
   

 
 
 
Høringssvar fra Kunst og design i skolen, Oslo 31.01.07 
Evaluering av Den Kulturelle skolesekken 
 
Kultur- og kirkedepartementet har signalisert at de ønsker å få et bedre bilde av hvordan Den 
kulturelle skolesekken fungerer, for å få oversikt over hvordan ordningen best kan 
videreutvikles og styrkes. Kunst og design i skolen har bedt medlemmer som har arbeidet med 
prosjekter i direkte tilknytning til Den kulturelle skolesekken (DKS), om å kommentere 
rapporten og vurdere i henhold til egne erfaringer.  
 
Erfaringer med DKS er i første rekke forankret i skoleprosjekter samt refleksjoner nedfelt i en 
doktoravhandling under arbeid. Kunst og design i skolen har også tilgang på erfaringer fra 
tilbydere av DKS. Vi støtter evalueringsrapportens vektlegging av spenningsfeltet mellom 
kultur- og skolesektoren. Vi bygger de øvrige vurderingene rundt konklusjonene i 
evalueringsrapporten.  
 
Rapporten konkluderer med at spenningene mellom kultur- og skolesektoren, er store i DKS. 
De vedvarer og vedlikeholdes gjennom de ulike prosjektene. Vi mener at 
evalueringsrapporten ”Ekstraordinært eller selvfølgelig?” peker på sentrale dilemma og 
trekker fram viktige områder som må tas fatt i og gjennomdrøftes for å videreutvikle DKS.  
 
Tittelen på evalueringen ”Ekstraordinært eller selvfølgelig?” setter fingeren på et svært viktig 
punkt i DKS. Dersom kultursektoren vil at kunst og kultur skal være en selvfølgelig del av 
elevenes verden, kan ikke produksjonene skolene får tilbud om være ekstraordinære 
sensasjonsbesøk. Produksjonene må integreres i undervisningen. Kunst og design i skolen 
forutsetter i denne høringsuttalelsen at både kultur- og skolesektoren er interessert i å skape et 
best mulig kulturtilbud for elevene. I den sammenheng mener vi at produksjonene/ 
prosjektene bør bli til i det evalueringen kaller en dialogisk prosess, der kvalitet blir vurdert 
fra både kulturståsted og læringsståsted. Målgruppe og individuell fagtilpasning er en viktig 
del av skolehverdagen. For å få maksimalt utbytte for elevene, må både kunst- og 
kulturkompetanse og fagdidaktisk kompetanse spille en viktig rolle i samarbeidet mellom 
kultur- og skolesektoren.  
 
Det er i stor grad kommunen som tar avgjørelsen på hvilket tilbud skolene får, mens lærerne 
har liten påvirkningskraft på DKS-tilbudet. Prosjektene så langt blir forsøkt innlemmet i 
skolens tilbud, men tendensen er at det mest blir en opplevelse der og da. Den monologiske 
holdningen fremmer en kortsiktig tenkning skolene kan finne vanskelig å integrere i sine 
langsiktige satsninger. Skolene legger strategiplaner for skolen som et hele, kommunene 3-års 
DKS planer, fylkeskommunene legger årsplaner, og sekretariatet gir kortsiktige tildelinger. At 
sekretariatet setter agendaen blir en omvendt tankegang i forhold til målene i DKS, hvor kunst 
og kultur er tenkt som en integrert og helhetlig tanke i undervisningen i lys av skolens 
læringsmål. Ut fra erfaringer med DKS, og signaler i evalueringen synes det tydelig for oss at 
skolenes langsiktige satsning bør ligge til grunn for kommunenes, fylkeskommunes og 
sekretariatets tildelinger. Slik vil lokal forankring og elevutbytte i form av dialogiske 
møteplasser sikres. I følge evalueringsrapporten viser de dialogiske modellene seg å fungere 
svært godt, og samtidig kvalitetssikrende på lokalnivå. Rapporten til NIFUSTEP 
kommenterer at det er problematisk å klage på læreres manglende deltagelse, dersom det ikke 



   

er gitt rom for denne i utgangspunktet. Dette synet støtter vi. 
 
Ulike aktører på nasjonalt og regionalt nivå har ulike syn på hvor langt mot kultursiden eller 
mot skolesiden DKS bør plasseres (s. 20-21). Videre peker den på at en først og fremst bør ta 
stilling til hvorvidt DKS skal være et kulturpolitisk tiltak som tilbys skolen, eller om skolen 
skal være delaktig med ansvar og myndighet som følger med. Som utdanningsaktør viser vi til 
at skolesektoren ifølge sitt mandat har ansvar for å realisere grunnskolens læreplan og 
tilrettelegge læring for elever med ulike forutsetninger. På bakgrunn av dette vil vi hevde at 
ethvert tiltak som skal innføres i skolen må sees i lys av læreplanen og iverksettes for å gi 
lærere og elever mulighet for å nå læringsmålene. Gode kunst- og kulturopplevelser kan bidra 
til dette. Prinsipielt mener vi at det er nødvendig med dialog og samarbeid mellom skole og 
kulturetat for å utvikle gode produksjoner for skoleverket. Skolen skal ha myndighet til å 
velge de kunst og kulturtiltak som skal iverksettes innenfor skolens rammer og ansvar. Dette 
er en forutsetning for å skape gode opplevelser og gode læringssituasjoner.  
 
Kommuner og skoler har i liten grad mulighet til selv å velge hvilke produksjoner de vil ha 
besøk av. Videre hevdes det i denne undersøkelsen at ingen av produksjonene i 
abonnementsordningen kan sies å være et reelt samarbeid mellom skolesektoren og 
kultursektoren. Kulturkontakten hevder at det er læreravhengig hvorvidt DKS integreres i 
undervisningen. Ved skolene opplever en det som et problem at DKS stjeler tid fra 
undervisningen i alle fag uten nødvendigvis å gi noe igjen i form av et læringsutbytte. Det 
hevdes også at det vil være en utfordring å få skolen og lærerne til å bli mer bevisst sin rolle i 
DKS.  
 
I sitt pågående doktorprosjekt forsker Ingvild Digranes på samarbeidsproblematikk mellom 
skole- og kultursektoren innenfor DKS. Funnene sammenfaller i stor grad med det som 
kommer fram i evalueringen gjort av NIFUSTEP.  
 
Samarbeid og dialog mellom skole- og kulturliv er viktig for at hovedmålene i DKS skal 
oppfylles. Vi ser at dette er ivaretatt der hvor prosjektene fungerer godt.  
Skolene må ha myndighet, påvirkningsmulighet og bestillerkompetanse på lik linje med 
samarbeidspartnerne fra kultursektoren. For å styrke lærernes kompetanse, er det viktig å sette 
av midler til etterutdanning av lærere. Det er også ønskelig med midler til videre evaluering 
og forskning på feltet.  
 
 


