale problemstillingen, og jeg vil vende tilbake til dem underveis.  

Jeg tror at filmen i sitt mangfold, i større grad enn andre medier, kan avspeile sider ved 
den virkelighet den er blitt til i. Dette begrunner jeg ut fra den multimedialitet som 
kjennetegner den. En filmatisk fremstilling kommuniserer via flere kanaler på samme tid, 
eksempelvis én visuell og én auditiv kanal. Mangfoldet gjenfinnes på sender- og 
mottakerplan. Mens boken vanligvis kommuniserer fra en enkelt sender til en enkelt mottaker, 
står det bak en filmproduksjon et helt team som bidrar til at historien formes til handling og 
formidles til mottakerne. Disse utgjør filmens sendere.  Mottakere er alle som er til stede når 
filmen vises. Mangfoldet åpner for at man i filmen finner et verktøy for refleksjon av identitet, 
holdninger og synspunkter relatert til både samfunn og individ i en gitt tidsperiode. Den er i så 
fall bærer av unike egenskaper som formidler og vil ha en enestående evne til å påvirke 
mottakeren både intellektuelt og følelsesmessig. Multimedialiteten representerer en mulighet 
for at det i større grad formidles implisitte verdier og at disse kan ytre seg på flere ulike måter.   

Til tross for det mangfoldet som er skissert over, er det en forutsetning for en 
filmproduksjon at det fra sendersiden er enighet om hva som er den bærende ide i filmen, og 
tematikken må i noen grad være entydig. At filmmediet i sitt vesen ikke er entydig, har jeg 
begrunnet ovenfor. Om filmens hovedfortelling tar oss med i en bestemt retning, kan den 
likevel representere et mangefasettert budskap, eller kanskje flere. Sannsynligvis vil 
hovedfortellingen i filmen formidle ett eller flere tematiserte budskap. Men har vi noen 
garanti for at det er filmens eksplisitte budskap som når fram til mottakeren?  

Problemstilling for denne artikkelen er som nevnt over, filmens evne til påvirkning og 
formidling av implisitte budskap og mottakerens evne til resepsjon av disse elementene. Jeg 
spør da om ikke det samme mangfoldet som gir mulighet til påvirkning, også åpner for at det 
formidles budskap som ikke er tilsiktet eller tematisert, et implisitt budskap, som likevel 
vekker gjenkjennelse hos tilskueren, bevisst eller ubevisst. Kanskje inneholder filmen 
elementer som mer eller mindre tilfeldig avspeiler sider ved tilværelsen som er identifiserbare 
for publikum, elementer som det for produsenten har vært nærliggende, eller til og med 
uunngåelig å ta i bruk, uten at de har vært tillagt noen tilsiktet rolle som budbringere. Det er 
dette jeg vil forsøke å finne et svar på ved hjelp av Ricoeurs mimesis-teori.  
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Formidling og resepsjon 
Noen vil mene at empiri er eneste kilde til å få kunnskap om hvilket utbytte mottakerne har 
hatt av en film. Dette vil fordre en metode der det må utføres intervju av et representativt 
utvalg tilskuere til en bestemt film, og i et slikt omfang at det ville være mulig å lese klare 
tendenser av svarene. Resultatet av en slik undersøkelse ville si noe om det utbyttet tilskuerne 
var seg bevisst å ha mottatt. Det ville imidlertid sjelden være mulig å se hvilke elementer som 
hadde bidratt til å formidle dette, eller hvordan mottakeren hadde blitt påvirket. Jeg tror at en 
slik metode kunne ha verdi for meg i denne sammenheng i den grad den kunne gi informasjon 
om alder, kjønn om sosial tilhørighet for målgruppen for en bestemt film. Likevel tror jeg ikke 
slike data vil kaste nytt lys over problemstillingen som er skissert over. De data jeg er 
interessert i er ikke knyttet til en kontekst der målbare sannheter har gyldighet. Jeg må derfor 
sikte mot en metode som kan si noe om både filmformidling og resepsjon. Det er i et forsøk 
på dette at jeg har valgt Ricoeurs mimesis-teorier som ramme for mitt arbeid.  
 

Del 2 
 

Å etterlikne det menneskelige 
Den episke diktning, tragedien, komedien, dithyramben og største delen av fløyte- og 
lyrespillet er alle i sin helhet efterligninger (mímesis). 

 
Det er Aristoteles som sier dette i første kapittel av Om diktekunsten (Poetica), der han skal 
beskrive hva kunst er. Han fortsetter: 
 

Men de skiller seg fra hverandre på tre punkter. Dels bruker de artsforskjellige midler 
i efterligningen, dels efterligner de forskjellige slags objekter, dels efterligner de på 
forskjellige måte (op.cit). 

 
Aristoteles refererer til kunstuttrykk som er svært ulike både når det gjelder form og 
abstraksjonsnivå. Han presiserer også at disse representerer et mangfold med tanke på hva 
som er gjenstand for etterlikningen og hvordan denne kommer til uttrykk. Med dette erkjenner 
han at kunsten er mangfoldig, og at evnen til å etterlikne ikke er forbeholdt enkelte kunstarter. 
Han utdyper videre hvordan noen kunstarter evner å avbilde ved hjelp av farge og form, noen 
ved hjelp av melodi og rytme, noen ved hjelp av dans og noen ved hjelp av ord (Aristoteles 
1997: 25f). 
 

Handling og følelse 
Når Aristoteles snakker om etterlikning, er det først og fremst menneskelig handling som er 
objektet (Aristoteles 1997:27). Enkelthendelser og enkeltstående elementer kan være 
gjenstand for etterlikning, men det er først når etterlikning av handling (praxis) og følelse 
(pathos)1 føyes sammen i fabelen (mythos), at det oppstår et meningsfylt handlingsmotiv, 
eller en intrige.  
 

Når danserne efterlikner pathos og praxis, efterlikner de dermed hele livet (Aristoteles 
1997:86). 
 

                                                 
1 Noen steder oversatt med lidelse. 
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Og det er i denne handlingen at de menneskelige karaktertrekk som kan vekke gjenkjennelse, 
trer frem.   
 

Gjenkjennelse (anagnórisis) er, som ordet sier, et omslag fra uvidenhet til viden, til 
vennskap eller til fiendskap mellom dem som er bestemt til en lykke eller ulykke(…) 
Men der er også tale om andre slags gjenkjennelser; det vi har talt om kan dukke opp 
ved livløse og tilfeldige ting, og man kan gjenkjenne gjerninger som noen har gjort 
eller ikke har gjort. Men den gjenkjennelse som er viktigst for fabelen, for handlingen, 
er den førstnevnte. En sådan gjenkjennelse vil nemlig vekke medlidenhet eller frykt(..) 
(Aristoteles 1997:46). 

 
Aristoteles snakker her om fabelens plass i tragedien, og den betydningen etterlikning av den 
menneskelige handling har for gjenkjennelsen. Men med gjenkjennelse menes det her et 
dramatisk vendepunkt som finner sted i tragedien, et element som inngår i handlingsforløpet 
og som tilsynelatende ikke berører den gjenkjennelsen som en eventuell tilskuer kan tenkes å 
erfare. Når det sies om tragedien at den gjennom frykt og medlidenhet fører til den renselse 
som hører slike sinnsstemninger til (Aristoteles 1997:35), blir det heller ikke her gitt noen 
holdepunkter for at mottakeren skulle ta del i denne prosessen. 

Om Aristoteles har tenkt at prosessene som er omtalt over, også skal omfatte en 
mottaker, er omdiskutert fordi det som nevnt ikke er holdepunkter for dette i teksten. Likevel 
kan det være grunn til å tro at dette aspektet ligger implisitt i tradisjonen og av den grunn ikke 
er nevnt eksplisitt. I verket Retorikken har mottakeren fått en betydelig plass, noe som viser at 
Aristoteles har blikk for kommunikasjonen mellom verk og mottaker. I følge oversetter Sam. 
Ledsaak, sier Aristoteles at tragedien bevirker katharsis (renselse) og hedoné 
(glede)(Aristoteles 1997:12ff).  Ledsaak påpeker at disse ofte fortolkes som sinnsstemninger 
mer enn fundamentale forandringer.  

Betyr dette at etterlikningene som gjenfinnes i kunsten, ikke er annet enn et skjønt, 
trist eller humoristisk speilbilde eller gjendiktning av virkeligheten? Er livet det primære og 
fortellingen en sekundær etterlikning (Kvanvig 1999:246)? Det er ikke min mening å forsøke 
å redusere innholdet i Aristoteles mimesisbegrep til en todimensjonal billedliggjøring. Det har 
jeg verken ønske om eller belegg for. Men som jeg har påpekt tidligere, blir det ikke i Poetica 
gitt eksplisitt uttrykk for en mottakerrolle i forhold til kunsten. I Paul Ricoeurs videreutvikling 
av Aristoteles mimesisteorier er mottakeren imidlertid viet en sentral plass. Mens Aristoteles 
opererer med ett mimesisbegrep, der mimesis, kunstens etterlikning av den menneskelige 
handling, utgjør bestanddelene i fortellingen, mythos, innfører Ricoeur et trefoldig mimesis, 
som strekker seg ut over rammene av mythos, og involverer mottakeren eksplisitt. 
 

En forestillingsmessig billedgjøring 
De tre mimesis kalles førfigurasjon 2, konfigurasjon og nyfigurasjon3. Begrepet figurasjon 
kan defineres som: 

 
… en forestillingsmessig billedgjøring av språklig art (Kvanvig 1999: 246).  

 
For at en fortelling skal være tilgjengelig for en leser, forutsetter det at elementene som inngår 
i handlingen er gjenkjennbare, allerede eksisterende (Ricoeur 1984:52ff). Men disse 

                                                 
2 Hos noen kilder kalt prefigurasjon 
3 Hos noen kilder kalt refigurasjon 
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elementene er også en forutsetning for at en fortelling blir til. Det stoffet som utgjør 
fortellingen, må nødvendigvis hentes fra den erfarte virkelighet.  
 

To imitate or represent action is first to preunderstand what human acting is, in its 
semantics, its symbolic system, its temporality (Ricoeur1984:64). 

 
Det er dette fortellingens stoff, begrepsdannelser knyttet til handlinger, symboler og uttrykk 
for tid som utgjør førfigurasjonen, mimesis 1. Tidsaspektet omfatter fremtid, prosjekter, og 
fortid, erfaringer (Kvanvig 1999:246f), men førfigurasjonen kan ikke begrenses til å omfatte 
elementer med tidslige egenskaper. Til grunn for disse handlingene må det nødvendigvis ligge 
en førforståelse som styrer menneskers handlingsmåte - en narrativ kompetanse (Ricoeur 
1984:93) knyttet til et tidsbegrep. 
 

Inte minst det faktum att vi ständigt ordnar vår verklighet tidsligt genom att sätta 
förflutet, nutid och framtid i förhållandet till varandra i kedjor av episoder innebär att 
vi sammanknyter tidsliga dimensioner i vårt handlande, och detta har i sin tur en 
tendens att igångsätta berättandet (Uggla 1994:420). 

 
I førfigurasjonen finnes det et ustrukturert mimetisk materiale som i fortellingen blir 
systematisert og satt sammen til et plot. I kraft av den konfigurerende handling, evnen og 
tilbøyeligheten til å se tidsmessige sammenhenger og tenke handlingsforløp, som er 
menneskelige egenskaper, oppstår mimesis 2, konfigurasjonen4. 
 

Upon this preunderstanding, common to both poets and their readers, emplotment is 
constructed and, with it, textual and literary mimetics (Ricoeur 1984:64). 

 
Denne prosessen fra diskordans (uorden, disharmoni) til konkordans (orden, samklang), er 
også kalt míse en intrigue, eller emplotment.  
 

Emplotment is the operation that draws a configuration out of a simple succession 
(Ricoeur 1984:67). 
 

Konfigurasjonen binder elementene sammen til et kronologisk tidsmessig hele, men regisserer 
også en intrige, en fortelling som utspiller seg i både tid og rom5.  Fortellingen kan være 
episodisk, og forståelsen av den betinget av at den følger et kronologisk fortellingsforløp, men 
når vi kjenner fortellingen, vil slutten kunne kaste lys over og gi mening til episodene som 
forekommer tidligere i fortellerforløpet. Fortellingens slutt kan være nøkkelen til å forstå dens 
begynnelse. Dette åpner for en reversibel lesning av fortellingen, som utspiller seg i et rom av 
tid, og ikke bare i den lineære tidsdimensjon. På den måten forenes den kronologiske og den 
ikke-kronologiske tidsdimensjon i konfigurasjonen (Kemp 1999:46 – 47).   

Som nevnt over, må man kunne forutsette at en leser kan kjenne seg igjen i 
konfigurasjonen. Dette forutsetter imidlertid én viktig handling: Lesningen. Uten lesningen 
(les: mottakelsen) oppstår nemlig ikke mimesis 3 – nyfigureringen. 
 

Det er læse-aktiviteten, der skaber overgangen fra mimesis 2 til mimesis 3. Derved 
fullendes konfigureringsakten der samler (…) handlingslivets mangfoldighed i den fortalte 
handlings enhed. (…) Endvidere er det læsningen, der fuldender værket, der nettopp er 

                                                 
4 Også kalt fortelling, emplotment, plot, míse en intrigue, handling, intrige, diskurs 
5 Enkelte kilder opererer med begrepet iscenesettelse om emplotment. Ricoeur selv tar avstand fra denne 
definisjonen, da han mener den kan misforstås i retning av kun å omfatte dramaet (Kvalsvik 1985). 
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anlagt på læsningen. For så vidt som værket inneholder tomrom og ubestemthedszoner 
eller ligefrem (…) en modstand mot læserens konfigurering, er det læseren selv, som – nu 
da han eller hun er ladt i stikken – bærer ansvaret på sine skuldre for iscenesættelsen av 
historien. Læsningen er den sidste og egentlige bærer av nyfigureringen af verden. (…) 
(Kemp 1999:52).       

 
Om Kemp, under henvisning til Ricoeur, med leser mener implisitt eller historisk leser6, skal 
jeg ikke diskutere her. Gjennom konfigureringen får ikke leseren alene tilgang til verkets 
mening, men til dets referanse, dvs. den erfaring som kommer til uttrykk gjennom språket. 
Denne referansen beskrives som en verden som utfolder seg mellom verket og leseren (Kemp 
1999:53). Det er denne referansen som er mimesis 3 – nyfigureringen. Når leseren mottar en 
tekst, åpnes denne verdenen for han eller henne, og tekstens og leserens verdener krysser 
hverandre og smelter sammen. Gjennom denne krysningen av referanseformer, nyfigureres 
den menneskelige tid og leseren får en ny verden å bo i (Ricoeur 1984:81, L.l3f).  
 

En mimetisk sirkel?  
Hos ulike kilder finnes nyanserte oppfatninger av hvordan de tre mimetiske aspektene skal 
forstås.  Jacob Dahl Rendtorff mener at det trefoldige aspektet ved mimesis gjenfinnes 
allerede hos Aristoteles.  
 

I poetikken beskriver Aristoteles digterens efterligning av menneskets handlingsliv 
(mimesis af praksis) som en indpasning af en uordnet række af begivenheder i en 
ordnet fortælling (mythos), der så igjen kan erfares af mottageren, som renses for 
frygt og medlidenhed (katharsis). Ricoeur betragter denne cirkel mellem handling, 
poetisk efterligning og forstående erfaring igennem tilegnelse af teksten som 
grundlæggende for at oppnå indsigt i, hvordan den fortalte tid hjælper os til at 
erkende tidens væsen. Cirkelen mellom mimesis, mythos og katharsis omdøpes til en 
cirkel mellom præfigurasjon, konfigurasjon og refigurasjon (Rendtorff 2000:116). 

 
Rendtorff  beskriver mimesis hos Aristoteles ikke bare som et fenomen, eller en egenskap ved 
fortellingen, men som en prosess som uvilkårlig omfatter en mottaker og har en bestemt affekt 
på vedkommende. På bakgrunn av det jeg har sagt tidligere om mottakerens rolle hos 
Aristoteles, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å foreta en slik generalisering. At katharsis 
kan forekomme hos mottakeren, mener jeg Aristoteles tekst gir rom for, men jeg synes 
Rendtorff går for langt i det han forsøker å plassere dette fenomenet i et skjema og slik 
konstruere en lovmessighet av det som jeg leser som en deskriptiv fremstilling, en forklaring 
av fenomenet kunst.  

Jeg vil også sette spørsmålstegn ved den overføringen Rendtorff foretar ved å skissere 
en parallell forbindelse fra det han kaller en sirkel mellom mimesis, mythos og katharsis hos 
Aristoteles, til Ricoeurs mimesis-teorier. Kan forholdet mellom mimesis, mythos og katharsis 
i det hele tatt kalles en sirkel? Etter min mening forutsetter denne tanken et definisjonsskille 
mellom mimesis og mythos som er kunstig, fordi mimesis, slik jeg ser det, nødvendigvis må 
inngå i og dermed utgjøre mythos. Mener Rendtorff at mimesis kun er det råmaterialet, de 
enkeltstående elementene som mythos er bygget opp av?  I følge Aristoteles er fabelen 
(mythos) etterlikning (mimesis) av handling (Aristoteles 1997:41). Etterlikningen er derfor 

                                                 
6 Med implisitt leser, menes den leseren som forfatteren har tenkt på som mottaker. Historisk leser er den 
faktiske leser av verket.  
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ikke isolert til å gjelde noe som er forut for mythos eller noe som mythos vender tilbake til. 
Mythos er mimesis.  

Når Rendtorff så forsøker å overføre disse begrepene direkte på Ricoeurs tre stadier av 
mimesis, utelukker han i tillegg de nye aspektene som Ricoeur bringer inn i sine teorier.  
Riktignok finner vi begrepet mimetisk sirkel hos Ricoeur, men i en annen betydning.  Peter 
Kemp uttrykker det slik:  
 

Det er indlysende, at den mimetiske proces som helhet er en cirkel mellem tid og 
fortælling: fortællingen vender tilbake til den tidslige handlingsverden, den udgik fra 
(…) Ricoeur foretrækker her at tale om en spiral snarere end om en cirkel (Kemp 
1999:49.) 

 
Det legges altså til grunn at fortellingen springer ut fra, og henter et mimetisk 

materiale fra en erfart virkelighet, en tidslig handlingsverden.  
 

Livet og fortellingen 
På spørsmålet om livet er det primære og fortellingen en sekundær gjengivelse, svarer 
Kvanvig nei: 
 

Mimesis er en språklig gjenskapelse av livet. Fortellingen er den grunnleggende 
språklige form vi har til å gi livet mening. Det er gjennom fortellingen vi formulerer 
vår verden som en menneskelig verden. (Kvanvig 1999:245). 

 
Konfigurasjonen er basert på en menneskelig forforståelse og vil uunngåelig utløse 
gjenkjennelse hos tilskueren, men er det dermed sagt at mimesis er begrenset til å være en 
gjenskapelse av det som er kjent? I konfigurasjonen settes de kjente elementene sammen til en 
ny struktur, et ukjent hele. Jeg kan derfor ikke se at dette utelukkende kan dreie seg om en 
reproduksjon, eller en gjenskapelse av livet i en annen form, den språklige, men mener at 
Ricoeurs konfigurasjon bringer noe nytt inn i sin fortelling.   

Jeg har flere ganger stilt spørsmålet om det er selve livet som er det primære og 
fortellingen kun en sekundær etterlikning. Kanskje kan vi ikke vite hva som kom først av livet 
og fortellingen. Med utgangspunkt i mimesis 1 - førfigurasjonen - vår narrative kompetanse, 
våre handlinger, symboler, erfaringer og tidsbegrep, har vi som mennesker en nøkkel til å 
forstå, eller få del i, fortellingen og den livsverden som åpnes for oss der. Fortellingen på sin 
side er avhengig av et mimetisk materiale for at konfigurasjonen – mimesis 2, skal finne sted. 
Denne gjensidigheten kan kjennetegnes ved en mimetisk spiral mellom tid og fortelling. Ut 
fra helheten i Ricoeurs fremstilling, mener jeg det er en rimelig fortolkning å betrakte 
nyfigureringen som det element som motvirker gjentakelsens negative sirkel i den mimetiske 
prosess, men bevirker nye figurasjoner og nye prosesser.   
 
 
Del 3 

Fragmentene av et liv 
Jeg har tidligere referert til Om diktekunsten, som er tittelen på den norske oversettelsen av 
Aristoteles verk med den originale tittel Poetica. Aristoteles forsøker her å beskrive hva 
kunstens vesen og hensikt er. Primært omtaler verket diktekunsten, men det omfatter også 
andre kunstarter. I Litteraturvitenskapelig leksikon finnes følgende definisjon på begrepet 
’poetikk’: 
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Læren og vitenskapen om diktningens vesen, fremtredelsesformer og virkemidler 
(Lothe 1997:196). 

 
Det er nærliggende å assosiere begrepet diktning med et stoff som forefinnes som et 
tekstspråklig uttrykk. Aristoteles omtaler i hovedsak tragedien i sitt verk. I følge Kvanvig 
utvider Ricoeur mimesisbegrepet til å gjelde alle slags fortellinger (Kvanvig 1999:245). 
   Som jeg var inne på tidligere, definerer Kvanvig begrepet ’figurasjon’ som en 
forestillingsmessig billedgjøring av språklig art (Kvanvig 1999:246). Han sier også at 
mimesis er en språklig gjenskapelse av livet (Kvanvig 1999:245) og at fortellingen er den 
grunnleggende språklige form vi har til å gi livet mening (op.cit.). I nyere tid er tekstbegrepet 
utvidet til å fatte langt videre enn en skriftlig tekst. Når Kvanvig benytter adjektivet språklig, 
er det uklart for meg om han sikter til en verbal tekst i snever forstand, eller om språk 
betegner menneskelige uttrykksformer generelt. Mener han at diktekunsten, fortellingen og 
den mimetiske prosess kun eksisterer i verbalspråklig form, og på den måten er uløselig 
knyttet til en verbal uttrykksform? Hva som er Kvanvigs oppfatning er i og for seg ikke det 
vesentlige her. Men selve problemstillingen er sentral, og det er denne jeg vil arbeide videre 
med i det følgende. 
 

Intrige og uttrykk 
Diktningens tilgjengelighet er selvsagt betinget av at den finnes i en uttrykksform som er 
lesbar for mottakeren. Jeg vil likevel hevde at selve intrigen konstrueres på et annet nivå enn 
det språklige. Kvanvig knytter også figurasjonsbegrepet til menneskets refleksjonsnivå: 
hvordan vi streber etter å sette fragmentene av et liv sammen (Kvanvig 1999:247). I den 
forbindelse refererer han også til Ricoeurs omtale av figurasjon som en mental billedlig 
etterligning (op.cit.). En fortelling har slik jeg ser det, både et tankemessig og et 
uttrykksmessig (språklig) aspekt, men er det gitt at innholdet i en fortelling må knyttes til en 
verbal tekstkode for å bli forstått? Er det ikke slik at de fleste fortellinger ikke er uløselig 
knyttet til én språkform, men kan komme til uttrykk gjennom flere medier?   

I Aristoteles sin beskrivelse av kunst tillegges flere kunstarter mimetiske egenskaper. 
Bildende kunst etterlikner på sin måte, musikk på sin. Slik jeg leser Aristoteles, gjør han ikke 
noe forsøk på å la disse kunstartene underlegges en verbal tekstlig forklaring. Snarere 
understreker han ulikhetene og mangfoldet som de ulike kunstarter representerer. I 
førfigurasjonen hos Ricoeur finnes i tillegg til narrativ forståelse og kompetanse, ord og 
verbale tekstkonstruksjoner, erfaringer av og begrep om bilder, lyder, lukter, symboler og 
annet materiale. Ikke alle disse formene kan formidles i en konfigurasjon som har et verbalt 
uttrykk. Ta for eksempel romanen som, med mindre den inneholder illustrasjoner, oftest er 
monomedial.  

Hva så med den fortellingen som formidles gjennom filmmediet? Innledningsvis 
karakteriserte jeg filmmediet som multimedialt. Det benytter flere midler, som for eksempel 
lyd, lys, mimikk og tale i etterlikningen, noe som gjør det mulig å etterlikne flere ulike 
objekter og å etterlikne på forskjellig måte. På bakgrunn av dette synes jeg det er rimelig å 
påstå at en mimetisk prosess som er knyttet til filmmediet, kan basere seg på et større 
førfiguralt materiale enn for eksempel en roman. Handlinger og følelser involverer et mye 
videre spekter av menneskelige uttrykk enn det ordene kan beskrive. Heller ikke filmen greier 
å etterlikne alle menneskelige affekter, men det er noen som filmen vil kunne gjengi helt 
genuint.  

Jeg har tidligere hevdet at intrigen blir til på refleksjonsnivået. Hvordan kan jeg nå 
påstå at uttrykket er bestemmende for konfigurasjonen? Potensialet omtalt over er ikke 
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begrenset til å omfatte førfigurasjonen. Filmens form, dramaturgi og virkemidler har en 
konfigurerende funksjon. Det er derfor ikke riktig å påstå at intrigen eksisterer som en idé, og 
at uttrykket er et medium for å bringe budskapet frem til en mottaker. Intrigen har et abstrakt, 
tankemessig aspekt, men selve konfigurasjonen er ikke fullført før formidlingen har funnet 
sted. Med andre ord, formidlingen er et aspekt ved konfigurasjonen.    

Hva vil dette si for forholdet mellom to uttrykk som tar utgangspunkt i samme 
historiske materiale? Ut fra det jeg har sagt hittil vil det nødvendigvis være en dissens mellom 
intrigene i en roman og en film, selv om filmen bygger på romanen. Det vil finnes likheter og 
paralleller, men fordi konfigurasjonen i film og roman er basert på ulike typer handlinger og 
erfaringer, fordi de benytter ulike symboler og virkemidler, og fordi de to uttrykkene er 
vesensforskjellige når det gjelder tidsaspekt og erkjennelse av tid, er intrigen i film og roman 
nødt til å bli ulik.7  
 

En kreativ mottaker 
Filmisk og en litterær konfigurasjon stiller også ulike krav til mottakeren. Mottakerens rolle i 
figurasjonen er omtalt hos Ricoeur på nyfigurasjonsstadiet, i det fortellingens og mottakerens 
horisonter smelter sammen og det inntrer en endring. Denne endringen skjer primært med 
mottakeren, men det er også hevdet at verket kan påvirkes i denne prosessen. Men hvordan er 
det mulig for mottakeren å påvirke et fiksert verk som en bok eller en film? Spørsmålet reiser 
et nytt spørsmål om mottakerens rolle i mimesis-prosessen. Er det slik at prosessen fra 
førfigurering til konfigurering og nyfigurering er en handling som en sender utfører overfor en 
mer eller mindre passiv mottaker? Er tilskueren til en film eller leseren av et verk kun en 
fortolker av en fortelling der premissene er lagt på senderplan? 

Vi har allerede slått fast at en fortelling ikke er fullbyrdet før den er fortalt. Det betyr 
at en tekst som betraktes som ferdig skrevet, likevel ikke kan betraktes som fiksert. Denne 
tanken forutsetter at det er noe prosessuelt over konfigurasjonen, som involverer andre enn 
forfatteren, nemlig mottakeren. En leser må til for at verket skal fullbyrdes 8. I følge Uggla er 
det en gjensidig avhengighet i dette, da fortellingen i noen tilfeller kan være selve aktiviteten 
som fullbyrder livet. 
 

I båda dessa fall tycker Ricoeur se en så nära relation mellan den berättende 
aktiviteten och livet självt att berättandet kan sägas vara en aktivitet som fullbordar 
livet (Uggla 1994:420) 

 
Hvordan skjer integreringen av leseren i den mimetiske prosess?  
Ricoeur forutsetter at konfigurasjonen er basert på en forutforståelse som er felles for forfatter 
og leser (Ricoeur 1984:64). Uggla vektlegger gjennomgående prosesskarakteren ved mimesis, 
og viser til Ricoeurs fremstilling av mimesis og mythos som skapende handlinger (Uggla 
1994:417f). 
 

Detta betyder att Ricoeur inte så mycket pläderar för berättelsen som sådan som 
berättande som som aktivitet, inte så mycket intrigerna som sådana, som den 
intrigskapande verksamheten (op.cit.). 

 

                                                 
7 Problemstillingen film og tid rommer mye materiale, men er for omfattende til å gå inn på i denne omgang. 
8 Det kan diskuteres om en slik fortolkning er relevant for alle typer tekster, eller om graden av åpenhet i en tekst 
er avgjørende for graden av involvering fra mottakeren. Jeg vil ikke utdype dette her, men fokusere på den rollen 
en mottaker kan tenkes tillagt i møte med en tekst.   
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I kraft av sin narrative kompetanse og evne til kreativ etterlikning, skisserer senderen et 
intrigeforløp basert på et materiale som er kjent for dem begge, og presenterer dette for en 
mottaker. Likevel kan han ikke være sikker på at mottakeren oppfatter den samme 
fortellingen eller den samme intrigen som senderen ser. I kraft av sin førforståelse refererer 
senderen til et mimetisk materiale som er langt mer omfattende enn han er klar over, rett og 
slett fordi disse elementene er så integrert i hans virkelighetsoppfatning at han ikke vil greie å 
se dem eller rive seg løs fra dem. De formidles med andre ord implisitt.  

Mottakeren på sin side besitter også en narrativ og konfigurerende kompetanse, og 
deltar aktivt i konfigureringsakten. Bevisst eller ubevisst vil mottaker konstruere egne intriger 
som kan være sammenfallende med senders, eller ganske forskjellige. 

Jeg mener at de prosessene som er skildret her, har stor grad av gyldighet i forhold til 
filmfortellingen spesifikt. I filmens multimedialitet ligger et stort potensial for at det refereres 
til et bredt spekter av symboler og virkemidler. Jeg tror av samme grunn at også muligheten 
for implisitt formidling av slike elementer er større i film enn i for eksempel litterære medier, 
fordi det er tidsmessige elementer i for eksempel det billedlige, det mimetiske, det musikalske 
og i det lydtekniske som det ikke er mulig å se bort fra i filmproduksjonen.  

Som nevnt over, tror jeg at en kreativ mottaker vil være en kreativ deltaker i 
konfigureringsprosessen. Men vi må medgi at det i denne kreativiteten, og spesielt forbundet 
med det store førfigurative materiale som filmen refererer til, ligger en signifikant mulighet 
for at mottakeren, bevisst eller ubevisst, foretar andre konstruksjoner enn de som er tilsiktet 
fra senderen. Mottakeren kan i kraft av sin narrative kompetanse lese nye fortellinger ut av 
filmen. Og i følge Kemp er det nettopp lesningen som er bærer av nyfigureringen i verden 
(Kemp 1999:52) 
 

Vendepunktet 
Når Aristoteles snakker om gjenkjennelse (anagnórisis), sikter han ikke utelukkende til 
mottakerens gjenkjennelse, men den erkjennelsen som kommer til aktørene i tragedien, og 
som markerer et vendepunkt i den. Når vi snakker om mimesis og gjenkjennelse, kan den 
finne sted på flere nivåer. Gjenkjennelsen av mimetiske elementer i førfigurasjonen er det 
som i første omgang knytter fortellingen til vår livsvirkelighet. De tekstelementer og symboler 
som utgjør dette materialet, kan være uttrykk for kultur og moral (Kvanvig 1999:245), noe 
som også omfatter samtidige etikk- og verdioppfatninger. Den ordnende handling som foregår 
i konfigurasjonen er nødvendigvis motivert av en etisk grunnholdning og med kjente mønstre 
som modell, noe som vil vekke gjenkjennelse.  

Om intrigen i siste instans vil utfordre eller bekrefte verdisynet hos mottakeren, er 
imidlertid avhengig av hvordan slike symboler er behandlet i intrigen. Gjenkjennelsen som 
finner sted i nyfigureringen, trenger ikke bare være bekreftende, ved at den utløses av 
erindringen om tidligere erfaringer. Også erindringen av det ukjente, det som ikke har funnet 
sted, vekker gjenkjennelse, men utfordrer mottakeren. Jeg vil karakterisere dette som en 
erkjennelse, der det finner sted en speiling av identitet, som med utgangspunkt i det man er, 
peker videre mot det man ikke er. Gjenkjennelsen forårsaker et vendepunkt i fortellingen i det 
den nye identitetsdannelse, nyfigurasjonen, kan finne sted, og filmens tilskuer får del i dens 
referanse - en livsverden av kjent og ukjent, av bekreftelse og utfordring.   

Man kan diskutere i hvilken grad verket blir påvirket i nyfigureringen. Dersom en 
fornyelse av verket ikke loggføres i tekst eller bilde, må man i alle fall kunne si at det skjer en 
påvirkning på opplevelsesplanet hos mottaker9.  

                                                 
9 Gjelder dersom uttrykksformen er et lagringsmedium, dvs. bok, film eller tilsv. En teaterforestilling er i større 
grad disponert for påvirkning fra publikum.  
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Filmformidling, resepsjon og mimesis 
Målet for denne artikkelen har vært å se hvordan Ricoeurs mimesis-teorier kan bidra til å 
kaste lys over filmens evne til formidling av implisitte budskap og mottakerens evne til 
resepsjon av disse. Og hva har jeg gjort?  

Jeg har funnet ut at Ricoeurs mimesis-teorier springer ut fra den Aristoteliske 
mimesis-tanke om at kunsten etterlikner våre liv. I følge Aristoteles, varierer form og innhold 
i etterlikningen  med de premisser som er lagt for det enkelte kunstuttrykk. Ricoeur 
overprøver (videreutvikler) Aristoteles teori og snakker om et mimesis på tre stadier. I den 
mimetiske prosess blir det i kraft av menneskets evne til å forstå og konstruere tidsmessige 
forløp og handling (narrativ kompetanse), foretatt en ordning av et førfigurativt materiale. 
Foruten kompetansen nevnt over finnes det i dette materiale menneskelige erfaringer, 
begreper, symboler, moralske og kulturelle verdioppfatninger med mer. Men den ordnende 
handlingen, konfigureringen, er en skapende handling der elementene blir satt i en ny relasjon 
til hverandre og til tiden og ikke begrenset til en systematisering av disse elementene. Den er 
en skapende virksomhet, og det oppstår en intrige.  

De ulike kunstformene vil basere intrigen på et ulikt utvalg førfigurativt materiale, noe 
som gjør at også intrigen og formidlingsevnen blir vesensforskjellig. Filmens multimedialitet 
og dens brede spekter av referanser til menneskelige erfaringer og verdigrunnlag åpner også 
for implisitt formidling av slike elementer. Mottakeren er på sin side ingen passiv reseptor, 
men en skapende deltaker i den konfigurerende handlingen. Muligheten er derfor til stede for 
at mottakeren bevisst ellefr ubevisst griper fatt i de verdielementene som er formidlet implisitt 
og lar dem inngå i den intrigen som hun eller han konstruerer. Det kan da komme til syne en 
handlingsstruktur som senderen ikke har vært klar over. Denne strukturen er kanskje ikke 
synlig for andre enn den enkelte mottaker, men det er ikke usannsynlig at flere mottakere vil 
kunne foreta samme konstruksjon og at gjenkjennelsen som bevirker nyfigurasjonen kan 
komme til flere. Den erkjennelse som oppstår i nyfigurasjonen vil derfor primært skje på det 
personlige plan, og ikke virke tilbake på filmen som teknisk produksjon.  

La det følgende være et tankeksperiment; at publikums respons i salen, omtale i aviser 
og endrede besøkstall som følge av dette, påvirker den konfigurasjonen som en 
filmforestilling er, og dermed opplevelsen og erkjennelsen hos publikum – og at filmen slik 
kan bli en verden å bo i.   
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Fride Lindstøl 
 
 
Teater i historiske rom - mellom opplysning og opplevelse 
 
Historieundervisning på 70-tallet;  en strøm av mannsnavn med fremmed uttale, årstall som 
peker bakover til støv og glemte kriger, stivpyntede konger og naivistisk konstruerte kokekar. 
Historiske fakta, kulturhistoriske kjennetegn og arkeologiske sensasjoner blir notert og 
pugget av pliktoppfyllende 14-åringer, for så å bli kontrollert i lekseprøver og muntlige 
høringer. En ivrig lærer øser ut sin kunnskap over pubertale, selvsentrerte drømmere, som 
ikke har mye kapasitet  til å engasjere seg i annet enn det som kan hjelpe til å forklare nåtiden 
og  virkeligheten i forhold til basale spørsmål knyttet til hvem man selv er i  Stavern, Norge, 
Verden og Universet. Talestrømmen fortones som historisk bakgrunnsstøy til en 14-årings 
konstant arbeidende  selvoppholdelsesdrift; hvem er jeg i dette fellesskapet, og hvorfor? 
20 år senere sitter den samme eleven på en internasjonal konferanse som skal debattere 
forholdet mellom historiefaget, museumsformidling og praktisk-estetiske fag. Viktigheten av 
å utvikle historiebevisste samfunnsborgere understrekes og knyttes til det ”dannede” 
menneske. Jeg ser fotografier av et gammelt gårdsbruk med sprukne fasader og korte senger. 
Jeg ser et gammelt fyrtøy, en pilgrimstav og et rosemalt skap i friske farger – sannsynligvis 
malt av en amatør med et stort uttrykksbehov. Jeg holder meg fast i et par slitte damesko og 
ser fotografi at en trist, høygravid  kvinne som har blitt dømt til en plass i historien gjennom 
sin fengselsstraff - bare  på grunn av en mann som misligholdt sitt løfte. Virkelige mennesker, 
eventyrlige epos, storslåtte melodrama fra en tid som ikke har synlige fellestrekk med året 
2004 – eller har det?     

Som allmennlærerutdanner innenfor drama- og teaterfag har jeg  våren 2004 ledet et 
samarbeidsprosjekt mellom dramautdanningen ved Høgskolen i Vestfold og  

Vestfold fylkesmuseum. 20 studenter har til sammen produsert fem enaktere som på ulik måte 
forholder seg til museets muligheter til fysiske spillerom og tilgang på historiske kilder. For å 
begrense prosjektet valgte vi andre halvdel av 1700-tallet og greveskapstiden i Vestfold som 
tematisk referanseramme. Begrunnelsen for valget av denne perioden var både museets 
historiske kilder samt de mulighetene som 1700-tallet åpner opp for når det gjelder tema og 
konflikter som også synes interessante for dagens barn og unges. Studentene som deltok i 
dette prosjektet skulle gjennom kollektiv utforskning av denne perioden velge tema, 
konfliktområder og figurer som kunne synes inspirerende for barn og unge i vår samtid. 
Utvalget var også ment til å egne seg som manus til fem teaterforestillinger med ulike 
målgrupper fra 3-16 år. Tolkninger av innholdet ble formidlet til barn og unge gjennom ulike 
dramatiske uttrykksformer og teaterformer.  Er dette mulig? Er dette viktig? Hvordan bevege 
publikum gjennom teater når innholdet og spillerommet er fra 1700-tallet? Hvis det er 
virkeligheten vi vil beskrive hvorfor ikke bare gå rett på? 
 
Bakgrunn for teaterprosjektet 

Et felles mål for samarbeidet mellom Høgskolen og Fylkesmuseet har vært å 
undersøke ulike typer kunstneriske og didaktiske prinsipper som fungerer når voksne ønsker å 
formidle historie til barn og unge. Kunstneriske valg knyttet til teaterforestillingene er ment til 
å inspirere barn- og unge til å leve seg inn i fortidens menneskers tanker og handlinger. 
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Som prosjektleder har jeg hatt ansvaret for forarbeidet og gjennomføringen av 
teaterproduksjonene. Forarbeidet ble gjort i forhold til å velge ut et skriftlig og visuelt 
materiale som for studentene kunne skape gjenkjennelse, identifikasjon og motivasjon. 
Gjennom å studere et utvalg historiske kilder i samarbeid med museet utformet jeg fem 
ressurshefter. Ressursheftene fungerte som inspirasjonsmateriell og rammehistorier for 
utarbeiding av manus. Jeg vil omtale kvalitetskriterier for utvalget til ressursheftet og hvordan 
studentene omskapte kildene til teater i denne artikkelen. 

Fordi jeg har min bakgrunn fra estetiske fag og dramaturgi  har jeg arbeidet innenfor 
en fagtradisjon der  positivistiske sannhetskriterier er underordnet kunstneriske intensjoner. 
Som teaterpedagog og instruktør er hovedmålet å skape komposisjoner og fortellinger som 
”virker” slik at publikum kan leve seg inn i emosjonelle, tematiske og estetiske størrelser. 
Gjennom samarbeidet med museet har det kommet flere stemmer inn i et teaterfaglige 
konsept. Stemmene etterspør dokumentasjon, sannhet og  rettferdighet overfor historiske 
konflikter og utfordringer. 

Med et ønske om å yte det levde liv rettferdighet vil jeg i denne artikkelen presentere 
prosjektet ifra et startpunkt, i form av tema, via ulike typer historiske kilder og frem mot møte 
med publikum fra grunnskolen i Vestfold.  Jeg vil fokusere på vår søken etter levde liv og 
gjenkjennelige allmennmenneskelige tema gjennom å utforske ulike typer tekster,  
illustrasjoner og bygninger gjennom et  symbolsk teaterspråk. Visjonen for prosjektet er å 
skape en historiebevissthet som gjør at publikum gjenkjenner, og er medskaper til, den 
historiske fortellingen i et lokalhistorisk miljø.  
 
Historiebevissthet gjennom opplysning og opplevelse 
Før arbeidet med teaterproduksjonene kunne starte var det for meg viktig at studentene var 
bevisste på grunnleggende problemstillinger knyttet til læring og sosio-kulturelle 
læreprosesser (Säljö:2002). Som allmennlærerstudenter er dette en kjent teoretisk og praktisk 
forståelse av hvordan kunnskap og erfaring deles i et læringsfellesskap. Et startpunkt for 
studentene forståelse av ulike former for læreprosesser var å søke tilbake til, og å analysere, 
egen ungdomstid og historieundervisning. Gjennom å dele fortellinger fra egen skolegang har 
deltagerne utvekslet erfaringer fra læreprosesser innenfor historiefaget. Erfaringene synes å ha 
visse fellestrekk. Historieundervisningen kunne synes uinteressant fordi den fremsto som 
fremmedartede opplysninger om en tid som ikke skapte noen form for ekko i elevenes 
bevissthet. Gjenkjennelse manglet. Identifikasjon virket vanskelig. Emosjonelle koblinger 
uteble. Hvorfor gikk det så galt med utviklingen av en gruppe elevers historiebevissthet? 

Gjennom å analysere egenopplevde læreprosesser oppsto et klart problemområde: 
forholdet mellom opplevelse og opplysning. Bernard Eric Jensen (Jensen:1996) uttrykker dette 
når han oppsummeres historiebevissthet gjennom fem hovedfunksjoner: 
 

• Historiebevissthet som identitet, det vil si som et integrert element i enhver individuell 
og kollektiv identitet. 

• Historiebevissthet som møteplass for ulike kulturer, det vil si som et møte mellom 
”oss” og ”de andre”, det fremmede, det som er annerledes 

• Historiebevissthet som sosiokulturell læring, det vil si som en mulighet til innsikt i 
hvordan forholdet mellom mennesker har vært og kan være  

• Historiebevissthet som prosesser for avklaring og innsikt i interesser, verdier og 
prinsipper, det vil si som en mulighet til innsikt i hvordan mennesker har 
rettferdiggjort sine etiske (og andre) standpunkter 

• Historiebevissthet som grunnlag for historiske fortelling, det vil si som en mulighet til 
å forstå og framstille vårt eget og andres liv som konkrete og spesifikke forløp i tid og 
rom.  
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Utsagnene formulerer målområder som understreker viktigheten av læreprosesser som skaper 
rom for kulturmøter på tvers av historisk tid og kulturelle referanser – her beskrevet som 
sosiokulturell læring.  Paradoksalt nok er det dette møte deltagerne i dette prosjektet etterlyser 
og påpeker som mangler i sin egen historieundervisning. Hvordan kan Jensens idealer 
gjennomføres i praksis? Hvilken form for formidling skaper både opplysning og opplevelse? 
  J.B. Bøe (Bøe 1999) uttaler at historiebevissthet utvikles gjennom barnets møte med 
ulike fortolkninger  av fortiden for eksempel gjennom familiemedlemmenes minner og 
opplevelser fra sin barndom. Bøe påpeker videre at historiedidaktikken er avhengig av en 
personliggjøring gjennom bl.a å se historien innenfra. Dette betyr at formidleren må legge til 
rette for læreprosesser som kan se historiske hendelser med ”den som opplever” sine øyne og 
dermed fange den subjektive synsvinkelen. Hensikten er å strukturere læreprosesser som får 
til både en personlig og en kollektiv erindringsprosess der man ikke tilstreber sannhet, men et 
menings- eller trosfellesskap.  
 
Fysisk spillerom 
I prosjektet utforsket og tolket studentene et mønster av fortellinger som er formidlet gjennom 
ulike formspråk og sjangere. Kildene fremstår som en blanding av faktafortellinger, 
fotografier og personlige og poetiske vitnesbyrd. Begrensningen og mulighetene for å 
iscenesette fortellingene som teaterforestillingene ligger i de fysiske rammene som 
fylkesmuseet tilbyr. Stedet, som et møtested mellom fortid og nåtid skaper både fysiske og 
estetiske rammer og assosiasjoner. Bygdetunet åpner opp for både sosiale og mentale 
strukturer og synliggjør spor etter  kunst , kultur, væremåter og tradisjon. Som mental 
størrelse gir plasseringen og arkitektur, møblering og design et bilde av  ulike muligheter for 
personlig og kollektiv utvikling.  

Som fysisk rom inspirerer stedet til å utforske ulike typer konkrete eller symbolske 
handlinger og bevegelser. Handlingene utforsker landskapet både ved å iscenesette en 
”realistisk” situasjon, men også absurde, poetiske måter å kommentere landskapet på gjennom 
scenisk handling. Et eksempel på dette er forestillingen for 6-8 åringer som ble spilt på 
seterbygget på bygdetunet. 

Et av Spillerommet er seterbyggene fra 1500-tallet. Setra har flere bygninger som 
rammer inn et tun med naturlig helling fra Slottsfjellet med tårnet i bakgrunn. Publikum 
plasseres i midten av helningen med utsikt over bygningene og tunet som en del av 
spillerommet. Scenografien fremstår som en blanding av natur og kulturbygg og åpner opp for 
både det mytiske huldrehistoriene og hverdagsmennesket livsvilkår på setra. Tematikk som 
overtro og kjønnskamp spilles ut i et maleriske vakkert spillerom ispedd effekter fra 
skrekkfilm og okkultisme. Huldrene utfordrer arkitekturen med tidsriktige musikk og 
danseformer som utfordrer tolkningen av bygningenes tradisjonelle funksjon. 

Begrunnelsen for valg av uttrykksformer i denne forestillingen kan knyttes til 
studentenes ønske om å skape en kulturell møteplass som ikke er avhengig av publikums 
forkunnskaper i om 1700-tallet. Det er de kulturelle sporene som forfører publikum og 
inviterer dem til å oppleve stedet på nytt. Jeg vil nå forklare hvordan de kulturelle sporene 
viser seg som kvalitetskriterier for valg av kilder, tema og uttrykksformer i prosjektet.  
 
 
Kulturelle spor – en inngangsport til elevenes verden  
Et sentralt didaktisk prinsipp for min teaterpedagogikk er å alltid koble det tematiske 
utgangspunktet til elevenes kulturelle spor (Neelands 1995:7). De kulturelle sporene viser seg 
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enten i form i historier, skildringer og narrative kvaliteter eller gjennom estetiske 
uttrykksformer som for elevene synes kjente.  
 Kulturelle spor 3handler om de estetiske uttrykksformene som barn og unge 
frivillig bruker store deler av tiden sin på utenfor skolehverdagen. 3 Jonothan Neelands bruker 
kulturelle spor som et kvalitetskriterium ved sine teaterpedagogiske metoder/konvensjoner. 
Kulturelle spor  viser her til det som skaper gjenkjennelse og idégrunnlag for deltagerne i den 
dramatiske fiksjon/teaterproduksjon. De kulturelle sporene er hentet fra både hverdagskultur 
og fra de institusjonelle kunst- og kulturuttrykk som barn/unge møter i sin fritid. Kulturelle 
spor kan avleses som f. eks sjangerkunnskap, kunnskap om komposisjon og fortellertekniske 
strukturer. En teaterpedagogikk som tar utgangspunkt i kulturelle spor arbeider praktisk med å 
formgi historiske kilder gjennom sjangre og uttrykksformer fra en multimedial samtid. Et 
eksempel på dette er forestillingen om Mary Wollstonecraft4 som ble vist for 14-18 åringer. 
Forestillingen er et eksempel på hvordan et multimedialt formspråk kombineres med reisebrev 
fra 1795: 

Forestillingen vises i museets utstilling som dokumenterer greveskapstiden i Vestfold. 
Utstillingen er gjort om til spillerom – publikum er plassert mellom tidsriktige møbler og 
malerier. Mary Wollstonecraft sitter ved siden av sin datter Mary Shelly Wollstonecraft – 
jenta som skrev beretningen om Frankenstein 18 år gammel. I bakgrunn er det satt opp et 
lerret som danner et hvitt rom formet som et kabinett. Mary Wollstonecraft forteller 
gledestrålende  fra sitt møte med Tønsbergs befolkning på 1700 tallet. Som kommentar og 
stemningsskaper vises simultant en film med Wollstonecraft gående på Slottsfjellet. Filmen 
fungere både som scenografi og viser en simultan parallellhistorie om hennes ensomhet og 
lengseletter  romatisk kjærlighet. Kontrasten mellom uttrykksformene utfordrer publikum som 
medskapere og stiller spørsmål ved Wollstonecrafts dobbeltspill. Spenningen bygges opp når 
datteren fra en annen tid (1915 ) entrer spillerommet og konfronterer sin mor med valg av 
partner. ”Hvorfor valgte du pappa?” spør Mary Shelly, og med det spørsmålet ser vi Mary 
Wollstonecraft både som en martyr og klovn – en  fremmed i et bondesamfunn på slutten av 
1700-tallet. 

Kulturelle spor innfor et historisk materiale kan i prosjektet på Vestfold fylkesmuseum 
deles inn i 3 kategorier. Den første kategorien handler om gjenkjennelige og aktuelle tema og 
konflikter som for målgruppa og deltagerne i teaterproduksjonen kan synes interessante. Et 
eksempel på dette er forholdet mellom kvinne og mann i forhold til kjærlighetens vilkår, 
konvensjoner, og ritualer – tema som også kan synes sentrale innenfor vår tids barne- og 
ungdomskultur.  

Kulturelle spor kan også vise til en kategori som fokuserer på figurer/karakterer og 
fortellinger. Det viktige blir å lage spennende karakterer med emosjoner, livshistorier og 
væremåter som for målgruppa synes interessante, komiske og skremmende – historier som 
kan skape emosjonell gjenkjennelse og engasjement. Fortellingen rundt karakteren kan 
antydes og fremstilles, og det er tolkningen av teaterfigurene som kan skape interessante 
teaterforestillinger.  Et eksempel på dette er forestillingenes ulike fremstillinger av greven av 
Jarlsberg: som en elskovssyk Harlequin i en reisende teatertrupp, som dansende og grådig 

                                                 
3 Jonothan Neelans systematiserer sine konvensjoner/metoder i kategorier. Henviser også  til artikkel i Drama nr. 
2, 2003 der jeg ekemplifiserer kulturelle spor i forhold til en multimedial samtid. 
4 Mary Wollstonecraft omtales som en av den moderne kvinnebevegelses store pionerer. Wollstonecraft reiste 
rundt i Tønsberg-distriktet i 1795 for å ordne forretningene til sin daværende ektemann. Reisen ble skildret i 
boken ”Min nordisk reise”(Wollstonscraft 1995).  Wollsstonecraft er overveldende romantisk i sine beskrivelser 
av hvordan naturinntrykkene blander seg med hennes egen psykiske tilstand  som kan betegnes som noe ustabil.  
Mary Wollstonecraft døde i barselseng to år etter reisen og etterlot seg datteren Mary Shelly som gjennom 
oppveksten forsøkte å forstå morens valg og virke gjennom å studere hennes tekster. Mary Shelly skrev boken 
”Frankenstein” 18 år gammel (Shelly:1995). 
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edderkopp med dårlig ordforråd og som forteller i en intimforestillingen rundt peisen i 
kårhuset.   

Det siste nivået handler om formmessige valg som f.eks sjangre, fortellerprinsipper og  
kulturelle fenomen fra målgruppas hverdag. Et eksempel på dette kan være bruk av film, spill, 
tekster, musikk (Neelands 1996). Dette er  formspråk som aktualiserer budskapet og gjør at 
målgruppa kan strekke seg lenger når det gjelder fremmede miljøer/tema fordi formspråket 
synes moderne eller kjent.  I en teaterproduksjon er valgene knyttet til kulturelle spor viktig 
spesielt når kildematerialet er historisk og derfor langt unna målgruppas kulturelle og sosial 
referanserammer. 
 
 
På leting etter kulturelle spor i historiske kilder 
Ved å åpne opp for en symbolsk teatral kunstform åpner museet også opp for personlige 
fortellinger, poetiske skildringer og metaforer. En utfordring ved bruk av poetiske formspråk 
både i litteraturen og i teatrets kilder, er at symbolbruken kan mistolkes av både den som 
tolker kilden og den som opplever teaterforestillingen. Veien fra bygdetunets opprinnelige 
historie og fram til møtet med publikum har for meg som prosjektleder og for studentene 
handlet om å velge stikkveier og kilder som tar i bruk virkemidler som skaper en avstand 
mellom tekst og virkelighet - der tolkningen, synsvinkelen er tydelig iscenesatt og bearbeidet. 

I tradisjonelle historiske spill kan etter mitt syn realismen fremstå som manipulerende 
og autoritær. Det er fordi den gir seg ut for ikke å være en tolkning av virkeligheten, men et 
ferdig tygd måltid som du bare kan svelge, forstå og reprodusere. Felles for myten og 
teaterforstillinger er den symbolske virkeligheten som åpner opp de historiske kildene og 
overlater noe til publikums egenaktivitet. 

Researcharbeidet  i forkant av prosjektet handlet for meg om å bli kjent med 
premissene innenfor tematikken slik at menneskene kunne synliggjøres. For å konkretisere 
premissene og levevilkår innenfor et historisk periode og miljø tok jeg utgangspunkt i kilder 
som omhandler både lokalhistoriske og internasjonale tema. Slik ble Vestfold plassert i en 
politisk og sosial kontekst, også fordi Tønsberg var en sjøfartsby som ble sterkt influert av 
strømninger fra Europa allerede  på 1700-tallet.  Utfordringen har vært å finne fortellinger og 
skikkelser som både representerer en tidsperiode og samtidig personliggjør og åpner opp 
materialet. Ved å ta tak i andre former for skriftlige kilder som f.eks rettsjournaler, malekunst, 
ballader, reisbrev og folketoner, dvs. litteratur som har blitt bearbeidet og tolket i en mer 
skjønnlitterær form, åpnet landskapet seg opp. Personskildringer synliggjorde fargene, 
stemningen, lidelsen og forventningene til å leve et liv et gitt sted, med de muligheter til 
utfoldelse som tillates innenfor et sosialt, politisk og kulturelt system.  

En stikkvei i min leting etter potensielle tema og fortellinger var via rettsprotokoller 
og kulturhistoriske studier av kjønn på 1700-tallet. Kari Telste (Telse:1999) beskriver og 
fortolker historier om klassiske kjærlighetstragedier og om naive, romantiske og modige 
jenter som forklarer sin historie for mistenksomme voksne og fedre som føler seg sveket. 
Rettsprotokollene og tolkningen av disse inspirerte meg til fortellinger, rollefigurer og 
dramatiske situasjoner her eksemplifisert gjennom nattfrieriet som den eneste måten å bli gift 
på uten først å vente på fars tillatelse:  

Forestillingen spilles utenfor kårhuset med tunet og svalegangen som spillerom. 30 
ungdommer er plassert tett opp til spillerommet. Scenen utspiller seg en sommernatt på 
landsbygda i 1756: Den unge kvinnen klatrer ut vinduet fra gården hun hadde arbeidet som 
tjenestejente i 5 år av sitt liv. Jarlsberg-greven var nå mer villig enn før til å sette husmenn på 
leilendingsgodset – hennes høyeste ønske var nær ved å bli oppfylt.  Det var bare frieriet som 
manglet – nøkkelen til et liv med bord og seng: symboler på ekteskapelig fellesskap. Kvinnen 
skjuler seg i skyggene for ikke å bli utsatt for folkesnakk. Minnene om  forføreriske ballader 
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lokker henne  gjennom skogsholtet. I sømmelighetens grenseland blir hun lattermild og 
oppspilt over å balansere på grensen mellom ære og skam. Hennes visjon om nattfrieri og 
ekteskapsløftet overskygger bekymringen over det lille vesenet som hun bærer på – et 
nærmest usynlig spor etter forførelse og et muntlig bindende løfte. Ventetiden blir lang der 
mellom tørt buskas og stikkende nyslått gress. Hennes elskede dukker ikke opp i natten – slik 
som prinser pleide å gjøre, også i et eventyr fra 1700-tallet.  Skrittene fra støvlene hans er bare 
lydkulisser til et drømmebilde av en motvillig brudgom. Jarsberg-greven  viser seg som en 
narr som fniser av ungpikeaktige illusjoner.  En forelsket kvinne løpe gjennom sommernatten 
– hun er ustyrlig og desperat etter å redde sitt rykte og sin ære. Sluttspillet iscenesettes: Don 
Juan rider videre inn i soloppgangen, han fnyser av et naivt manus og er sikker på at han kan 
fornekte sine feberhete ord i retten. I et spill mellom sannhet og fantasi diktet han sitt liv og 
flyktige bekjentskap med en tjenestepike fra en husmannsplass i Jarlsberg greveskap. 

Ved å iscenesette symbolske tolkede hendelser og myter er dette etter mitt syn en åpen 
måte å formidle idealer og livsvisdom på – som en snarvei til hjerte og forstand. I det 
symbolske teatrale tolkningen møter deltagerne og publikum  alltid virkeligheten forkledd 
som kjærlighetssyke tjenere, forføreriske huldrefigurer, lite opplyste grever og stereotype 
vitenskapsmenn. I det stiliserte uttrykk ligger muligheten for å putte inn egne tanker, historier 
og erfaringer – fordi det ikke forteller alt, men er en uferdig konstruksjon – et tresnitt av et 
levd liv. Noen studenter synes dette blir en omvei: Hvis det er virkeligheten jeg vil beskrive, 
hvorfor går jeg ikke da bare rett på?  

Min erfaring er at historiebevisstheten skapes i åpningen eller assosiasjonsrommet  
mellom egen virkelighetsoppfatning og fremstilt symbolsk virkelighet – i transformasjonen og 
tolkningen skapes gjenkjennelse og forståelse. Teaterformen åpner opp for plass til den 
utforskning og alternative kommunikasjonskanal som studentene savnet i sin egen 
historieundervisning. Ved at det følelsemessige engasjementet økes, blir deltagernes 
medskaping aktivisert uten at fasitsvar blir presentert av en lærer eller lærebok. 
 
 
Analoge fortellinger, fiktive personer og symbolske handlinger 
En av de viktigste arbeidsområdene for en som leder og regisserer en forestilling er hvordan 
narrative strukturer dannes i forestillingen. Når en ønsker å ta i bruk og formidle kulturelle 
erfaringer gjennom teaterforestillinger er ikke målet å gjenskape eller fange "en sann 
virkelighet". Det er teaterfiksjonen som tillater en slik konstruksjon.  
 En vurdering av dramaturgiske valg og  dramatiske virkemidler må ses i  
forhold til instruktørenes bevissthet omkring det fortellertekniske. Bevisstheten om det 
fortellertekniske handler videre om å forme det kommunikative feltet i forhold til oppfattede 
kulturelle og teatrale konvensjoner. Hvordan en instruktør i samarbeid med skuespillerne 
skaper et kommunikativt felt og "sin fortelling", er knyttet til valg. Kildematerialet  skaper en 
basis for en situasjon og for å iscenesette handling. Et eksempelet på dette er hentet fra 
forestillingen for 0-3 åringer. I denne forestillingen er både figurene, fortellingen og 
spillerommet endret og stilisert. Innholdet er hentet fra konkrete opplysninger om klasseskillet 
og de ulike sosiale klassene som fantes på 1700-tallet. For å skape gjenkjennelse for 0-3 
åringer er formspråket forenklet gjennom å omskape figurene til insekter. Klassesystemet er 
iscenesatt som et insekthierarki i menneskelignende drakt. Forestillingen forholder seg til 
kulturelle spor gjennom valg av spillestil, tolkning av det konkrete historiske materialet og 
gjennom å omskape trappen opp til slottsfjellet til edderkoppens nett.  
 Forestillingen vises i stigningen opp mot slottsfjellet med utsikt over 
bygdetunet som bakteppe. Ganske lavt ned på rangstigen; en løsarbeider i form av en 
sommerfugl; naiv, leken og svirrende fysisk i sin væremåte. Embetsstanden er representert 
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ved en operasyngende marihøne som nyter seg selv og utsikten langt unna en simpel 
løsarbeider. Grevens enorme nett er plassert i spillerommet – grev- edderkopp er avhengig av 
korttenkte og uheldige småkryp for å overleve. Grev edderkopp er grusom, kompromissløs – 
en fnisende, siklende edderkopp med kjempe bestikk og babyaktig smekke. Den spontane 
sommerfuglen lar seg friste av vakre blomster i gull og setter seg fast i grevens nett. Kan en 
overklasse marihøne redde en løsarbeidende sommerfugl? Insektene fremstår som fysisk 
ekspressive rollefigurer med gester og bevegelser som representerer ulike klasser med et 
tydelig statusspill. Marihønas elegante høystatusspill bruker bygdetunet som sin ballsal der 
hun kan øve seg på de nyeste dansetrinnene i vals. 
 Valgene av tema, figurer  problemstillinger og dilemmaer er koblet til en tenkt 
3-årings kulturelle spor. Ved i tillegg å fokusere på dramaturgiske valg ved å lage visuelle og 
fysiske figurer og bygge opp hver scene som en visuell komposisjon lever historien i et 
autentisk miljø. Denne formen for historieformidling skaper underholdning og opplevelser 
som krever at publikum er medskaper under visningen av forestillingen. 
 

 
En interaktiv historieformidling – avsluttende kommentar 
Det er i møte mellom de kulturelle sporene og kildematerialet forestillingen kan utformes og 
skape gjenkjennelse – noe som etter mitt syn er basis for en mulig utvikling av mottakerens 
historiebevissthet. I stedet for å fokusere på forholdet mellom sender og kildematerialet 
ønsket vi i dette prosjektet å utvikle en mulig dialektikk mellom kildematerialet og mottaker. I 
prosjektet er fokuset konsentrert om forholdet mellom student og kildematerielle og videre på 
møte mellom ulike publikumsgrupper og teaterforestillingene. Kulturmøtene skapes i 
mellomrommet mellom fiksjon og virkelighet. Historiebevisstheten utvikles fordi deltagerne 
selv ønsker å forstå sammenhengen mellom livsvilkår på 1700-tallet og teaterfigurenes 
iscenesatte historier. Opplevelsen i møte med teaterforestillingen forutsetter en aktiv mottaker 
som selv må tolke handlingene i spillerommet ut ifra egne erfaringer med å vokse opp i 
Tønsberg, Norge, Verden og Universet.  
                Spillerommet er ute i et naturlig amfi i form av en gressbakke ned mot utescenen. 
Utescenen er en steinbelagt platting på bygdetunet. Publikum blir invitert inn i en felles 
fiksjon sammen med den vandrende teatertruppen fra 1700-tallet – en commedia dell’arte 
trupp som skal avsløre greveskapets hemmelighet gjennom en folkelig og fysisk spillestil. Det 
er lørdagskveld, publikum har fått en introduksjon i hvordan folketeateret fungerte på 1700-
tallet – med et aktivt publikum som ga tydelig ros og ris under forestillingen. Teaterruppen 
ankommer ned gressbakken  med en portabel kjerre som rommer billige rekvisitter og 
truppens primadonna og skuespillerinne - Colombine. Truppen spiller tre akter med innhold 
hentet fra greveskapet og klassehierarkiet der innholdet er hentet fra autentiske hendelser fra 
1700-tallet. Typene er gjennkjennelig for ungdom gjennom en komisk spillestil som er 
inspirert av typer fra fjernsyn og film anno 2004.  Spillet brytes av intriger mellom 
skuespillerne i truppen – konflikter  mellom kollegaene avdekkes, og avslørte hemmeligheter 
blir brukt som våpen i en kamp om å vinne kjærligheten og egen ære. Hva er virkelighet? Hva 
er sant? Var det virkelig sånn det skjedde? 
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(Svein Erik Pedersen) 
 
Innledning 
Denne artikkelen skal benyttes til undervisning i energiteknikk for maskiningeniør studenter. Det er 
ment å gi en innføring i bruken av gass i energisektoren i Norge. Problemer med utslipp av 
klimagasser, og Norges internasjonale forpliktelser. Det er nødvendig for leseren å ha grunnleggende 
kunnskaper i energiteknikk for å få utbytte av en del ord og uttrykk og for å forstå sammenhengen 
mellom trykk, temperatur og volum av gass. I miljøsammenheng er det bare tatt hensyn til utslipp til 
luft. 
 
Norge mot en el-krise    
Vi er vant til å se på Norge som et land med riklig tilgang på elektrisk energi til en lav pris. 
For et par år siden var det mange som fikk en kraftig vekker da strømprisene steg til de store 
høyder, og noen politikere snakket om rasjonering. Figuren under viser forbruk og produksjon 
av elektrisk energi fra 1991 til 2000. Linjen for normalår viser produksjonen når nedbøren er 
normal. Vi ser at linjen ligger omkring 119 TWh. I 2001 var produksjonen ca. 122 TWh og i 
2002 var produksjonen 131 TWh. Forbruket har årlig økt med i gjennomsnitt 1,4 prosent per 
år de siste 10 årene for vanelig forbruk (kraftkrevende industri er ikke med). Vi ser altså at 
forbruket ligger tett opptil eller over normalproduksjonen. Det er derfor nødvendig å gjøre 
noe med forbruket eller øke produksjonen. Utbygning av vannkraft er kontroversielle og det 
som er igjen er svært dyrt å bygge ut. I forhold til andre land benytter vi elektrisitet til 
oppvarming, og omkring 41 prosent av elektrisiteten går til dette. Politikerne har mange 
forslag til hvordan vi kan skaffe oss mer elektrisitet eller andre måter å varme opp bygningene 
på. Stortinget har som kjent gitt konsesjon for bygging av tre gasskraftverk, men i bakgrunnen 
spøker utslippet av miljøskadelige gasser. 
 

 
                                                                                                     Kilde: Energibedriftenes Landsforening 
 
Norges bidrag til luftforurensning 
Vi har alt sett at Norge produserer og bruker mye elektrisk energi til industriformål og til 
oppvarming av bygninger. Vår geografi med sprett bosetning utenom noen få større byer gjør 
at vi bruker mye bil persontransport og til varetransport. Den lange kysten krever en flåte av 
mindre skip og ferger. Alt dette gir et relativt høyt forbruk av fossilt brennstoff og dermed 
utslipp av klimagasser som, CO2, karbondioksid, H2O vann, NOx, nitrogenoksider, og 
SO2,svoveldioksid. I tillegg kan det være CO, karbonmonoksid, og rester av uforbrent 
brennstoff, hydrokarboner, HC. Det vil også finnes større eller mindre mengder av partikler i 
ulike størrelser. Fordi vi har blitt en stor olje- og gassnasjon har vi også en del utslipp i tillegg, 
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som CH4 (metan) og mnVOC (volatile organic compouds). Klimagassene er internasjonalt 
regulert under FNs klimakonvensjon. Norges forpliktelse i henhold til Kyotoprotokollen 
medfører at utslippene i gjennomsnitt for årene 2008-2012 ikke må øke med mer enn 1 
prosent i forhold til utslippsnivået i 1990. I forhold til dagens nivå innebærer dette en 
reduksjon på om lag 6 prosent. Denne forpliktelsen kan innfris gjennom reduksjoner nasjonalt 
og delvis i andre land ved bruk av Kyoto-mekanismene (internasjonal kvotehandel, den 
grønne utviklingsmekanismen og felles gjennomføring). I forbindelse med behandlingen av 
St.meld.nr. 54. (2000-2001) Norsk klimapolitikk og St.meld.nr. 15 (2001-2002).  
 
Det er relativt bred enighet om at målinger i luft og hav viser at klimaet har blitt varmere de 
siste 150 år og særlig de siste 20-30 år. Havet viser en mindre og langsommere påvirkning, 
men tendensen er klar. Der hvor det er noe mer usikkerhet er årsakene. Klimaet på jorda 
styres av sola, og dette er ingen uenige i. Det har vært en del diskusjon om forandringer på 
sola kan påvirke klimaet. Strålingen fra sola har hatt en svak økning siden 1750, men denne er 
svært liten i forhold til økningen i drivhuseffekten.  
Kraftig økning i utslipp av CO2, CH4, N2O og sulfatpartikler, som for det meste er 
meneskeskapte, har påvirket klimaet, sulfatpartikler har en bremsende effekt, mens de tre 
gassene gir økning i drivhuseffekten. Det er utført teoretiske beregninger og simuleringer av 
klimagass utslipp og partikler over de siste 150 år. Figur 2 viser tre scenarier, i a) er kun 
naturlige klimaendringer, vulkanutbrudd og solas endring i intensitet lagtinn. Den sorte 
kurven viser beregnede resultater og den røde hva som er observert. Resultatene spriker mest 
de siste 20-30 år. b) I denne er det lagt inn påvirkningen av drivhusgasser og partikler. c) Her 
er de to effektene lagt sammen, og da får man en kurve som passer rimelig brukbart. 
Beregningene passer godt sammen med de målinger som finnes i den samme perioden. Innen 
fagmiljøene er det derfor stor grad av enighet av at man er på sporet av det er de klimaskapte 
utslippene som er de største bidragsyterne. 
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Figur 2 Målinger og simulerte data for temperaturutviklingen i atmosfæren fra 1850-2000   
(Kilde Professor Stordalen, UiO)  

  
 Etter tilleggsmeldingen til St.meld. om norsk klimapolitikk har Stortinget vedtatt at det skal 
opprettes et nasjonalt kvotesystem for klimagasser i Norge fra 2008. 
NOx, SO2 og mnVOC bidrar enkeltvis eller sammen til grenseoverskridende regionale 
miljøproblemer som sur nedbør, overgjødsling og bakkenært ozon så vel som til lokale 
miljøproblemer. Utslipp av disse gassene er regulert i ulike protokoller under konvensjonen 
for langtransportert luftforurensning (LRTAP-konvensjonen). 
 
Sammen med USA, Canada og andre europeiske land undertegnet Norge i 1999 Göteborg-
protokollen som søker å løse miljøproblemene forsuring, overgjødsling og bakkenær ozon 
samtidig. I henhold til protokollen skal Norge redusere NOx-utslippene til 156 000 tonn innen 
2010. Dette innebærer 29 prosent reduksjon for Norge sammenlignet med utslippsnivået i 
1990. For nmVOC er den nye forpliktelsen tilnærmet lik det Norge har påtatt seg under den 
gjeldende Geneveprotokollen. Ifølge sistnevnte er kravet at de årlige nmVOC-utslippene fra 
hele fastlandet og norsk økonomisk sone sør for 62.breddegrad snarest mulig skal reduseres 
med 30 prosent i forhold til 1989-nivå. De samlede nasjonale utslippene skal etter 
Gøteborgprotokollen ikke overstige 195 000 tonn/år innen 2010. 

 
Figur 3 Utslippet av CO2, nmVOC, NOx og SO2 i Norge. 

 
CO2 er den viktigste av klimagassene. De menneskeskapte utslippene av CO2 er i stor grad 
knyttet til forbrenning av fossile brensler. 
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Kilder til norske utslipp av CO2, 2002
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Figur 4 Kilder til norsk utslipp av CO2, 2002 (Kilde: Miljø 2004, Petroleumssektoren i Norge)   
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Figur 5 Kilder til norsk utslipp av NOx, 2002 (Kilde: Miljø 2004, Petroleumssektoren i Norge) 

 

Kilder tilnorske utslipp av nmVOC, 2002 
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Figur 6 Kilder til norsk utslipp av NOx, 2002 (Kilde: Miljø 2004, Petroleumssektoren i Norge) 
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Gass Masse per år 

Karbondioksid, CO2 42,4 millioner tonn 
Nitrogenoksid, Nom 225000 tonn 
Svoveldioksid, SO2 252000 tonn 

Figur 7 Utslipp av gasser i Norge 2001 (Kilde SUB) 
 
Figur 8 viser de viktigste kildene til luftutslipp i tilknytning til oljeplattformmer og skip 
offshore. Utslippene til luft består hovedsakelig av CO2, NOx, nmVOC og metan (CH4). For 
CO2, (28 %), NOx (23 %) og nmVOC (63 %) er utslippene fra petroleumssektoren betydelige 
i nasjonal sammenheng. Tallene i parentesene er i forhold til nasjonale utslipp fra 
petroleumssektoren i 2002. 
Utslipp av CO2 og NOx, skriver seg i hovedsak ved produksjon av energi til bruk på 
plattformene. Naturgass er den mest benyttede energikilden, i tillegg benyttes noe diesel. Mer 
energieffektiv utvinning er derfor, sammen med mer effektiv energiproduksjon, viktig i 
arbeidet med å begrense denne type utslipp fra plattformene. For CO2 finnes det i dag ikke 
teknologi som til kostnader lavere enn dagens CO2-avgift kan bidra til vesentlige 
utslippsreduksjoner av denne gassen. For NOx derimot tas det i økende grad i bruk lav- NOx 
brennere som kan redusere utslippene fra en gassturbin med inntil 90 prosent. 
Brenning av gass over fakkel medfører også utslipp av CO2 og NOx. Av ressurshensyn har 
fakling lenge vært holdt på et lavt nivå på norsk kontinentalsokkel.  
Størstedelen av sektorens utslipp av nmVOC er knyttet til fordamping av olje ved lagring og 
lasting av råolje offshore. Det er nå utviklet ny teknologi, som gjør at anslagsvis 70 prosent av 
nmVOC-utslippene fra en bøyelaster kan gjenvinnes. Utslippet av mnVOC er på vei ned og 
forventes å bli redusert betydelig. Dette skyldes at gjenvinningsutstyr blir installert etter 
pålegg gitt av myndighetene. 

 
Figur 8 De viktigste kildene til luftutslipp fra plattformer (Kilde: Miljø 2004, Petroleumssektoren i Norge) 

 
Nitrogenoksider er svært skadelige gasser, de er med på å danne sur nedbør, og kan ha flere 
farlige effekter på menneske. Utslippene dannes når luft varmes opp i en oksiderende 
flammefront, for eksempel i en motorsylinder der temperaturen kommer godt over 1200 oC.  
Termodynamisk burde NOx dekomponeres ved avkjøling, men dette blir kinetisk hindret ved 
en stor aktivitetsenergi.  Miljøeffekter av NOx er: Skade på fiske- og dyreliv gjennom 
forsuring av vassdrag og jordsmonn. Skade på bygninger, stein og metall som følge av sur 
nedbør. Overgjødsling som kan gi endringer i økosystemers arts sammensetning. 
 



 56 

Petroleumssektoren er hovedkilden til utslipp av nmVOC i Norge. Ca. 63 prosent av Norges 
utslipp av mnVOC kom i 2002 fra lagring og lasting av råolje offshore. Andre 
industriprosesser og veitrafikk er andre viktige utslippskilder. For petroleumssektoren 
stammer hoveddelen av utslippene fra lagring og lasting av rå1je til havs og fra 
landterminalene. Imidlertid er andelen fra petroleumssektoren avtagende som følge av 
innfasing av utslippsreduserende teknologi. Skader på helse, avlinger og bygninger som følge 
av at bakkenært ozon dannes når NOx, og nmVOC utsettes for solstråling. Kan gi 
luftveisskader ved direkte eksponering. 
 
Gasstyper 
Norge har blitt en svært stor produsent og eksportør av naturgass til Europa og USA. 
Foreløpig bruker vi lite av gassen til innenlands forbruk, men historisk har vi hatt et ganske 
stort forbruk av gass til belysning og koking i husholdningen og til energiformål i industrien. 
Dette var gass produsert fra kull og den ble kalt kullgass eller bygass fordi gassverkene stort 
sett lå i byer. 
 
Utviklingen av kullgassen har en lang historie og er knyttet til en rekke kjente navn under den 
industrielle revolusjon i Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Det er fire personer som ofte 
nevnes som de mest betydningsfulle for utviklingen av kullgassen fra eksperiment til industri, 
de er skotten William Murdoch (1754-1839), franskmannen Phillip Le Bon (1767-1804), 
tyskeren Fredrick Albert Winzer (1763-1830) og briten Samuel Clegg (1781-1861). Verdens 
første bygassverk kom i drift i London i 1813, The Chartered Gas light and Coke Company of 
London. I 1819 brant det over 50 000 gasslykter i Londons gater og i 1823 var 52 engelske 
kommuner selvforsynt med gass. 
 
Kullgass eller bygass er betegnelse på hydrokarboner fremstilt av steinkull, og blir gjerne kalt 
lysgass eller bygass. Gassen inneholder bare om lag halvparten (5-6 kWh per Sm3) av den 
energimengden som finnes i naturgassen (ca. 11 kWh per Sm3), og blir fremstilt ved at kull 
blir varmet opp til 1100-1200 oC inni flere såkalte retorer. En brunfarget gass ledes ut av 
toppen på retorene og kullet omdannes til koks (forkoksning). Før gassen ledes ut på 
ledningsnettet må den renses for tjære og ammoniakk. Både koks, tjære og ammoniakk var 
verdifulle biinntekter av gassverksdriften i de fleste land, også her i Norge. Kullgass inngår 
fremdeles i gassforsyningen i en rekke land i Europa og Japan. Koksgass er hydrokarboner 
fremstilt av koks, egentlig et biprodukt i bygassverkene etter at steinkullet var varmet opp og 
gassen tatt ut. Forløperen til forkoksningsprosessen var kullmilene der steinkull og trestokker 
ble varmet opp for å produsere tjære og for å lage et svovelfritt som kunne brukes til en rekke 
industrielle formål. Koksgass, eller såkalt generatorgass, ble mer og mer vanlig i 
bygassforsyningen ved århundreskiftet. Årsaken var ønsket om å fjerne de store svovel- og 
kullosutslippene fra steinkullverkene. Energiinnholdet i koksgassen utgjør imidlertid ikke mer 
enn rundt 85 % av kullgassen. 
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Fig. 9 Gassverket i Tønsberg i 1948. I forgrunnen Farmann rutebilstasjon (Tønsberg 50 år i fokus) 

 
I Skandinavia kom gassverkene med entreprenører fra Storbritannia, det første i Göteborg i 
1846 og i Oslo i 1848. En rekke norske byer fikk gassverk, blant annet Tønsberg i 1911, 
Sandefjord i 1912 og Larvik i 1913. I perioden mellom 1848 og 1984 var det totalt 17 norske 
gassverk i virksomhet. Gassverket i Tønsberg ble nedlagt i 1957 og det var plassert der hvor 
Farmannstredet ligger i dag. Bergen gassverk var det siste som var i drift og ble nedlagt i 
1984 etter sammenhengende drift i nesten 129 år. 
 
I Norge ble utbyggingen av vannkraft og ”det elektriske lys” av naturlige grunner en betydelig 
konkurrent alt fra 1890-årene. Det var først og fremst som koke- og oppvarmingsenergi 
kullgassen klarte å holde interessen oppe blant kundene i de norske gassverksbyene utover 
1900-tallet. Mange kommuner hadde problemer med å velge om de skulle satse på gass eller 
elektrisitet, for mange ble valget begge deler. Den første byen i Norge som fikk 
elektrisitetsforsyning var Hammerfest i 1882. 
Ti år senere ble de første 32 elektriske buelampene tent på Karl Johans gate, på Stortorvet og 
Jernbanetorvet. Gassbelysningens varte i 47 år og den siste gasslykten i hovedstaden ble 
slukket for godt 15. februar 1929. I Stavanger leverte gassverket i 1909 energi til over hundre 
gassmotorer som produserte vel halvparten av den energien industrien i hermetikkbyen 
brukte. I Sandefjords Blad finnes en historie om en vognmann fra byen som hadde gått til 
anskaffelse av en gassdreven bil i 1981. Bilen var utstyrt med en ballong på taket som ble fylt 
med gass fra Gassverket. Det var plass til 10 m3 gass i ballongen og dette holdt til en kjøretur 
på 30 km.   
 
Første- og annen verdenskrig ble vanskelig for gassverkene. Under den første krigen førte 
mangel på kull til at en rekke verk fikk så dårlig økonomi at kommunene overtok dem. I den 
andre krigen ble flere gassverk ødelagt av allierte bomber og mangel på kull. Så sent som i 
1952 var det 11 gassverk igjen i landet og disse produserte ca. 50 millioner m3 gass, som 
tilsvarer en energi på  
275 GWh. Samtidig produserte gassverkene koks- og sintersprodukter til private- og 
industrielle formål, dette tilsvarte 630 GWh, eller 10 % av landets energibehov. 
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Figur 10 Bilde av gassdrevet bil (Kilde Volvo) 
 
 
Naturgass   
  
Naturgass forekommer i porøse, sedimentære berggrunnsformasjoner, ofte sammen med olje. 
 
En regner med at kinetiske bønder i Szechuan-provinsen omkring tusen år før Kr. lærte seg å 
utnytte naturlige forekomster av metangass. Historiske kilder kjenner bare til få og spredte 
forsøk på liknende bruk av naturgass. I Kanawahdalen i Virginia, USA. I 1820 boret et 
amerikansk selskap etter salt nær Pittsburgh, men de støtte på en gasslomme og boret satte seg 
fast. Gassen tok fyr og hele boreriggen ble ødelagt av en kraftig brann. Mannskapet klarte å 
plugge brønnen og avsluttet arbeidet fordi det ikke var noe marked for naturgass på den tiden.  
 
Det finnes flere versjoner av en historie fra nybyggerlandsbyen Fredonia i staten New York, 
like ved bredden av Lake Erie. En nybygger ville bedre sin egen vannforsyning ved å bore 
etter vann nær elven. Han oppdaget at det begynte å boble kraftig i vannhullet og etter å ha 
boret ni meter ned hørte han en kraftig vislende lyd som varslet at de hadde funnet gass. De 
greide å plugge borehullet ved hjelp av en jernplate. I 1825 klarte han å få til en rørledning 
som førte gassen frem til landsbyen. I lokalavisen kan man lese at 66 gasslykter ble forsynt 
med gass, og at det var gass til dobbelt så mange. Lokalavisen slo fast at det ikke fantes noe 
liknende på hele kloden. Dette er det første dokumenterte tilfelle av praktisk utnyttelse av 
naturgass i den vestlige verden. 
I 1859 fant Edwin Drake den første oljebrønnen i Titusvill i staten Pennsylvania. Dette er 
regnet som gjennombruddet i ”den moderne oljeindustrien”, men som altså kom mange år 
etter at naturgass var tatt i bruk. 
Etter hvert som man fant en rekke store gassfelter i USA og Europa ble det bygget 
rørledninger fra feltene og frem til mottaksanlegg.      
 
Naturgass er en blanding av både tørr og våt gasskomponenter, hovedsakelig metan (CH4), 
generelt mellom 85 og 95 %. Innslagene av våt og tørre hydrokarboner varierer fra felt til felt, 
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men i gasskretser er det Frigg-feltet som blir karakterisert som det reneste metanfeltet på 
norsk sokkel med 95 % metan. Den våte gassen består i hovedsak av etan, propan, butan og 
kondensat, men også varierende innhold av karbondioksid, nitrogen etc. Generelt lavt innslag 
av forurensning i norske gassfelt, bortsett fra Sleipner Vest som inneholder hele 10 % 
karbondioksid (CO2). Naturgass fra dansk sokkel inneholder eksempelvis 91,1 metan, 4,7 % 
etan, 1,7 % propan, 1,4 % butan, 0,5 % karbondioksid og 0,6 % nitrogen. Groningengass 
inneholder 16 % nitrogen. 
 
Det statlige Gas Concil i Storbritannia engasjerte seg i det første sjøveis transportprosjekt med 
flytende naturgass (LNG) i 1957. Den første lasten gikk fra Constock i Louisiana, USA, og 
ankomsten gassterminalen på Canvey Island utenfor landet i februar 1959. Det ble 
gjennomført seks reiser på forsøksbasis under alle typer vær i løpet av de kommende 14 
månedene. Resultatene av forsøkene hadde vist at det var mulig å frakte flytende LNG med 
temperatur ca.-163oC trykt over verdenshavene. Grunnen til den lave temperauren er at 
kokepunktet til metan er -161oC ved trykk 1 bar.  

 
Figur 11 LNG fabrikken på Kollsnes 

Produksjon av kaldgass kan foregå på flere måter. En av metodene er at gassen kommer i rør 
og går gjennom en såkalt PSA-enhet (Pressure Swing Absorbtion Unit) der de ulike 
komponentene i gassen skilles ut, så som nitrogen, karbondioksid, fuktighet og de 
energigassene som er tyngre enn C3, altså fra propan og nedover. Etter at gassen er renset, 
kjøres den inn i veksleren som består av en spiral som er spunnet inn i et seks meter høyt tårn. 
Selve nedkjølingen foregår ved hjelp av kald nitrogen (omkring -196 oC) ligger rundt spiralen 
på yttersiden. Metanen blir flytende når den kommer ned i en temperatur på minus 163 grader. 
Når metangassen er gjort flytende, går den over i en vakumtank. Den består av en indre og en 
ytre tank, etter omtrent samme prinsipp som en termosflaske. Så lenge det er vakuum i 
rommet mellom de to tankene, er kuldetapet minimalt. Ytre og indre vegg er isolert ved hjelp 
av perlitt, og trykket ligger normalt på 1,5 bar. Volummessig er forholdet mellom gass i 
gassform og LNG er 1:625. Vakumprinsippene benyttes også når flytende metan tappes over i 
tankbilene som kjører gassen til kundene. En effektiv lagring av kaldgass, er å unngå  
temperaturstigning av LNG, og dermed trykkstigning. Rent kuldeteknisk er det faktisk mulig 
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å opprettholde akseptabel temperaturstigning i vakuumrommet i en hel uke uten store tap. 
Tanken henger i et oppheng, slik at det er liten fysisk kontakt mellom kolben der gassen flyter 
og ytterveggen. 
 
En kubikkmeter naturgass i gassform måles enten i standard kubikkmeter (Sm3) eller normal 
kubikkmeter (Nm3), mens propan (LPG) måles i tonn eller kubikkmeter. Standard angir at 
målingene refereres til 1 atmosfæres trykk (1013 mbar) og en temperatur på 15 oC.      
 
Transport av flytende gass, både LNG og LPG, med skip har vært en stor virksomhet for 
norske rederier. Norge har den største gassflåten i verden. Utvikling av LNG skip ble gjort av 
Kværner Moss-Technologi. Dette er skip med kuleformede tanker og svært god isolasjon. På 
grunn av lange sjøreiser er det nødvendig at noe av gassen ”koker” av under transporten for å 
holde temperaturen nede. Det ville ikke være mulig å kjøle den flytende gassen ned med et 
mekanisk kuldeanlegg. For LPG kjøles den flytende gassen ned, for propan ca. -42 oC, og det 
er ikke noe problem å kjøle denne mekanisk. Figur 12 viser et moderne LNG skip fra 
Kværner Masa-Yards. 
 

 
Figur12 LNG tankskip fra Kværner Masa-Yards 

 
Petroleumsvirksomheten i Norge sto i 2003 for 45,9 prosent av den norske eksport verdien, og 
bidro med omlag 24,8 prosent av statens samlede inntekter gjennom inntekter fra Statens 
direkte økonomiske engasjement (SDØE), skatter, avgifter fra o1jeselskapene, og utbytte fra 
Statoil.  
Oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel startet på Ekofiskfcltet i 1971. Gasseksporten 
startet opp fra samme felt i 1977. Da Draugen i Norskehavet ble satt i produksjon i 1993, 
Snøhvitfeltet i Barentshavet ble besluttet utbygd i 2002. Produksjon av gass ventes å øke 
kraftig fra dagens 73,4 milliarder Sm3 gass/år til 120 milliarder Sm3 gass/år i 2010. I tillegg til 
utbygging på kontinentalsokkelen er det etablert landanlegg på Kårstø, Kollsnes, Sture, 
Mongstad og Tjeldbergodden for å ta imot, og i større eller mindre grad videreforedle, gass og 
olje fra feltene. Mottaksterminaler for naturgass på norsk kontinentalsokkel er etablert i 
St.Fergus (Storbritannia), Emden og Dornum (Tyskland), Zeebrugge (Belgia) og Dunkerque 
(Frankrike). Et prosessanlegg  



 61 

 
Figur 13 LNG kysttankbåt, Pioner Knutsen på dåpsdagen 13/5-04 

 
 
 
på Melkøya utenfor Hammerfest er også under utbygging. Dette anlegget skal prosessere gass 
og NGI, fra Snøhvitfeltet. Oppstart av produksjonen er planlagt i løpet av 2006. 
 
NGI, består av produktene etan, propan, butaner, nafta og kondensat. Produksjonen av NGI, 
fra norsk kontinentalsokkel var i 2003 ca. 23,6 millioner Sm3 oljeekvivalenter, av dette er ca. 
12,2 millioner Sm3 kondensat oljeekvivalenter og 11,4 millioner Sm3 oljeekvivalenter var 
øvrig NGL. Produksjonen av NGL, var i 2003 omkring 20 % høyere enn i 2002. Markedet for 
LPG (Liquified Petroleum Gases propan og butaner) i Europa kan deles i tre hovedsegmenter, 
varmemarkedet (industrielt brensel og husholdning), petrokjemimarkedet og 
autogassmarkedet (direkte som brennstoff, bensininnblanding og alkylering til 
høyoktanprodukter). 
Varmemarkedet utgjør ca. 60 prosent av det totale markedet, mens petrokjemimarkedet utgjør 
omkring 30 prosent og autogassmarkedet utgjør de resterende 10 prosent. 
Propangass (C3H8), som sammen med butan (C4H10) kalles LPG (Liquiefied Petroleum 
Gases) på det internasjonale markedet, en gift- og luktfri energigass som opptrer i gassform 
ved vanlig trykk og temperatur, flytende ved 7-8 bars trykk, eller ved -42oC. 
  
LPG er det mest brukte alternative drivstoffet til bensin og diesel for kjøretøy i dag. LPG 
består hovedsakelig av de to gassene propan og butan, og har en kombinasjon av gunstige 
egenskaper når det gjelder forbrenning og lagring. LPG er flytende ved lavt trykk og gir 
dermed høy energitetthet.  
LPG utvinnes ved prosessering av naturgass og ved raffinering av olje. Det er spesielt 
sistnevnte kilde som har bidratt til forsyning av LPG til kjøretøy på grunn av lav pris. LPG 
har også vært rimelig for brukerne på grunn av lave skatter og avgifter i mange land. 
Distribusjon av LPG i væskeform er relativt enkel og krever kun trykktanker med et moderat 
trykk på sju til åtte bar. LPG er tyngre enn luft og sikkerhetskravene er mer omfattende enn 
for bensin. LPG har ofte vært brukt i kjøretøy med motorer ombygd i regi av brukeren. LPG 
har i dag en markedsandel i Europa på rundt 1 prosent. I Norge finnes det LPG kjøretøy og 
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tankingsmuligheter på 37 bensinstasjoner. Det er spesielt i de store byene og i drosjer at LPG 
brukes i dag. 
 
Forbruket av naturgass i Europa var i 2002 ca. 490 milliarder Sm3. De største 
forbrukerlandene er Storbritannia, Tyskland, Italia, Nederland og Frankrike. Tørrgass brukes i 
ulike sektorer. I husholdninger og tjenesteytende næringer brukes gass i hovedsak til 
oppvarming, mens i industrisektoren brukes gass som energikilde og som råstoff i tillegg 
brukes gass til å produsere elektrisitet. 
 
Den norske eksporten av tørrgass var i 2003 på 71,1 milliarder Sm3. Norge er en viktig 
leverandør av gass til Europa, omtrent 14 prosent av Europas gassforbruk dekkes av norsk 
gass. Dette gjør Norge til den nest største eksportøren av gass til Europa, og den tredjestørste 
eksportøren på verdensbasis. Den norske gasseksporten utgjorde i 2002 omkring to prosent av 
verdens totale gassforbruk på ca. 2600 milliarder Sm3. 
 
Gass fra norsk sokkel blir transportert i verdens største offshore gasstransportsystem som 
omfatter mer enn 6600 km rørledninger fra norsk sokkel til norsk fastland, Storbritannia og til 
kontinentet. Når Snøhvit starter produksjonen vil gassen derfra bli sendt i land med 
rørledning, nedkjølt og fraktet med tankskip. 
 
 
Biogass 
Biogass er urenset matangass (CH4), deponigass som utvikles under nedbrytning av organisk 
materiale. Den anaerobe omdanningen av organisk materiale til metangass deles normalt inn i 
tre trinn, der ulike bakteriekulturer utfører ulike prosesser: I hydrolysefasen blir sammensatt 
og uoppløyst organisk materiale (fett, karbohydrater og proteiner) løst opp og omdannet til 
enklere forbindelser som aminosyrer, fettsyrer og sukker som i større grad er vannløselige 
I neste omgang vil de syreproduserende bakteriene ta opp de oppløste organiske stoffene og 
bryte dem ned til kortkjedete flyktige fettsyrer. I siste trinn omdanner såkalte metanogene 
bakterier eddiksyre til metan og karbondioksid. 
 
Metanproduksjonen er biologisk sett den hastighetsbegrensende reaksjonen. I et anlegg for 
behandling av avfall, der det organiske materiale som i hovedsak foreligger i fast form, vil 
imidlertid ofte den innledende hydrolysen være det hastighetsbegrensende steget. En god 
findeling og høye temperaturer (termisk hydrolyse) vil bidra til å øke effektiviteten av det 
innledende hydrolysetrinnet. 
 
Biogass brukes som et samlebegrep for gassproduktene som dannes ved ulike former for 
anaerob utråtning av organisk materiale, og omfatter i utgangspunktet både deponigass og 
gass fra reaktoranlegg for ulike typer organisk stoff (kloakkslam, gjødsel, energivekster, 
våtorganisk avfall m.m.). 
 
Gassens sammensetning og egenskaper avhenger i noen grad av opphav (avfallstype og 
utråtningsmåte). Eksempelvis vil organiske stoffer med en høy andel bundet oksygen (bl.a. 
karbohydrater) gir enn høyere CO2-andel i gassen (og dermed lavere metaninnhold) enn 
energirike stoffer med mindre bundet oksygen (fett og proteiner). Videre vil gass som trekkes 
ut av deponier kunne inneholde noe luft som har lekket inn (oksygen og nitrogen). 
 
Biogassens sammensetning, typiske verdier (Bioenergi Energigården) 
 Biogass fra organisk Biogass fra Deponigass 
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avfall kloakkslam 
Metan, CH4 60-70 % 60-70 % 40-55 % 
Karbondioksid, CO2 30-40 % 30-40 % 25-40 % 
Nitrogen, N2 0 0,2 5-15 % 
Oksygen, O2 0 spor 0-2 % 
Hydrogen, H2 Spor spor spor 
Hydrogensulfid, H2S 600-1000 ppm <10 ppm 5+-300 ppm 
Brennverdi per Nm3 
ubehandlet gass 

6-7 kWh 6-7 kWh 4,5-6 kWh 

Relativ densitet 
(Luft = 1) 

0,9 0,9 1,0 

 
Det er metan som er energibæreren i biogass og dermed den interessante komponenten. 
Metaninnholdet i biogassen avhenger i stor grad av i hvilken grad luft (nitrogen og oksygen) 
kan lekke inn i systemet (særlig i deponier). Våte prosesser (lavt tørrstoffinnhold) gir som 
regel også høyere, metaninnhold enn tørre prosesser, fordi en del karbondioksid vil bindes i 
vannfasen. Metangass er luktfri og ikke giftig. 
 
Biogass fra husdyrgjødsel 
Den samlede årsproduksjonen av husdyr gjødsel i Norge er 12-14 millioner m3. Dersom all 
denne gjødsla hadde blitt behandlet i biogassanlegg, ville det gitt en gassproduksjon 
tilsvarende 213 millioner m3 per år med et energiinnhold på ca. 1,2 TWh.  

 
Figur 14 Prinsippskisse over et biogassanlegg 

Kilde: Bioenergi, Energigården 

Dyreslag Gjødselmengde 
mill. m3/år 

m3 biogass/ m3 
gjødsel 

Biogass 
mill. m3/år 

Energiinnhold 
TWh 

Storfe* 7,4 15-25 148 0,9 
Griser 1,6 25-35 49 0,3 
Høner 0,4 40-50 16 0,1 
Total 9,4  213 1,3 
*Fratrekk for gjødselmengde i beiteperioden (4 måneder) 
TS = tørrstoff (vekt av gjødsel etter tørking ved 100 oC), VS = organisk tørrstoff (glødetap av tørrstoff 
etter forasking ved 550 oC), 1 W = 0,278 kWh, 1 m3 biogass ~ 21,2 M (60 % CH4), 1 m3 metan = 1 
1iter olje. 
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I flere europeiske land er det i dag utviklet robuste reaktorløsninger for anaerob behandling 
hvor en blander organisk industriavfall (slakteri- og fiskeavfall, avfall fra meierier, bryggerier, 
oljemøller osv.) med husdyrgjødsel og samtidig vurderer økt innblanding med kloakkslam og 
kildesortert husholdningsavfall. 
Slakteavfall, fiskeavfall og annet våtorganisk avfall kan konverteres til biogass er en 
anleggsform som er lite benyttet i Norge. 
 
I Danmark er det i dag 20 større, sentraliserte biogassanlegg spredt over hele landet og 25 
gårdsanlegg. Anleggene nytter i hovedsak husdyrgjødsel (75 %), men også avfall fra 
næringsmiddelindustrien (25 %). Noen få anlegg tar imot kloakkslam som et supplement til 
husdyrgjødsel. Fire anlegg tar også imot utsortert, organisk husholdningsavfall. Av Danmarks 
samlede gjødselmengde på 40 millioner tonn ble i 1998 ca. 1 million tonn brukt i 
biogassanlegg. 
 
Husdyrgjødsel, oftest flytende, blir i Danmark hentet av anleggets egne biler, mens avfall fra 
industri og kommuner blir transportert av leverandør. I anlegget blir massene blandet og 
omdannet i løpet av 12-25 dager. Ved temperaturer på 45-50 oC uskadeliggjøres parasitter, 
mens patogener blir ødelagt ved temperaturer på 40-45 oC. Ugrasfrø blir drept, og prosessen 
gir en homogen og lettflytende gjødsel som føres tilbake til lagertanker i biogassanlegget eller 
til gården. Gjødselmassen egner seg ypperlig til spredning. Systemet gir grunnlag for bedre 
utnytting av plantenæringsenmene og dermed en bedre gjødslingsøkonomi. 
 
Gassformige biobrensler - egenskaper 
Biogass har tilnærmet samme bruksområder som naturgass og kan ved hjelp av gassbrenner 
benyttes til oppvarming av tradisjonelle o1jekjeler. Biogass kan også brukes i ulike typer 
gassaggregater til kraft- og varmeproduksjon og som drivstoff i kjøretøyer. Biogassen kan i 
utgangspunktet leveres som reaktorgass fra en bioreaktor eller som deponigass fra et 
avfallsdeponi. Energipotensialet for biogass i Norge er anslått til 1,5 TWh. 
 
Produksjon av biogass er som tidligere beskrevet en anaerob biologisk prosess (ikke tilført 
oksygen), hvor ulike typer karbohydrater brytes ned til CH4og CO2. Avhengig av 
produksjonsforholdene kan andelen av CH4variere fra ca. 40 % til i overkant av 70 %, og 
kvaliteten er relatert til mengde CH4. Normalt vil prosessen føre til at ca. 50 % av det 
organiske materialet blir omdannet til biogass. Biogass har en brennverdi på ca. 5 kWh/m3. 
Særlig innenfor landbrukssektoren og næringsmiddelindustrien og i renseanlegg og på 
avfallssektoren er det aktuelt å behandle våt organisk biomasse ved hjelp av metanogene 
bakterier. I flere europeiske land er det i dag utviklet robuste reaktorløsninger for anaerob 
behandling av kloakkslam, husdyrgjødsel og våtorganisk avfall for produksjon av 
høykvalitativ biogass. 
 
Bearbeiding av biogassen gjøres i form av rensing for å redusere innholdet av forurensninger 
som kan gi skader, ulemper eller negative miljøeffekter ved bruk eller i form av oppgradering 
for å øke brennverdien. Behovet for bearbeiding avhenger av den aktuelle gassens 
sammensetning og bruksformål. Dersom biogass skal brukes som drivstoff må den renses og 
oppgraderes. Det kan også være aktuelt med bearbeiding for el-produksjon eller for 
innblanding i distribusjonssystemer for naturgass. 
 
De vanligste forurensningene som fjernes er partikler, vanndamp og hydrogensulfid. Ved 
oppgradering til høyere brennverdi karbondioksidinnholdet. Nitrogen kan også fjernes, men 
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Dette er svært kostbart med dagens teknologi. Derfor bør man heller velge å bruke 
nitrogenholdig deponigass til formål som ikke krever den høyeste brennverdien. Ved 
leveranse via gassnett, må gassen dessuten tilsettes luktstoffer for å kunne, spore lekkasjer. 
Vann kan fjernes ved adsorpsjonstørking eller ved å kondensere ut vannet ved å komprimere 
gassen før nedkjøling omkring 5-10 oC. 
Biogass kan i prinsippet integreres i systemer for lavtrykkdistribusjon av naturgass, i 
høytrykksystemer (CNG) og i LNG systemer for nedkjøling eller etter regassifisering. 
 
Avfallsdeponiene har derfor blitt pålagt å redusere dette problemet. Mange deponier der det er 
blandet avfall har gravet brønner og lagt rør i avfallet. Biogassen samles i rørene og suges 
frem til samlestasjoner. Gassen fra slike deponier inneholder omkring 50 % metan, resten 
karbondioksid, vann og små rester av andre gasser. Brennverdien vil være fra 5 til 7 kWh per 
kubikkmeter, dette er omkring halvparten av naturgass. Biogassen kan enklest brennes av i en 
fakkel, og ved det reduseres drivhusgasseffekten. Mange avfallsdeponier har behov for ulike 
typer oppvarming, og da kan gassen brennes i en gasskjele. Avfallsdeponier ligger ofte langt 
fra annen bebyggelse, så det kan føre til store kostnader å legge fjernvarmerør eller 
gassrørledning frem til andre brukere. Skal en slik løsning være mulig, betinger det stor 
gassproduksjon over lang tid. Det er viktig å få metangassen ut av avfalsdeponier fordi den av 
naturlige årsaker kommer ut av seg selv og drivhuseffekten er omkring 23 ganger større enn 
for CO2. Brenner vi gassen og omdanner den til energi blir det bare CO2 som utslipp. 
 

 
Figur 15 Fyllestasjon for naturgass i Sverige 

 
Biogass kan oppgraderes til mer høyverdig drivstoff ved å fjerne vannet, svovel og redusere 
innholdet av karbondioksid. En slik oppgradering kan gi gassen et metaninnhold på 97 %, noe 
som er nødvendig dersom biogassen skal brukes i kjøretøysmotorer. Kostnadene til slike 
anlegg er høye, og det betinger en høy produksjon og tilgjengelige kunder. Det er 
avfallsdeponier her i landet som kan tilby slik biogasskvalitet og som i første omgang skal 
bruke gassen til drift av sine egne avfallsbiler. Biogass har da en kvalitet som gjør den 
likeverdig med naturgass, og den kan distribueres i samme nett som naturgass. Dette skjer i 
Sverige. Noen anlegg tar ut gass som de ikke etterbehandler så lang som for bilkvalitet, men 
som driver egne stasjonære dieselaggregater med gassen. Det finnes flere avfallsdeponier og 
renseanlegg for avløp som leverer 9-10 GWh elektrisk energi til nettet, eller til eget bruk for 
drift av pumper. Dersom en kan utnytte kjølevannsvarme fra motorene til oppvarming, kan 
slike anlegg få totalvirkningsgrad på omkring 85 prosent. 
For at avfallsanlegg skal ha høy biogassproduksjon, er det utviklet systemer for å lagre 
avfallet i det som kalles bioceller. Det er også utviklet bioreaktorer hvor man behandler 
våtorganisk avfall (husholdningsavfall) som males opp og behandles med varme og omrøring 
i tanker. I Sverige har man bioreaktorer som benytter husdyrgjødsel og slakteriavfall til 
produksjon av biogass. Sverige har lenge arbeidet med produksjon og bruk av biogass. Det er 
ca. 3300 gassdrevne biler i Sverige og antall hvor man kan fylle biogass, er 50 stykker. EU 
har kommet med et direktiv som sier at 20 % av alle biler i medlemslandene, skal drives ved 
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hjelp av alternative brennstoff innen 2020. En artikkel i en svensk avis fra mai i år forteller at 
biogass er 55 øre billigere enn bensin per liter når vi tar hensyn til energiinnholdet.  
Produksjonen av biogass i Sverige er omkring 1,4 TWh per år. 
 
Miljøfordelene med biogass i forhold til bensin og diesel er store. Biogass genererer ikke noe 
nettoutslipp av CO2 fordi biogass (metan) produseres fra en naturlig nedbrytningsprosess, og 
den regnes da ikke som et fossilt brensel. Dette innebærer en miljøfordel når gassen 
forbrennes på grunn av at den ellers skulle gå til atmosfæren til ingen nytte. Naturgass er en 
ikke fornybar gass. Den er en fossil gass. Når naturgass forbrenner, dannes det CO2, som igjen 
bidrar til å øke drivhuseffekten på jorda.  
 
 
 
Hydrogen 
Hydrogen er naturens letteste grunnstoff og finnes i store mengder. Vi finner det bundet i 
vann og i hydrokarboner, og i de fleste organiske forbindelser. Hydrogen er ingen energikilde. 
Det må produseres fra et hydrogenholdig råstoff ved hjelp av energi. I energiteknologi 
betegnes hydrogen derfor en energibærer. Hydrogen må på lik linje med andre energbærere, 
produseres fra en energikilde, for eksempel solenergi, vindkraft, biomasse eller naturgass. En 
energibærer overfører energi fra en energikilde til en sluttbruker som etterspør 
En energitjeneste. Hydrogen er en ren energibærer som ikke fører til utslipp av klimagasser. 
Forbrenningsproduktet fra hydrogen er vann, som dannes ved reaksjonen: 
 

H2 + ½O2 �H2O + energi 
 
Hydrogen kan benyttes som et konvensjonelt brennstoff. Det kan brennes i kjeler eller 
motorer for å skaffe varme eller kinetisk energi og det kan reagere elektrokjemisk med 
oksygen i en brenselcelle og produsere elektrisitet direkte. Dersom forbrenningen av 
hydrogen foregår ved høy temperatur vil det dannes NOx. 
 
Det finnes flere måter å produsere hydrogen på. Her i landet har Norsk Hydro over 60 års 
erfaring fra slutten av 1920 årene med produksjon av hydrogen fra vann. Brukes det elektrisk 
energi, kalles prosessen vannelektrolyse. Hydros hydrogenproduksjon ble brukt til å lage 
ammoniakk som igjen ble brukt i kunstgjødsel. Elektrolysen foregår ved å sende elektrisk 
strøm gjennom en elektrolytt, som består av vann tilsatt et stoff for at den skal bli elektrisk 
ledende ved hjelp av ioner. Dersom stoffet er kaliumhydroksyd (KOH), elektrolytten er da 
kalilut og vi kaller det et alkalisk elektrolyserør. Det er denne typen som produseres av Norsk 
Hydro Electrolysers. En ny type elektrolyserør som er utviklet i den senere tid bruker et fast 
stoff, en ioneledende polymer som elektrolytt. Disse kalles polymerelektrolytt elektrolyserør. 
De er svært effektive men opererer under høye trykk. Foreløpig er de svært kostbare i forhold 
til alkaliske elektrolyserør. 
 
Hydrogen fremstilles også av naturgass. Den mest brukte prosessen kalles dampreformering, 
og kan forenklet uttrykkes slik: 
 

CH4 + 2H2O � 4H2 + CO2 
 
Som tidligere har vi sett er metan (CH4) hovedbestanddelen i naturgass. Vi ser at halvparten 
av det produserte hydrogen skriver seg fra vann, som tilføres som damp. Prosessen krever 
energi, som skaffes ved å brenne noe av naturgassen. Resultatet blir da CO2-utslipp på 
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produksjonsstedet. Det arbeides med metoder for å fange opp CO2-gassen og gjøre den 
”ufarlig”, det kommer vi tilbake til i en annen sammenheng. Brukes hydrogen som drivstoff i 
en forbrenningsmotor gir det små mengder NOx, men betydelig mindre enn det man får med 
konvensjonelt drivstoff.  
 
Lagring av hydrogen 
Et problem med hydrogen er lagringen i drivstofftanken, for eksempel i en bil. I gassform er 
hydrogen svært ”lett”, ved et trykk på 1013 hPa (såkalt normalt atmosfæretrykk) og 
temperatur  
20 oC vil gassen ha en densitet (massetetthet) på 0,084 kg/m3, det vil si at 1 kg hydrogen 
opptar 11,9 m3. I praksis ville det ikke være mulig å ha så store drivstofftanker i en bil. 
Hydrogen har nesten tre ganger så høy brennverdi (120 MJ/kg) som bensin, en tank på 40 liter 
ville bare inneholde 3,4 gram hydrogen. 
 
En mulighet er at hydrogen står under høyt trykk, eksempel 200 bar og 20 oC, da blir 
densiteten 16,6 kg/m3, men det er fortsatt for lite for en bil med en rimelig rekkevidde. 
Komprimert hydrogen gass betegnes som CH2. Mesteparten av det hydrogenet som 
produseres i dag, håndteres og lagres som komprimert gass under trykk i gassflasker eller 
større trykkbeholdere. Energiinholdet per volum er 0,53 kWh/1 ved 250 bars trykk. 
Lagringstrykket er avhengig av leveringstrykk for hydrogenet og hvilke mengder som skal 
lagres. Det er også en økonomisk avveining mellom tankstørrelse, materialvalg og 
kompresjonskostnader. 
Den mest vanlige løsningen for lagring og transport av hydrogen i Norge er 50 liters 
stålflasker med et trykk på 200 bar. Det er testet ut trykktanker for busser med et trykk på 440 
bar i demonstrasjonsprosjekter, mens det er testet ut prototyper av komposittanker med et 
trykk på opp, mot 700 bar. Energitapet ved komprimering av hydrogen er avhengig av 
temperaturen og forholdet mellom trykket før og etter komprimering. Brenselceller er mer 
effektive enn forbrenningsmotorer, noen kilder oppgir 50-60 %, og en viss masse brennstoff 
vil derfor gi lengre kjørelengde i en brenselcelle bil enn i en konvensjonell bil. 
 
Hydrogen kan gjøres flytende (LH2) ved å kjøle den ned til under -253 oC (kokepunktet ved  
1013 kPa er 20 K), væskens densitet er da 70,8 kg/m3. Sammenligner vi dette med densiteten 
til dieselolje som er omkring 830 kg/m3. Hydrogen i væskeform (LH2) har et energiinnhold 
per volum på 2,5 kWh /1. Lagring ved så lav temperatur krever svært god isolasjon, såkalte 
kryogntanker, dette fører til at tankens ytre volum blir svært stor. Teknologien for å gjøre 
gassen flytende og lagring av flytende hydrogen er langt utviklet og brukes ved lagring av 
hydrogen for romfart. I kryogene lagringstanker kombineres lav temperatur med høyt trykk. 
Det er mulig å holde temperaturen nede ved å la noe av gassen koke av, men dette vil øke 
driftutgiftene samtidig som gass lekkasje kan gi eksplosjonsfare. Både kompresjon og av 
gassen eller nedkjøling av væsken er energikrevende, medkjøling mest. 
Energitapet for å gjøre gassen flytende varierer med størrelsen på anlegget. Generelt kan man 
si at om lag 30 prosent av energien i hydrogengassen (basert på nedre brennverdi) går tapt i 
prosessen. Dette gjør at flytende hydrogen er utelukket i energisystemer der 
energieffektiviteten er kritisk. Dessuten vil avdamping være en utfordring med flytende 
hydrogen. Det betyr et en bil med nedkjølt flytende hydrogen på tanken ikke vil kunne stå i 
ukevis. Drivstoffet blir således ”ferskvare” som fordampes over tid. 
 
En tredje metode for lagring er å lagre hydrogen i ”fast form”, det vil si absorbert i et fast 
stoff. Her finnes det flere muligheter, det mest aktuelle er metallhybrider og spesielle typer 
karbon i pulverform. Hydrogenmolekylene er små og det er plass til mange av dem inn i 
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metallgitrene. Den volumetriske hydrogentettheten kan derfor bli svært høy, langt høyere enn 
i flytende hydrogen. De metaller/legeringer som er aktuelle som lagringsmedium for 
hydrogen avgir varme når hydrogen tas opp. Kjøling kan derfor være nødvendig ved 
opplading. Tilsvarende må varme tilføres for å frigi hydrogengass. Dette avhenger av 
applikasjonen, og hvor hurtig hydrogen frigjøres eller opptas. Generelt er fordelen ved lagring 
av hydrogen i metallhydrider at det kan oppnås en meget høy lagringstetthet ved alminnelig 
trykk og temperatur. Hydrogentettheten er større i mange metallhydrider enn i flytende 
hydrogen. I tillegg har lagring i metallhydrider den fordelen at de er faste stoffer som kan 
håndteres uten store problemer ved vanlige trykk og temperaturer.  
 
For busser er komprimert hydrogen til ca. 350 bar standard, som vil gi kjørelengder på ca. 200 
km mellom hver tanking. For personbiler prøves både høytrykksløsninger, opptil 700 bar og 
flytende hydrogen. Den beste løsningen på sikt antas likevel å være lagring i fast materiale. 
Målet er at et hydrogenlager om bord i et kjøretøy skal ha en energimengde, som gir en 
kjølelengde mellom hver fylling tilsvarende et konvensjonelt kjøretøy. 
   
Sikkerhet 
Generelt er hydrogen ikke farligere enn andre brensel og drivstoff, men risikomomentene er 
til dels forskjellige og bruk av hydrogen krever tilpasset teknologi. 
Hydrogengass er fargeløs og luktfri, og den er ikke giftig. Blandinger av hydrogen og luft er 
imidlertid eksplosive, med vide grenser for antennelse og detonasjon. En konsentrasjon på 18 
volumprosent eller mer hydrogen i luft er eksplosjonsfarlig og vil kunne selvantenne. En gnist 
vil teoretisk kunne tenne helt ned mot 4 volumprosent hydrogen. Praktiske forsøk viser 
imidlertid at selv med gnist vil man ikke få antenning for ved 10 volumprosent hydrogen i 
luft. De fleste gnister vil til sammenligning også antenne damp av bensin og diesel, for disse 
allerede ved 1-2 volumprosent i luft. Hydrogen blander seg meget hurtig med luft og 
fortynnes dermed raskt til ufarlige konsentrasjoner. Utslipp av 2000 liter flytende hydrogen i 
friluft vil nå ufarlige konsentrasjoner i løpet av om lag 1 minutt. Hydrogenflammen beveger 
seg 10 ganger raskere enn flammer fra, hydrokarboner og brenner uten synlig flamme. 
Varmestrålingen fra en hydrogenflamme er mye lavere enn stråling fra hydrokarbonflammer. 
Det betyr redusert risiko for at nærstående stoffer tar fyr eller at mennesker skades. 
 
Man må være omhyggelig ved valg av materialer og konstruksjon av utstyr for hydrogen. 
Gassen har lett for å lekke gjennom små sprekker, pakninger og liknende, fordi 
hydrogenmolekylene er så små. Hydrogen diffunderer inn i stål og andre metaller. Dette kan 
forårsake materialsprøhet (”hydrogensprøhet”) som kan svekke materialet og gi brudd. Disse 
problemene kan imidlertid ivaretas ved tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger. 
I lukkede rom er det viktig med utluftningsmuligheter på de høyeste punktene i taket, og en 
må ha gode og pålitelige detektorer som gir alarm ved lekkasje av hydrogen. Ute i friluft er 
det liten sannsynlighet for eksplosjoner, fordi hydrogen som lekker ut vil forsvinne fort til 
værs på grunn av sin lave tetthet. Dette i motsetning til tyngre gasser som propan eller 
bensindamp, som vil samles opp nær bakken og utgjøre stor eksplosjonsfare. En bensinbrann i 
en bil varer i for eksempel 20 minutter, mens en tilsvarende hydrogenbrann er over på 
tiendeparten av den tiden. 
 
Brenselceller 
En brenselcelle er i prinsippet et ”omvendt” elektrolyserør eller et batteri som kan omdanne 
kjemisk energi til elektrisk energi. I et vanlig batteri ligger den kjemiske energien lagret, mens 
i brenselcellen finnes et eksternt lager som tilføres brensel. Brenselcellen er utstyrt med 
elektroder og en elektrolytt som leder strøm ved hjelp av ioner. Dette kan være positive 
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hydrogenioner (H+), negative hydroksylioner (OH-) eller andre ioner. Hydrogenet, som er 
brenslet, tilføres den andre elektroden anoden, mens oksygen tilføres den andre elektroden 
(katoden), som regel er det luft istedenfor rent oksygen. Ved elektroden foregår reaksjoner 
som danner vann og elektrisk strøm. Det er ionestrømmen gjennom elektrolytten som lager en 
elektronstrøm gjennom den ytre kretsen hvor den elektriske energien kan utnyttes.   

 
Figur 16 Prinsippskisse av en brenselscelle (Kilde: Norsk Hydrogenforum) 

 
Brenselceller har navn etter hvilken elektrolytt som benyttes. Alkaliske brenselceller bruker 
kalilut som elektrolytt. Brenselceller med fast polymer elektrolytt kalles PEM brenselceller 
(Polymer Elektrolytt Membran brenselcelle). Disse typene opererer ved forholdsvis lav 
temperatur (<100oC) som elektrolytt. Det finnes andre typer som opererer ved høyere 
temperaturer, som for eksempel fosforsyre brenselceller, karbonatsmelte brenselceller og 
fastoksid brenselceller. Den siste benytter keramiske membraner som elektrolytt og opererer 
ved opptil 1000 oC. 
 
Lavtemperatur brenselceller er mest aktuelle for konvertering av hydrogen til elektrisk strøm. 
I romfart har alkaliske brenselceller vært mye brukt for å produsere elektrisk strøm og 
drikkevann i romfartøyer. Det ser ut som PEM brenselceller vinner innpass i 
transportsektoren. Grunnen er at de er meget kompakte, har høy effekt og energitetthet, de har 
rask respons og er lette å starte, også ved lave temperaturer. Mange store bilprodusenter er i 
ferd med å prøve ut slike brenselceller i sine prototyper kjøretøyer. Flere store bilprodusenter 
satser på utvikling av utslippsfrie biler med kombinasjonen hydrogen, brenselceller og 
elektrisk drift. Slike biler 
 
vil ha null utslipp og ha egenskaper og rekkevidder som dagens konvensjonelle biler. 
Batteridrevne elbiler har begrenset rekkevidde og tidkrevende oppladning.  

 

 
Figur 17 Buss med brenselcelle under prøvedrift i Malmö 



 70 

 
Brenselceller om bord i skip. 
Norges Rederiforbund har vært koordinator for et 2-årig EU-finansiert maritimt 
brenselcelleprosjekt (FCSHIP) som ble avsluttet 30. juni 2004. Prosjektet hadde som mål å 
kartlegge teknologistatus, det tekniske, miljømessige og økonomiske potensialet for bruk av 
brenselceller om bord i skip, samt utarbeide en FoU-plan med sikte på å realisere fremtidig 
bruk av slik teknologi for skip. Prosjektet viste at brenselceller om bord i skip har et betydelig 
miljømessig potensial, men at det er langt frem, minst ti år, før slik teknologi er kommersielt 
interessant for skip i nærskips- og utenriksfart. Det finnes i dag ikke kommersielt tilgjengelig 
brenseceller for bruk om bord i skip. Det som finnes er kun noen mindre pilotinstallasjoner, 
mindre enn ti kilowatt, for testformål på noen mindre lystfartøyer. Den tyske marinen har fått 
utviklet og installert 250 kW Proton Exchange Membran Fuel Cells for bruk om bord i tyske 
undervannsbåter, men data og erfaringer fra bruken av disse er ikke offentlig tilgjengelig. 
 
Kraftbehov til fremdrift av skip krever i størrelsesorden 2-70 MW avhengig av størrelse og 
fart. Skip i nærskipsfart og fartøyer for indre vannveier har derimot et mer begrenset 
kraftbehov, i området 2-4 MW. Kraftbehov for hjelpemaskineri for levering av strøm til 
boligkvarter, ventilasjon, pumper, kraner og annet sikkerhets- og hjelpeutstyr, som krever 
strøm selv når skipet ligger i havn, er i størrelsesorden 0,25-2 MW, avhengig av skipets type 
og størrelse. 
 
Høytemperatur brenselceller, Solide Oxcide Fuel Cells (SOFC) og Molton Carbonate Fuel 
Cells (MCFC), er mest benyttet i stasjonære anlegg på land. I dag har de 5-7 ganger større 
volum i forhold til vekt for samme effekt sammenlignet med dieselmotorer. Lavtemperatur 
brenselceller (PEMFC) som brukes i pilotinstallasjoner på busser og biler kan allerede i dag 
konkurrere med dieselmotorer på dette området. Forholdet vekt mot volum for PEMFC har i 
de senere år blitt betydelig redusert, dette er et viktig disignkriterium for biller og busser. Det 
er sannsynlig at en liknende utvikling vil kunne skje for høytemperatur brenselceller i årene 
som kommer, da disse så langt kun har vært benyttet til stasjonære anvendelser hvor vekt-
volomforholdet ikke har vært noen prioritert designparameter. Det finnes ikke noe 
kommersielt marked for brenselceller som er aktuelle for bruk om bord i skip. Kostnaden for 
innkjøp av brenselceller er i dag minst ti til femten ganger høyere sammenlignet med 
dieselmotorer.  
 
Lagring av hydrogen blir som tidligere nevnt på 205 liters flasker under arbeidstrykk på 250 
bar. Dette fører til at hydrogen kun er aktuelt som brennstoff på skip med mulighet for 
hyppige anløp av havner med tilgang på hydrogen. For skip i utenriksfart vil metanol, LNG 
eller LPG, i kombinasjon med såkalte reformere. Disse kan omdanne brennstoffene til 
hydrogen om bord i skipet. 
 
I dag er levetiden på lavtemperaturceller (PEMFC) omkring 10 prosent av levetiden for 
dieselmotorer. De høye kapitalkostnadene kombinert med liten levetid er til hinder for å 
benytte denne typen brenselceller om bord i skip. Levetiden til høytemperatur brenselceller 
(SOFC og MCFC) er nærmere levetiden for dieselmotorer. Oppstartstiden for 
lavtemperaturceller (PEMFC) er omkring som dieselmotorer. For høytemperaturceller er 
oppstartstiden omkring 100 ganger lengre og tilsvarende kritisk. Evnen til å ta 
belastningstopper (transient respons) under drift er tilsvarende lav. Lavtemperaturceller kan 
konkurrere med dieselmotorer mens høytemperaturceller har en responstid som ligger etter 
dieselmotoren med en faktor på 10. 
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Brenselcellenes evne til å utnytte energien i brennstoffet (virkningsgrad) er i dag 40-55 %. 
Dette er tilnærmet likt eller noe bedre enn dagens dieselmotorer. Potensialet for ytterligere 
forbedring av virkningsgraden er betydelig for enkelte typer brenselceller. 
 
 
Forbrenning i forbrenningsmotorer 
 
Vi har alt sett hvilke gasser som kommer ut av en forbrenningsprosess.  Én dieselolje molekyl 
er satt sammen av mange karbon- og hydrogen atomer, vi ser her bort fra svovel. Utslippet av 
CO2 er avhengig av forholdet mellom karbonatomer og hydrogenatomer i et 
brennstoffmolekyl og av motorens virkningsgrad.  
I Norge er det katalysatorer i alle bensindrevne biler som er innført etter 1989. Katalysatoren 
er plassert etter motoren i avgassystemet. Det var mange protester og diskusjoner i media før 
katalysatoren ble innført, mange mente den ville ta effekt fra motoren. 
Katalysatoren i bensindrevne biler er et platina/rhodiumbasert katalysator som oksiderer CO 
og uforbrente hydrokarboner samtidig som NOx reduseres til N2 og vann (3-veis katalysator). 
En forutsetning for at denne katalysatoren skal virke er at restkonsentrasjonen av oksygen er 
lik den mengden som trenges for oksidasjonreaksjonene (teoretisk nødvendig luft). Hvis det er 
for lite luft (fet blanding) vil reduksjonen av NOx fungere mens det ikke er nok O2 til 
oksidasjon av hydrokarboner og CO. Ved for mye luft (mager blanding) vil NOx reduksjonen 
ikke fungere mens oksidasjonsreaksjonen går. Reduksjonsmiddelet (hydrokarboner og CO) 
foretrekker å reagere med O2 fremfor NOx. I tillegg til katalysatoren må det til et regulerings 
utstyr. 
 
I dieselmotoren sprøytes brennstoffet inn i sylinderen når kompresjonen på det nærmeste er på 
topp. Det blir liten tid til blanding mellom brennstoff og luft. Luftoverskuddet er derfor 
høyere enn i en bensinmotor. Dette har betydning for sammensetningen av avgassen ut av 
motoren. 
Det kan derfor ikke benyttes en så enkel katalysator som i bensinmotoren. Når 
luftoverskuddet er høyere må det benyttes et selektivt reduksjonsmiddel for å fjerne NOx. Et 
reduksjonsmiddel som virker godt er ammoniakk sammen med 
vanadiumoksid/titanoksidkatalysator. Denne teknologien kalles selektiv katalytisk reduksjon 
(SCR). Det benyttes nå urea i stedet for ammoniakk. 
Slike katalysatorer kan benyttes i skip med dieselmotorer og kan redusere NOx – utslippet 
med ca. 55 prosent. Operasjon av SCR-anlegget er avhengig av at eksostemperaturen er 
høyere enn  
270 oC. Dette har stor betydning ved dellast.  
 
For skipsdieselmotorer er utslippet av NOx avhengig av blant annet omdreiningstallet. En 
motor som skal drive en generator for produksjon av elektrisk strøm må gå med konstant 
omdreiningstall og kan få et lavt utslipp ved denne driften. En motor for fremdrift med propell 
må variere omdreiningstallet og kan i perioder ha langt høyere utslipp enn ved nominelt 
omdreiningstall. 
Mange ferje har et typisk driftsmønster med en forholdsvis kort periode med høyt 
omdreiningstall, så fartsreduksjon og lav last eller stopp under den tiden det tar å sette i land 
ta om bord nye biler og passasjerer. Avgasstemperaturen blir for lav til at en katalysator kan 
fungere godt.   
 
Kravene til utslipp av NOx fra skip er gitt som krav til motorteknologi, og ble i realiteten 
introdusert fra 2000, da majoriteten av produsenter av marine motorer allerede hadde utviklet 
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teknologi som oppfyller kommende krav til eksisterende drivstoff. Det er allerede i markedet i 
dag utviklet motorløsninger og etterbehandlingsmetoder som kan benyttes for å oppnå 
utslippsnivåer som ligger betydelig lavere enn regelverkets grenseverdier. 

 
Figur 18 IMO-kurven 

 
Internasjonale krav til NOx-utslipp, fra skip er knyttet til motorteknologi og uttrykt som 
turtallsspesifikke krav, se figur. Ulik teknologi ved lave turtall (eks. 70-90 omdreininger/min.) 
kontra høye turtall (eks. over 700 omdreininger/min.) Gir ulike standarder for utslippsnivå. 
Motorer med lavt turtall er utbredt blant de store skipene, mens høyere turtall er vanlige for 
hjelpemaskineri og mindre skip, som for eksempel i norsk innenriksfart. 
 
Norge har ikke etablert særnorske utslippskrav til skip, men følger de internasjonale krav og 
retningslinjer. Til tross for at innenriks sjøtransport representerer en mindre forbruker av 
drivstoff i Norge (21 prosent kontra 57 prosent i vegtransport), er vegtransport og sjøtransport 
like store kilder til utslipp av NOx (21 prosent). Dette illustrerer en eksisterende forskjell i 
teknologi, og i en framtidig utvikling for å oppfylle norske krav (i henhold til 
Gauteborgprotokollen skal Norge redusere sine NOx-utslipp, fra dagens 214 000 tonn (2002) 
til 156 000 tonn i 2010) vil det være behov for betydelig reduksjon for sjøtransport. 
Utredninger, gjennomført av blant annet SFT og Sjøfartsdirektoratet, av tiltak for hvordan 
Norge skal innfri sine forpliktelser i forhold til Gauteborgprotokollen om reduksjon av NOx-
utslipp, viser at en vesentlig del av tiltakene kan realiseres innenfor sjøfart og fiske. 
 
Utslippene fra skip kan reduseres opp til 90 prosent for enkelte utslippskomponenter gjennom 
bruk av teknologi tilgjengelig i dag. Kjente metoder i denne sammenheng er: 
- Bruk av alternative drivstoff som naturgass  
- Bruk av lavsvovel bunkerso1je 
- Bruk av avansert renseteknologi for rensing av NOx og/eller SOx fra avgassene. 
 
Enkeltstående metoder eller kombinasjon av flere av disse metodene kan gi en reduksjon av 
NOx på opptil 90 prosent sammenlignet med internasjonale krav, og en reduksjon av SOx på 
opptil 95 prosent. Det er i dag liten utbredelse av avansert renseteknologi innen 
sjøtransporten.  
 
En vanlig skipsdieselmotor forbrenner olje som i hovedsak består av 84 % karbon, 15 % 
hydrogen og 1 % svovel. Innenlands skal innholdet av svovel i brennstoffet 
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være mindre enn 0,2 %. Flere rederier bruker brennstoff med under 0,1 % Svovelutslippet kan 
bli helt borte dersom brennstoffet er uten svovel. 
 

Utslipp fra dieselmotorer

Nitrogen
78,000 %

Vanndamp
2,800 %

Karbondioksid
9,400 %

Oksygen
9,500 %

Karbonmonoksid
0,022 %

Partikler, sot
0,007 %

Svoveldioksid
0,006 %

Nitrogendioksid
0,250 %

Hydrokarboner
0,015 %

 
Figur 19 Utslipp fra dieseldreven bybuss (Kilde: Ingemar Carlson) 

 
 
Naturgass som brennstoff i dieselmotorer 
Skal utslippet fra en skipsdieselmotor bli minst mulig kan man velge naturgass som drivstoff, 
men en må da velge motorer som er konstruert for dette brennstoffet. Naturgass består i det alt 
vesentlige av metan (90-92 %) CH4. Dette er det enkleste hydrokarbonmolekylet vi kan 
benytte, og vil derfor få et minimum av CO2 – utslipp. Utslippet av NOx blir langt lavere enn 
fra en motor med SCR-katalysator, det samme med partikler. 
Selv om Norge er i ferd med å bli en av de viktigste leverandørene av naturgass til Europa, så 
bruker vi nesten ikke noe av gassen selv. Vi benytter omkring en promille av det vi årlig 
eksporterer. 
Problemet med naturgass er at den i normaltilstand har så stort volum i forhold til 
energiinnholdet at den blir kostbar å transportere. Det er to muligheter for distribusjon, enten 
at den gjøres flytende ved å kjøle den ned til ca. -162 oC, gassen kalles da liquified natural gas 
(LNG). Når gassen har blitt flytende er volumet redusert ca. 620 ganger sammenlignet med 
naturgass i standardtilstand (atmosfærisk trykk og 15 oC) kan den transporteres og distribueres 
over store avstander. 
Spesielle tankskip tar LNG over de største avstandene mens spesielle tankbiler kan foreta 
transporten innenlands. 

 
Figur 20 Tankbil for transport av LNG (Linde) 
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Den andre muligheten for distribusjon er å komprimere naturgassen til et trykk på 200-300 
bar. Gassen kalles da CNG, som er en forkortelse for compressed natural gas. I Kollsnes 
næringspark er det etablert en kompressorstasjon som fyller gass på hengere med inntil 300 
bar trykk. Med 13 gasshengere transporteres CNG til mottakerstasjoner i Bergen. Her blir 
gasstrykket redusert til ønsket trykk. CNG er velegnet for oppbygging av et gassmarked med 
relativt små gassmengder og liten transportavstand. 
Gassbussprosjektet i Bergen omfatter omkring 80 gassbusser og to fyllestasjoner for CNG på 
Nyborg i Åsane for Gaia Trafikk og Straume på Sotra for HSD Buss. Per i dag er to 
fyllestasjoner bygget og omkring 50 gassbusser er satt inn i trafikk. Det er også gassbusser i 
Trondheim og Haugesund, og et nytt prosjekt er under oppseiling i Kristiansand. 
Reduksjon i utslipp fra diesel til gassbuss i Bergen er 64 % NOx, 90 % PM10 (partikler) og 
100 prosent SO2. Støynivået for en gassmotor er omtrent halvparten i forhold til en 
dieselmotor. 
  
I Sverige er det stor aktivitet for å innføre gass som drivstoff i kraftverk og som brennstoff i 
biler og busser. I Göteborg er det nå ca. 100 busser som drives på biogass eller naturgass, 
totalt i Sverige skal det være ca. 700. Det er omkring 2000 biler som drives på gass, og det er 
fritak for parkeringsavgift i Göteborg. 

 
Figur 21 Bildet viser en gassdrevet buss i Bergen. På taket finnes en kasse som inneholder 

 Flaskene med komprimert gass. 
For å nå skipstrafikken og et større marked utenfor Bergensområdet bygger Naturgass Vest nå 
et LNG-anlegg på Kollsnes. Det skjer stadig etablering av nye firmaer som skal distribuere 
naturgass. Naturgass Øst er et nytt firma som skal sørge for å få gass til Fredrikstad. Når 
gassen fra Snøhvit-anleggene på Melkøya i Finmark kommer ut på markedet med LNG-
kysttankere, vil naturgassen få en langt større utbredelse enn den har i dag. 
  
Erfaring med LNG som drivstoff i skip 
I januar 2000 ble den første LNG-ferjen satt i drift i Møre og Romsdal, LNG-ferjen ”Glutra”. 
Denne har fungert godt, og det sies at den stillegående og driftssikker. Et viktig problem for 
gassferjekonseptet, er de krav som ble satt av Sjøfartsdirektoratet. Disse førte til at fergene 
blir ca. 50 prosent dyrere enn en konvensjonell ferje. Sjøfartsdirektoratet vil nå evaluere 
erfaringene med Glutra og fastsette et regelverk for gassdrevne passasjerskip som kan gjøre 
dem konkurransedyktige. Glutra har dieselmotorene plassert høyt oppe over bildekket fordi 
man var engstelig for eventuelle gasslekkasjer under dekk. Dette er endret på ved bygning av 
de neste to gassdrevne skipene. 
 
I april 2003 ble verdens første gassdrevne lasteskip (forsyningsskip), Viking Energy, 
overlevert i Bergen til rederiet Eidesvik, og et identisk skip ble døpt Stril Pioner i Stavanger i 
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august samme år. Eieren av Stril Pioner er rederiet Møkster. Begge disse forsyningsskipene er 
i Statoils tjeneste, Statoil har også vært en sterk pådriver for å få gjennomført prosjektene. I 
annonser har Statoil opplyst at de to gassdrevne forsyningsskipene vil redusere utslippet av 
NOx med 400 tonn per år sammenlignet med dieseldrevne fartøyer. Dette tilsvarer utslippet 
fra omkring 40000 personbiler per år. 

 
Figur 22 Stril Pioner 

På et seminar i Stavanger i august la Eidesvik frem en del driftsresultater etter de første 
månedenes drift med Viking Energy.  
Viking Energy ble satt i drift umiddelbart etter dåpen 25.april 2003. Fart i transitt har vært 
13,5-13,7 knop som er økonomifart eller litt under. Viking Energy har fungert både i storm og 
stille. Motorlast i gassdrift har variert fra 12-100 %. Både i mai og juni har det vært perioder 
med bare dieseldrift. I juli har skipet gått 20 dager på diesel. Dieseldriften skyldes mest svikt i 
leveransene av LNG, men også litt driftsforstyrrelser den første tiden. 
Forbruk av gass i gassdrift er ca. 184 g gass/kWh, dette tilsvarer midlere motorlast på ca. 
73 % 
Energiekvivalent omregning viser at reelt energiforbruk i gassdrift er ca. 15 % lavere enn i 
dieseldrift. Dersom gassprisen er energiekvivalent med diesel, så spares det15 % i drivstoff 
utgifter. 
Prognose for årsforbruk av LNG på ca. 3150 tonn. Tidligere prognoser var 3700-4250 tonn 
basert på transitt fart på henholdsvis 15 og 16 knop 
Motorene i de forsyningsskipene kalles dual-fuel motorer. Motorene kan brenne både 
dieselolje og naturgass. Hvis driften er på LNG tilføres det hele tiden en liten mengde 
dieselolje for å tenne gassen. Dette fører til at motoren får litt høyere utslipp enn om den bare 
hadde benyttet gass. Rederiene har valgt denne løsningen for å øke fleksibiliteten og ha 
sikkerhet dersom et system skulle svikte eller at det oppstår problemer med gassleveranse. 
Når motoren går på gass vil utslippene av NOx og CO2 være lavere enn når de går på diesel. 
Reduksjon av CO2 er ca. 1175 kg/tonn LNG og reduksjon av CO2 er ca. 30 % i forhold til 
dieseldrift. Reduksjon av NOx er ca. 60 kg/tonn LNG. Etter justeringer er nå utslippene av 
NOx i gassdrift på ca. 1,0 g/kWh, reduksjon av NOx på ca. 90 % i forhold til IMO-kurven. 
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Figur 23 Rolls Royce lean burn motor plassert i Kogenanlegget på Kollsnes 

   
En annen type gassmotor arbeider etter et såkalt lean burn prinsipp, det betyr at den går med 
svært mager blanding. Blandingen er så mager at den ligger i grenseland for nedre 
tenningsgrense for gass-luft-forhold. Dette er en ottomotor med elektronisk tenning og 
innsprøytning. 
Motoren er svært ren og manøvreringsdyktig. Denne motoren benytter ikke noe annet 
brennstoff enn gass, og vil derfor gi noe lavere utslipp av de nevnte gassene, og er helt uten 
partikler i avgassen. 
Ingen filterteknologi kan gjøre noen dieselmotor like miljøvennlig som en gassmotor. For en 
sammenligning av diesel- og gassdrevne kjøretøyer kan vi ta utgangspunkt i en idealisert 
forbrenning av dieselolje og naturgass under mest mulig like forhold. Det er da slik at for CO2 
-utslippet gir en gassmotor en reduksjon på ca. 11 % i forhold til dieselmotoren for den 
samme mengden brennstoff. NOx – utslippet kan typisk bli redusert med mellom 60 og 90 %, 
avhengig av detaljer i motoren. 
 
I mars 2003 la MARINTEK frem en rapport om alternative tiltakskostnadder for reduksjon av 
NOx-utslipp fra ferjer. Det er tatt utgangspunkt i en ferge med 155 personbilekvivalenter (noe 
mindre enn ferjene Horten-Moss) og en driftsprofil på en ferje hvor en rundtur tar ca 70 
minutter. 
Konklusjonen i rapporten er at NOx-utslippet reduseres med ca. 90 prosent ved gassdrift mens 
tilsvarende tall med SCR-rensing av dieseleksos er ca. 55 prosent. Utslipp av partikler fra 
maritim sektor er ikke regulert. Naturgassdrift vil imidlertid bidra til en partikkelreduksjon på 
90-95 prosent i forhold til konvensjonell drift uten renseteknologi. Reduksjon av 
partikkelutslipp ved bruk av SCR-systemer er også påvist, 40-50 prosent. 
 
MARINTEK har utført beregnet at tiltakskostnader med naturgassdrift blir 9,90-14,70 per 
kg/NOx, mens tiltakskost med SCR anlegg for avgassrensing blir 13,10-19.90 per kg/NOx    
 
Nye prosjekter 
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 Stavangerske og HSD har sammen utarbeidet et fullt ferdig konsept for bygging av fem nye 
naturgassferjer, disse skal settes inn på ferjesambandene Halhjem- Sandvikvåg og Artsvåg – 
Mortavika. De fem ferjene som er valgt bruker om lag 15 % av det samlede dieselforbruket i 
den norske ferjeflåten. Bruk av naturgass i stedet for diesel på strekningen Halhjem – 
Sandvikvåg vil ha svært positive miljøkonsekvenser, bare NOx – utslippene blir redusert med 
720 tonn årlig, noe som tilsvarer 9 prosent av utslippene fra de norske bilfergene. Rederiene 
vil få støtte til byggingen av staten, i størrelsesorden 1,2-1,3 milliarder kroner. Prosjektet er 
lagt ut på anbud i EU-området. De nye ferjene er alle store ferjer med plass til 230-240 biler, 
og hver av dem vil bruke omkring 4000 tonn LNG i året. Det betyr at omkring 40 % av 
Gasnors LNG-produksjon på Karmøy vil gå med til å forsyne ferjene i Ryfylke, mens ca. 
12000 årstonn vil gå med til ferjene i Sunnhordland. Dette er omkring 30 % av det Naturgass 
Vest produserer på Kollnes per år. Samferdselsdepartementet har dette prosjektet ute på 
anbud. Hvilket rederi som får støtte til bygging er enda ikke avgjort.  

 
Figur 24 Utslipp fra gassmotor i forhold til dieselmotor.  R-R betyr Rolls-Royce 

 
 
 
 
Kyoto-forpliktelsene 
Hva kan vi gjøre for å oppfylle våre forpliktelser i forhold til Kyoto-protokollen? Vi har sett 
på en rekke ting, naturgass, hydrogen og biogass. Stortinget har bedt Regjeringen videreføre 
utredningen av CO2-injisering i olje- og gassfelt på sokkelen, og at den samfunnsøkonomiske 
og miljømessige gevinsten tillegges stor vekt. Vi startet med å se på elektrisitetsproduksjonen 
og forbruket her i landet. Det er klart behov for gasskraftverk, men disse må ha oppsamling av 
CO2.  
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Figur 25 Forventet utvikling i utslippet av klimagasser (Kilde: Econ analyse) 

 
Teknisk er det ikke avklart enda hvordan men skal samle opp CO2 fra gasskraftverk og fra 
andre store produsenter av CO2. Dette forskes det på, særlig Norsk Hydro på Herøya. 
Kostnadene vil ha stor betydning for det vil innvirke på prisen på strømmen. Det er meningen 
at CO2 skal injiseres CO2-gass i olje- og gassfeltene for å øke utvinningen av gass og olje. Det 
er knyttet betydelig kostnadsmessige og tekniske utfordringer til eventuelt av CO2 offshore. 
Det arbeides med ulike planer hvordan gassen skal transporteres til plattformene, tankskip 
eller rørledninger. Det er sannsynlig at det blir behov for å hente inn CO2 fra lander i EU, og 
da blir det snakk om avtaler og kostnader, forholdet til Kyoto osv. Det kommer til å ta tid før 
alle brikker i et slikt puslespill faller på plass. Etter at kysttankskip for LNG har kommet vil 
bruken av gassen få et større marked i Norge. Tankskip vil ikke kunne dekke behovet for gass 
til et kraftverk, slike må ha transport i rør. 
 
Figur 26 viser at en kan oppnå ganske mye, men en må tenke på at Sverige har oljefyrte 
kraftverk, det har ikke vi. Hos oss blir det en økning i klimagasser ved innføring av kraftverk 
uten CO2 håndtering. Utslipp til luft fra skipsfart er regulert gjennom FNs maritime 
organisasjon IMO (International Maritime Organisation). I Ibos International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) er utslipp av NOx og SOx fra skip regulert 
for første gang i et regelverk som forventes å tre i kraft i 2004. Dette regelverket som ble 
ferdig utviklet i 1997, og som for NOx var ment å bli gjort gjeldende for nye skip fra år 2000, 
gjelder for: 
- Alle dieselmotorer med ytelse mer enn 130 kW som installeres på skip etter 1. januar 
            2000. 
- Alle dieselmotorer på skip med ytelse over 130 kW som gjennomgår en større 
            konvertering/overhaling etter 1. januar 2000. 
   
 
Figur 26 Redusert utslipp i Sverige 
Karbondioksid 8 600 000 tonn 
Svoveldioksid 60 000 tonn 
Nitrogenoksid 15 100 tonn 
Sot 4 500 tonn 
Tungmetaller 4 100 kg 
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Figur 20 
 
Figur 20 viser reduksjon i utslipp til luft i Sverige i perioden 1985-1998 på grunn av 
overgangen til naturgass. 
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