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Abstract
This thesis explores students experiences in art and crafts in an upper secondary vocational
school and their participation in a land art project in the school´s out-door surroundings. The
students are both participants and informants in my research. The literature review indicates
the importance and the significance of working with land art in order to possibly connect to a
place, experience in general, artistic experience, the significance of working with one´s hands
for the development of the brain, primary experience rather than secondary experience, and a
focus on stimulation of the senses.
Data were collected through qualitative interviews and participatory observations and I
intended to listen to the students´ voices about how they experienced this land art project.
Focus group interviews took place before the project started to investigate their relationship to
nature and their earlier experience with land art. Observation and focus group interviews
during the land art project were realized and also selected individual interviews after finishing
the project.
The findings of this thesis indicate firstly that the students in a class are not a homogenous
group, but many voices. Their relation to nature is diverse, some express that they love nature,
others are afraid of being outside. Secondly, the findings suggest that you can think greater
thoughts when you are outside, you have more space, you feel more free. Thirdly, the findings
shows that it is important to define the boundaries for the place, so the group feel safe and is
not being spread all over. Doing exercises in perception made us ”tune in” with the place and
it might have influenced the art work, especially some perception exercises might have had
importance on where the students chose to create their work. Working with landart gives the
posibility to create connection to a place.

Keywords: Youth- student perspective- land art project –secondary upper vocational school
subject didactics- experience - relations- place-space- perception exercises
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Sammendrag
Denne masteroppgaven beskriver elevers erfaringer med deres deltakelse i et landartprosjekt i
en design- og håndverksklasse på en yrkesfaglig videregående skoles nære naturområde.
Elevene er både deltakere og informanter i mitt forskningsprosjekt. Litteraturdelen indikerer
viktigheten og betydningen av å arbeide med landart for å kunne forbinde seg med et sted,
erfaring, kunstnerisk erfaring, førstehåndserfaring i stedet for annenhåndserfaring, og
betydningen av å arbeide med hendene for hjerneutviklingen, samt fokus på stimulering av
sansene.
Data ble samlet inn gjennom kvalitative forskningsintervjuer og deltakende observasjon. På
den måten forsøkte jeg å få tak i elevenes stemmer angående deres erfaringer med dette
landartprosjektet. Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført før prosjektet for å kartlegge deres
relasjon til naturen og eventuelle tidligere erfaringer med landart. Observasjon og
fokusgruppeinervjuer i løpet av landartprosjektet og utvalgte individuelle intervjuer etter
fullført prosjekt ble foretatt.
Funnene i denne masteroppgaven indikerer for det første at elevene i en klasse er ingen
homogen gruppe, men mange stemmer. Deres relasjon til naturen er ulik. Noen uttrykker at de
elsker naturen, andre er redd for å være ute. For det andre viser funnene at mange elever
hevder at man kan tenke større tanker ute, du har mer rom, du føler deg friere ute enn inne.
For det tredje viser funnene at det er viktig å definere grensene for vårt sted, slik at gruppen
ikke blir spredt for mye utover området og kan føle seg trygg. Ved å gjøre sanseøvelser kunne
vi ”stemme oss” inn til stedet, og det kan ha påvirket plasseringen av landartobjektene. Å
arbeide med landart i skolesammenheng kan skape tilhørighet til et sted.
Nøkkelord: ungdom- elevers perspektiv- landartprosjekt- yrkesfaglig skole- fagdidaktikkerfaring- relasjoner- place/space- sanseøvelser-
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Nå er du ikke lenger her på jorden, men denne masteroppgaven er dedikert til deg. Takk for
seks år fylt med inspirasjon og kjærlighet.
Bergen, 14. mai 2015, Turid Mathisen
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1. Innledning
Hva kan skje når ungdom møter natur? Hva kan utspille seg når ungdom lager kunst i
naturen? Fins det måter å nærme seg naturen på uten at det finner sted gjennom hvile og
rekreasjon? Hva hender hvis vi tar på et kunstnerisk blikk i naturen?
Selv vokste jeg opp i forstaden til en liten nordnorsk kystby, med sjøen og fjæra på den ene
siden av huset, skogen og fjellet på den andre siden. Som barn lekte vi så å si alltid ute. Hver
årstid hadde sine leker. Om sommeren lekte vi både i skogen og i fjæra. Om vinteren lagde vi
snøhytter og snølykter, og vi fikk små stumper av stearinlys som vi tente. Mørketiden var ikke
mørk, men full av lys; lys fra stearinlysene, stjernene på himmelen og av og til nordlys. Vi
hadde ikke mange leker, men omskapte det som vi fant i naturen. Jeg vil illustrere denne
lekfulle holdningen med et sitat av kunstneren Joan Miró:
If you lack the materials to work with, go to the beach and draw with a stick in the
sand, draw on the dry earth with a line of piss, make a drawing of the song of the
birds in the emptiness of space, the noise of the wheel of a cart, and the song of
the insects. All of this may be swept away by the wind and the water…

Dette sitatet er beskrivende for landartprosjektet som jeg gjennomførte med klassen min, 12
elever i varierende alder. For å være skapende trenger man ikke dyre materialer; naturen i
nærmiljøet kan i større grad benyttes.
I et av mine tidligere landartprosjekter i skolesammenheng arbeidet vi i en hel uke i en elv. Da
opplevde jeg at jeg fikk en relasjon, som jeg ikke hadde hatt før, til elven, og jeg måtte alltid
vende blikket til den når jeg kjørte eller gikk forbi den. Den hadde blitt en venn.
Jeg valgte å gjøre et landartprosjekt i egen klasse. Denne gangen ønsket jeg å bruke elevene
som aktører og informanter for å få kunnskap om hvordan de erfarer et slikt landartprosjekt.
Didaktikk handler om hva, hvordan og hvorfor, men også hvem du skal undervise. Derfor er
det viktig å samtale med elevene for å høre deres stemmer. Ved å få kjennskap til elevenes
erfaringer ved prosjekter vil jeg som lærer kunne få mer innsikt, og skolen og undervisningen
vil kunne utvikles. Van Manen (1998) uttrykker det slik: ”We gather other peoples
experiences because they allow us to become more experienced ourselves” (s. 62).
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Det er en økologisk krise i verden idag, og tøffe klimaendringer er i vente. Derfor må vi alle
bli mer miljøbevisste. Hvorfor skal ungdom kjempe for å bevare jorden, hvis de ikke har noen
relasjon til naturen?
I dag er mange mennesker først og fremst stimulert av sansene syn og hørsel, og koblet til
elektroniske “dippedutter” i stadig økende antall timer pr dag. Hvis både elever og lærere er
mer ute i løpet av skoleåret, vil vi i større grad kunne øve oss i å bruke for eksempel syn og
hørsel på en ny måte; se dypere, lytte bedre og kanskje også bruke andre sanser, og det vil
kunne berike oss. Menneskets relasjon til kroppen og naturen har endret seg. Mengden av
fysisk arbeid har minket. Derfor kan kunstnerisk arbeid, kunst i naturen (land art) i våre nære
naturområder være en type meditasjon, der kroppen kan åpne opp for sanseopplevelser.
Gjennom landartprosjekter kan det sanselige, følelsesmessige og kroppslige i fagets
kunstneriske praksis integreres med det kognitive.
Kunstneriske fag kan være en viktig kilde til læring. Dette synet støttes av mange blant annet
Eisner (2002) og Dagsland (2013). Sistnevnte hevder i sin doktogradsavhandling at forskning
på kunstfaget er et relativt nytt fenomen. Faget har behov for større forskningsinnsats for å
øke det akademiske nivået på fagfeltet. Forskningen er “spredt, fragmentert og afhengig af
enkeltpersoners interesse og innsats”, konstaterer Illeris (i Dagsland, 2005, s. 12). Den globale
forskningsrapporten WOW-faktoren, som er et globalt forskningskompendium, handler om
kunstfagenes betydning i utdanning. Unesco er oppdragsgiver, og rapporten er redigert av
Bamford (2008). Den bygger på spørreundersøkelser gjort i 35 land. Bamford påpeker at
kunstneriske fag er en berikelse for våre liv, og kunst gir oss en bedre forståelse av verden.
Landart er en form for kunstnerisk arbeid i naturen. Når det gjelder landart i
skolesammenheng har jeg funnet undersøkelser som omhandler landart/ miljøkunst og estetisk
dokumentasjon i faget kunst og håndverk i allmenlærerutdanningen, der lærere ble intervjuet
(Sørstuen, 2011).
Målet med oppgaven min er å få større innsikt i ungdom og unge voksnes forhold til naturen,
deres engasjement i det nære naturområdet, deres sanseopplevelser, og hva det kan åpne opp
for når det gjelder læring av fag, i dette tilfelle kunstfaget i form av et landartprosjekt over tre
dager. Hensikten med prosjektet er å oppfordre til å arbeide mer ute i skolesammenheng og på
den måten gi elevene flere sanseerfaringer og dermed flere berøringer med verden.
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De unge som jeg arbeider med er elever på design og håndverksfag ved en yrkesfaglig skole.
Formålet med skolen er å gi et videregående opplæringstilbud til mennesker som av ulike
grunner har falt ut av det ordinære opplæringstilbudet. Jeg tenker at et slikt prosjekt er
relevant for alle typer elever, men en større andel av våre elevene har atferdsvansker og
psykiske vansker. Derfor tenker jeg at det er særlig viktig å bruke naturen som
opplæringsarena.
Ved å være skapende vil elevene kunne sette spor etter seg på en kunstnerisk måte i naturen,
samtidig som naturen vil kunne sette spor i elevene. Vi vil kunne ha en ytre- og en indre
samtale. Kunstverkene vil først og fremst være en form for steds-spesifikk kunst. Det vil si
kunst skapt av materialer fra den aktuelle plassen. Like viktig som produktet er hele
opplevelsen av å gå, berøre materialer, oppleve steder, former og farger.
Arbeid med landart vil raskt føre deg til et bestemt sted. Et begrep som kan være gunstig å
bruke er genius loci. I klassisk romersk religion var genius loci den beskyttende ånden til et
sted, i følge Norberg-Schulz (1980). I den vestlige verden dag i dag finner man at genius loci
refererer vanligvis til et steds bestemte atmosfære eller spirit of place, heller enn en
beskyttende ånd. Et eksempel kan være at lyset avslører the genius loci of a place.
Det er ikke nødvendig å reise langt avgårde eller høyt til fjells for å samle seg rundt et bål.
Man kan bruke nærområdet til skolen. Derfor finner jeg en naturskjønn plass i nærheten av
skolen, der klassen kan arbeide med landart. Stedet har en bålplass, hvor elever og lærere kan
samles, og det tar cirka ti minutter å gå dit. Et landartprosjekt kan gi sanseopplevelser, skjerpe
persepsjonsevnen og utfordre komposisjonsmulighetene. Det å arbeide i ulike formater, små
og store landartarbeider, muliggjør en diskusjon omkring form på en bred måte.
En landartkunstner som inspirerer meg er Andy Goldsworthy. Putman (2000) beskriver hans
arbeid som en søken etter å oppnå forståelse for naturen som en helhet. I følge Sørstuen
(2011) ønsker Goldsworthy at hans kunst skal være mottakelig og årvåken ovenfor
forandringer i materialer, årstider og værforhold. Arbeidet med materialer og steder er som
åpninger inn i livet, og når vi forlater stedet fortsetter prosessen. Sørstuen beskriver
Golsworthys kunst slik:
Naturen er i konstant forandring, og den forandringen er nøkkelen til forståelse.
Han ønsker at hans kunst skal være mottakelig og årvåken ovenfor forandringer i
materialer, årstider og værforhold. Hvert kunstverk blir til, eksisterer og forfaller.
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Prosessen innebærer også forfall. Forgjengeligheten i arbeidene gjenspeiler
forgjengeligheten han finner i naturen. (Sørstuen, 2011, s. 37)

Ved å arbeide flere dager på et sted, vil vi kunne få en følelse av å høre til. Det kan bli et
viktig sted. Geografen Seamon (2008) hevder: “People will always need place, because
having and identifying with place are integral to what we are as human beings” (s.43-51).
Tournier beskriver båndet mellom mennesker og steder når det er på det sterkeste:
”…individuals become attached to their place and merge with it; they associate their place
with their image of themselves; they locate themselves there wholly, so that no one can touch
the place without touching them” (i Jokela, 1999).
Et landartprosjekt kan gi meg som lærer mer innsikt og lære meg noe om individuelle
erfaringsprosesser. Van Manen (1997) hevder: “We are interested in the particular
experiences of this child, this adolescent, or this adult since they allow us to become informed, shaped, or enriched by this experience so as to be able to render the full significance
of meaning” (s. 62). I dette landartprosjektet fikk elevene en viss frihet til å være med å ta
beslutninger. Det kan være at det økte deres følelse av medbestemmelse, følelsen av å høre til
og at det ga dem større ansvarsfølelse. Det å kunne lytte, ta beslutninger sammen, lære av feil,
tro på hverandre og, ikke minst, er prosessen viktigere enn sluttresultatet. Hvis vi fokuserer på
våre relasjoner fremfor våre begrensede selv, kan det oppstå en positiv gruppedynamikk.

1.1 Presentasjon av forskningsspørsmål og begrepsavklaring
Min forskning konsentrerer seg om tre områder: landartprosjektet med elevene, paralelt ligger
litteraturstudiene som påvirker mitt valg av fokus på prosjektet og selve skriveprosessen. Det
har vært en dialog mellom disse tre områdene som har utviklet mitt forskningsspørsmål.
Tittelen “Ungdom som skapende aktører i landartprosjekt- deres erfaringer i berøring med
kunst og natur” henspeiler på et møte med kunst i naturen der vi ikke gjør store inngrep i
naturen, men heller rører ved noe på en lett og følsom måte.
Mitt forskningsspørsmål er følgende:
Hva er elevers erfaringer med å delta i et landartprosjekt?
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Dette forskningsprosjektet er et studium som beskriver elevers erfaringer med et
landartprosjekt i yrkesfaglig videregående skole. Problemstillingen etterspør aktørenes
erfaringer med deres deltakelse i et landartprosjekt gjennomført på skolen. Aktørene er også
mine informanter, og gjennom intervjuer og deltakende observasjon får jeg innsikt i deres
erfaringer.

1.2 Oversikt over kapitlene
Denne masteroppgaven består av seks hovedkapitler. I innledningskapitlet (1) har jeg
presentert bakgrunnen for og målet med dette forskningsprosjektet. Fokus for denne oppgaven
er elevenes erfaringer med å delta i et landartprosjekt.
I kapittel 2 presenteres relevante begreper og teorier som er aktuelle for min problemstilling
og den empiriske konteksten. Jeg vil bringe på bane følgende: Hvorfor arbeide med landart?
Hvordan kan man arbeide med landart? Å arbeide med landart fører deg raskt til begrepene
sted/place og rom/space. Hvordan forholder disse begrepene seg til hverandre? Hva er en
erfaring? Hva kjennetegner en kunstnerisk erfaring? Hva er en flytopplevelse? Hvordan
samarbeider hånd og hode? Sanseøvelser; hva kan de gi av erfaringer? Den teoretiske delen
har påvirket spørsmålene i intervjuguiden min og danner grunnlag for senere analyse og
drøfting av mine funn.
Kapittel 3 gir en oversikt over metode for denne oppgaven. I den empiriske delen av
oppgaven er det brukt en kvalitativ, fenomenologisk metode, halvåpne spørsmål, både
fokusgruppe- og individuelle intervjuer og observasjon. Artefakter (landartobjekter) og
loggbøker har vært viktige bidrag i kunstprosjektet. Jeg vil belyse oppgavens validitet og
reliabilitet, beskrive innsamling av data, analysearbeidet, etiske spørsmål og utfordringen med
å ha egne elever som informanter.
I kapittel 4 presenteres og analyseres mine funn fra forskningsdelen. Her er både beskrivelser
og direkte sitater. Jeg belyser også mine empiriske funn fra landartprosjektet og disse
illustrerer rikt hvordan elevene erfarer sanseøvelser og arbeidet med land art. I dette kapittelet
omhandles analyse av mine funn, koding og kategorisering.
Dataene som er presentert og analysert i kapittel 4 er diskutert i kapittel 5. Her drøftes
funnene i studiet i relasjon til relevant litteratur.
12

Til slutt følger en konklusjon, der jeg tar for meg de mest signifikante funn ved
forskningprosjektet mitt, begrensninger, refleksjoner omkring valg som jeg foretok og
anbefalinger. Forhåpentligvis vil lærere, både kunstlærere og andre lærere, ha interesse av å
lese oppgaven og kanskje bli inspirert til å finne et sted i nærområdet der de kan gjennomføre
et landartprosjekt. Kanskje vil også andre som arbeider med mennesker, for eksempel
kunstterapeuter, ha interesse av å lese oppgaven min.
Oppgavens struktur er forsøkt utformet slik at det blir tydelige sammenhenger og
forhåpentligvis god lesbarhet.
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Elevfoto: Fra landartprosjektet
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2. Litteraturdel
2.1 Innledning
Jeg har valgt å bruke erfare som et sentralt begrep i forskningsspørsmålet, og knytte dette til
kvalitativ metode, nemlig en fenomenologisk1 metode. Med begrepet erfaring velger jeg å
definere ordet slik: en betegnelse på den informasjon som individet erverver seg gjennom
sansning og handling. Aristoteles gir uttrykk for at erfaring2, av gresk Empeiria, er ervervede
ferdigheter. Mange erindringer skaper basis for en erfaring, forstått som en viten om det
særegne eller det å beherske en bestemt type handling.
Sennett (2009) hevder at begrepet experience på engelsk kan oversettes til norsk med
opplevelse/erfaring. Det kan være en begivenhet eller en relasjon som gjør inntrykk
følelsesmessig sett, en begivenhet, en handling eller et forhold, som vender en utad og krever
ferdigheter mer enn sensisivitet. Disse to betydninger må ikke taes fra hverandre. Man har
hele tiden bruk for opplevelsens indre kontroll: “Hvordan føles det?” Jeg velger å lytte til
elevenes erfaringer med deres deltakelse i et landartprosjekt. Dette vil jeg dokumentere i
kapittel 4.
Tuan (1977) beskriver erfaring slik: “Experience is the overcoming of perils. The world
experience shares a common root per with experiment expert and perilous”. Å erfare på en
aktiv måte krever at du går imot det ukjente og erfarer det flyktige og usikre. Man må våge å
bli konfrontert og utfordret på farer ved det nye og ukjente, hevder Tuan (s. 9). Å erfare er
både å føle og å tenke. Ofte blir å føle og å tenke sett på som motsetninger. Begge deler er
måter å tenke på (ways of knowing), hevder Tuan. Videre påpeker Tuan at: å se og å tenke er
to nære prosesser (to see and to think are closely related processes). På engelsk I see betyr jeg
forstår.
Dette diagrammet viser hva jeg valgte å ha som nøkkelbegreper i oppgaven min: polariteten
sanse og erfare. Gjennom sansning gjøres erfaringer. Jeg ønsket å lytte til elevene for å få
1

Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førstepersonsperspektiv.

Fenomenologiens metode er den åpne, spørrende, sansevare holdningen til det som kommer en i møte. (Borge,
2011, s.19)
2

Aristoteles´definisjon av erfaring: i følge Store Norske Leksikon
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innsikt i hvordan de erfarer deres deltakelse med et landartprosjekt. Dette prosjektet
inkluderte både rene sanseøvelser og produksjonen av landartobjekter (artefakter) på et
definert naturområde.

SANSE	
  

ERFARE	
  
Figur 1: Gjennom sansning gjør vi erfaringer. Hvordan omtaler elever sine erfaringer med å delta i et landartprosjekt?

2.2 Landart som kunstart og pedagogisk idé
Hva er land art? Land art er naturkunst eller kunst i naturen, to- eller tredimensjonal kunst
skapt i naturen der landskapet vil være med på å prege den. Kunsten skal kunne vises på
stedet eller som foto eller film i ettertid. Bower (2010), laget definisjoner på denne kunstarten.
Han bruker begrepene environmental art, eco-art, ecological art, ecovention, land art, earth
art, earthworks og art in nature. Environmental art brukes som samlebegrep på denne
kunsttypen. Begrepet landart er mest brukt i Europa. Jeg velger å bruke det engelske begrepet
landart, fordi det er godt innarbeidet som begrep i Norge, og refererer til en type arbeider som
for eksempel Nils-Udo og Andys Goldsworthy lager, av materialer som finnes på stedet, som
blomster, blader, steiner, greiner, snø og is (Bower i Sørstuen, 2011, s. 24).
Naturkunstarbeidene er ofte i mindre skala enn environmental artarbeidene, forklarer
Sørstuen. I Norden er det professor Timo Jokela, professor ved Lapplands universitet i
Rovaniemi, som mest har arbeidet mest med environmental art i utdanningssammenheng.
Rundt 1960-tallet begynte mange kunstnere å reagere på kommersialisering av kunsten. De
ønsket å fristille kunsten fra markedskreftene og økonomiske hensyn, ikke minst knytte et
sterkere bånd mellom kunst og natur, påpeker Sørstuen (2011).
Hvordan kan tilhørigheten og identiteten til jorden styrkes ? Det kan blant annet gjøres ved å
utvikle en mer følsom og estetisk persepsjonsevne, og det kan foregå gjennom kunstnerisk
virksomhet, hevder Jan Erik Sørstuen i sin bok “Levende spor” (Sørstuen, 2011, s.17). Med
persepsjon mener Sørstuen:
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…de sanseopplevelser og erfaringer som er knyttet til naturen, og som tas inn
gjennom hud og hår, smak, lukt og fordøyelse, gjennom hørsel, syn, berøring og
følelse for temperaturer, vind og vær. Prosesser der hjernen registrerer og tolker
signalene og føyer dem til tidligere rekker av erfaringer, og endrer atferdsmønstret
vårt, fordi vi har persipert og lært noe nytt. Slik blir persepsjonen knyttet til våre
egne personlige erfaringer (Sørstuen, 2011, s. 101).

Sørstuen beskriver her hvordan de mangeartete synsinntrykk sannsynligvis vil kunne åpne for
en rikere evne til naturopplevelse og det vil kunne utvikles til å sanse og forstå når naturen
blir truet av ødeleggende krefter. Vi trenger strategier for å styrke våre sanseopplevelser og
vår evne til å skape i og med naturen. Ved å gå inn i naturen og sanse naturen vil man kunne
bli vár det estetiske i naturen. Videre vil man ved å skape i natur og ved hjelp av
naturmaterialer kunne utvikle en følsomhet for naturen, oppøve et rikt sanseapparat og
fremme forbundethet med verden og naturen og det vil kunne berike oss. Van Boeckel (2013),
Næss (i Haukeland, 2008), Sigman (2012), Sørstuen (2013) og Østergaard (2013) hevder alle
at å forbinde seg med naturen, er av grunnleggende verdi. Det kan åpne elevenes øyne for det
vakre i naturen. Aeppli (2003) hevder at vi må åpne de unges øyne for naturens fargerikdom,
alt fra blomster, regnbuens farger til kveldshimmelens sarte farger, fordi hvis dette
vidunderlige er blitt til erfaring, så har det en livgivende virkning på synsprosessen.
Hvordan kan man spille på lag med naturen? Man må begynne allerede i barnehagealder.
Filosofen Arne Næss, representant for dypøkologi3, foreslår at barna taes med ut i naturen så
tidlig som mulig. Han foretrekker uttrykket å gå inn i naturen, for det er ikke du som går ut i
naturen. Det er naturen som går inn i deg.
Så om foreldrene tar barna tidlig med ut i naturen, ellere rettere sagt inn i naturen,
blir barna glade i den. Det skal ikke mye til, og det sitter resten av livet. Ta med
barna så tidlig som mulig. ….Hvis dere har med 4- åringer å gjøre… Hvilke
muligheter! Allerede som 7-åringer kan det være for sent. Syvåringen er utsatt for
press fra omgivelsene, og det er man ikke som fireåring” (Næss i “Kjærlighet og
engasjement”, 2008, s. 85).
3

Dypøkologi: grunnlagt av den norske filosofen Arne Næss, er et mer radikalt syn på økologi enn det mer

allmenne vanlige grunne synet på økologien, som setter mennesket i sentrum. Derimot mener tilhengerne av
dypøkologien at alt liv har en verdi i seg selv og ikke bare ut fra hvilken nytte det har for mennesket
(Wikipedia).
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Næss var inspirert av Einstein og Gandhi, men kanskje først og fremst Spinoza. Han beskriver
at vi kan kjenne igjen noe av oss selv i det levende, og å føle nærhet til det. Arne Næss
beskriver hvordan natur virker generelt på oss alle, også barn. Hvis man ser på barn og unge
med for eksempel diagnosen adhd, har til og med små doser med natur og fysisk aktivitet en
effekt på mental helse, viser Sigman (2012) til i sin artikkel, med henvisning til ny forskning.
Mennesker trenger tid til å stemme seg inn med naturen. Naturen er langsom. Å være i
naturen gir deg glede. “Glede er ingen fornemmelse! Glede er navn på en tilstand. Verden er
en annen når du er glad. Du gleder deg ikke over blomsten, men med blomsten! Skjønner
du?” konstaterer Næss (i Borge, 2010, s.48).
Hvorfor bør man fremme estetiske erfaringer gjennom naturopplevelser i undervisningen?
Ved å åpne elevenes øyne for det vakre i naturen, utvikles elevenes sanseapparat. Det
fremmer forbundethet med verden og naturen (van Boeckel i Østergaard, 2013, s. 14). Dette
er noe som står sentralt i utdanning for bærekraftig utvikling, hevder Østergaard (2013). Han
kaller denne estetiske erfaringen for berøring med verden. Denne type erfaring er før-kognitiv
på den måten at den ikke er tenkt, men sanset, ikke forstått, men fornemmet. Van Boeckel (i
Østergaard, 2013) kaller denne formen for tenkning for rudimentær kognisjon, en tenkning i
en ubearbeidet, elementær og begynnende form. Østergaard og Boeckel bruker ulike
begreper, men jeg oppfatter deres syn på denne type estetisk erfaring som lik. Kunst er ikkedualistisk, skriver Østergaard (2013). Det vil si at i kunstfaget smelter subjekt og objekt
sammen. Arbeid med kunst kan gi deg opplevelsen av å være hundre present tilstede i
øyeblikket og du kan få en følelse av at du er ett med det du holder på med. Det vår
generasjon behøver idag, er en utdanning som kommer verden i møte. Det vil si en utdanning
som tilrettelegger for rike, estetiske erfaringer, og som muliggjør og utvikler de mangfoldige
relasjonene vi har til verden.
Barn og unges nysgjerrighet til verden gjennom oppgave- eller prosjektorienterte aktiviteter,
påpeker Bamford (2008), bør baseres på kunstfag. I ulike kasusstudier oppgir respondentene
at åpne, fantasifulle og kreative sinn, er en vital side ved all læring, og det utvikles mest
fullstendig gjennom deltakelse i prosjektbaserte kunstfaglige aktiviteter (s. 94).
Det er viktig å få øynene opp for stedenes estetiske kvaliteter i form, linje, farge, tekstur og
rom i naturen. Naturmaterialer gir direkte sanseerfaringer, skjerper persepsjonsevnen, og gir
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en mulighet til å arbeide i ulike formater. Sørstuen påpeker at landart gir rom for å utnytte for
eksempel kontrasten mellom organisk og geometrisk form. Videre påpeker Gombridge, van
Boeckel (2013) og Sørstuen (2011) påpeker at kunstneriske-estetiske læreprosesser innebærer
observasjon, erfaring og oppmerksomhet på en holistisk måte. Observasjon er grunnleggende
når det gjelder å tolke miljøet. Øvelse av observasjonsferdigheter i kunstutdanning er viktig.
Måten det observeres på og måten omgivelsene våre beskrives på, er i stor utstrekning
dominert av hva vi har lært fra før. Våre observasjoner er basert på tidligere erfaringer.
Kunstnerisk arbeid i naturen kan åpne oss slik at vi ser det vanlige, eller hverdagslige på en ny
måte. På den måten skjerpes sansene våre og gjør oss mer følsom ovenfor omgivelsene våre.
Van Boeckel (2013) viser, blant annet til, Seitamaa-Oravala, som omtaler øvelser som
fokuserer på observasjon. Det innebærer visuell observasjon, som å se på farge, form,
størrelse eller taktile opplevelser av materialer, mykhet, hardhet eller kognitive begreper, som
levende eller livløs. Hører noe til i naturen eller er det lagt der av mennesker? Vi må begynne
med å ta stedet i betraktning, sette oss der, se, lukte, berøre, gå rundt på stedet. Vi kan bli
kjent med stedet på en holistisk måte, ved blant annet å sette oss inn i historien til stedet. Vi
må spørre oss selv: Hvilket sted er dette? Hvilke historier fins her? Hvis det skal arbeides på
steder som er kjent fra før, må vi kanskje gjen-oppdage dem. Vi må åpne oss for stedet som
om vi så det for første gang. Vi må observere og bruke metoder for sammenligninger. Et
utgangspunkt kan være arketypiske symboler som sirkelen, kvadratet, linjen og korset.
Prosesser som flo og fjære, vekst og død, skifte mellom dags- og kveldslys, vinden, solur,
vannmøller eller vindskulpturer, kan være gode utgangspunkt. For eksempel stier kan lages,
det kan ryddes, og på den måten kan vi arbeide med rommet.
Hva er landart eller kunst i naturen? Det har slektskap med blomsterdekoratørfaget. Det kan
også være en skulptural form laget av naturmaterialer. Dermed har landart slektskap med
skulpturen i kunsten. Ørskov (1967) beskriver en skulptural form slik: ”Genstande som ikke
har nogen betydning eller funktion for mennesket, er ikke skulptur. For eksempel en eller
annen sten, som befinder sig måske 1 m under jorden i vor have eller en tom havregrynspakke
på bunden av affaldsspanden”. (s. 9). Hvis vi graver opp steinen og gir den oppmerksomhet,
kanskje gjør noe med den for at den skal bli lagt merke til, vil steinen kunne bli et
kunstobjekt. Det er flytende grenser mellom hva som er kunst og hva som ikke er kunst. Vi
kan dvele ved opplevelsen av steinen som skulptur. Steinen kan ha skulpturale kvaliteter som
vi løfter frem. Da har vi tatt på oss et bestemt blikk, et kunstnerisk blikk. Noen må ha gjort
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noe med steinen for å gjøre den om fra en naturlig gjenstand til et skulpturalt objekt. Har man
ryddet rundt den for å få den til å tre frem tydeligere? Har man tilført steinen noe?
I følge kunstprofessor Danbolt (2002) fins det mange slags blikk. Et bestemt blikk åpner for
noe, men velges et annet, stenges det av for noe. Når det arbeides med landart kan man ta på
seg ulike blikk. Kunsthistorien viser at det fins ulike perspektiver. Den romantiske kunstneren
klatret i fjell og fikk frem luftperspektiv. På den måten gjorde kunstneren betrakterne
oppmerksomme på skjønnheten i de svake skyggene av blått på avstand. Impresjonistene fikk
frem skjønnheten i endringen av i naturfenomener, for eksempel komplementærfargen i
skyggen til belyste objekter. Kunstnerne har i ulike tidsepoker presentert
hverdagsomgivelsene på en nye måter.

2.3 Om “Place” og “space”
Når John Deweys syn på elevaktivitet skal presses inn i klasserommets fysiske rammer, blir
det uro og mye bevegelse. Klasserommet er ikke designet for mye bevegelse. Man må ta i
bruk flere læringsarenaer, tenker Jordet (2007), og ønsker i større grad et samspill mellom
kroppslig og mental aktivitet. I Jordets doktorgradsavhandling beskriver han nærmiljøet eller
stedet utenfor skolen som et alternativt klasserom. Det kan åpnes for en friere samhandling
når elevene beveger seg ut av klasserommet, hevder Jordet (2007). Uteskole kan fungere som
en produsent av erfaringer som elever og lærere kan ha felles, og som det kan øses av i det
daglige arbeidet.
Foruten, at det kan oppstå en annen form for kommunikasjon, vil erfaringen av rommet endre
seg når man går ut for å arbeide. Derfor må foruten begrepet sted (place), også begrepet rom
(space) taes med i betraktningen når man skal ha elevaktiviteter ute. Hvordan forholder sted
(place) seg til rom (space)? Slik beskriver geografen Yi-Fu Tuan (1977) sted og rom: Steder
er erfart intuitivt som det å ha rom man kan bevege seg i (s. 12). Rom, derimot, gir oss frihet,
hevder geografen. Berleant (1992) påpeker at miljø (environment) ikke er fysiske steder, men
perseptuell, som vi samarbeider om å skape. Derfor er det vi som bestemmer deres identitet
og utstrekning. Hvordan erfarer mennesket ulike steder? Hvert enkelt sted har sine unike
muligheter. For å kunne føle seg beskyttet trenger man grenser for hvor langt stedet rekker.
McNiff (2004) og Tuan (1977) hevder at det å definere et steds utstrekning kan gi oss
trygghet.
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Seamon og Sowers (2008) refererer til dem, som ofte ble kalt de humanistiske geografene YiFu-Tuan, Anne Buttimor og Edward Relph, som på 70-tallet hevdet at sted (place) har en
integrert rolle i all menneskelig erfaring. I arbeidet med landart vil stedet være en viktig del
av et slikt kunstprosjekt i naturen og viktig for hvilke erfaringer elevene vil gjøre seg. Ethvert
arbeid med landart vil være svært forbundet til et sted. Stedet er som scenografien i
kunstverket. Ofte bruker man materialer som er stedstypiske, det vil si materialer som finnes
på stedet uten å tilføre noe annet.
Som nevnt tidligere er fenomenologi studiet av fenomener. Det handler om hvordan de
fremtrer for oss fra et førstepersonsperspektiv. En styrke har vært å søke det som ligger åpent
i dagen, og derfor spørre om det. For å kunne avdekke det som er klart, må en tre tilbake fra
enhver holdning og antakelse, som er tatt for gitt, og i følge Relph (1976), må vi se på nytt på
rom (space) og dets relasjon til sted (place). Det er en intim begrepsmessig forbindelse
mellom rom (space) og sted (place). Rom (space) er alltid forbundet med de stedene som
beboes. Vi må lære oss å beskrive disse begrepene, konstaterer Relph, fordi det er sentrale
mål i all fenomenologisk forskning. Rom er ikke en konteiner som innehar et sted. Ved å
studere stedet på en mer eksperimenterende måte, kan rom blir utforsket med tanke på
hvordan mennesker erfarer det. Der er måter å erfare rom på som er instinktive, kroppslige og
simultane. I følge Seamon og Sowers (2008) deler Relph rom inn i: pragmatisk rom
(pragmatic space), peseptuelt rom (perceptual space) og eksistensielt rom (existencial space).
For å gi noen eksempler: existensielt rom (existencial space) er det du opplever, når du blir
overveldet av skjønnheten i for eksempel en gotisk katedral, mens pragmatisk rom (pragmatic
space) er når du på en ubevisst måte sitter dag etter dag på kontoret ditt uten å legge merke til
det du har rundt deg. Hva er så et perseptuelt rom (perceptual space)? Mike Warren (1999)
hevder at vi har et slags rom i vårt sinn (mind-space) som agerer som et slags teater hvor vi
ser, hører, føler og agerer ut våre persepsjoner. I tillegg til hvordan vår kropp har lært å
orientere seg i rommet er det essensielt hvordan vi forstår verden. Sagt på en annen måte:
Tenkning er en kroppslig erfaring.
Som tidligere nevnt har et sted både identitet og utstrekning. Jeg har allerede nevnt
betydningen av et steds utstrekning. Hva med et steds identitet? Relph (1976) hevder at et sted
er tett forbundet med folks identitet, og det er tre viktige aspekter ved identitet (identity of and
with place), hevder Relph (1976):
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1) Et steds fysiske omgivelser
2) Stedets aktiviteter, situasjoner og hendelser
3) Det individuelle og det sosiale, meninger skapt gjennom folks erfaringer og hensikter
knyttet til stedet.
Det er dialektiske forhold i menneskers liv. Det vil si mellom det å føle seg innenfor eller det
å føle seg utenfor. Føler man seg hjemme, opplever man å være innenfor, og opplever det som
Relph kaller eksistensiell innenforhet (existencial insideness). Jo, dypere man er involvert i et
sted, jo sterkere identitet eller tilknytning har man til stedet. Da er man heller her enn der,
heller trygg og beskyttet, enn truet og utsatt. På den annen side finnes følelsen av å være
utenfor (outsideness). Det innebærer at hvis man er fremmedgjort på et sted eller man føler
hjemlengsel på et nytt sted. Det handler om identitet, hevder Relph (1976).
I følge Seamon og Sowers (2008) tenker Relph at steder er autentiske eller inautentiske, og
dette er begreper som han låner fra fenomenologisk og eksistensialistisk filosofi. Vi må få tak
i menneskers livsverden (lifeworld) for å få kjennskap til deres førstehåndserfaringer med
stedet der de bor. Videre hevder Seamon og Sowers (2008) at gjennom erfarte dimensjoner
som kropp, følelser, tenkning, er kvaliteten av innenforhet (insideness) uttrykt geografisk og
miljømessig. Han spør: Hvilke hverdagsopplevelser av steder (place) finnes i våre
omgivelser? Og hvordan er det med sted (place) i vårt skiftende postmoderne samfunn?
Massey (i Seamon og Sowers, 2008) påpeker at“Place and locality must be balanced with an
awareness of and connections to other places and global needs”. Kritikere av Relph mener at
han har ingen innsikt i hva et sted kan være idag. Relphs begreper om et sted er strukturert
rundt dualiteten place-placelessness, som lett kan mistolkes og begrenses. Hva med a global
sense of place? etterlyser Massey, Peet og Creswell. (Massey m.fl. i Seamon and Sowers,
2008). Denne kritikken peker på at ved å fokusere på erfaringer med et sted, som er av
grunnleggende eksistensiell kvalitet og struktur, ignorerer Relph tid, sosiale og individuelle
forhold, som former disse spesielle stedene, og som bebos av unike individer og grupper av
mennesker med ulike erfaringer. Videre vil et individs kjønn, fysikk, intellektuelle utvikling,
grad av evner, personlige smak, dets historiske, sosiale og kulturelle situasjon, geografiske,
lokale, økonomiske og politiske omstendigheter virke inn, og dessuten deres utdanningsnivå,
deres religiøse og sosiale bakgrunn. Relph (1976) hevder at steder er levde strukturer i alle
menneskelige erfaringer. Dette er utgangspunktet for enhver fenomenologisk undersøkelse.
Creswell, Massey og Peet mener at Relphs teorier favoriserer hjem og bofasthet fremfor
horisont, periferi og nomadeliv (Cresswell, Massey og Peet i Seamon og Sowers, 2008).
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Videre hevder de at Relphs teorier kan frembringe fremmedfrykt og trangsynthet. Relph
påpeker at uavhengig av historisk tid og geografiske, teknologiske og sosiale situasjoner vil
mennesker alltid trenge å føle tilhørighet til et sted, fordi å føle identitet til et sted er
grunnleggende i oss som mennesker (i Seamon og Sowers, 2008), og hevder videre at det vi
trenger i hverdagen, har paraleller til andres verden.
Jeg vil avslutte dette underkapitlet om sted og rom med et sitat fra Bachelards bok “The
poetics of space”, som omtaler rom:
There is nothing like silence to suggest a sense of unlimited space. Sound lends
colour to space and comfer a sort of sound body upon it. But absence of sound
leaves it quite pure and, in the silence, we are seized with the sensation of
something vast and boundless. (Bachelard, 1958, s. 43)

Lyd farger rom, og fravær av lyd gir en følelse av noe stort, uendelig og kanskje bunnløst, slik
beskriver Bachelard relasjonen lyd og rom. I et landartprosjekt vil vi bli oppmerksom på
stedet, stillheten eller lyder i naturen, og rommet vil kunne åpne seg.

2.4 Erfaring
I innledningen av litteraturdelen introduserte jeg sansning og erfaring som et sentrale begrep i
oppgaven. Jeg vil nå se nærmere på begrepet erfaring. Vi kan begynne med å se på de
biologiske trekkene ved den menneskelige organismen; verden er kvalitativ, laget av syn,
lyder, smak, lukt, og verden kan bli erfart gjennom vårt sansesystem. Å erfare verden er en
prosesss som varer livet ut, en prosess som er formet av kulturer, påvirket av språk, tro og
verdier, og bearbeidet av den delen av oss selv, som vi noen ganger beskriver som vår
individualitet. Vi mennesker gir på samme tid både personlige og kulturelle avtrykk av det vi
erfarer. Det er en sammenbundet relasjon.
David Abram (2005) refererer til Merleau-Ponty som skriver at den sansende kroppen ikke er
en programmert maskin, men heller aktiv og åpen, som stadig improviserer i sitt forhold til
verden. Kroppens handlinger er aldri helt bestemte. Den må alltid tilpasse seg et terreng, som
er i evig forandring. Hvis kroppen var en lukket mekanisme, ville den aldri kunne få kontakt
med noe utenfor seg selv. Den ville aldri kunne oppfatte noe virkelig nytt. Den ville heller
aldri kunne bli ordentlig skremt eller overrasket. “Er ikke opplevelsen eller rettere sagt
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persepsjonen en vedvarende benektelse av slik strenghet”? spør Abram (2005). Han er er her
på linje med Dewey og Merleau-Ponty som hevder at tenkning er ikke bare avhengig av
hjernen, men også av kroppen.
Merleau-Pontys hovedverk fra 1945 er “Kroppens fenomenologi”, som var et banebrytende
verk, ikke minst fordi det utfordrer kroppens splittede historie i vestlig tenkning. Han vender
det kartesianske «Jeg tenker, derfor er jeg» til et «Jeg har en kropp, derfor er jeg». Det er via
og takket være kroppen at vi har identitet og eksistens. En av hans mest sentrale teser er at
kroppen er en form for bevissthet. For Merleau-Ponty betyr det å være et subjekt å være i
verden som kropp. Merleau-Ponty tematiserer skillet mellom å ha en kropp og være
kroppslig. Vi både har en kropp og er våre kropper. For fenomenologen er den fenomenale
kroppen vårt primære instrument for å forstå og erkjenne, hevder Duesund (1993). Erfaringen
går forut for analysen av erfaringen. Det ureflekterte kommer forut for refleksjonen.
Erfaringer blir til i kroppslige møter og i refleksjonene om disse møtene. De erfarende og
skapende kroppene er selve «stedet» for utvikling (Duesund, 1993).
Østergaard (2013) refererer til Merleau-Ponty som hevder: “Kroppen kan ikke sammenlignes
med en fysisk gjenstand, men snarere et kunstværk” (s.107). Slik et maleri formidler sitt
innhold gjennom farge og et musikkverk gjennom toner, slik formidler kroppen seg gjennom
sitt kroppslige språk. Det kan være gjennom gester, mimikk, bevegelser og holdning. Kroppen
er intensjonal. Det vil si at den er rettet henimot noe. Den uttrykker “jeg kan”. Uten evne til
sansning og persepsjon ville vi ikke kunne eksistere som reflekterende mennesker.
Østergaard (2013) antyder at Sartre og Merleau-Ponty kan sammenlignes. Sartre beskriver
forholdet mellom mennesker som en dialektikk mellom det å være subjekt eller objekt for den
andre, mens Merlau-Ponty fremhever “det indre bånd”, de uklare grenser mellom meg og den
andre, og at “sameksistens” er en åpen, kommunikativ situasjon. I motsetning til Satre,
beskriver Merleau-Ponty det slik at kroppen vår gir oss “dobbelsansninger”.
Når jeg rører ved min højre hånd med venstre hånd, har også højre hånd som
genstand denne særegne sanseegenskab. Vi har lige set, at de to hænder aldrig
rører ved og berøres af hinanden på samme tid. Når jeg trykker hænderne
sammen, drejer det sig altså ikke om to sansninger, som jeg oplever som en,
således som man perciperer to genstande ved siden af hinanden, men om en
flertydig organization, hvor begge hænder hver især kan skifte mellom at fungere
som “berørende” og “berørt” (Merleau-Ponty, 1994, s. 35).
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Merleau-Ponty bruker begrepet deltakelse. Hånden kan berøre ting, bare fordi den selv kan
berøres. Slik er hånden fullt ut delaktig i den taktile verden den utforsker. Å berøre den grove
barken på et tre er samtidig å oppleve sin egen følbarhet, nemlig å føle seg berørt av treet. I
boken “ Øyet og ånden” skriver Merleau-Ponty (2000): “Gåten skyldes at kroppen min på
samme tid er seende og synlig... Den ser seg selv som seende, den berører seg selv som
berørende, den er synlig og sanselig for seg selv…” (s. 17). Å se verden er samtidig å oppleve
seg selv som synlig, å føle seg sett (Merleau-Ponty i Abram, 2005, s. 73). Det er nettopp
kroppslighet, spesielt i relasjonen mellom arbeid og det estetiske, som kan gi kunsten en
retning. “I arbeidet mitt”, forklarer Jokela (1999), “strever jeg etter erfaringer, der subjektet
ikke er adskilt fra objektet” (s. 4. min oversettelse). Her er Jokela på linje med MerleauPontys eksistensielle fenomenologiske antakelse at kroppslighet er utgangspunkt for all tanke
og ingen tanke kan komme fra ren bevissthet uten kroppslig erfaring. Rodaway (1994)
uttrykker det slik: “Touch is a kind of communication, between a person and the world, a
corporal rather than a cognitive” (s. 148). Reed (1996) beskriver det slik: ”Når vi stryker
våre fingre over en overflate, blir vi oppmerksom på røffheten eller glattheten på overflaten på
et objekt, ikke ujevnheter på våre finger” (s. 103). Det er forholdsvis lite forskning på taktil
tenkning, fastslår Nicholas (2012) og Marks (i Bacci og Melcher (2011). Jeg tror at i nær
fremtid vil ny forskning kunne fortelle oss stadig mer om taktil sans og menneskets høyt
utviklede berøringssans.

2.4.1 Førstehåndserfaringer
Dewey (1934) hevder at vi må lære hvordan vi på en subtil måte erfarer ting. Det er derfor en
aktivitet som er knyttet til livslang læring. Den type erfaring man får ved å se eller lytte
direkte til fenomener, er førstehåndserfaringer. Vår kunnskap og følelse hviler på
førstehåndserfaringer, med direkte erfaringer med objekter, steder og mennesker. I forrige
århundre gikk vårt utdanningssystem og yrkesliv fra et system med mesterlære og lærlinger til
brukerhåndbok eller bruksanvisninger, forklarer Reed (1996), og i kunst og ingeniørkunst har
vi blitt overbevist om at læring skjer på basis av faktainformasjon, og ut fra hva andre
forteller oss om ting. Det er en erstatning for å forstå tingene selv gjennom
førstehåndserfaringer, påpeker Reed, Vi samhandler med andre mennesker og lærer om
verden. Vi må derfor være forsiktig med bare andrehåndserfaringer som den informasjonen vi
først og fremst stoler på, påpeker han.
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Reed (1996) hevder at det som gjør mennesket så unikt er det nivået som mennesket har
utviklet sine ferdigheter til med hensyn til objekter, materialer og andre mennesker. At
mennesket har overlevd til nå, har vært avhengig av muligheten for individer til å skaffe seg
erfaringer om materialenes egenskaper; jord, tre, stein, mineraler og planter, og til å skape
våre liv ved hjelp av disse ferdighetene. Menneskets overlevelse har også vært avhengig av at
man har ferdigheter til å forstå hva andre mennesker tenker og føler, for slik å kunne tilpasse
seg.
2.4.2 Kunstnerisk erfaring

Jeg vil nå omtale hva en kunstnerisk erfaring kan være.
…because nothing takes root in mind

when there is no balance
between doing and receiving.
Dewey, 1934, s. 47

Dette sitatet av Dewey (1934) beskriver den tosidige prosessen som en kunstnerisk erfaring
er. Å erfare er som å puste i en rytme. Det skjer en inn- og en utånding. Ordet inspire
oversettes med å trekke luft inn i lungene, å puste, spirit kommer fra latin som betyr pust eller
Guds pust. Mc Niff (2004) uttrykker det slik: “Just as the tubercular patients needed good air,
the soul benefits from stimulating airs, poetically known as atmosphere, ambience, or aura”
(s. 16).) Rudolf Steiner (1916) uttrykker det samme beskrevet på denne måten: “Every living
organism must enter into a breathing relationship with the external world”.
William James (i Dewey, 1934) sammenligner erfaringer med en fugl som letter og lander. De
ulike fasene er intimt forbundet med hverandre. En maler eller en forfatter må i løpet av hvert
steg i arbeidsprosessen stoppe opp for å vurdere hva han har gjort så langt, og hva som så skal
gjøres. Alt må sees i sammenheng med helheten.
Erfaring er noe mer enn å se, konstaterer Eisner (2002). Mange visuelle kunstarbeider
begynner med synet, men erfaringen kan raskt gjøres om til ikke-visuelle former for erfaring,
og vi kan ha taktile erfaringer ved å bare se på visuell form. Vitenskapelig kunnskap
forskyver erfaringens sentrum slik at vi avlærer hva vi ser, hører og føler, for så å lære hva vi
skal se, høre og føle gjennom fysikerens syn på kroppen og verden (Merleau-Ponty i Abram,
2005, s. 67).
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2.4.3

Estetiske erfaringer

I det følgende vil jeg innlede omtalen av estetiske erfaringer med å vise til en myte:
En gammel gresk myte forteller at da Zeus ble Olympens hersker, fant han verden
grå og trist. Da gikk han til Memnosyne, og med henne fikk han de ni musene. De
fikk i oppgave å gjenskape den tapte verden slik at den kunne begynne å synge.
Nå var det ikke slik at alle kunne høre denne sangen, men de som fikk øre og øye
for den- de musiske menneskene- ble fylt av usigelig glede. For dem var ikke
verden grå og trist, men lys og levende. Men for alle andre var den like
kjedsommelig som før- den manglet rett og slett en viktig dimensjon. Og denne
dimensjonen var den estetiske (Danbolt, 2002, s. 7).

Denne greske myten beskriver hvordan verden kan bli lys og levende, når man har oppfattet
den estetiske dimensjonen i livet. Hvordan kan man forstå det estetiske? Hva kan en estetisk
erfaring være? Dewey (1934) hevder at kunst og estetisk erfaring kan forståes ut fra hvordan
vi generelt erfarer. Han påpeker at der er felles mønstre i alle erfaringer, uansett hvor ulike de
måtte fremstå. Hver erfaring er resultat av en samhandling mellom et levende vesen og
aspekter ved verden vi lever i. Et menneske gjør noe, løfter opp, la oss si en stein, og som en
konsekvens erfarer han noe; vekten, gjenstandens overflate og struktur. Egenskapene til
gjenstanden bestemmer videre handlingen. Steinen er for tung, spiss eller ikke solid nok.
Egenskapene bestemmer om den passer til bruken, som den er tenkt til. Dette gjelder alle
erfaringer. Det kan være en idé like mye som en stein, men samhandlingen mellom de to
inneholder en total opplevelse, og en følelse av harmoni runder av hele opplevelsen.
Hva betyr så begrepet estetisk? Det oversettes gjerne med vakker, smakfull, stilmessig og ren.
La meg se nærmere på begrepet. Estetikk er avledet av de greske ordene aisthetikos, påpeker
Østergaard (2013), som betyr sensitiv eller perseptiv. Aaisthanesthai betyr å sanse eller å føle.
Etymologisk betyr en estetisk erfaring en før-kognitiv eller sanselig erfaring. Gjennom
sanseiakttakelse kan det åpnes for innsikt (s. 13). Dewey (1934) fremhever at begrepet
kunstnerisk refererer først og fremst til produksjonsakten (the act of production), at kunst (art)
betegner en prosess der man gjør noe eller skaper noe, og estetisk persepsjon oppfattes som en
nytelseshandling. Dewey hevder at fraværet av et begrep som kan forene de to er uheldig.
Å arbeide med kunstfag innebærer for eksempel å modellere i leire, hugge i marmor, legge på
pigmenter, konstruere bygninger, synge, spille et instrument, spille roller på scenen eller å
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gjøre rytmiske bevegelser i dansen. Hver kunstart gjør noe med et fysisk materiale, hevder
Dewey (1934), med kroppen, eller noe utenfor kroppen, med eller uten bruk av verktøy, og
det skapes noe synlig, hørbart eller følbart. Den aktive eller “gjørende” fasen av kunst er så
betydningsfull at ordbøkene vanligvis definerer det som dyktighet (skilled action) eller evne
til utførelse (ability in execution). Ordet estetisk referer til en erfaring, der man anerkjenner,
verdsetter eller nyter noe. Fokuset er ofte på den som mottar i større grad enn den som skaper
(produce) opplevelsen. Sammenlign det med en hage! Gartneren planter, steller i hagen, og
den som kommer nyter det ferdige produktet. For at arbeidet skal være kunstnerisk må
arbeidet også være estetisk. Observasjon er selvfølgelig nødvendig for den som er skapende,
men hvis kunstnerens persepsjon ikke er estetisk, vil arbeidet bli fargeløst, og kun en kald
gjenkjennelse av hva som har vært gjort før.
Baumgarten, derimot, i følge Howes (i Bacci og Melcher, 2011) beskriver estetikk på
følgende vis: “Aestheitcs has to do with the perfection of perception and only secondarily
with the perception of perfection, or beauty” (s. 167). Altså, estetikk har å gjøre med
perfeksjoneringen av persepsjonen, og bare sekundært med persepsjonen av det perfekte, eller
skjønnheten.
Dewey (1934) påpeker videre at det er elementer av lidenskap i all estetisk persepsjon, men
hvis man overveldes av lidenskap eller opplever ekstrem sinne, frykt eller sjalusi, vil
erfaringen ikke kunne være estetisk. Inntil kunstneren er fornøyd med persepsjonen av det han
gjør, vil han fortsette å forme. Når resultatet av arbeidet oppleves som godt avsluttes
skapelsesprosessen.
En kunstner er ofte svært følsom for ulike kvaliteter ved ting, hevder Dewey (1934)
Kunstneren berører, føler, like mye som han ser, lytter og hører, hånden beveger koldnålen
eller penselen. Øyet ser og rapporterer konsekvensen av hva som blir gjort. Det er en nær
forbindelse mellom handling og persepsjon. Ved å forstå den visuelle delen av hjernen bedre,
kan vi forstå og utvikle teorier om estetikk, som er biologisk basert. Fremdeles er våre
kunnskaper om hjernen svært skissepreget, påpeker Zeki (1999). Vi mangler ofte ord for å
kunne uttrykke for eksempel skjønnheten ved et maleri. Ofte kommunisere det mer visuelt
enn ord er i stand til. Hvorfor er det slik? Grunnen er kanskje, hevder Zeki, at mennesket er
bedre utviklet i det visuelle systemet i hjernen. Denne delen av hjernen har utviklet seg i
mange flere millioner år enn det språklige systemet. Derfor oppfattes ganske mye i brøkdelen
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av et sekund, som personens stemning, fargen, identiteten og overflaten til et stadig skiftende
objekt. En liten endring her, en flekk maling der, kan utgjøre en stor forskjell mellom et trist
eller et lykkelig ansikt, fordi den delen av hjernen som har med visuell gjenkjennelse har
utviklet seg raskt og fungerer effektivt, i kontrast til språket, som er av en relativt ny
utviklingsmessig tilegnelse, og vi har ennå langt å gå før språket kan sidestilles med det
visuelle systemet og dets kapasitet til å ta ut det essensielle effektivt.
Zeki (1999) konstaterer at kunstnere er hjerneforskere på en måte, fordi de studerer hjernen
med teknikker som er unike for dem. Pablo Picasso viser i denne kommentaren at han har
forstått hva Zeki beskriver. “It would be very interesting to preserve photographically… the
metamorphoses of a picture. Possibly one might then discover the path followed by the brain
in materializing a dream” (s. 10).
Den vitale intime forbindelsen eksisterer ikke, hvis bare hånden og øyet er engasjert. Begge er
organer for hele vårt vesen, en mekanisk sekvens av sanser og bevegelser akkurat som å gå.
Dette skjer automatisk. Når erfaringen er estetisk, vil altså hånd og øye kunne være
instrumenter for, og operere gjennom hele vårt levende vesen. Derfor er uttrykket
følelsesmessig, fordi personen handler med hensikt (s. 51). I følge Aeppli (2003) er en av
flere muligheter til å utvikle sanseorganismen i enhver ekte kunstbeskjeftigelse, uttøvende
eller mottagende. Kunstnerisk nytelse betyr å iakkta godt for å kunne oppleve et kunstverk.
Hvis kunstneren ikke har en idé om hva han skal skape, vil han handle automatisk, og bare
gjenta det han har gjort før, hevder Dewey (1934). Hvis så skjer, er det i følge Dewey ingen
persepsjon, men en form for gjenkjennelse. I en prosess der det skjer en slags gjenkjennelse,
faller man lett tilbake til stereotypier av tidligere formede “skjemaer”. Dewey forklarer det på
denne måten: Gjenkjennelse er persepsjon som ikke får utvikle seg fritt (s. 54).
Men estetiske kvaliteter er ikke bare tilknyttet kunsterfaringer. La oss ta noen eksempler; et
tre, en bygning, blomster eller frost som glitrer på høstløvet. Å være i stand til å erfare ting
som man ser i hverdagen er av stor betydning for mennesket. Det gir glede, helse, og skaper
en relasjon til verden på. I boken, “Art as Experience (1934), retter Dewey oppmerksomheten
mot den estetiske erfaringens rolle i læreprosessen. Erfaring, for Dewey, er samspillet mellom
mennesket og omgivelsene, som når det får utvikle seg fritt, kan innebære “en forvandling fra
interaksjon til deltakelse og kommunikasjon” (Dewey i Østergaard, 2005, s. 22).
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Estetiske erfaringer med kunst frigjør sterke lidenskaper som ikke så lett finner uttrykk i
hverdagslivet, hevder Vygotsky (1971). I læringssammenheng blir spørsmålet: Hvordan kan
den estetiske erfaringen oppøves? (Østergaard, 2013, s.13)
For å kunne danne seg inntrykk må tilskueren kunne forme sine egne erfaringer. Hans
inntrykk må inkludere erfaringer som er sammenlignbare med de den orginale kunstneren
gikk gjennom da kunstverket ble skapt. Verket blir ikke oppfattet som kunstverk, uten noen
form for gjenskapelse. En estetisk opplevelse kan bli mettet på en måte slik at en tidligere
lang utholdende prosess kan komme i én bevegelse som sveiper med seg alt inn i et klimaks,
som gjør at alt annet blir glemt. Det som gjør en estetisk opplevelse spesiell, er opplevelsen av
motstand, spenninger, av opprømthet, som er, i seg selv, fristende å oppleve. (Dette vil jeg
komme tilbake til i kap. 2.4.4.)
Poenget er at kjennetegnet med en erfaring er at en erfaring avsluttes, ikke som et avbrudd,
men heller som en fullføring. En slik erfaring er for Dewey både en helhet (whole) og en
enhet (unity). Det er en helhet som er avgrenset i tid og rom gjennom å fullbyrdes. Gjennom å
løfte frem det estetiske aspektet i forhold til en prosess, peker Dewey ut et aspekt ved
erfaringen som ikke kan oppfattes bare av tenkningen. Man må kunne forstå det rent
følelsesmessig. Det er også verdt å nevne at Dewey mener at man kan lykkes med å fange opp
det estetiske som koplet til “tilblivelsesprosessen”, ikke til den bestemte kunstneren eller til en
viss epoke, men til noe universelt som handler om å være menneske; å ville berøre andre og
bli berørt. Dette er en kvalitet som preger hele erfaringen (s. 37).

2.4.4 Opplevelse av flyt

En kunstnerisk efaring kan være autotelisk. Begrepet kommer fra gresk auto, som betyr selvet
og telos som betyr mål. Det refererer til en selvstendig aktivitet som er gjort uten forventning
til noen fremtidig belønning, fordi aktiviteten har verdi i seg selv, hevder Mihalyi
Csikszentmihalyi (1990). Å gjennomføre en utfordrende aktivitet som krever bestemte
ferdigheter i en gitt situasjon, vil kreve en persons fulle oppmerksomhet for å bli fullstendig
absorbert av aktiviteten. Det er ingen overflødig psykisk energi til overs for noe annet enn det
som aktiviteten gir. Mennesker blir så involverte i det de gjør, at handlingene deres blir
spontane, nesten automatiske. De slutter å bli oppmerksomme på seg selv, adskilt fra
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handlingene deres. En danser beskriver hvordan det føles, når utførelsen går bra, og det som
blir beskrevet her, er det Csikszentmihalyi kaller flytopplevelse (flow):
“Your concentration is very complete. Your mind isn´t wandering, you are not
thinking of something else, you are totally involved in what you are doing… your
energy is floating very smoothly. You feel relaxed, comfortable, and energetic”
(Csikszentmihalyi, 1990, s. 53).

Jeg opplever at det som denne danseren beskriver, er eksempel på at hun er fullstendig til
stede i øyeblikket. I følge Csikszentmihaly (1990) er flyt (flow) en tilstand der aktøren flyter
med sin egen rytme, og er tilstede i den aktuelle aktiviteten. Vygotsky (1971) beskriver dette
som kunstens mirakel (the miracle of art), fordi kunst frigjør psykisk energi. Stephen
Nachmanovitch (1990) beskriver disse prosessene som vendepunkter i spesielt vakre øyeblikk
når kreative prosesser strømmer fritt. Arbeidet er en lek. Prosess og produkt er ett. Videre
bringer Nachmanovitch frem hvordan det kreative og det mottakelige, (making and sensing),
å skape og å sanse, er et resonant par, som matcher og svarer til hverandre.
For å komme i gang med kreativt arbeid trenger man impulser, hevder Sørstuen (2011).
Impuls er det som pirrer nysgjerrigheten, sansene og skapertrangen så sterkt at det oppstår et
uttrykksbehov. Fantasien får næring gjennom engasjerende impulser. Å bringe frem i lyset.
eller å gi synlig form betyr begrepet impuls. Fantasien uttrykker seg gjennom våre evner til å
bruke erfaringer og indre bilder i fri lek og skapende virksomhet. Slik blir fantasien sentral for
det som kan kalles kreativitet (s. 121).
Flyt kan oppleves i ulike kreative aktiviteter, men ikke alle er i stand til det, i følge
Csikszentmihalyi (1990). Elever med lærevansker, som for eksempel oppmerksomhetssvikt,
har ikke samme evne til å oppleve flyt. Deres psykiske energi er for ustabil. Heller ikke en
elev som er konstant bekymret for hvordan andre opplever ham, eller er redd for å gjøre noe
upassende, vil kunne oppleve flyt. Også ekstemt selvsentrerte mennesker vil ha
vanskeligheter med å oppleve flyt. All informasjon blir evaluert og relaterert til personens
ønsker og behov. På en måte er oppmerksomheten for rigid eller for stram.
For å kunne oppleve flyt må man ha utfordringer, og likevel ha muligheten til å oppleve
mestring. Å bevege seg på et ukjent område vil alltid ha en viss risiko. Vi kan komme til å
feile. Å feile har en kraft i seg selv. Blokkeringer kan fjernes, og alt kan snus opp-ned. I
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kristendommen finner man uttrykket felix culpa, som oversatt betyr det heldige fallet. Det
arbeidet som møter oss med mest motstand, er ofte det man kalle de store vekstflatene (the
growing edges). Nachmanovich (1990), McNiff (2004) og Illeris (2004) hevder at motstand
inneholder et sterkt læringspotensiale og gir mulighet til vekst. I det øyeblikket man dropper
sine fordommer og selvhøytidelighet kan det skje noe, i følge Nachmanovitch (1990). McNiff
(2004) beskriver den kunstneriske prosessen som en reise, som tar oss til overaskende og
uventede steder, og man må akseptere at de mest betydningsfulle oppdagelsene ikke kan bli
planlagt på forhånd. Motstand, tvil, til og med irritasjon, kan være en del av den kreative
prosessen, som ofte gjør at noe av det beste arbeidet kan oppstå. Vi må akseptere og tillate
alle å gjøre feil, som en del av en prosess. Illeris (2004) påpeker at motstand generelt
inneholder et sterkt læringspotensiale, spesielt for transformativ læring. Muligheten til å lære
noe nytt er der, når noe ikke aksepteres. Og de største skritt forover i menneskehetens og
samfunnets utvikling har funnet sted når man ikke aksepterte en gitt sannhet om å gjøre eller
forstå noe på en bestemt måte. I hverdagen er motstand alltid en viktig kilde til læring. Det må
virke ubeleilig og irriterende, ikke minst for lærere. Idag bør læreren kunne takle, til og med
oppfordre til mental motstand, uavhengighet og ansvar. Kreativitet vil kunne utvikles på
denne måten.
Dewey hevder, at erfaring har både en aktiv side, der man gjør erfaringer med å
eksperimentere, men det har også en passiv side, der man blir utsatt for inntrykk.
Oppsummert kan man si, at i erfaringssituasjonen, er det en relasjon mellom kunst som
produksjon på ene siden og persepsjon og verdsetting som nytelse, på den andre siden.
(Dewey i Dagsland, 2013, s. 56).

2.5 Sansenes betydning
The senses
are truly amazing extensions
of the physical body.
Through vision
we touch the sun and the stars.
Martin Jay i Bacci og Melcher s.590
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Sansene er en viktig kilde til kunnskap om objekter og hendelser i verden. De gir oss innsikt i
våre private sansefornemmelser og følelser. Hver sans er unik i forhold til subjektive følelser,
og ved å betrakte den strømmen av informasjon som vi mottar, samhandler likevel hver sans
med andre for å kunne skape erfaringer som ikke ville kunne oppfattes ved bare én enkel sans.
Våre sansefornemmelser reflekterer vår personlige historie, vår kultur og måten hjernen vår
har lært å kombinere disse sanseimpulsene på.
Sitatet ovenfor, tenker jeg, beskriver hvordan sansene kan oppleves som en forlengelse av
kroppen. Alle sanseopplevelser er måter å berøre verden på, og derfor fundamentalt forbundet
med taktilitet. Vi berører verden med øynene, ørene, nesen og tungen. Steward (i Bacci og
Melcher, 2011) hevder at faktisk, også Aristoteles, beskrev smak og syn som former for
berøring.
Ved å åpne seg for omgivelsene sine, gjennom sine sanser får man selvbevissthet. Vårt
sjeleliv er avhengig av sanseinntrykk. Aeppli (2003) beskriver hvordan mørke kan fremkalle
frykt, vår følelse kan våkne til liv ved duften av en rose. Et sanseinntrykk kan også skremme
oss og gjøre oss bleke (s. 9). Sanseinntrykk griper inn i blodsirkulasjonen og åndedrettet.
Sanseinntrykk er en form for fin og subtil ernæring. Det er formkrefter som gir impulser til
vår organisme via sanseinntrykk. Vi må anerkjenne at sanseinntrykk og sanseprosesser kan
være av betydning for organismens sunnhet og vedlikehold. Dette skriver Steiner om sansene:
Vi har våre sanser for å iaktta verden, for å berike vårt vesens kjerne gjennom
dem, og omskape denne kjerne til en høyere fullkommenhet. Mennesket er blitt til
det sansevesen det er her i den fysiske verden for å kunne berike sitt indre
gjennom hva det opptar fra de fysiske sanser lukt, smak, syn, osv. Alt dette blir
bearbeidet i mennesket som en del av det selv, slik at mennesket behersker det og
kan benytte det til videreutviklingen av hele kosmos. (Steiner i Aeppli, 2003, s.
10)

Dette forteller mye om sanseorganismens betydning for mennesket. Den kommer i kontakt
med verden. Vi ser et tre. Tenkningen blir stimulert og danner et motstykke til iakttagelsen av
begrepet tre. Når dyret ser noe, tenker allerede øyet, i følge Aeppli. I motsetning til dyr ser
mennesket med øyet og tenker med hjernen (s. 13). Når vi iakttar noe er flere sanser aktive og
tenkningen har en syntetiserende virksomhet. Sanseiakttagelsen heller over til vilje- og
følelsessiden. Det kunne vært interessant å gå i dybden for å se på hvordan synet på sansene
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har utviklet seg opp gjennom tidene. Istedet velger jeg å se på hvordan man betrakter sansene
idag. Jeg har ingen mulighet til å gå dypt inn i sansene. Det er et alt for stort og omfattende
tema.
Det råder uenighet om hvordan man skal klassifisere sansene, og det er forskjellige måter å
definere og klassifisere sansene på. Psykologen Gibson (i Bacci og Melcher, 2011)
identifiserer fem sansesystemer i stedet for fem uavhengige og isolerte enheter. De er som
følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Visual system
Auditory system
The taste-smell system
The basic orienting system
The haptic system

Tradisjonelt regner man med fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og berøring (Moen, 1997,
s.12). Aeppli (2003), Soesman (2008), Mandrou (i Bacci og Melcher, 2011) refererer til
Rudolf Steiner, og viser til at Steiner beskriver hele tolv sanser som kan klassifiseres i tre
grupper, og er som følgende: de lavere sanser, midtre sanser, og høyere sanser. De lavere
sanser er: livs-, berørings-, bevegelses- og ballansesansen. De midtre sanser er syn, lukt,
smak- og varmesans. De høyere sanser er hørsels-, språksans, tankesans- og jegsans.
To make the notion and categorization of the seven senses even more ambiguous,
we need to be reminded that the philosophy of Rudolf Steiner argues that we
actually utilize no less than twelve senses. The twelve senses identified by
Steinerian antropology and spiritual psychology are: touch, life-sense, selfmovement sense, balance, smell, taste, vision, temperature sense, hearing,
language sense, conceptual sense, and ego sense (Soesman i Pallasmae, Bacci og
Melcher, 2011, s. 590).

I følge Connor (i Bacci og Melcher, 2011) er Rudolf Steiners jeg-sans relatert til den
middelalderske sjette sansen, the sense of selfhood, gjennom denne sansen anerkjenner selvet
seg som en egen enhet i middelaldersk tenkning. Andre vil beskrive jeg-sansen annerledes, i
det den beskrives som sense of the other ego, altså å sanse den andre som et jeg-vesen som
meg selv. Vi oppfatter den ytre verden gjennom våre sanser. Steiner beskriver ikke bare fem,
men hele tolv sanser, alle er forbundet med systemer kalt the threefoldness: vår tenkning, vår
følelse og vår vilje. Aeppli (2003) refererer til Steiner: ”Vårt sjeleliv beveger seg i kretsen av
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de tolv sanser slik som solen benveger seg i kretsen av de tolv stjernebilder” (Aeppli, 2003,
s.9).
Bacci (2013) nevner at i vår tid er det mange arkitekter, Tadao Ando, Peter Zumthor, Steven
Hall, Rick Joy, Tod Williams og Billie Tsien med flere, som er opptatt av at arkitektur skal
appellere til flere sanser. I følge Bacci og Melcher (2011) er det opplagt at erfaringer med og
kvaliteter ved arkitektur ikke kan bli beskrevet bare av våre fem sansesystemer. I tillegg til
disse fem sansesystemene involverer erfaringer med å oppleve arkitektur; følelsen av tyngde
og letthet, møtet mellom retninger som det horisontale og det vertikale, bevegelse og
ballansesans for å oppleve sentrering, sentrum og fokus, spenning og avslappethet, tid og
tidsforløp, minne og assosiasjoner. God arkitektur vekker og retter seg mot vår eksistensielle
sans. Fenomenet arkitektur finner ikke sted i en abstrakt verden. Den opptar oss og blir møtt
og målt først og fremst ved det som man kan kalle livssansen (our very sense of being). (s.
590). Våre	
  sanseorganer	
  og	
  erfaringer	
  hjelper	
  mennesker	
  til	
  å	
  ha	
  en	
  sterk	
  følelse	
  for	
  rom	
  
og	
  romlige	
  kvaliteter. Gjennom huden møtes og berøres verden og kroppen. Huden er deres
felles grense, en form for felles berøring. Mange av disse tankene kan vel også gjelde for en
opplevelse av et uterom?
Det er viktig å rette oppmerksomheten mot utviklingen av sansene i en fagdidaktisk
sammenheng når kunst skal være utgangspunkt eller inspirasjonskilde for elevenes skapende
arbeid

2.5.1 Om hånden og berøringssansen
Humans became intelligent creatures,
because of their hands.
Anaxagoras (-500-428 f.kr.)

Hånden er den legemsdelen, som kan foreta de mest varierte og viljestyrte bevegelser, hevder
Sennett (2009). Håndens mangfoldige måter å gripe på og fornemmelsen av berøring,
påvirker vår tenkning. Forbindelsen mellom hånd og hode er meget interessant. Mennesket
bruker hendene til å lære og utforske verden med. Sjimpansen kan også bruke hendene sine
temmelig avansert. Den lager redskaper på samme måte som mennesket, men sjimpansen kan
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ikke reflektere over redskapene, mener forskerne. For å kunne ta et fast grep om en gjenstand
trenger man tommelfinger. Apens tommelfinger er ikke fullt så utviklet som hos mennesket,
fordi den er kortere og mindre bevegelig. Å gripe om noe er en beslutning.
Sigman (2012) viser til hendenes bruk av verktøy. Det kan oppleves, som om noe er vokst ut
fra hånden. Den mystiske følelsen kommer fra noe i nervesystemet. La meg forklare dette mer
inngående: Det foregår en utstrekning av konsentrasjonen. Kroppen får på en måte kontakt
med objekteter i den ytre verden. Michael Polanyi (1996) kaller det fokal bevissthet. Man må
dvele over, i øyeblikket hvor man er i tingen.
Alle, foreldre og lærere, som vil lære barn og unge noe, gå for hendene (head for the hands),
mener Wilson (1998, s. 296). Japanerne har uttrykket å tenke gjennom hendene sine (te de
kangaeru). Ingen tviler på meningen med dette uttrykket. (Dormer, 1994, s. 4). Å utføre godt
håndverk beskriver Wilson slik:
When personal discovery and desire prompts anybody to do something well by
their hands, an extremely complicated process is initiated that endows work with a
powerful emotional charge. People are changed significantly and irreversibly, it
seems, when movement, thought and feeling fuse during the active long-term
pursuit of personal goals (Wilson, 1998, s. 9).

Wilson beskriver i sitatet hvordan utførelsen av håndverk er en komplisert prosess som kan
være sterkt følelsesladet. Sennett (2009), Wilson (1998), Jolly (2010) og Sigman (2012)
beskriver hvordan hånden er utløseren av kognitiv utvikling i et hvert individ. Utviklingen av
nervesystemet skjer gjennom motorisk og sansemotorisk bevegelse. Barn trenger erfaring
med tredimensjonale gjenstander.
Biolog og psykolog Sigman viser til nyere forskningsfunn som påpeker at praktisk håndverk
utvikler genererelle evner. Kompetansen er overførbar i vid forstand. Av dem som arbeider
med utdanning er det få som har forstått dette. En læreplan som er basert på praktiske
ferdigheter dyrker presist de kognitive og fysiske erfaringene som er nødvendig for full
intellektuell utvikling. Stadig mere tid blir brukt på IKT. Forskere tror at i overgangen mot en
digital fremtid er det viktig at også taktile tredimensjonale erfaringer blir opprettholdt.
Persepsjonspsykolog Katz (i Driscoll i Bacci og Melcher, 2011, s.109) hevder at berøring,
som sans, kan operere hvor som helst mellom det subjektive og det objektive. Subjektiv betyr
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at persepsjonsprosesser farger persepsjonen. Objektiv betyr at persepsjonen ser ut til å være
uavhengig av sanseprosesser. Å se kan være for flyktig, og for lite til å skape gjenkjennelige
påvisbare sansefornemmelser. Dette kan gjøre objektet uavhengig av oss og fra vår
oppfattelse av det. Berøring, derimot, hevder Katz, skaper et mer subjektivt inntrykk. ”Touch
is reciprocal, a two-way exchange. Every time I touch, I am also touched” (s. 109). Når vi
berører noe, kan vi oppleve det subjektive aspektet, eller det objektive aspektet, vi kan bevege
oss hvor som helst på linjen mellom de to (Se også Merleau-Ponty, kap. 2.4). Ved å gå videre
å se på Katz beskrivelse av det objektive og det subjektive, både syn og berøring (den taktile
sans) gir oss et objekts objektive kvaliteter, slik som form, rom, tekstur, temperatur, masse,
vekt, og materiale, preget i varierende grad av vår reaksjon, som for eksempel
sansefornemmelser, emosjoner, minner, assosiasjoner og forestillinger. Å berøre gir flere
sanselige feedback. Det bringer oss tilbake til oss selv, og minner oss om at vi er kropper som
erfarer andre kropper, og som selv erfarer andre selv (s. 109).
Driscoll (i Bacci og Melcher, 2011) hevder at berøring har en intensjonalitet som ikke synet
har; vi må nemlig rekke ut hånden for å kunne berøre. Å berøre gir oss en direkte og intim
erfaring av et kunstverk. Det skjærer gjennom fysisk og psykologisk distanse og avvæpner vår
oppfatning, som mange mennesker har, at de ikke vet nok om kunst for å kunne nyte den.
”Touching grounds the aesthetic experience in the body- in the muscle and bone, gut and
heart. Touching is the body asking questions and finding answers” (s. 110-s. 111).
Estetisk berøring er ikke en blodløs, intellektuell øvelse, men en sanselig kunnskap, som
kropp og sinn opplever. Det gir oss en direkte vei til hjertet, og vårt indre. Kroppsbevegelser i
seg selv, i tillegg til deres evne til å formidle form, tekstur, rom, og vekt, bærer estetiske og
emosjonelle meninger, assosiasjoner og minner.
Driscoll (2011) påpeker at når vi berører rommet, blir det heller følbart enn tomt. Hånden som
beveger seg, eller kroppens erfaringer når den beveger seg i rommet, skaper kinestetiske
sansefornemmelser, selv om det er ingen kontakt med overflaten (s. 112).
Her er et eksempel fra Driscoll (Bacci og Melcher, 2011): “Når jeg berører en av David
Smiths veltede og stablede metallkuber”, beskriver en kvinne det slik: “er jeg mer tiltrukket
av rommene mellom kubene enn av selve kubene”. Disse rommene kan være negativ for
øynene hennes, men positiv for hånden hennes. Hun finner rommene interessante i deres
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størrelser og former. De passer til hånden hennes. Den visuelle kategorien av positiv og
negativ form viser seg å være mindre brukelig når det kommer til det haptiske4.
Berøring kan fremkalle en følelse av sårbarhet, av fare, av intimitet og nærhet. Det kan
fremkalle minner fra barndommen og sette igang lek, fordi som barn erfarer vi verden
gjennom berøring og bevegelse. Etterhvert som vi vokser opp, blir vi bevisst, at utforskende
berøring blir sosialt beskrevet, og ofte begrenset til sex, noe som gjør det lett å blande
sammen det sanselige med det seksuelle. Det ubevisste gjør den haptiske erfaringen av kunst
til spesielt kraftfull. Legg til tabuet som det er å ta på kunst, og du har potensialet til et høyt
ladet møte. Noe dypt og ubevisst strømmer gjennom den mest overfladiske berøringen (s.
113). Den haptiske erfaringen kan berike og forsterke den visuelle persepsjonen. Jeg har i
dette underkapitlet beskrevet berøringssansen først og fremst knyttet til hånden, men vi kan ha
en sterk opplevelse av å gå barføtt på jorden eller sitte på bakken.
Å lese og skrive har vært mer verdsatt enn kroppslige ferdigheter, vil enkelte hevde. Også
sanser som lukt, smak og berøring har hatt mindre verdi, selv om vi bruker alle våre sanser
samtidig for å motta og skape mening. Uansett vridningen mot et mer kroppslig fokus i
forskningen viser til nye problemer. Å sette de kroppslige sanser øverst i sansehierarkiet, fører
nødvendigvis ikke til et bedre kunnskapssyn eller til større rettferdighet enn det gamle. Vi må
spørre oss selv, hevder Korsmeyer: Hvilke gleder og kunnskaper kan vi få fra ulike
sanseerfaringer? (i Bacci & Melcher, 2011, s. 244)
Hva betyr dette for undervisning av kunstfag i skolen?
Paulsen (i Dagsland, 2013) hevder at skolen i større grad må stimulere til direkte
sanseerfaring; observere, se, høre, lytte, berøre og få så mange inntrykk som mulig for at
elevene skal kunne gi uttrykk til noe. Dette synet støttes også av Vygotsky (i Dagsland, 2013)
som hevder at fantasiens skapende aktiviteter er avhengig av rikdom og mangfold i
menneskets tidligere erfaringer.

4

Haptisk: i kunstvitenskapelig sammenheng; det som kan fattes med følesansen. Skulptur er en haptisk kunstart, musikk

ikke.
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2.6

Oppsummering

I dette kapitlet har jeg lagt vekt på teori som på forskjellig måte omhandler landart som
kunstart, relasjonen kunst og natur, sted og rom, begrepet erfaring, kunstnerisk erfaring,
estetikk, sansning og betydningen av å bruke hendene.
Van Boeckel (2013), Næss (i Haukeland, 2008), Sigman (2012), Sørstuen (2013) og
Østergaard (2013) hevder at å forbinde seg til naturen er av grunnleggende verdi. Å arbeide
med landart kan være en måte å knytte et sterkere bånd mellom kunst og natur, og i følge
Sørstuen (2011), vil det styrke vår tilhørighet til jorden gjennom utvikling av en mer følsom
og estetisk persepsjonsevne. Sanseopplevelser og erfaringer som er knyttet til naturen, vil
kunne bli registrert av hjernen og føyd inn i rekken av andre erfaringer. Næss (i Borge, 2010),
hevder at i naturen kan vi kjenne igjen noe av oss selv i det levende. Selv små doser med
natur, frisk luft og fysisk aktivitet virker inn på mental helse, påpeker Sigman (2012).
Ethvert sted har sine estetiske kvaliteter og kunstnerisk arbeid i naturen kan åpne oss, slik at
vi kan se det hverdagslige på en ny måte. En type tilnærming kan være, for eksempel, visuell
observasjon, taktile opplevelser eller arbeid med symboler.
Ute vil det vil kunne oppstå en annen form for kommunikasjon og erfaring, konstaterer Jordet
(2007). Ute vil man få en ennen erfaring av sted/rom, og i følge Tuan (1977) er et sted erfart
som det å ha rom å bevege seg i. Rom, derimot, gir oss frihet. Ved å definere et steds
utstrekning kan det gi oss trygghet. Ethvert arbeid med landart vil være forbundet med et sted,
og det vil kunne være som scenografien i et kunstverk. Ofte vil man bruke materialer som er
stedstypiske. Gjennom et landartprosjekt kan man få direkte erfaringer med mennesker,
objekter og fenomener (førstehåndserfaringer). Et sted har både utstrekning og identitet,
hevder Relph (1976). Å føle tilhørighet til et sted er grunnleggende for oss som mennesker.
Kritikere av Relph som Massey, Peet og Creswell stiller spørsmålet: Hva med en global
følelse av begrepet sted (global sense of place)?
Hver erfaring er et resultat av en samhandling mellom et levende vesen og et aspekt ved
verden som man lever i. Sartre beskriver forholdet mellom mennesker som en dialektikk
mellom det å være subjekt eller objekt for den andre, mens Merlau-Ponty (1994) derimot,
fremhever “det indre bånd”, de uklare grenser mellom meg og den andre, og at
“sameksistens” er en åpen, kommunikativ situasjon.
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Merleau-Ponty er opptatt av kroppslighet og erfaringer der subjektet ikke er adskilt fra
subjektet. Jokela (1962), Reed (1996), Rodaway (1994) hevder at det nettopp er kroppslighet ,
spesielt i relasjonen mellom arbeid og det estetiske, som kan gi kunsten en ny retning.
Dewey (1934) beskriver den tosidige prosessen som en kunstnerisk erfaring kan være. Å
erfare er som å puste i en rytme. Det skjer en inn- og utånding. De ulike fasene er intimt
forbundet med hverandre. Erfaring er noe mer enn å se, konstaterer Eisner (2002), fordi
mange visuelle kunstarbeider begynner med synet, og erfaringen kan raskt gjøres om til ikkevisuelle former for erfaring, og vi kan ha taktile erfaringer ved å bare se på visuell form.
Dewey (1934) konstaterer at det er en form for relasjon mellom det som er gjort, og det som
er ugjort. En estetisk erfaring er en før-kognitiv, sanselig erfaring. Med andre ord en det en
innsikt som åpnes opp for gjennom sanseiakttakelse (Østergaard, 2013)
En kunstner er følsom ovenfor de ulike kvalitetene ved ting som omgir oss. Vi berører, føler,
like mye som vi ser, lytter og hører. Øyet ser og rapporterer konsekvensen av hva som blir
gjort. På grunn av denne intime forbindelsen er det en nær forbindelse mellom handling og
persepsjon. Men estetiske kvaliteter er ikke bare tilknyttet kunsterfaringer. Poenget er at
erfaringen kjennetegnes ved at den avsluttes, ikke som avbrudd, men heller som en
fullbyrdelse av noe. En slik erfaring er for Dewey (1934) både en helhet (whole) og en enhet
(unity).
Noen ganger vil den kunstneriske erfaringen være autotelisk, og personer vil kunne ha en
opplevelse av flyt (flow). Aktøren flyter med sin egen rytme, hevder Czikszentmihalyi (1990).
Der vil alltid være en viss risiko for å feile, påpeker Nachmanovitch (1990), men det er her du
finner de store vekstflatene. (the growing edges). Det er viktig med motstand, tvil, til og med
irritasjon i en kunstnerisk prosess. Illeris (2004) påpeker at motstand som erfaring er noe vi
opplever. Det fins en aktiv side, der erfaringer gjøres, og en passiv side, der vi blir utsatt for
inntrykk. Dette beskriver en relasjon mellom kunst som produksjon på den siden og
persepsjon på den andre siden. (Dewey i Dagsland 2013)
Dewey (1934) beskriver den estetiske erfaringens rolle i læreprosessen, og hevder at uten
noen form for gjenskapelse, vil ikke verket kunne oppfattes som et kunstverk. Eisner (2002)
kaller denne organiseringen dynamisk, fordi det er en begynnelse, utvikling og fullførelse. En
estetisk erfaring er før-kognitiv og sanselig. Estetikk handler om perfeksjonering av
persepsjonen, ikke persepsjon av perfeksjoneringen eller skjønnheten. Vi berører og føler, like
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mye som vi ser, lytter og hører. Denne vitale forbindelsen eksisterer ikke, hvis bare hånden og
øyet er engasjert. Begge er organer for hele vårt levende vesen. Estetiske erfaringer er ikke
bare knyttet til kunst, men også hverdagsopplevelser kan være estetiske.
Når du arbeider med kunst, har du et ønske om å berøre andre, og selv bli berørt.
Sansene er en viktig kilde til kunnskap om objekter og hendelser i verden. De gir oss også
innsikt i våre private sansefornemmelser og følelser. Hver sans er unik i forhold til subjektive
følelser, og ved å betrakte den strømmen av informasjon som vi mottar, samhandler likevel
hver sans med andre for å kunne produsere erfaringer som ikke kan oppfattes ved bare en
enkel sans. Våre sansefornemmelser reflekterer vår personlige historie, kultur og måten
hjernen vår har lært å kombinere disse sanseimpulsene på.
Aeppli (2003), Soesman (2008), Mandrou (i Bacci og Melcher, 2011) refererer til Rudolf
Steiner som opererer med tolv sanser og de er som følgende: de lavere sanser, midtre sanser,
og høyere sanser. De lavere sanser er: livs-, berørings-, bevegelses- og ballansesansen. De
midtre sanser er syn, lukt, smak- og varmesans. De høyere sanser er hørsel, språksans,
tankesans og jeg-sans. Det er viktig å rette oppmerksomheten mot utviklingen av sansene i en
fagdidaktisk sammenheng når kunst skal være utgangspunkt eller inspirasjonskilde for
elevenes skapende arbeid.
Sennett (2009), Wilson (1998), Jolly (2010) og Sigman (2012) beskriver hvordan hånden er
utløser av kognitiv utvikling i et hvert individ. Utviklingen av nervesystemet skjer gjennom
motorikk og sansemotorisk bevegelse. Barn og unge trenger erfaringer med håndtering av
tredimensjonale gjenstander. Når mennesket bruker verktøy, skjer det en utstrekning av
konsentrasjonen. Kroppen får på en måte kontakt med objektet i den ytre verden. Filosofen
Merleau-Ponty vil beskrive det som væren om en ting og Michael Polanyi kaller det fokal
bevissthet. Man må dvele i øyeblikket hvor man er i tingen.
Rosalyn Driscoll (i Bacci og Melcher, 2011) hevder at berøring har en intensjonalitet som
ikke synet har; vi må nemlig rekke ut hånden for å kunne berøre. Estetisk berøring er ikke en
intellektuell øvelse, men en sanselig kunnskap som gir oss en direkte vei til vårt indre. Vi må
spørre oss selv, hevder Korsmeyer: Hvilke gleder og hvilken kunnskap kan vi få fra ulike
sanseerfaringer? (i Bacci og Melcher, 2011) Jeg har beskrevet de teoretiske perspektivene,
som danner rammen for analysen av mine funn. Nå følger metodedelen i oppgaven.
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3. Metode
It occurs to me that a very few words can represent a thousands pictures,
can represent unobservable feelings,
can reveal tomorows hopes and yesterdays fears
which shapes todays accions
(Simon, 2009, s. 4).

3.1 Et kvalitativt forskningsprosjekt
Målet med denne studien er å forstå hvordan ungdom erfarer sin deltakelse i et
landartprosjekt. Prosjektet ble gjennomført i en design- og håndverksklasse på en yrkesfaglig
skole, der jeg selv er faglærer og kontaktlærer. I dette kapitlet vil jeg redegjøre for
utformingen av dette kvalitative forskningsprosjektet med hensyn til valg av metode. Jeg vil
beskrive og begrunne mine valg, primært hvorfor jeg har valgt en fenomenologisk tilnærming.
Undersøkelsens hensikt er å løfte frem elevperspektivet i et landartprosjekt, og på den måten
kunne utvikle fagdidaktisk kunnskap knyttet til design- og håndverksfaget.
Metoden ble valgt for å kunne utforske elevenes kreative erfaringer gjennom en idémyldringseller en inspirasjonsfase, gjennom sanseøvelser, tilblivelsen av landartobjekter laget av
stedsspesifikke naturmaterialer på et bestemt sted. Jeg samlet informasjon, analyserte det
innsamlede empiriske materialet fra samtaler og intervjuer, observasjoner, skriftlige tekster,
artefakter og tegninger. Dette empiriske materialet som består både av muntlig og skriftlig
språk, observasjoner av handlinger, har en mening som jeg tolket for å kunne utvikle
kunnskap. Dette er kjennetegnet på kvalitativ forskning. I dette kapitlet, kapittel 3 metode,
redegjør jeg for hvilke valg og vurderinger som er gjort i forbindelse med landartprosjektet.
Forskningsspørsmålet er formulert slik:
Hva er elevers erfaringer med å delta i et landartprosjekt?
På bakgrunn av denne problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ metodisk tilnærming.
Denne metoden kan bygge på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring
(fenomenologi). Kvalitativ forskning gir oss informasjon uttrykt i ord som beskrivelser,
fortellinger, meninger eller følelser. Som i all annen kvalitativ forskning er det emiske
perspektivet viktig, fordi det innebærer å forstå deltakernes perspektiv. Det emiske
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perspektivet refererer til kulturell virkelighet slik den erfares og beskrives av medlemmer av
et bestemt samfunn. Begrepet benyttes i antropologien for å skille virkelighetsforståelsen til
gruppen en studerer fra forskerens analytiske perspektiv som kalles for etisk perspektiv. I mitt
landartprosjekt var elevene i fokus, som deltakere i både små og store grupper, samt som
enkeltindivider.

3.2 Fenomenologisk tilnærming
Den metodologiske tilnærmingen til prosjektet var fenomenologisk, fordi målet med denne
undersøkelsen var å belyse elevers subtile erfaringer med et landartprosjekt som elevene
uttrykte muntlig gjennom samtaler og intervjuer, gjennom tegninger og notater, og selve
arbeidet med landart. Med andre ord var min tilnærming første og andre person gjennom
intervjuer.
I følge Giorgi (2006) er fenomenologisk metode orientert omkring oppdagelse (discoveryoriented). Jeg forsøkte å ha en holdning som var åpen, undrende og sansevár til det som kom
meg i møte og åpen nok til å tillate at uventede meninger fremkom. Jeg valgte derfor en
hermeneutisk fenomenologisk tilnærming kombinert med livsverden og fenomenologi, fordi
jeg ønsket å få tak i elevenes erfaringer og opplevelsesdimensjon ved det erfarte. Det første
kan forklares slik: Hvordan kan vi fortelle erfaringen (how can we narrate the experience).
Slik forklarer Giorgi (2006) det: “one has to bracket past knowledge and all other theoretical
knowledge, not based on direct intuituion, regardless of it`s source, so that full attention can
be given to the instance of the phenomenon” (s. 355).
Denne reduksjonen (epoché) betyr å holde tilbake min egen tro, følelser og handlinger på en
slik måte at jeg som forsker, kan observere og evaluere påvirkningen på informantene, slik at
jeg kan få tak i fenomenet. Jeg må forsøke og gjennomtrenge meningen med det som elevene
sier og gjør i det daglige livet slik at forståelse kan fremkomme. Van Manen (1997) beskriver
fenomenologisk tilnærming slik: “Trying to penetrate layers of meaning of the concrete by
tilling and turning the soil of daily existence” (s. 119). Merriam (2002) beskriver det på denne
måten: mening som mennesker har konstruert om deres verden og deres erfaringer. (the
meaning people have constructed about their world and their experiences (s.3). Elevene var
medforskere på dette prosjektet, fordi dette gjenspeiler informantenes rolle i en
fenomenologisk undersøkelse. Jeg ønsker å formidle deres erfaringer gjennom en fortolkning
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av hva de sier og hva de gjør, og finne ut hvordan de opplever og forstår sin deltakelse i et
landartprosjekt.

3.2.1 Begrepet livsverden

Begrepet livsverden, (life world), som filosofen Husserl introduserte, blir i kvalitativ
forskning, benyttet for å belyse personers opplevelsesdimensjon, og dette begrepet omfatter
personers opplevelse av sin hverdag, og hvordan de forholder seg til disse opplevelsene. I
følge Duesund (2003) er en livsverden ”den konkrete, erfarbare virkeligheten mennesker lever
sine liv i” (s. 25). Slik jeg forstår begrepet kan jeg bruke det for å få kunnskap om elevenes
erfaringer.
Mitt mål med denne oppgaven er å belyse hvordan elevene erfarer og forholder seg til den
livsverden de befinner seg i, når de arbeider med landart. Det å være i kontakt med verden
innebærer å handle i forhold til den, og ved å handle blir vi til for oss selv og andre. Dette er
sentralt i fenomenologien. Derfor knytter jeg filosofien til virkeligheten, hverdagen som vi
lever i. For meg tilsvarer det skolehverdagen med elevene i dette landartprosjektet.
Van Manen (1997) hevder at mennesker best forståes gjennom deres livsverden. Hvordan
erfares livsverden? På en måte er den allerede der, og på den andre siden tar vi del i å forme
og skape den. Med andre ord, verden er gitt oss, og aktivt konstituert av oss. Ved å reflektere
over det fenomenologisk, gies muligheten til en individuell og kollektiv selvforståelse og
reflekterende praksis. Er ikke enhver erfaring unik? spør van Manen. Vi bruker de samme
ordene og det samme språket for å beskrive våre erfaringer. Men hva beskriver språket? Er
språket vårt uegnet til å beskrive erfaring? Ord kan ikke beskrive rikdommen og det unike ved
vår private verden. Samtidig er det bare gjennom språket, at vi kan artikulere erfaring, både
andres erfaring og vår egen erfaring. Et annet svar er at språk skaper og beskriver en
intersubjektiv livsverden. Ved å lære et språk lærer vi å leve i kollektive riker av mening.
I forskningsprosjektet mitt fikk jeg tilgang til skriftlig språk, men først og fremst muntlig
språk, produsert av elevene. Jeg fikk innblikk i deres livsverden gjennom både intervjuer,
samtaler og observasjon. Ved å bruke disse metodene fikk jeg tilgang til elevenes erfaringer.
Intervjuene ble tatt opp, transkribert og analysert, samt muntlig tale fra samtaler som jeg
husker, har jeg notert i loggboken min eller filmet. Noen få samtaler er filmet, men de har jeg
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ikke transkribert og analysert. Sitater fra intervjuene og noen av samtalene er gjengitt i
kapittel fire.
3.2.2 Hermeneutisk metode

Ordet hermenutike kommer av gresk og betyr å fortolke eller tolke (Gulddal og Møller, 1999).
Det innebærer både teksttolkning, tolkning og forståelse av menneskelig samhandling. Den
hermeneutiske metode krever at man er reflekterende, innsiktsfull, følsom ovenfor språk,
konstant åpen for erfaring, påpeker van Manen (1997).
Det vil alltid være en sammenheng mellom de spørsmålene som stilles og de svarene som
fremkommer. Mine spørsmål i intervjuguiden er påvirket av litteraturen som jeg har lest. Jeg
forholder meg til fortolkning og forståelse av elevenes handlinger, uttalelser og tekster. Det
vil si at i mitt tilfelle forsøker jeg å skape mening ved å fortolke det elevene uttrykker
gjennom intervjuene og samtalene. Hermeneutikkens felt kan utvides til å gjelde meningsfulle
fenomener som intenderte uttrykk, altså laget med hensikt som skulpturer, også
landartobjekter.
Et fenomenologisk utgangspunkt er å forske, å etterspørre den måten vi erfarer verden på, å
vite noe om verden som vi bebor. Hva er erfaringen? Fenomenologisk refleksjon er ikke
introspeksjon, men heller en form for retrospeksjon. Å reflektere over levd erfaring (lived
experience) er, ifølge van Manen (1997), alltid å hente frem en erindring; det er refleksjon
over noe man har gjennomgått (s. 10). Gjennom å reflektere over sine erfaringer med et
landartprosjekt oppstod en form for retrospeksjon hos elevene.
Vi vet ting gjennom kroppene våre, gjennom våre relasjoner med andre mennesker og
gjennom interaksjon med objekter i vår verden. Når ting kan gjøres gjenkjennelige, lykkes vi
med fenomenologisk tenkning. Gudmundsdottir forklarer det slik: “Som forsker skal du gjøre
det usynlige synlig, problematisere det og beskrive det slik at det kan reflekteres over, tolkes
og forstås, og dermed bidra til utvikling av praksis” (i Dagsland, 2013, s. 100).
Ord kan skape noe; begreper, innsikt, følelser (levd erfaring). Språket er et kognitivt apparat.
Det vi forsøker på i fenomenet forskning er å vekke forståelsen gjennom språket, gjennom for
eksempel loggnotater og intervjuer. Den hermeneutiske forskningsprosessen er aktuell hele
tiden, der alt blir plukket fra hverandre for å skape nye helheter. Den hermeneutiske sirkel
viser til et viktig fortolkningsprinsipp, påpeker Tornquist (2003), som forenklet sagt betyr at
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vi forstår ”delene ut fra helheten og helheten ut fra delene” (s. 142). Fokuset kan være på
deler eller helheten, der en av og til går tett på, andre ganger har avstand til informantene og
fenomenene. I mitt tilfelle kan dette fokusskiftet for eksempel skje mellom erfaringer
formidlet av enkelteleven, den lille gruppen med elever eller hele elevgruppen. Jeg opplevde
også elever snakke om interessante temaer, og ba de utdype det ved senere individuelle
intervjuer. Som forsker måtte jeg skape mening ved å fortolke det elevene uttrykte gjennom
handlinger og utsagn.

3.3 Valg av informanter
Jeg valgte å gjøre mitt forskningsprosjekt i klassen der jeg er kontaktlærer og faglærer, i 21
timer pr uke i programfagene på vg1 design- og håndverk.
Skolen, der jeg arbeider, er en liten yrkesfaglig videregående skole med fem klasser, blant
annet vg1 design- og håndverk. Formålet med skolen der jeg arbeider, er å gi et videregående
opplæringstilbud til mennesker som av ulike grunner har falt ut av skolesystemet. Jeg har
valgt å ikke fokusere så mye på elevenes problematikk selv om det i noen tilfeller kan ha hatt
en viss betydning for hva eleven fikk utrettet disse prosjektdagene.
På vår skole er det redusert elevtall i klassene. Det utgjør maksimalt tolv elever i klassen, ikke
femten, som er vanlig på yrkesfaglige skoler. Elevene kan ha moderate vansker, det vil si
lettere psykiske problemer, atferdsproblematikk, lese- og skrivevansker, rushistorie eller en
vanskelig livshistorie med for eksempel traumer fra en tid med mobbing. Hver elev er unik
med sin historie. Målet for elevene er at de skal kunne gå mot fulle mål og videre på skole, ut
i lære, mot fagbrev eller i arbeid.
Av i alt femti elever går tolv elever i min klasse. To av elevene tar vg1 over to år, de kjenner
jeg fra før, de andre er nye. Av ulike grunner var tre av elevene ikke på skolen de dagene
landartprosjektet ble gjennomført. Derfor ble antall informanter totalt ni elever. Jeg hadde på
forhånd lite kjennskap til de nye elevene. Jeg visste ikke hvordan elevene ville respondere på
prosjektet.
Alle elevene var deltakere og informanter. Jeg kunne også ha valgt å intervjue assistenten min
som deltok alle dagene. Da ville jeg kanskje ha fått tilgang til andre tanker og erfaringer som
kunne ha bidratt til å belyse prosjektet fra en annen vinkel. Ved å utelukke assistentens
46

perspektiv har jeg, mener jeg, fremhevet elevperspektivet. Det handler om forskning på
fenomener og forhold som angår ungdommenes liv.

3.4 Etiske overveielser
3.4.1 Informert samtykke og anonymisering

Elevene ble informert om hensikten med dette tredagers landartprosjektet. Det ble gjort
muntlig og skriftlig gjennom et skriv. Deltakerne godkjente lydopptak av intervjusamtalene.
Informasjonsskrivet ble sendt hjem til deltakerne under atten år, og foresatte samtykket til at
barna deres deltok som informanter i dette forskningsprosjektet. Lydopptakene av intervjuene
ble slettet, så snart intervjuene var analyserte.
Det er mange etiske utfordringer ved et slikt prosjekt. For eksempel har barn og unge krav på
samme beskyttelse som alle andre, men i tillegg har barn og unge dessuten rett på en særskilt
beskyttelse. Derfor har jeg utelatt navn på elever og skolen, stedsnavn, elevenes kjønn og
alder, slik at deltakerne vil kunne være mest mulig anonymisert i oppgaven min.
Alle elevene ønsket å la seg intervjue, både de over atten, og de under. Elever som er femten
år eller mer, bestemmer selv, dersom de ville la seg intervjue, selv om deres foresatte
samtykker. Elevene var utelukkende positive til intervjuene. Foresatte ga dessuten tillatelse til
at deres barn kunne la seg intervjue. Elevene og deres foresatte ble gjort oppmerksom på
muligheten til å trekke seg ut av prosjektet når som helst, uten å måtte forklare årsaken (se
vedlegg B, samtykkebrev).

3.5 Validitet og reliabilitet
Begrepene validitet og reliabilitet anvendes til å vurdere gyldigheten og påliteligheten ved et
forskningsprosjekt, påpeker Kvale (2007). Han hevder at validitet (gyldighet) i vårt
postmoderne samfunn handler om sosial konstruksjon. Dalen (2004) forklarer det slik:
“Meningskonstruksjonen må sees i relasjon til den aktuelle situasjonen som informantene
befinnner seg i, men også den aktuelle debatten som som foregår i samfunnet rundt det
fenomenet som studeres” hevder Dalen (i Dagsland, 2013, s. 103).
Jeg valgte å gjøre et prosjekt på egen skole, fordi der hadde jeg tilgang, og ikke minst
tillatelse fra skoleledelsen. Det var idéelt, praktisk sett, fordi paralelt med at jeg arbeidet, ville
47

jeg kunne arbeide med masteroppgaven min. En fordel med å forske på egen praksis kan være
at det gir en utholdenhet, fordi en brenner for faget sitt i det miljøet en forsker i.
Å opprettholde distanse og upartiskhet kan være et problem i kvalitative studier, hevder
Repstad (1993). Det kan være problematisk for meg som forsker, fordi når en observerer noen
som en kjenner, er en mer tilbøyelig til å velge side, og en kan miste den akademiske
distansen. Sosialantropologene kaller det å bli en av de innfødte (to go native).
Jeg kunne valgt å observere en annen klasse på en annen skole, men jeg opplevde det som
viktig at det var på min skole at jeg gjennomførte et slikt prosjekt, fordi noe av det jeg ønsket
å finne ut av, var om et slikt et landartprosjekt kan gi tilhørighet til et sted.
Dalen (2004) hevder at vi ikke kan stille samme krav til reliabilitet (gyldighet) i kvalitativ
forskning som i kvantitativ forskning, fordi innsamling og analyse i et kvalitativt
forskningsprosjekt ikke vil kunne etterprøves av andre på samme måte som i et kvantitativt
forskningsprosjekt. ”Sann virkelighet i kvalitative studier handler ikke om søken etter absolutt
sikker kunnskap, påpeker Kvale (2007), men at den kunnskapen som blir produsert, kan sies å
være gyldig for de sosiale fenomener den hevder å representere. Søken etter absolutt og sikker
kunnskap byttes ut med ønske om forsvarlige kunnkapsutsagn” (s 167).
Jeg har beskrevet min rolle under prosjektet, innsamlingen av datamaterialet, metoder og min
analytiske tilnærming. Ved å presentere dette mener jeg at undersøkelsen vil kunne bli så
transparent som mulig og dermed kunne ha både validitet og reliabilitet.

3.6 Metoder for innhenting av data
I det følgende vil jeg beskrive hvilke metoder jeg brukte for å få tilgang til mitt empiriske
materiale. Ved å kombinere individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og observasjoner
kunne jeg sammenholde det elevene uttrykte i ord med handlingene deres.
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Diagram nr. 2: Metoder for å innhente kunnskap om elevenes erfaringer

3.7.1 Fokusgruppeintervjuer

Intervju er en utveksling av synspunkter mellom personer som snakker om et felles tema. Det
kvalitative intervju er godt egnet til å få innsikt i informantenes egne erfaringer, tanker og
følelser. En fokusgruppe består som regel av seks til ti personer og ledes av en moderator, i
følge Chrzanowska (i Kvale, 2009). Jeg var selv moderator, forsøkte å skape en åpen
atmosfære, brakte temaet på banen, igangsatte samtalene gjennom spørsmål, ledet
ordvekslingen uten å være styrende. Slik kunne jeg få frem alle synspunkter om emnet.
Jeg valgte å ha to fokusgruppeintervjuer på et grupperom på skolen før selve landartprosjektet
startet. Klassen var delt i to, en gruppe med de under atten, fem personer, et intervju med de
over atten, fire personer. Temaet for disse første fokusgruppeintervjuene var de unges forhold
til naturen, deres kjennskap til naturomådet ved skolen og deres eventuelle erfaringer med
landartprosjekter. Prosjektdagene hadde jeg klassen samlet i en stor gruppe rundt bålet på
landartområdet og foretok fokusgruppeintervjuer der vi samtalte om erfaringer ved
sanseøvelser. Jeg var selv moderatoren, stilte spørsmålene og ledet ordvekslingen.
I det første fokusgruppeintervjuet hadde jeg en intervjuguide med fem spørsmål om
deltakernes forhold til natur, deres kjennskap til uteområdet til skolen, samt deres eventuelle
tidligere erfaringer med landart. Deltakerne kjente til temaet for prosjektet, men kjente ikke
spørsmålene på forhånd. Det ble svært forskjellig i de to gruppene, en gruppe med de under
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atten, og en med de over atten. Jeg ble positivt overrasket over hva som kom frem i den første
gruppen med elevene over atten år. Og jeg møtte ganske mye motstand i den andre gruppen,
med elever under atten år.

3.6.2 Individuelle intervjuer
To find out what is in and on
someoneelse´s mind
Simon, 2009, s. 43

Individuelle intervjuer er grunnleggende ved en kvalitativ metode. Som forsker ønsker jeg at
intervjuet skal bli så dypt og sant som mulig, med den risikoen at jeg invaderer den andre
personen. På den andre siden ønsker jeg å respektere den andre personen så mye som
overhodet mulig, med den risikoen at jeg får et empirisk materiale som bare skraper
overflaten av informantenes livsverden. Et intervju vil kunne føre deg til kjernespørsmålene
til temaet. Det var viktig for meg å få frem betydningen av elevenes erfaringer med et
landartprosjekt. Ved å intervjue og observere elevene kunne jeg synliggjøre deres stemmer.
Dagen før intervjuene fortalte jeg om forskningsprosjektet. Elevene fikk ikke spørsmålene på
forhånd. Intervjuene var halvåpne. Det vil si, at noen av spørsmålene hadde jeg bestemt på
forhånd, men det var også åpent for å komme med oppfølgingsspørsmål. For å kvalitetssikre
det empiriske materialet forsøkte jeg til tider å få bekreftelse på, at det som jeg hadde hørt var
riktig.
Kombinert med fokusgruppeintervjuer hadde jeg fem individuelle intervjuer, tre intervjuer
umiddelbart etter at vi hadde avsluttet landartprosjektet, og to intervjuer et par måneder
senere, der elevene reflekterte over hva de hadde opplevd under selve landartprosjektet. De tre
første individuelle intervjuene varte i tyve minutter. De to siste intervjuene var med elever
som ønsket å la seg intervjue mer i dybden. Disse intervjuene varte opptil tretti minutter. Jeg
skrev ingen notater under intervjuene, men gjorde lydopptak av intervjuene, fordi jeg ønsket å
være mest mulig til stede i intervjusituasjonen. Temaet for de individuelle intervjuene var
erfaringer med landartprosjektet og refleksjoner omkring hva elevene hadde opplevd i løpet
av disse prosjektdagene. De to siste intervjuene foretok jeg på et senere tidspunkt og disse
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intervjuene gikk mer i dybden og tok for seg erfaringer med inspirasjonsfase, erfaringer med
sanseøvelser og landart.
3.6.3 Observasjon

Jeg gjennomførte deltakende observasjon under landartprosjektet. I følge Repstad (1993), har
observasjon den verdien, at det gir forskeren direkte inntak til sosial interaksjon og sosiale
prosesser der spørreundersøkelser og dokumentanalyser bare kan gi annenhåndsinformasjon.
Den sosiale interaksjonen mellom mennesker, utvekslingen av ord og handlinger, blir av
mange sett på som sosiologiens virkelige kjernetema (Repstad, 1993, s. 22-23). Deltakende
observasjon (close observation) er nær, men likevel ikke for nær. I tillegg til intervjuer kan
observasjon, i følge Grønmoe (2004) gi en dypere forståelse av hva som skjer. Kanskje er det
viktig å se på hva vi gjør fremfor hva vi sier at vi gjør. Jeg foretok en form for deltakende
observasjon og i følge van Manen (1997) betyr det “an attiude of assuming a relation that is as
close as possible while retaining a hermeneutic alertness to situations that allows us to
constantly step back and reflect on the meaning of the situations” (s. 69).
Jeg hjalp to elever i gang med sine landartobjekter ved å hente materialer og delvis hjelpe til
med utformingen av objektene. En av elevene var svært snakkesalig og hadde mye kroppslig
uro. Jeg var tett på han for at de andre elevene ikke skulle forstyrres for mye. Samtidig som
jeg arbeidet spesielt med disse to elevene, kunne jeg observere dem og lytte til samtalene
deres og til tider delta i samtaler. Jeg hadde også et blikk på den store gruppen elever som satt
nærmere bålplassen og arbeidet mer selvstendig med sine kunstverk. Observasjon ble
dessuten foretatt mens elevene gjorde sanseøvelser.
3.6.4 Artefakter

I mitt forskningsprosjekt var artefaktene landart laget på stedet, skisser, tegninger og elevenes
loggbøker, samt elevfoto av egenproduserte artefakter som i vårt tilfelle var landart plassert i
naturen. Loggbøker bidro med utfyllende informasjon. I loggbøkene har elevene skrevet og
tegnet det de sanset.

3.7 Det innsamlede materialet
Jeg vil nå beskrive prosessen når det gjelder innhenting av empirisk materiale, transkribering
og analyse.
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3.7.1 Prosessen

Rent praktisk registrerte jeg intervjuer og samtaler ved hjelp av opptaksfunksjonen på
Iphonen min, og gjorde noen få videoopptak. Samtalene ble gjennomført på skolen eller på
landartområdet. Intervjuene ble gjort som lydopptakved hjelp av min Iphone, transkribert, og
etterhvert analysert. Under transkriberingen valgte jeg stortsett å skrive om dialektord, og
heller bruke et normert språk. Så ble materialet analysert, det vil si lest, Jeg leste så mange
ganger som nødvendig, for så å kunne danne meg en helhetlig opplevelse av materialet.
Dataene ble etter hvert sortert i kategorier.
Under prosjektdagene skrev jeg dagbok, der jeg reflekterte over hendelser og utsagn. I tillegg
ba jeg elevene å skrive og tegne under sanseøvelsene. Hva uttrykte elevene med sine
tegninger og egne ord? Hva var deres erfaringer?

Fra en elevs loggbok
3.7.2 Analysen

Åpen koding henviser her til “analyse, undersøkelse, sammenligning, begrepsliggjøring og
kategorisering av data”, påpeker Strauss og Corbin (i Kvale og Brinkmann, 2009, s. 209). I
prinsippet kan alt kodes, og Gibbs gir følgende eksempler spesifikke handlinger, hendelser,
aktiviteter, strategier, tilstander, betydninger, normer, symboler, deltakernivåer, relasjoner,
betingelser eller rammer, konsekvenser, miljøer, og en kan også, hevder Gibbs, gjøre
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refleksive kodinger som registrerer forskerens rolle i prosessen (Gibbs i Kvale, 2007, s. 209).
Nedenfor viser jeg kategoriene som jeg har valgt å presentere datamaterialet mitt i. I min
analyse hadde jeg fokus på erfaringer, refleksjoner over erfaringer som elevene gjorde seg,
deres handlinger, eller hendelser i løpet av prosjektet. Oppmerksomheten var også på våre
relasjoner. Jeg har valgt å beskrive mine empiriske funn i følgende kategorier:
Erfaringer	
  med	
  natur	
  og	
  kunst	
  gjennom	
  sanser,	
  persepsjon	
  og	
  
kroppslighet	
  
Erfaringer	
  av	
  stedet-‐	
  the	
  place	
  	
  
og	
  rommet	
  -‐	
  the	
  space	
  
Kreative	
  erfaringer	
  

Individuelle	
  og	
  sosiale	
  erfaringer	
  

Emosonelle	
  og	
  kognitive	
  erfaringer	
  

Diagram nr. 3: Kategorier for analysearbeidet.

3.8 Oppsummering
I dette metodekapitlet har jeg redegjort for valg, som jeg har gjort i forskningsprosessen. Jeg
har begrunnet hvorfor jeg har valgt en kvalitativ fenomenologisk (hermeneutisk) metode i
oppgaven min. Jeg ønsket å finne ut: Hva er denne erfaringen med land art for elevene? Hva
består den i? Min pedagogiske interesse var å forstå deres livsverden for å få tak i
opplevelsesdimensjonen. Først og fremst har jeg brukt intervjuer, fokusgruppeintervjuer og
individuelle intervjuer, samt observasjon som metode for å få tak i det empiriske materialet
for å kunne svare på min problemstilling. Hadde jeg valgt andre metoder, ville jeg kanskje ha
fått et annet resultat. Jeg mener å ha valgt den metoden som tjener prosjektet mitt best.
Jeg har nå beskrevet metodisk tilnærming og prosessen fra planlegging, til gjennomføringen
av innsamlingen av mitt empiriske materiale. De teoretiske perspektiver har jeg presentert i
kapittel to, der jeg beskriver hva landart er som kunstart og metode. Videre er erfaring et
viktig fokus, sanseopplevelser, kunstneriske prosesser, opplevelsen av sted og rom, og dette
gir en referanse til datamaterialet mitt. Med de teoretiske perspektivene i tankene, kan jeg
lettere tolke og forstå mine funn. Data som er samlet, presentert og analysert vil bli beskrevet
i neste kapittel.
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4.

Presentasjon av empirisk materiale
Vi bør skape en annen form for kunst nå.
i vår informasjonsalder er ord og språk
noe vi sannelig har nok av.
Å frigjøre kunsten nå
er å lete etter uttrykk
som finnes før språket.
Antony Gormley

I dette kapitlet vil jeg presentere mitt empiriske materiale, funn og analyse. Gjennom sitater
vil jeg belyse hvordan elever i en design- og håndverksklasse på videregående skole erfarer
deres deltakelse i et landartprosjekt. Sitater er skrevet i kursiv slik at det er tydelig hva som er
elevenes utsagn. Jeg har brukt ulike diagrammer for å synliggjøre ulike aspekter ved
prosjektet. I neste kapittel vil jeg foreta en diskusjon, der jeg relaterer litteraturdelen til mine
funn. Den hermeneutiske sirkelen, slik jeg forstår den, er ikke som en sirkel, men mer som en
langsom spiral, jeg samlet elevenes erfaringer som snart kom i kontakt med nye erfaringer,
tanker og opplevelser. Den hermeneutiske sirkelen beskriver en dialog mellom elevenes
gamle og nye erfaringer.
Før jeg går dypere inn i presentasjonen av det empiriske materialet vil jeg gjenta
forskningsspørsmålet mitt:
Hva er elevers erfaringer med deres deltakelse i et landartprosjekt?
For å finne svar må jeg se på deres erfaringer av sansning, persepsjon og den kreative
prosessen knyttet til landartprosjektet. Gruppen var på ni elever og to lærere. Dette innebar
også et møte mellom den enkelte og verden, et møte mellom ulike individer, alle våre
relasjoner på kryss og tvers. Jeg fikk innblikk i individuelle erfaringer, gruppeprosesser og
hvordan elever opplevde møtet med et sted - hva kan det bety for ungdom?
Hensikten var å gjøre erfaringer med en form for utendørsskole. Kunne vi skape et sted som
var vårt gjennom et landartprosjekt som gikk over tre dager? Målet var, blant annet, å se
mulighetene i nærområdet, istedet for å reise langt avgårde for å gjennomføre et slikt prosjekt.
Mitt empiriske materiale bestod av intervjuer, observasjonsnotater, foto, loggbøker med
tegninger og tekst, selve landartobjektene (artefaktene), og gjennom disse vil jeg forsøke å
svare på forskningsspørsmålet mitt. Jeg vil presentere elevenes erfaringer til dette
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landartprosjektet gjennom kategorier presentert i kapittel tre: erfaringer med natur og kunst
gjennom sanser, persepsjon og kroppslighet, erfaringer med stedet (the place) og rommet (the
space), kreative erfaringer, individuelle og sosiale efaringer, emosjonelle og kognitive
erfaringer.
I denne undersøkelsen var rommet et spenningsfelt. Ute endres opplevelsen av rom. Det er
som om rommet åpner seg, og det gir en opplevelse av frihet. Samtidig som man ikke er like
beskyttet som før. Derfor blir det blir viktig å avgrense hva som er vårt sted.
Først vil jeg gi en kort beskrivelse av det nærmeste naturområdet. Skolen er på en øy. Det er
en ganske smal øy, så sjøen er aldri langt borte. Det fins ingen høye fjell, bare knauser, og den
høyeste er på et par hundre meter. Naturen er svært forskjellig på øst-, vest-, nord- og
sørsiden. På østsiden av øyen hvor skolen ligger, er det frodig og lunt, i le for den sure
vestavinden, og her har det fra gamle dager vært tradisjon, at de rike byborgere hadde sine
landeiendommer. Naturen er svært frodig med mange ulike treslag. Her er også mange små
innsjøer.
Først prøvde jeg å oppdage landskapet ved skolen ved å forsøke å se mulighetene som stedet
kunne gi. Her er skog, mye furu, men også andre tresorter. Vi kunne gå ti minutter, så er vi
ved et vann. Her er innbydende viker der vannet trekkes inn. En liten øy er rett ved, og man
kan nesten gå tørrskodd over til den lille øyen, for der er noen berg, og ved å legge noen
trestubber der, kan vi hoppe fra stubbe til stubbe for å komme oss over uten å bli våt, men det
kreves en viss balanse og kroppsbeherskelse for å greie det. Stedet brukes eller har vært brukt
av en institusjon like ved. Det ligger noen kajakker der, og det er laget et ildsted av steiner.

Kort beskrivelse av tredagers prosjekt
Diagrammet nedenfor viser hva landartprosjektet inneholdt: Inspirasjonsvideoer på forhånd
og en “rekognisering” av stedet som en mental forberedelse før vi gikk igang. På
prosjektdagene hadde klassen sanseøvelser, før selve arbeidet med landart begynte.
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LANDARTPROSJEKT	
  

INSPIRASJONSFASE	
  
SANSEØVELSER	
  
LANDART	
  

Diagram nr.4: Landartprosjektet.

Dag 1: Introduksjonsdag. Før selve landartprosjektet intervjuet jeg elevene angående deres
relasjon til naturen og eventuell tidligere erfaring med landart. Så besøkte vi stedet der
prosjektet skulle foregå. Deretter så klassen inspirasjonsvideoer med landart. Til slutt gjorde
gruppen små øvelser knyttet til organisk og geometrisk form.
Dag 2: Først foretok klassen “sentreringsaktiviteter” som sanseøvelser knyttet til hørsel, syn
og berøringssansen. Så begynte vi å arbeide med landartobjektene (artefaktene).
Dag 3: Sentrerende aktivitet: Først en lytteøvelse, så arbeidet klassen videre med de ulike
landartobjektene, som ble ferdigstilt i løpet av dagen.
I ettertid ble det foretatt individuelle intervjuer.
INSPIRASJONSFASE	
  
•VIDEOER	
  
•SE	
  STEDET	
  
•FINNE	
  OBJEKTER	
  PÅ	
  
STEDET	
  
•TEGNE	
  OBJEKTER	
  
FUNNET	
  PÅ	
  STEDET	
  

SANSEØVELSER	
  
•HØRSEL	
  
•SYN	
  
•BERØRING	
  

LANDART	
  
•OBJEKTER	
  PÅ	
  
BAKKEN	
  
•OBJEKTER	
  
HENGENDE	
  FRA	
  
TRÆR	
  
	
  
•OBJEKTER	
  PLASSERT	
  
I	
  TRÆR	
  
	
  

Diagram nr.5: Landartprosjektet skjematisk fremstilt.
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4.1 Erfaringer med natur og kunst gjennom sanser, perspepsjon og
kroppslighet
Elevenes relasjon til naturen
Før klassen og jeg satte igang med landartprosjektet, spurte jeg elevene om deres relasjon til
naturen. Jeg fikk inntrykk av at flere elever setter stor pris på naturen. Noen har valgt å bo
landlig, fremfor i sentrum. Mange har dyr, blant annet fra dyrebeskyttelsen, ofte dyr, som
andre bare har kastet fra seg. En elev er fostermor for en tretten år gammel svart katt. Eleven
beskrev det slik: “For det første, vil ingen ha en svart katt, fordi det bringer ulykke. For det
andre, vil ingen ha en gammel katt. Alle vil helst ha kattunger, men jeg vil gjerne gi den
gamle svarte katten noen gode år, før den dør”. Flere elever er opptatt av dyrevelferd,
kanskje i større grad, enn mange voksne.
“Jeg er veldig glad i naturen”.
“Mitt forhold til naturen? Jeg har ikke et spesielt forhold til naturen. Jeg liker naturen”.
“ Å være i naturen gir meg frihet og gledesfølelse”.
Ikke alle var glad i naturen. Enkelte av de yngste elevene hevdet, at han nesten aldri, er ute.
Han er mest inne. Andre hadde et heller dårlig forhold til naturen. Slik beskrev en elev det:
“… jævlig dårlig forhold til naturen, siden jeg nesten aldri er ute”.
En av de yngste jentene ble ikke glad da hun ble fortalt, at vi skulle være ute i flere dager.
Hennes håp var at det ville hølje ned, slik at hele prosjektet ble avlyst. Intervjuet ble avsluttet
med at hun sier: “Kjære Gud, la det regne masse på torsdag!”
Her er et eksempel på en samtale med en av de unge elevene om hans forhold til naturen:
X 17 år: “Mitt forhold til naturen? Vel, jeg holder meg for det meste inne for å være helt
ærlig (ler), emmm…, jeg går nesten aldri ut. Moren min spør meg av og til om jeg skal være
med på tur. Med mindre jeg skal noe, går jeg ikke ut. Jeg har det… kan du si… jeg føler meg
vel… tryggere innendørs”.
Jeg: “Mmm. Hva er du redd for”?
X: “Skadet. Jeg kan bli skadet”.
Jeg: “Hvordan kan du bli skadet”?
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X: “Jeg går på ski og brekker foten. Jeg føler at å forholde meg trygg, det holder meg i livet.
Det er en følelse. Det kan høres dumt ut. Jeg føler meg bare trygg på rommet mitt”.
Jeg ønsket også å få kunnskap om elevenes kjennskap til naturområdet ved skolen. De fleste
hadde bare gått fra bussholdeplassen og inn på skolen. Det viste seg at få hadde vært til
prosjektområdet ved vannet. Oppsummert vil jeg si at det var mange ulike svar på spørsmålet,
angående de unges forhold til naturen.
Sanseøvelser
Begge dagene begynte gruppen med sanseøvelser som varte fra fem til ti minutter. Øvelsene
bidro til, at elevene roet seg ned etter spaserturen fra skolen til stedet vårt. Kanskje ble de mer
lydhør? Det er vanskelig, kanskje umulig å isolere sansene, men ved å konsentrerere seg, kan
man kan ha større fokus på én sans av gangen.
Den første sanseøvelsen: hørselen
Hva kunne vi høre? Mange la merke til lyder i naturen som:
“Jeg hørte vinden”.
“Fugler som synger”.
“Trær som svaier i vinden”.
“Blad fra bjørk og osp som rasler i vinden”.
Noen lyder var altså fjerne, andre nære.
“Jeg hører vann som klukker, altså en liten bekk i nærheten”.
“Like ved meg hørte jeg strå, som beveget seg i vinden”.
“Syntes jeg hørte blader, som beveget seg i vinden”.
Ikke bare naturlyder kunne høres. Elevene hørte også hverandre.
“X (en elev) som klager”.
Andre lyder var menneskeskapte som:
“Kunne høre trafikk fra en vei ikke så langt unna, og biler og busser”.
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Her er et eksempel på en samtale: En elev snakket ikke om lyder. Han la merke til stillheten.
Jeg spurte han:
-“Hva hørte du”?
-“Stillhet”.
-“Det var mer stillhet idag”?
-“Ja. Hørte ikke så mye fra trærne. Jeg hørte også fuglelyder”.
-“Ja”.
Jeg opplevde at elevene konsentrerte seg om sanseøvelsene. Det var ingen fnising. Alle satt
helt stille. I ettertid intervjuet jeg noen av elevene, og de reflekterte over erfaringene sine.
“Opplevde at alle tok øvelsene veldig seriøst. Jeg likte best å sitte og tegne det som jeg hørte
eller rettere sagt… prøve og tegne det som jeg hørte”.
Elevene opplevde sanseøvelsene ulikt.
“Kjedelig å sitte stille og bare lytte”.
“Greit nok”.
“Jeg kan skape meg et bilde av hva som skjer rundt meg”.
“Likte godt å sitte og tegne det som jeg hørte”.
“Det var interessant. Å tegne det vi hører og føler. Jeg satte noen streker på papiret”.
Etter at alle hadde sittet stille for å lytte de første fem-ti minuttene den siste dagen, samlet vi
oss rundt bålet for å fortelle hverandre hva vi hørte. Elevene mente at denne siste dagen var
stemningen svært forskjellig på stedet, sammenlignet med dagen før.
“Mindre vind, dermed mindre susing i tretoppene”.
“Ingen lyd fra vind eller blader”.
“Mere fuglekvitter”.
“Fuglene virker gladere idag”.
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Nye lyder kunne høres, som fluer som surret, fly og biler, barn som leker ol. Stemningen var
på en måte mer avslappet, påpekte flere av elevene. I min egen loggbok har jeg notert meg at
det som fanget min oppmerksomhet var blant annet susingen i trærne. Den varierte i styrke.
“Hvis du lukker øynene, kan du høre mye bedre”, konstaterte en elev. Det var en svært god
obervasjon.
Flere elever syntes, at den sterkeste opplevelsen var lytteøvelsen. Dette ga de uttrykk for, da
vi satt og samtalte rundt bålet, også i individuelle intervjuer i ettertid. En elev satte ord på det:
“Husker best den øvelsen. Det å lukke øynene og ordentlig lytte. Trodde jeg var en god lytter,
men der opplevde jeg at jeg måtte være min egen lytter. Vi gikk veldig dypt inn i det å lytte”.
Det å gjøre de samme sanseøvelsene flere ganger, gjorde til at vi kunne øve sansene. Den
andre gangen kunne vi kanskje gå dypere ved å sammenligne? Dette påpekte en elev:
“Fuglene virker gladere idag”.
Den andre sanseøvelsen: synet
Vi gikk inn for å virkelig se oss rundt. Hvilket sted er dette? Hvor er vi geografisk? Hva
kunne vi se på stedet? Hvordan er landskapet? Hvilken årstid er det? Elevene skrev ned
stikkord og tegnet. En elev noterte i loggboken sin. Fokuset hennes var både på det nære og
fjerne:
“Jeg ser bjørk med litt gulhet i bladene, furu, ulike typer lyng som blåbær-, tyttebær- og
røsslyng, steiner halvdekket av mose, masse små gule strå, osp, poppel, hassel, klynge med
trær, smålig spredt. Vann, skog på andre siden, visne løv på bakken, gule barnåler, halvråtne
kongler, brent trestubbe, einebusk, masse sopper, runde, flate, små, store, røde, brune,
oransje, grå, grønne, lilla”.
Den tredje og siste dagen skinte solen på vannliljene og det stille vannet, og lav morgentåke
kom rullende bortover vannet. Dette kalte elevene for engledans eller alvedans. Det så nesten
ut som noe(n) danset på vannet. Det var et spesielt øyeblikk med en magisk stemning den
siste morgenen, for alle som var tilstede:
“Jeg så alvedans på vannet”.
“Englene danset på vannet”.
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Vi kunne kanskje se mer på det samme stedet. Været var blitt bedre, det forandret stemningen.
Elevenes ytringer var som følgende:
“Det skinner mer på vannet idag enn igår”.
“Jeg ser mer idag”.
“Tåken var ikke der igår”.
En elev satt stille og så ned. Hun sa ingenting om det hun så rundt seg. Hun hadde ikke vært
med de tidligere dagene, kunne derfor ikke sammenligne, men med en forsiktig stemme sa
hun:
“Dere så ikke meg i går”.
Det var det eneste, som hun ytret i løpet av samtalen.
Den tredje sanseøvelsen: berøringen
Når elevene berører noe i naturen, iakttar de noe som ikke er menneskeskapt, men skapt av
krefter utenfor mennesket. En oppgave var å finne et naturlig objekt på stedet som de skulle
bli bedre kjent med. De skulle først og fremst bruke berøringssansen på objektene. Det
oppstod en samhandling mellom elevene og objektene. Her er noen av beskrivelsene:
“Det er kaldt, både vått og tørt, lag på lag, halvskarpt i kantene, litt mykt, lett å ødelegge,
passer fint i hånden, ujevnt, litt ruglete, litt glatt, lett” (Furubarkeflak).
“Jeg holder en kvist med en kongle. Den er ru, hard, oval og tørr. Jeg kan stikke meg på det
ytre skallet”.
Pinne: “Myk og litt ekkel å ta på. Våt. Kald. Både myk og hard. Litt spiss på noen steder”.
En elev valgte å bruke berøringssansen på et trestykke. Når jeg henvender meg til han og ber
han om å se, irettesetter han meg, og sier at han bruker bare berøringssansen. Han beskriver
barken på furua slik: ruglete, mer ruglete på den ene siden, litt fuktig, kald, kan lett gå i
stykker, skjør, større enn hånden min, god å holde i…
Uten at jeg ba elevene, viste det seg, at de beskrev de gjenstandene som de hadde i hånden ut
fra ulike kategorier som: overflate/tekstur, konsistens, form, vekt, volum, hul eller massiv.
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Vi må på en måte glemme å se, og virkelig gå inn å erfare ved hjelp av hendene våre. På en
måte blir det en slags avlæring, noe som bør skje i enhver kreativ aktivitet. Det er like viktig å
avlære som å lære. Vi er så vant til å bruke øynene, men det er en viktig erfaring å øve seg i å
bruke taktil sans også. Vi kan se mye med bare hendene. Usikkerhet er like viktig som
sikkerhet.
Egenskapene til objektene ble erfart gjennom berøringssansen.
”Spiss, kantete, halvskarp, rund” sier noe om form.
”Knudrete, ruglete, glatt, litt glatt, myk, ujevn” sier noe om tekstur.
”Våt, tørr, både våt og tørr” sier noe om fuktighet/tørrhet
”Passer fint i hånden” viser til størrelse.
”Hard, porøs, lagdelt, massiv, lett å ødelegge” sier noe om konsistens.
”Tung, lett” beskriver vekt.
”Tre, grein, stein, fjær, blad, plast” forteller hvilkt materiale/gjenstand vi har foran oss
”Kald, varm” sier noe om temperatur
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Diagram nr. 6: Taktile opplevelser ved et objekt. En oversikt over kategorier.

Ingen av elevene nevnte farge, men så skulle de heller ikke se på objektet.
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En fjerde sanseøvelse: “Å sanse seg selv“
Elevene fikk oppleve og sanse seg selv ved for eksempel å løfte et tungt, stort hjerte av
greiner og kvister i ask og bjørk, som skulle på plass mellom to trær på den lille øyen. Først
ble hjertet dekket med løv, og etterhvert veide det ganske mye. Vi måtte være minst to
personer som løftet, en som surret det fast til trærne ved hjelp av et tau. Når elevene fikk
bevege seg, var det tydelig at de opplevde en sterk frihetsfølelse. Ved å balansere over
trestubber for å komme seg over til øyen, var likevektssansen også med. Gjennom dette
landartprosjektet arbeidet vi også i høy grad med både bevegelses- og likevektssansen, selv
om de rene sanseøvelsene hadde fokus på syns, berørings- og hørselssansen.

4.2 Erfaringer med stedet (the place) og rommet (the space)
I det neste diagrammet har jeg forsøkt å illustrere området, som elevene og jeg beveget oss på.

SKOLENS	
  NÆRE	
  
NATUROMRÅDE	
  

DEN	
  LILLE	
  ØYEN	
  

BÅLET	
  

Diagram nr.7: Geografisk oversikt over stedet.

Det limegrønne feltet tilsvarer skolens nære naturområde. Landartområdet vårt er et lite sted
med en vik og den bitte liten øy like ved, mintgrønt felt. Samlingsstedet vårt var bålet, lilla
felt, et naturlig sentrum, hjertet på stedet, for der var det varme, der ble det laget mat. I en
halvsirkel stod noen røffe benker, som man kunne sitte på. Alle dagene hadde jeg med en
assistentlærer, som hadde hovedansvaret for å lage mat til oss. En elev beskrev det slik:
“Bålet ble et fint samlingspunkt. Ingen klynge heller. Veldig sosialt, veldig kjekt”.
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”Alle samlet seg rundt matfatet. Der var det varme. Mange frøs”.
Bålplassen ga elevene en opplevelse av noe autentisk. Å gjøre opp ild treffer noe i oss, en
slags urkraft. Det er dette vi kommer fra. Stedet ble avgrenset ved at vi holdt oss innenfor en
viss radius på prosjektdagene. Når vi gikk til og fra skolen, beveget vi oss i det limegrønne
feltet. For det meste oppholdt vi oss i det mintgrønne og lilla feltet. Samtidig var vi ikke så
tett på hverandre. “Vi kunne vike unna hvis vi ville”, som en elev sa det. Vi hadde “litt mer
space”, sa en annen elev. Ved hjelp av dette diagrammet har jeg forsøkt å vise, hvor vi
beveget oss, i løpet av disse prosjektdagene. Stedet hadde en usynlig grense, som ikke bare
var romlig, men også, sosial og relasjonell. Vår relasjon til det bestemte området er, at det kan
gi oss beskyttelse og trygghet.
Et av spørsmålene mine var: Hva synes du om å arbeide ute med landart? Elevene kom raskt
inn på temaet rom, når jeg etterspurte deres erfaring med landart.
“Ute er det et stort rom, vi kan tenke større tanker, det gir oss flere idéer ute, kanskje mer
inspirasjon”.
Mange av elevene uttrykte glede ved å være ute:
“Fint å jobbe ute i stedet for å være inne i klasserommet hele tiden. Det er positivt”.
“Får mer frihet enn bare å sitte ved pulten”.
“Jobbe litt i naturen, i andre omgivelser, er inspirerende. Kjekt å vasse i vannet. Blir andre
muligheter enn det vi har inne”.
“Beste skoledagen så langt. Skal vi hit i morgen? Da går jeg rett hit”.
Under intervjuene opplevde jeg, at når samtalen dreide seg mot kunstnerisk arbeid ute,
beskrev elevene et spenningsforhold. Rommet påvirker oss. Det gjør noe med oss. Vi må
samhandle med rommet. Vi må utnytte de mulighetene som det unike rommet eller stedet kan
tilby oss. Det store uterommet gir oss frihet, men vi trenger også grenser for å markere hvor
langt rommet eller stedet rekker, for vi trenger også beskyttelse. Vi er alle forskjellige, og
noen trenger mer beskyttelse eller trygghet enn andre.
Oppsummert kan man si at det er positive og negative erfaringer ved å være ute og arbeide. Vi
kan tenke større tanker og kan oppleve en følelse av frihet. En negativ side kan være, at vi blir
mer spredt.
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“Vi blir mer spredt, heller ikke like sammensveiset som vi er inne”.

En “nært et villdyr -ut av kroppen”opplevelse
Hvilke opplevelser kan man få ute? Vi kan ikke planlegge naturopplevelser. Her er et
eksempel: Plutselig fikk vi besøk av et ekorn. Lyden av ekornet ble foreviget ved hjelp av et
videoopptak. Jeg gikk med kameraet i lommen, hadde glemt å slå av kameraet, og kameraet
fanget blant annet opp hva som skjer i gruppen, da ekornet plutselig dukker opp. I et magisk
øyeblikk hadde vi blikkontakt med ekornet. Alle ble som paralysert. I det øyeblikket var
ekornet like mye subjekt som elevene. Det oppstod en kontakt, kanskje en opplevelse av
likeverdighet- i allefall i noen sekunder?
Elevene begynte så å rope i munnen på hverandre og hyle av lykke. En av dem som var mest
begeistret for denne opplevelsen, var eleven som hadde bedt til Gud om at det måtte regne,
slik at hele prosjektet ble avlyst. Hun ropte ut: “Åååååå, de er sååå kule…”. Ekornet ble
skremt og forsvant fort. “Dere skulle ikke ha skreket slik, kommenterte en rolig og fornuftig
elev.
Samtalene dreide seg så over mot dyr. En elev ramset opp alle dyrene som fins i nærområdet
hans; ekorn, hjort, rev og pinnsvin. Han sang så videre på årets store hit: “What does the fox
say”? En annen elev fortalte ivrig om rotten sin:
-Yndlingsrotten min døde.
-Det er trist når dyrene dør, bekrefter en annen elev.
-Jeg har brukt så mye tid og penger på den rotten. Rotten var aggresiv, den bet, den ble
kastrert uten at den ble roligere. Veterinæren mente at den burde avlives, men hun ville ikke
det. “Jeg ville prøve, ikke bare kaste ham fra meg, fordi jeg ville gi ham en sjanse”, forteller
hun.

4.3 Kreative erfaringer
Resultatene fra undersøkelsen viser at de fleste elevene hadde noe erfaring med landart fra
tidligere. For eksempel nevner de at på barneskolen lagde de mønster med blader om høsten.
Noen hadde også arbeidet med løv, i farger fra rødt til gult via oransje, eller arbeidet med
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kvister. Ikke alle kunne huske at de har vært med på slike landartprosjekter, og svarte at det
ligger altfor langt tilbake i tiden: “husker ikke hva vi gjorde på barneskolen”.
Om inspirasjon
La meg se nærmere på inspirasjon som en del av landartprosjektet. En kunstnerisk oppgave
vil ha ulike faser i prosessen mot ferdig produkt. Som nevnt tidligere, først vil det være en
idémyldrings- eller en inspirasjonsfase. Elevene må få noen impulser, noe som kan pirre
skapertrangen. Ofte vil det være viktig å se original kunst, bilder, inspirasjonsvideoer, besøke
gallerier eller utøvende kunstnere for å kunne danne seg inntrykk, før en skal gi uttrykk til
noe. Et direkte møte med original kunst ville være det beste eller å se landartprosjekter “live”
eller møte en landartkunstner, men da det ikke var mulig, valgte jeg istedet å vise noen
videoer av landartkunstneren Richard Schiller. Hans videoer av landart ble valgt, fordi jeg
tenker at film vil kunne virke mer levende enn bare bilder. Inspirasjonsvideoene som
presenterte Schillers landart viser at kunsten, laget av materialer funnet på stedet, er ganske
skjør, av kvister og løv, står ofte og beveger seg i vinden, lyset skinner gjennom løvet, av og
til faller objektene sammen. Det er ingen tekst eller tale, bare musikk til filmen. Stort sett er
det brukt geometriske former som komposisjon: sirkel, kvadrat eller rektangel. Dette ble en
form for indirekte dialog med kunst, ikke original kunst, men med videoer og bilder. Dette
gjorde jeg for å sette igang en prosess, der elevene kunne få opplevelser og idéer til eget
skapende arbeid, og tanken var å stimulere flere sanser, ikke bare synet, men også
bevegelsessansen og hørselen. Som en del av inspirasjonsfasen, hentet vi også objekter fra
naturen (organisk form) og satte de sammen med en geometrisk form. På den måten fikk
elevene oppleve formkontrasten organisk-geometrisk .
Elevene hadde gjort seg tanker angående betydningen av en inspirasjonsfase i
landartprosjektet:
“Alle kan lære noe om hvordan man kan få inspirasjon. Det har jeg sett her på skolen at
enkelte har lært noe om det, sier en elev (ler), men inspirasjon kan komme fra “det blå”. Jeg
tror egentlig noen har det i seg. Andre kan nok lære det. Tror ikke alle kan lære det heller,
men…”
”…Du ser mer og mer. Det går litt gradvis”.
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Utdragene fra intervju med elevene kan tolkes som at elevene tenker det er viktig med
inspirasjon. Ved hjelp av bilder, videoer, får elevene en opplevelse og det setter i gang en
indre prosess, kanskje gir det dem en impuls som pirrer fantasien og de får lyst til å skape noe.
“Jeg så et spindelvev og tenkte at jeg kunne prøve og lage noe sånt”.
Noen elever ble inspirert av form, farge og lys, sett på videoene. “Jeg ville arbeide med
fargekontraster”. “Jeg ville arbeide med lyset og gikk helt inn i det”.
Elevenes utsagn viser at inspirasjonen kan komme fra selve stedet. Noen elever så noe på
stedet som inspirerte de, som for eksempel det de uttrykker i disse utsagnene:”Fikk litt idéer
fra videoene. Der var det mange sirkler”.
Artefaktene – landartobjekter- kunst i naturen. Landartprosjektets artefakter
(kunstobjekter/landart) er en del av forskningsmaterialet, og jeg har valgt å plassere det i
kategorien kreative erfaringer. Gjennom intervjuene fikk jeg innblikk i hvordan elevene
erfarte prosjektet, fra idémyldringsfase til ferdig produkt. Elevenes skapende arbeid var en
prosess sammensatt av ulike faser. Det meste av tiden gikk med til å lage selve
landartobjektene. Det var her elevene fikk de viktigste kreative erfaringene sine. La meg
beskrive hva klassen utformet av små og store kunstverk. Foruten et stort hjerte laget av
greiner og kvister av ask og bjørk, som vi hengte opp mellom to trær på den lille øyen, lagde
vi også en tredimensjonal form av leire og kongler. Etterhvert kom det også flettede sirkler av
kvister og greiner, som ble hengt ned fra noen trær. Noen reir ble også plassert mellom
greinene på trær på den lille øyen.
Mange elever tilkjennega at videoene hadde inspirert dem til å lage sirkler ved å bruke
formbare kvister og greiner. Alle deltok på en eller annen måte i prosjektet vårt, bortsett fra en
elev. Han hadde et ønske om å lage en oljeplattform og sette den ut i vannet. Hvorfor en
oljeplattform? Var det for å sette opp en motsetning til alt snakket om natur? Vi diskuterte om
vi kunne lage en slags konstruksjon av greiner og sette den i vannet, men tiden strakk ikke til.
Så denne ene eleven vandret rundt, og gjorde ingenting på egenhånd.
Hjertet hadde elever laget for et par år siden, som en del av en internasjonal markering der
man satte fokus på vold i nære relasjoner. Det et og et halvt meter høye tredimensjonale
hjertet av kvister og greiner av ask og bjørk hadde stått og “banket” en regnfull dag på byens
torg, og der kunne tilfeldige forbipasserende markere sin støtte ved å klippe ut et lite hjerte av
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farget papir og henge det på det store hjertet. Senere ble hjertet plassert på biblioteket på
tettstedet, og enda flere markerte sin støtte. Etter denne aksjonen var det mange som tok
kontakt med krisesentre for å få hjelp. Etter en tid ble hjertet fraktet tilbake til skolen. Hjertet
hadde vært på en lang og viktig reise. Jeg bestemte meg for å gi det tilbake til naturen, og vi
fraktet det til landartområdet, dekket det med løv, og hengte det opp mellom to trær. Jeg likte
idéen med å forbinde to trær med hverandre, ved hjelp av hjertet av greiner og kvister i ask og
bjørk. En ny relasjon ble skapt. Senere på dagen, da jeg satte meg ned for å tegne, fikk jeg en
sterk fornemmelse av stedet, hjertet og de to trærnes forbundethet. Hjertet er ofte brukt som et
universelt symbol for kjærlighet. Det kan lett bli en slitt klisjé. I dette prosjektet opplevde jeg
det som meningsfullt å bruke hjertet som metafor for både et lokalt og et internasjonalt
engasjement. Et livsviktig tema for hele menneskeheten, som en elev utrykte det.
Endring. På grunn av skiftende vær og lys endret objektene seg gjennom dagen, samtidig
som et naturlig forfall kunne sees allerede dagen etter. Løvet var stortsett grønt, men enkelte
blader hadde begynt å visne. For å kunne observere endring i naturen, vil du best kunne
observere det ved å gå tilbake til det samme stedet igjen og igjen.
Materialenes muligheter og begrensninger. Alle materialer har visse muligheter og
begrensninger, også materialer fra naturen. Materialer må utforskes. Naturmaterialer er
forskjellige, som andre materialer, harde, myke, elastiske, stive, myke, og så videre, for
eksempel blader og greiner er myke, steiner er harde, kvister er lett formbare, men de har
visse begrensninger.
“Det er som kvistene har en egen vilje. Du kan presse, men bare til en viss grad, så knekker
de”, uttrykte en elev.
Elevene beskriver møtet mellom seg selv og materialet kvister. Det var ganske poetisk sagt at
kvistene har sin egen vilje. Disse elevene belyser materialenes muligheter og begrensninger.
Dette gjelder alle materialer uavhengig om du finner de i naturen eller ikke. Her kommer en
annen elev inn på både materialer og komposisjon:
“Materialer fra naturen. Inspirerende! Jeg trodde aldri at jeg skulle komponere noe slikt. Ja,
utrolig inspirerende! Jøss!”
Å arbeide med materialer fra naturen gir deg en nærhet til materialene. Du kan få en sterk
taktil erfaring med å ta direkte på materialene istedet for å bruke verktøy for å forme.
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“Du trenger ikke så mange verktøy”, påpekte en elev. Du tar direkte på materialene, kjenner
de i hendene dine, er de tørre eller våte, varme eller kalde. Du må vurdere om de er
formbare”.
Håndens mangfoldige måter å gripe på og fornemmelsen av berøring er svært aktuell i et slikt
landartprosjekt og påvirker tenkningen vår. Jeg overhørte en elev uttrykke forundring over
hvordan tenger kan erfares som en forlengelse av hendene. Dette stemmer med Sigman
(2012) oppfatning av at det kan oppleves som noe har vokst ut fra hånden. Det skjer en
utstrekning av konsentrasjonen. Polanyi (1996) kaller det fokal bevissthet.
Elevene beskriver en kreativ prosess i dette utsagnet, ikke å gi opp.
“Jeg hadde en tanke eller idé om hvordan kunstverket mitt skulle komponeres, måtte streve
for å få det til, men jeg lyktes til slutt. Jeg valgte å arbeide med blader, la de i en sirkel, ville
at lyset skulle reflekteres gjennom sirkelen. Det ble faktisk formen av et blad inne i bladene.
Var ikke lett å få de til å holde sammen. Men til slutt kunne jeg henge de opp”.
Her legger elevene for dagen at de måtte streve litt for å få til det de hadde satt seg fóre. Å
arbeide med kunst innebærer tenkning, i form av planlegging, ting må gjøres i en bestemt
rekkefølge. Til slutt lykkes de og det gir en følelse av tilfredshet.
Elevene erfarer til tider en opplevelse av flyt, når de er i gang, arbeidet går av seg selv. Det er
en bevegelse. De er i en prosess. I løpet av denne prosessen møter også elevene på motstand,
de vet ikke helt hvordan de skal få til å gjennomføre det de vil, men de gir ikke opp. De
fortsetter, prøver og feiler. Kunst blir dermed et speilbilde på selve livet. Vi kan ikke gi opp.
Vi må lære og tåle motstand, til slutt får vi det til.
“Du lærer av motstand. Se på meg! Her er jeg fortsatt….”
Elevene møtte materialer som hadde sine muligheter og begrensninger, og det oppstod et
møte mellom elevene og materialene. I arbeidet med kunstoppgaven kunne de oppleve
mestring, motstand, de kunne komme til å feile, men ga likevel ikke opp.
Lyset. I opplevelsen av all type kunst er lyset svært viktig. Også i et landartprosjekt har lyset
stor betydning. Lyset kan få et objekt til å oppleves som flatt eller tredimensjonalt eller grader
mellom disse to. Et dust lys vil kunne gjøre at vi bare aner konturene av et objekt og gir et
subtilt uttrykk. Kanskje landartobjektet nesten vil forsvinne i ett med omgivelsene? Hvis lyset
treffer på konturen av et objekt, vil du kunne få en opplevelse av glorifisering. Ulike
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lysforhold vil kunne gi ulike opplevelser av objektene. Kan det skape ulike assosiasjoner til
det vi ser? Det er vanskelig å ha kontroll på lyset. Derfor vil det være ekstra sårbart å basere
seg på at lyset er en viktig faktor i arbeidet ditt. Denne uttalsen fra en elev forteller hvor
sårbart det kan være å ha lyset som en viktig faktor i arbeidet.
”Jeg ville plassere det på et fredelig sted. Det var så vakkert, da lyset kom igjennom. Det var
masse sopp der og solen skinte ned på alle soppene. Men så stakk solen av… (ler)”.
Plassering. Landartarbeidene som vi så på videoene stod gjerne på bakken. Noen av elevene
fortalte, at de ble inspirert til å lage geometriske former, som de hadde sett i videoen med
Schillers landart. I ettertid har jeg fundert over at alle elevene laget noe som var plassert i
trærne eller hang fra greiner i trærne. Kan det være på grunn av sanseøvelsene, spesielt
lytteøvelsene som mange ga uttrykk for gjorde sterkest innrykk på dem, at elevene ble spesielt
oppmerksom på trærne, eller rommet mellom greinene, og dermed plasserte de kunstobjektene
der? Trær skaper vibrasjoner i luften og det fanges opp av øret. Elevene ble oppmerksomme
på trærne og rommet mellom greinene (de negative formene).
“Jeg hadde bestemt meg for å plassere de (hengende sirkler) i to trær, men det var vanskelig
å stå i vannet. Så jeg bestemte meg for henge det lenger inne”.
“Jeg fant et rolig sted litt utenfor bålplassen, og hang sirkelen av blader opp i et tre, like ved
vannet”.
Disse ytringene kan fortelle noe om komposisjon av objektene, og ikke minst plassering.

4.4 Individuelle og sosiale erfaringer
Det sosiale miljøet i klassen gjennomsyrer hele prosjektet. Jeg vil beskrive tanker omkring det
sosiale i denne klassen. Som nevnt tidligere var elevgruppen ny, bare to av elevene kjente
hverandre fra forrige skoleår. Gruppen bestod av mange forskjellige individer med stor
spredning i alder, personlighet og interesser. Enkelte av elevene var veldig vár for lyder. andre
var veldig glad i å snakke, og det hendte at de ropte istedet for å snakke. Jeg skjønte fort at i
denne klassen måtte vi arbeide mye med det sosiale, for at vi skulle kunne overleve dette
skoleåret. Da vi begynte landartprosjektet, hadde elevene vært sammen en måned. Jeg spurte
elevene hvordan de opplevde det sosiale livet under landartprosjektet. 	
  
“Mer sosialt”.
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“Jeg får snakket mer med de andre elevene når jeg er ute. Ikke så redd for å forstyrre andre
elever”.
“Klassen ble bedre”.
“Annet støynivå”.
“Mindre stressende”.
Den første tiden brukes til å finne seg til rette, finne sin plass i gruppen. Ikke bare positivt det
som skjer i gruppen, hevdet elevene.
“Du kan føle press fra gruppen”, sa en elev.
“Ikke jobb så mye”, sa noen. “Ta det med ro”.
Til tross for press fra enkelte om å ikke arbeide hardt, ble landartprosjektet en positiv
opplevelse for mange elever. Oppsummert kan jeg referere til det som denne eleven ytret:
“Noen er late. Noen jobber bedre sammen enn andre, men da vi arbeidet med land art,
skjedde det mye positivt. Alle var med på det som var gøy, og mange hadde mye vilje til å stå
på, utfordringer var det, men mye godt humør på alle. Totalt sett var det en utrolig morsom
opplevelse”.
Gruppeprosesser er interessante, og rundt bålet opplevde jeg at det oppstod mange gode
samtaler. En elev som kom fra ungdomsskolen satte pris på den nye klassen.
“Jeg synes at her på skolen, kan vi snakke om mye mer enn det som jeg opplevde at vi kunne
på ungdomsskolen”.
“Godt å slippe ut, hva du tenker”, uttrykte en av elevene.
“Jeg får snakket mer med flere elever ute”.
“Føler at klassen ble bedre, sikkert fordi vi ikke har veggene som slår støyen tilbake. Annet
støynivå når man er ute, mindre stressende, mer avslappende, men vi blir mer spredt”.
En elev forteller fra en samtale med klassen rundt bålet:
Jeg spurte henne: Hvorfor røyker du? Da sa x, at hun trodde, at hun skulle slutte og kutte seg,
hvis hun begynte å røyke, men det skjedde ikke. Da sa y, at en må bare legge ting bak seg, og
gå videre. Da ble de andre sint. Ja, for det er ikke så lett, ting tar tid. Jeg vet ikke hvorfor x
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oppfører seg slik. Kanskje y har hatt en vanskelig barndom? Eller kanskje y prøver å skjule
ting, prøver å beskytte seg med å være så suveren”, sier eleven. Han fortsetter med å si:
“Det er ikke så enkelt at du finner svar på alt på you tube. Det er ikke bare å se en video om
depresjon og så… “svusj”… så er depresjonen over”.
”Godt å slippe ut hva du tenker”.
Jeg opplevde levende møter, der elevene åpnet seg for hverandre og delte mye disse dagene.
Det som vi kunne ha brukt måneder på i klasserommet, skjedde i løpet av dager. Der var en
dialog med deg selv, de andre elevene, og med lærerne. Vi kunne speile oss i de andres
reaksjoner av oss selv. Enkelte elever hadde også sine stunder for seg selv. Jeg kunne
observere dem. Virket de rolige og tilfredse, stresset eller mutt? Jeg hadde liten mulighet til å
ha individuelle samtaler med enkeltelver på landartområdet. Gjennom de indivuelle
intervjuene kunne man i ettertid reflektere over sine erfaringer med landartprosjektet. Det
oppstod en form for retrospeksjon hos elevene. Det ble et tilbakeblikk på hva de hadde erfart
individuelt og sosialt i løpet av prosjektdagene.

4.5 Emosjonelle og kognitive erfaringer
Emosjonelle og kognitive erfaringer er noen av de mange ulike aspekter som kan belyses ved
et slikt prosjekt. Jeg kan ikke gå dypt inn i dette aspektet. Et fenomenologisk utgangspunkt er
å forske, å etterspørre den måten vi erfarer verden på, å vite noe om verden som vi bebor. Hva
er erfaringen? Fenomenologisk refleksjon er ikke introspeksjon, men heller en form for
retrospeksjon. Å reflektere over levd erfaring (lived experience) er, ifølge van Manen (1998),
som nevnt tidligere, alltid å hente frem en erindring; det er refleksjon over noe man har
gjennomgått (s. 10). Reflektere over egen prosess, egne idéer, tanker og handlinger. Elevene
kan komme i dialog med stedet, seg selv, andre elever og lærere.
I dette kunstprosjektet handlet det om å åpne seg mot verden, sanse for å få erfaringer.
Kroppslige erfaringer kan gies et språk. Denne type undervisning så ut til å stimulere elevene
til både ro, aktivitet og refleksjon. Det oppstod møter mellom elever og lærere, elevene
imellom. Det ble satt ord på følelser, og elevene delte tanker om kunstoppgaven, naturen, og
livet. Det neste sitatet viser at elevene opplever at de kan tenke friere ute. Ute kan det åpnes
opp for undring.
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“Du kan tenke friere ute”. “Når du er ute, kan du gå hvor som helst og tenke hva som helst.
Tankene blir ikke så innestengte med deg”.
Det neste sitatet viser til refleksjon om erfaringstilknytning mellom kunsten og elevene.
“Jeg bruker hendene mine når jeg skaper, bruker erfaringene mine, opplevelsene mine,
bruker meg selv, og putter det inn i kunsten. Jeg begynner et sted, fortsetter å forme til jeg
greier å fullføre”.
Emosjonelle erfaringer
“Å arbeide med kunst er som livet. Jeg gir ikke opp. Jeg er jo fortsatt her. Du lærer av
motstand, du kan komme inn på nye baner”.
Eleven formet sitt kunstobjekt, satte kunstverket ut i verden, fikk respons fra gruppen. Det
skjedde både en indre og en ytre dialog om kunstprosjektet. Dialog med seg selv, de andre
elevene. Det neste diagrammet viser refleksjon i ulike faser av prosjektet.
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En observasjon: Jeg setter meg og betrakter en elev. Hun er i ferd med å fullføre arbeidet sitt
og ønsker å henge opp arbeidet sitt ved hjelp av gutt i et tre. Stedet som hun har valgt vil ikke
være det første du ser når du kommer dit, men det kan oppdages. Hun har funnet et sted ved
vannet litt i utkanten. Hun har laget en sirkel der hun har kombinert grønne og røde blader i
en sirkel. Solen skinner gjennom bladene. Det er så vakkert, og jeg føler en fred senke seg i
meg.
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5.

Diskusjon (24 s)
Beauty is a manifestation
of secret laws of nature which,
without art,
would have remained hidden from us.
Goethe

Intensjonen med dette kapitlet er å drøfte hvordan elevenes erfaringer, slik de fremkommer i
den empiriske undersøkelsen, kan være utgangspunkt for å sette fokus på flere
sanseopplevelser i kunstfaget. Diskusjonen baserer seg på teori fra kapittel 2.
Oppgavens forskningsspørsmål er rettet mot elevers erfaringer med deres deltakelse i et
landartprosjekt. Jeg ønsket å få innsikt i hvordan elever erfarer deres skapende arbeid med
kunst i naturen og deres møte med natur. Forrige kapitlet var delt i underkapitler ut fra
kategoriene som jeg har valgt å strukturere stoffet i. For ordens skyld vil jeg følge den samme
strukturen i dette kapitlet. Underkapitlene (kategoriene) er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Erfaringer	
  med	
  natur	
  og	
  kunst	
  gjennom	
  sanser,	
  persepsjon	
  og	
  kroppslighet	
  
Erfaringer	
  med	
  et	
  stedet	
  (the	
  place)	
  og	
  rommet	
  (the	
  space)	
  
Kreative	
  erfaringer	
  
Individuelle	
  og	
  sosiale	
  erfaringer	
  	
  
Emosjonelle	
  og	
  kognitive	
  erfaringer	
  
	
  
SANSE	
  

ERFARE	
  
SKAPE	
  

REFLEKTERE	
  

Diagram nr. 8: Modellen viser at prosjektet er strukturert omkring fire sentrale begreper: erfare- sanse- skapereflektere, der erfare er det mest sentrale begrepet.
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Hva kan arbeidet med landart bidra med? Modellen beskriver visuelt hva landartprosjektet
inneholder. Elevene kan gjøre seg erfaringer når de sanser og de kan reflektere over disse
erfaringene. De gjør også erfaringer når de er i en skapende kunstnerisk prosess. Elevene kan
reflektere over sansningen, den kreative prosessen i arbeidet med landart, den skapende
prosessen i landartprosjektet. Å skape objekter i landart er en kunstnerisk handling, og i følge
Eisner (2002) er arbeid med kunst en måte å tenke på. Deltakerne i prosjektet vil kunne
oppleve en dialog mellom det å sanse og det å skape. Dette synet støttes av uttalelser fra
Østergaard (2013), Sørstuen (2011), Goldsworthy (2000 og 2008) og Jokela (2007). Nå vil jeg
se nærmere på første kategori.

5.1 Erfaringer med natur og kunst gjennom sanser, perspsjon og
kroppslighet
Je suis meu corps (Jeg er kroppen min)
Maurice Merleau-Ponty (1945)

Dette kunstprosjektet i naturen er et forsøk på å utforske kroppen som utgangspunkt for
sansning, sosiale møter og påfølgende refleksjon. For Merlau-Ponty (1994) og Abram (2005)
er kroppen nettopp basis for erfaringer, fordi kroppen kan sees som meningssøkende.
Erfaringen beskriver Østergaard (2013) som før-kognitiv på den måten at den ikke er tenkt,
men sanset, ikke forstått, men fornemmet. van Boeckel, derimot, kaller denne formen for
tenkning for rudimentær kognisjon, en tenkning som er i en ubearbeidet, elementær og
begynnende form (van Boeckel i Østergaard, 2013, s. 13). Østergaard og van Boeckel bruker
ulike begreper om samme sak.
Hvorfor bør man forbinde seg med naturen/verdenen? Det er av grunnleggende verdi, tenker
van Boeckel. Hvordan kan man oppnå en forbundethet til naturen? Det kan gjøres ved å
utvikle sansene, hevder Østergaard (2013) ved for eksempel å åpne seg for skjønnheten i
naturen. Hva kan skje? Man vil kunne få et engasjement for å ta vare på natur. På den måten
kan man utdanne elever som kan bidra til en bærekraftig utvikling (van Boeckel i Østergaard,
2013, s. 14). Dette er en innsikt som det kan åpnes for gjennom sanseiakttagelser, mener jeg.
Jeg vil videre hevde at ved å bruke observasjonsferdigheter lært i kunstfaget, kan disse
ferdighetene også benyttes, når man betrakter natur eller lager kunst i naturen.
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Modellen ovenfor (diagram nr. 7) viser at prosjektet er strukturert omkring fire sentrale
begreper: sanse- skape- erfare- reflektere.
1. Erfare
I denne oppgaven har jeg valgt å bruke erfare som et sentralt begrep. Erfaring er noe mer enn
å se. I følge Dewey (1934) er det gjennom å sanse at man gjør erfaringer (Se kap. 2). Sagt
med andre ord: Verden blir erfart gjennom vårt sansesystem. Elevene ervervet seg ferdigheter
gjennom opplevelser/erfaringer. Å erfare, som nevnt, vil si at du på en aktiv måte går mot det
ukjente og erfarer det flyktige og usikre, og blir utfordret på farer ved det nye og ukjente.
Erfare er både å føle og å tenke (Tuan, 1974).
Elevene fikk sanseopplevelser og erfaringer som var knyttet til naturen. Gjennom sansene
fikk elevene inntrykk som åpnet for en rikere evne til å erfare, tenker jeg. Erfaringene var førkognitiv, ikke tenkt og forstått, men sanset og fornemmet (jfr Østergaard, 2013).
De fikk førstehåndserfaringer med naturmaterialene og landartobjektene, stedet og
menneskene (elever og lærere) som deltok i prosjektet. Observasjonsferdigheter i kunstfaget
kunne brukes for å kunne betrakte både naturen og kunstobjektene. Det pågikk en
samhandling mellom elevene og aspekter ved verden. Elevene kunne erfare et fysisk materiale
som noe synlig og følbart. Egenskapene til en gjenstand/materiale måtte vurderes. Dette
inkluderte også elevenes ikke visuelle former for erfaringer. For eksempel kunne elevene ha
taktile erfaringer ved bare å se på visuell form (Eisner (2002).
Hele tiden gjorde elevene erfaringer knyttet til det estetiske. En estetisk erfaring refererer til
en erfaring der man anerkjenner eller verdsetter noe. Ikke bare når eleven var ferdige med
produktet, som i dette tilfellet var landartobjekter plassert i naturen, men også underveis, når
eleven erfarte den skapende prosessen. Dewey (1934).
2. Sanse
La oss se nærmere på sansning. Sansen er en viktig kilde til kunnskap om objekter og
hendelser i verden. De kan oppleves som en forlengelse av kroppen. Alle sanseopplevelser er
måter å berøre verden på, og derfor forbundet med taktilitet, i følge Steward (i Bacci og
Melcher, 2011). Aeppli (2003) refererer til Steiner som mener at sanseinntrykk er en form for
fin ernæring. Sanseinntrykk kan ha betydning for organismens sunnhet. Mange av elevene
hevdet at de liker å være aktive, delta og bruke flere sanser. Elevenes arbeid med dette
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landartprosjektet involverte blant annet sanseopplevelser som å se, høre, lukte, berøre og
bevege seg. Sanse er noe elevene gjør under hele kunstprosjektet, men gjennom
sanseøvelsene hadde vi spesielt fokus på én sans om gangen. Jeg måtte gjøre et valg for å
begrense oppgaven. I dette landartprosjektet valgte jeg spesielt å ta for meg sansene: hørsel,
synet og berøring.
Til daglig både ser, lytter og berører vi objekter i verden omkring oss. Slik funnene i denne
studien viser til, gjennom sanseøvelsene, gikk elevene dypere inn i å se, lytte og berøre.
Elevene erfarte sanseøvelsene ulikt. Slik beskrev én elev lytteøvelsen: “Vi gikk veldig dypt
inn i det å lytte”. Berøringssansen, derimot, opplevde en annen elev som den øvelsen han
husket best i ettertid, og han konkludere med ordene: “Det var fint”.
Elevene gikk inn for å virkelig se seg omkring. “Jeg ser mer idag”, sa en elev. “Tåka var ikke
der igår”, sa en annen elev. “Dere så ikke meg”, kommenterte en annen elev. Å se og bli sett.
La meg hente frem igjen Merleau-Ponty. Når du åpner øynene og ser aktivt, vil du åpne deg
mot verden. På den andre siden blir du også sett. Vi ser hverandre. Andre ser oss. Se og bli
sett. Kan vi oppleve å bli sett av naturen? Merleau-Ponty (2000) siterer i boken sin “Øyet og
ånden” maleren Paul Klee: “Ute i skogen har jeg igjen og igjen følt, at det ikke var meg som
betraktet den, enkelte dager har jeg følt at det var trærne som betraktet meg, som talte til
meg… jeg var der og lyttet…” (s. 29).
Abram (2005) refererer til Merleau-Ponty som tar for seg deltakelse. For eksempel elevenes
hender berørte ting, bare fordi de selv kunne berøres. Hendene var, med andre ord, fullt ut
delaktig i den taktile verden som den utforsket. Når elevens hånd berørte noe, opplevde den
samtidig sin egen følbarhet, den følte seg berørt av naturen. Elevene fant hvert sitt objekt på
stedet. De fleste valgte tre, kongler eller løv. En elev fant en plastbit. Etter øvelsen med
berøringssansen beskrev elevene objektene ut fra kategoriene; form, tekstur, fuktighet, møte
med hånden, konsistens, vekt, volum, hul/massiv, temperatur, menneskeskapt eller naturlig.
Det er nettopp kroppslighet, spesielt i relasjonen mellom kunst og miljø, som kan gi kunsten
en ny retning, hevder Jokela (1995), Rodaway (1994) og Reed (1996). Dette innebærer å
streve etter erfaringer der subjektet ikke er adskilt fra objektet. Berøring er en form for
kommunikasjon mellom en person og verden, kanskje mer kroppslig enn kognitiv. Marks (i
Bacci og Melcher, 2011) poeng er at berøring kan fremkalle minner fra barndommen, sette
igang lek, fordi vi som barn erfarer verden gjennom berøring og bevegelse. Noe ubevisst
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strømmer gjennom den mest overfladiske berøringen, i følge Marks, og gjør den haptiske
erfaringen av kunst til spesielt kraftfull. Ofte er det ikke lov å berøre kunst, og dermed
oppstår et ladet møte. I et landartprosjekt vil elevene stort sett kunne ta på kunstverkene, og
på den måten få direkte kontakt med objektene.
Jeg opplever selv, at jeg kommer i kontakt med lek, når jeg arbeider med landart. Kanskje er
det barndomsminner forbundet til å være ute, som popper opp? Jeg opplever en sprudlende
glede over å være i naturen, i dypeste essens, å være til. Næss (i Borge, 2010) hevder at vi kan
oppleve dyp glede, vi kan glede oss med blomsten. En elev formidler glede ved å sitte på
bakken slik:“Å sitte på bakken, veldig få liker det”, hevdet en elev.” De fleste sitter gjerne på
benker. Jeg elsker å sitte på bakken”, forklarte eleven. På den måten, tenker jeg, opplever hun
en form for berøring med jorden, her er med andre ord, berøringsansen aktiv.
Resultatene fra undersøkelsen viser at arbeidet med landart er en sanselig aktivitet. Hver
enkelt elev står i dialog med verden gjennom sin kunstneriske oppgave, som de selv har vært
med på å definere. Elevene får på den måten kunnskap om verden, gjennom blant annet å
observere, berøre (og lukte) materialene. På den måten bringes elevene i direkte berøring med
objekter og fenomener i verden. Det er det vi kan kalle førstehåndserfaringer, jfr Reed
(1996).
3. Reflektere
Elevenes refleksjon over erfaringene er ingen introspeksjon (jfr. Kap.3), heller en
retrospeksjon, fordi jeg benyttet meg av en fenomenologisk metode på for eksempel
sanseøvelsene. En retrospeksjon er en form for refleksjon over noe man har gjennomgått (van
Manen, 1997, s. 10). Elevenes oppgave bandt sammen teori, praksis og refleksjoner. Ved
prosjektets oppstart ble elevene samlet i klasserommet for å se videoer, foto av land art med
geometrisk form som gjennomgående tema. Vi samtalte også om organisk form. I ettertid
hadde klassen en samtale om tematikken. Samtalen åpner opp for elevenes refleksjoner. Etter
videoene gikk klassen til stedet for å se det og bli kjent med det. På den måten fikk elevene
bevege seg, og de kom i kontakt med prosjektstedet og en prosess kunne begynne. De måtte
tenke på materialer, teknikker og etterhvert plassering av landartarbeidene. Dette ble en
planleggingsfase, en individuell prosess der elevene kunne ha en dialog med seg selv, hva hun
eller han skulle lage. Etterhvert kom de i dialog med andre elever. Elevenes uttalelser beskrev
hvordan en slik arbeidsform åpnet opp for en følelse av frihet, samhandling, fleksibilitet og
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refleksjon. Det var mange svar på samme oppgave med et mangfold av ulike løsninger. Etter
fullførelse av prosjektene samtalte vi, og reflekterte over prosess og produkt.
4. Skape (prosess og produkt)
Kan man arbeide med noe personlig i arbeidet med landart? Elevene uttrykte at de kan det.
Tanker og følelser er en del av prosessen. En idé kan få uttrykk eller form i et materiale. En
viktig erfaring var å skape landartobjektene. Elevene brukte ikke verktøy i noen særlig grad,
kanskje kniv, saks og tang. Elevene fikk kjennskap til materialene ved å se og ta på dem, først
og fremst med å forme materialene med hendene sine. De brukte synet og berøringssansen for
å avgjøre hvordan de skulle gå frem. De så på enkeltdelene og helheten for å vurdere om
objektet hadde den rette formen. Å se og berøre var en viktig del av opplevelsen av det
ferdige landartobjektet (artefakten). Elevene erfarte at etterhvert som de arbeidet fikk de frem
form. På den måten var estetiske opplevelser en del av både prosessen og produktet. (Jfr.
Dewey (1934). Elevenes erfaringer med den kunstneriske prosessen og den estetiske nytelsen
underveis i prosessen, også når produktet var fullført, og plassert på området, ga
forhåpentligvis en total opplevelse og en følelse av harmoni som rundet av hele opplevelsen
(Dewey, 1934).
Som funnene i denne studien viser, kan et slikt landartprosjekt, gi elevene erfaringer, om
verden, om dem selv, dem selv i dialog med verden (Østergaard, 2013). Viljen ble utfordret,
det å løfte noe tungt kunne få elevene til å sanse seg selv, de kunne kjenne hjertet som slår,
kroppen som kanskje ble varm, kunne bruke hendene, bruke hele seg. I beina opplevdes
tyngden fra kroppen. Hvis eleven stod rett, altså oppreist, vil han eller hun oppleve balanse.
Er der ubalanse, vil han eller hun falle. Vi må la ungommer få erfare verden med kroppene
sine, slik at de kan få en fornyet interesse for verden. Det innebærer at de gir seg hen med et
åpent sinn, med hele seg, til erfaringen.
Dagsland (2013) fremhever i sin doktorgradsavhandling “Eleven som aktør i dialog med
kunst – ungdoms efaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og
håndverk i norsk grunnskole” at elever i ungdomsskolen liker ikke bare å møte kunst som
visuell opplevelse. De ønsker også å møte kunst som sanselig erfaring. Slik hun ser det kan
elevenes ønske om en mer sanselig kunstopplevelse få støtte av Merlau-Ponty. “…en mer
sanselig orientert fagdidaktikk kan også få støtte fra et fenomenologisk perspektiv
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representert ved Merleau-Ponty (1999) som setter kroppen i sentrum og som hevder at
kroppen er basis for erfaring og en meningssøkende enhet” (s. 243).
Danbolt (2002) skriver at man kan ha forskjellige blikk, et blikk åpner for noe, et annet
stenger for noe annet. Dette er noe som øves opp i kunstutdanningen og man kaller det gjerne
for observasjonsferdigheter. Ofte er det snakk om visuell observasjon, men det kan også lett
overføres til for eksempel taktile opplevelser, jfr. Seitamaa-Oravala (i van Boeckel, 2013) og
Horelli (i Jokela, 1995). Denne type observasjonsferdigheter kan man bruke både i naturen,
og i et landartprosjekt. I dette landartprosjektet gjorde vi øvelser knyttet til syn og berøring,
men også hørselen.
Møtet mellom natur og kunst

Kan møtet mellom natur og kunst bli betydningsfullt og viktig? Jeg vil hevde at landart er en
måte å kombinere et fokus på både kunst og natur. McNiff (2004) påpeker at ved å erfare
verden, naturen og mennesket, som om vi ser alt for første gang, vil vi kunne lære om natur
som vanlig tilnærming til natur, uten kunst, mangler, og elevene vil kunne gripe verden med
hjertet. En fenomenologisk tilnærming vil kunne være svært aktuelt. I følge Jokela (1995) og
van Boeckel (2013) må vi lære nye tilnærmingsmåter til omgivelsene våre.
Generelt får kunstaktiviteter oss til å bli mer våken og skjerpet, og på den måten gjør
kunstaktivitetene oss følsomme for våre omgivelser. Dette synet støttes av Sørstuen (2011),
Merleau-Ponty (1994), Abram (2005), Dewey (1934), Østergaard (2013) og Aeppli (2003).
Østergaard (2013) kaller denne estetiske erfaringen for berøringer med verden. Ved å lage
kunst i naturen arbeidet elevene kunstnerisk og fikk møte naturen gjennom å bruke materialer
funnet på stedet, og ikke minst bli vár selve stedet. Møtet mellom kunst og natur oppstod
gjennom elevenes arbeid med stedstypiske materialer som de fant på stedet. Naturen bryter
gradvis ned abeidene. Også vær og vind ødelegger arbeidene. Både elever og jeg tok foto for
å dokumentere arbeidene, for slik lettere kunne gjenskape prosessen på et senere tidspunkt.
Ved å vende tilbake til det samme stedet ble elevene vár endringen som skjer i naturen
(Jfr.Goldsworthy).
Foruten at elevene arbeidet kunstnerisk i naturen gjennom produksjon av landartobjekter,
hadde de unike naturopplevelser. Erfaringer kan ikke alltid planlegges. Elevene fikk en
spesiell erfaring, da de på nært hold møtte blikket til et ekorn. Elevene betraktet ekornet, og
ekornet betraktet dem.
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Elevene måtte ha en holdning som var åpen og utforskende. Ekte tilstedeværelse ga de en
mulighet til å observere godt. Fenomenene ville ikke ha tredd frem for dem, dersom de ikke
hadde hatt nærvær. Hvis elevene ikke hadde vært observant, ville de for eksempel ikke ha sett
den magiske tåken som rullet bortover vannet tidlig en morgen, “alvedans” eller “engledans”,
kalte de det. Aeppli (2003) viser til Steiner, som hevder at åpner man de unges øyne for
naturens skjønnhet, og hvis dette blir til erfaring, så har den en livgivnende virkning på
synsprosessen. Naturen er langsom. Sanseøvelsene roet elevene ned, og de stemmet seg inn til
stedet. Elevene komponerte kunstobjekter av naturmaterialer og plasserte de på stedet, laget
med en åpenhet for å kunne berøre og bli berørt.
Å arbeide med et landartprosjekt ga elevene verdifulle erfaringer og økt oppmerksomhet om
egen kropp og kroppens samhandling med verden. Tenkning er ikke bare et produkt av
hjernen, men også et produkt av kroppen, i følge Duesund (1995). Uten evne til sansning og
persepsjon ville vi ikke kunne eksistere som reflekterende mennesker.
Denne undervisningsformen er først og fremst erfaringsbasert og handlingsorientert. Ved å
observere og intervjue elevene kunne deres erfaringer løftes frem. Jeg mener at
forskningsbidraget mitt gir elevene en stemme, fordi jeg gir deres perspektiv på deres
deltakelse i et landartprosjekt. I denne undersøkelsen har jeg løftet frem deres
sanseopplevelser og erfaringer der de er aktive og medskapende i en kunstnerisk prosess med
landart. Jeg vil nå se på betydningen som stedet og rommet har på deltakerne i et slikt
prosjekt.

5.2 Erfaringer av stedet (the place) og rommet (the space)
In seeking to know a place,
one must approach it without guile:
the key, I think is to become vulnerable to a place.
If you open yourself up, you can build intimacy.
Out of such intimacy may come
a sense of belonging.
(Lopez i Hay, 2002)
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Stedet. Alle skoler ligger i et nærmiljø, som kan utforskes og benyttes til undervisning. I dette
prosjektet valgte jeg å gjøre et landartprosjekt. Man kan opprette en fast base hvor man
besøker det samme stedet på ulike årstider. Funnene fra denne studien peker på en kvalitativ
side ved å ha fokus på nettopp stedet. Ved jevnlig å besøke det samme stedet vil man kunne
se endringer i naturen. Det er vanskelig å tenke seg et landartprosjekt der stedet ikke har noen
betydning. Tradisjonelt sett er det klasserommet som er læringsarenaen, noe elevene kjenner
godt til. I et landartprosjekt vil uteområdet i nærmiljøet bli en ny arena, der det kan skje et
samspill mellom kroppslig og mental aktivitet. Ute må elevene forholde seg til objekter,
fenomener og mennesker i en annen virkelighet og det kan åpnes for en friere
kommunikasjon, hevder Jordet (2007) og Jørgensen (1999). I tillegg kan vi, ute, få unike
naturopplevelser.
Seamon og Sowers (2008) argumenterer for at ethvert sted har en integrert rolle i all
menneskelig erfaring. I følge Relph (1976) er det en intim begrepsmessig forbindelse mellom
sted og rom. Det blir viktig å beskrive disse begrepene. Det er et sentralt mål i all
fenomenologisk forskning. Hvordan erfarer elevene rommet? Hvordan erfarer elevene stedet?
Relph påpeker videre at vi bevisst kan se på uterommet som et eksistensielt rom. Kan
uterommet (stedet) som du besøker jevnlig være et pragmatisk rom der du ikke legger merke
til det som fins der? Kan vi åpne opp for å virkelig se oss omkring? Hva med perseptuelt rom?
Hva foregår i tankene eller sinnet vårt?
Begrepet sted bringer inn sterkere sosiale aspekter enn begrepet landskap. Derfor har jeg valgt
å benytte meg av begrepet sted heller enn landskap, fordi jeg tenker det sosiale aspektet ved et
slikt landartprosjekt er viktig. Jeg er interessert i hva et sted kan bety for mennesker og hvilke
relasjoner som kan skapes mellom mennesker og et sted. Det å arbeide lokalt, kan være med
på å skape tilhørighet, hevder Tuan (1977).
Et bygget steds utstrekning er kjent som gulv, vegger og tak. Et landskaps utstrekning er
strukturert på liknende måte, og er av grunnleggende betydning for relasjonen mellom
naturlige og menneskeskapte steder. Ved hjelp av landartprosjektet kom elever og lærere i
dialog med stedet og landskapet der. Vi stemte oss inn på en ny type oppmerksomhet som vi
ikke har til daglig. Det ga oss muligheten til å se på rommet, som mulig skulpturalt materiale,
noe som kunne ha gått oss hus forbi. Rommet ble derfor en viktig faktor i dette prosjektet.
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Ved å verdsette rommet som et materiale som gruppen kunne arbeide med, et skulpturalt
objekt, gjorde at vi kunne stemme oss inn til stedet.
Funnene i denne oppgaven peker på et spenningsfelt, motsetningen mellom elevenes
erfaringer med å være ute, og deres erfaringer med å være inne. Det positive med å være ute
er at elevene kunne tenke større tanker, det ga dem en følelse av frihet, og kanskje mer
inspirasjon. Geografen Tuan (1977) konstaterer at et sted erfares ved at man kan ha rom å
bevege seg i. Rom gir oss frihet, påpeker han. Dette får jeg bekreftet av elevene mine.
Elevenes ytringer viser positive sider med å være ute:
“Du kan tenke større tanker ute”.
“Vi får mer space”.
En negativ side kan være at noen blir utrygge, fordi vi ikke er samlet på samme måte som
inne “Vi blir mer spredt”. En elev hevder at han føler seg bare trygg på rommet sitt, altså
inne. Han er aldri ute (jfr. 4. 3).Derfor blir det viktig å definere hva som er vårt sted, slik at
alle kan føle seg trygge.
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Diagram nr. 9:

En polaritet som er viktig å tenke på er begrepsparet trygghet-utrygghet. Å skape trygghet er
noe av det første en lærer må gjøre for at læring skal kunne skje. En elev oppsummerte
forskjellen på å være ute og inne på denne måten:
”Det er litt sånn inne i klasserommet… veggene... Tankene blir innestengte med deg. Når du
er ute kan du gå hvor som helst og tenke hva som helst. Det negative er at vi kan bli mer
spredt”.
Noe som overrasket meg, var valget som elevene gjorde, når det gjaldt plassering av land
artarbeidene. Elevene la merke til blant annet vannet, trærne, fuglene og vinden i trærne.
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Fokuset kom spesielt på trærne, greinene på trærne og det bevegelige rommet mellom
greinene. Dette rommet ble fylt av energi, og oppmerksomheten ble rettet mot det. Til tross
for at inspirasjonsvideoene viste landartobjekter plassert på bakken, riktignok plassert litt
over, men i kontakt med bakken, valgte elevene å plassere det meste av landartobjektene i
trærne. Jeg tenker at sanseøvelsene, kanskje spesielt lytteøvelsene gjorde til at elevene ble
oppmerksomme på trærne, mellomrommene mellom greinene på trærne, altså de negative
formene, det negative rommet, da de skulle velge plassering av komposisjonene sine.
Stedet, landskapet på stedet eller rommet, enten det er aktivt eller passivt har en rekke
muligheter og skulpturale problemer. Vi kan bevege oss i landskapet. Hvor er vi i dette
rommet? Bakken er horisontal, trærne er vertikale, noe er bak, noe er foran, noe til venstre for
oss, noe til høyre for oss. Ved bålet sitter elevene og jeg i en halvsirkel. Det er et rom mellom
oss. Ved å bevege oss kan vi gjøre rommet rundt bålet større eller mindre. Vi utforsker verden
sirkel for sirkel. Våre erfaringer med rom, uterom og innerom, vil vi bære med oss videre i
livet i møte med nye omgivelser.
Endring. Ved å reise vil man kunne se forskjeller i landskap, men for å oppleve forandring
må du gå tilbake til det samme stedet igjen og igjen. Tid og endring er forbundet til et sted.
Virkelig endring er best forstått ved å være på et sted. Skal du virkelig oppleve årstidenes
skiftninger, må du helst oppsøke det samme stedet om og om igjen. Lukten av høst kan bli
luktet lenge før den kan sees, i følge Goldsworthy (i Putman, 2000). Naturen har som livet en
syklus, med fødsel, liv og død. Døden er en del av livet og arbeidene våre vil oppstå, gå til
grunne og bli borte over tid. Arbeidene kan våkne til liv igjen gjennom foto og fotografier. Bli
kjent, føle tilknytning til stedet.

5.3 Kreative erfaringer
You must open your hand to receive. Dewall

Inspirasjon.
Dewey (1934) beskriver den kunstneriske prosessen som en tosidig prosess. Å erfare er som å
puste i en rytme der det skjer en inn- og utånding i en bestemt rekkefølge. Før noe kan
komme ut, i form av kunstobjekter, må vi ha pustet inn. Hva er det vi puster inn? Vi må ha en
eller annen form for inspirasjon. For å få inspirasjon til å gå i gang med noe kunstnerisk, må
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vi ha en eller annen form for atmosfære, hevder McNiff (2004). Eisner (2000) beskriver
erfaring som noe mer enn å se, fordi man kan ha taktile erfaringer med bare å se på visuell
form.
Landartprosjektets inspirasjonsfase skulle stimulere til kreativitet, og gi elevene lyst til å
skape noe. Det ble vist videoer med landart som kunstart, kun musikk og levende bilder, hvor
skiftende lys, bevegelse skapt av vind og vann påvirket arbeidene, skapte deres liv og senere
deres forfall, ingen forklarende tekst. Man behøver inntrykk, før man kan uttrykke noe. Som
en del av inspirasjonsfasen var møtet med stedet, der vi skulle arbeide med land art, det var
som scenografien i kunstverket, en viktig del av denne første fasen. Her fant elevene også
materialene, som man brukte i kunstobjektene, som tidligere nevnt stedstypiske.
Et gjennomgående tema i presentasjon av analyse og funn var viktigheten av inspirasjon for å
komme i gang med et kreativt arbeid. Hva inspirerte elevene? Hva uttrykte de selv? Selve
stedet, vannet, et spindelvev, trærne, lyset, videoene med landart, geometrisk form, både
prosesss og produkt var viktig. Nedenfor har jeg satt opp de ulike elementene i et diagram for
å tydeliggjøre hva som var inspirasjonen.
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Diagram nr 10: Hva inspirerte elevene?

Jeg ønsket å bevisstgjøre elevene om hvordan de kunne bruke inspirasjonsfasen som hjelp for
å komme igang med sin egen kreative prosess. James (i Dewey, 1934) beskriver den
kunstneriske prosessen som en fugl som letter og lander. Elevenes skapende arbeid er en
prosess som er sammensatt av ulike faser som forholder seg til hverandre (jfr. James i Dewey,
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1934). Å være åpen og å sanse for å kunne motta er en parallell til det å skape, hevder van
Boeckel (2013) og Dewey (1934). Funnene fra intervjuene med elevene indikerer at elevene
synes det er viktig med en inspirasjonsfase. Dette er eksempel på hva de tenker om
inspirasjon:
“Hvordan man kan lære det? Litt usikker på det. Men jo, mer ….du får oppgaver der du får
med for eksempel bilder til inspirasjon og sånn… etterhvert skjønner du mer hva du ser på…
og hva du kan tolke inn i det du ser. Du ser etterhvert mer, men det går litt gradvis”.
“Alle kan lære noe om hvordan man kan få inspirasjon, det har jeg sett her på skolen at
enkelte har lært noe om det, påpeker en elev (ler), men inspirasjon kan komme fra “det blå”.
Jeg tror egentlig noen har det i seg. Andre kan nok lære det. Tror ikke alle kan lære det
heller, men…”
Foruten at elevene hevder at det er viktig med en inspirasjonsfase, uttrykker elevene i siste
sitat også en usikkerhet om hva inspirasjon egentlig er. Ja, hva er det? Hvor kommer
inspirasjon fra? Er det noe man lærer? Er det noen som lærer det lettere? Er det noen som
aldri blir inspirert? Det er nesten noe mystisk med inspirasjon. Uansett må man være villig til
å åpne seg for å bli inspirert som Dewall uttrykker det så vakkert: You must open your hand to
receive…
Elevene gjorde estetiske erfaringer ikke bare i prosessen med arbeidet med kunstobjekter,
men også estetiske erfaringer ute i naturen, som tidligere poengtert er estetiske erfaringer ikke
bare knyttet til kunst, men det handler først og fremst om persepsjon, jfr Baumgarten, i følge
Howes (i Bacci og Melcher, 2011) eller eller rettere sagt perfeksjoneringen av persepsjonen.
I et landartprosjekt kunne elevene berøre, føle, like mye som de så og lyttet, hånden bevegde
seg. Østergaaard (2013) kalte denne erfaringen en før-kognitiv eller sanselig erfaring. Det er
en nær forbindelse mellom persepsjon og handling (Zeki, 1999). Kunst kan ofte kommunisere
visuelt i større grad enn ord er i stand til. I følge Aeppli (2003) er øyet og hånden organer for
hele vårt vesen.
Landart som kreativ erfaring
Alle objektene foreligger i relasjon til rommet. La oss se på de ulike landartobjektene som
elevene lagde i relasjon til rommet. For eksempel elevenes reir:
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Reiret har et indre aktivt og utenfor et ytre passivt rom. Reiret er lukket. Noe kan ligge
beskyttet i reiret.
Sirkler hengende i trær er geometriske former, skapt av bevegelse, og så kommet til ro.
Aeppli hevder videre at “Når jeg betrakter sirkelen, da fører jeg den for meg selv over i
bevegelse. Jeg kan bare iakkta en sirkel ved at jeg lar den gjennoppstå i meg” (Aeppli, 2003,
s. 78). Alle geometriske og matematiske forestillinger stammer fra vijessansene med deres
iakttagelser. Disse forestillinger er altså noe annet enn bevegelsessansen og likevektssansens
erfaringer, løftet opp i bevisstheten. Loddrett, vannrett, skrå, rett og krum, sirkel og kvadrat
kan jeg danne meg forestillinger om, takket være objektive iakttagelser gjennom de nedre
sanser, jfr Steiner i Aeppli (2003).
Løv og blomsterblad er ofte assosiert med skjønnhet, og kan lett bli sett på som noe rent
dekorativt, men disse materialene kan også vise prosesser. De minste landartobjektene
uttrykker en viss sårbarhet, de er nesten skjult, de er nesten ikke synlige, fordi de er laget av
løv som kommer til å råtne raskt. Den flyktige karakteren vil alltid utstråle en viss sarthet og
fylle objektene med en spesiell energi.
Ved opphengning av skulpturer, for eksempel sirkler av greiner og kvister og det store
hjertet, oppheves materialets tyngde, fordi skulpturen ikke lenger virker påvirket av
tyngdekraften, men oppleves svevende i rommet. Det er som om de har løsrevet seg fra
jorden. De er på vei fra rommet til jorden eller motsatt. Flere av elevarbeidene, sirkler av
greiner og hjertet, kan defineres som opphengte skulpturale former.
Hjertet av greiner og kvister er en organisk form. Andre formkontraster kan dessuten ha en
forside og en bakside. Forsiden vender seg mot oss og øyen. Baksiden vender seg ut mot det
åpne landskapet, mot vannet. Hjertet kan vi være i dialog med. To trær blir bundet sammen
ved hjelp av hjertet. Hjertet har på en måte vokst inn i og blitt akseptert av stedet. Sirklene,
derimot har ingen forside eller bakside, de snur og vender seg. Kun når det er helt vindstille
vil de holde seg i ro.
Lyset. Akkurat som skulptøren kan arbeide med rommet, kan man med landart også arbeide
med lyset. Å arbeide med lyset er et vanskelig og problematisk område. En av elevene ønsket
å arbeide med lyset. Hun arbeidet med kontraster i farger i løvet og ville at lyset skulle skinne
gjennom. Da hun monterte arbeidet sitt, skinte solen, men ”så stakk solen av…”
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Hvordan ville de samme objektene oppleves i et interiør?
Min rolle og mine egne kreative erfaringer
Jeg vekslet mellom det å være iakttagende til å være deltakende. Å iakkta er også en form for
aktivitet, i det at man ser nøye. Det er altså en bevisst handling. Jeg lette etter etter en balanse
mellom det å gå inn i det skapende arbeidet med landart sammen med enkelte elever som
trengte tett oppfølging, og samtidig, når som helst, kunne gå ut av arbeidet og ha et blikk mot
enkeltelever og gruppen som helhet.
Jeg hjalp til, var igangsetter for enkelte elever og arbeidet side om side med dem. Jeg laget
ingen selvstendig verk, men jeg opplevde likevel mange skapende øyeblikk. Med en mer
selvgående gruppe, kunne jeg selv, ha gått dypere inn i å lage et landartobjekt.
Det pedagogiske opplegget hadde både struktur og frihet. Jeg ga elevene mye frihet, samtidig
som jeg passet på å ha kontroll. Dette ble et spenningsfelt, men slik jeg ser det, var det sjelden
kaotisk. Hva var vårt sted? Det var den lille øyen og det nærmeste området rundt ildstedet. Jeg
forsøkte og lytte meg inn til hva elevene erfarte gjennom å observere og reflektere over dette.
I min rolle som observatør måtte jeg ha både nærhet og distanse, jfr Repstad (1993). Ildstedet
var et naturlig samlingssted, fordi der samlet vi oss for samtaler, sanseøvelser og mat.
Elevene i kunst- og håndverksfaget ønsker å bevege seg mer, være aktive, kreative og
deltakende, hevder Dagsland i sin doktoravhandling (2013). Et landartprosjekt gir store
muligheter til å få førstehåndserfaringer, direkte erfaringer med materialer, objekter og
fenomener i verden (Reed, 1996).
I den skapende fasen, i den kunstneriske prosessen, vil det være intervaller, perioder der en
fase stopper opp, en annen begynner. De ulike fasene er tett forbundet med hverandre. I løpet
av arbeidsprosessen må du stoppe opp, se hva har de hadde gjort så langt, vurdere hva som er
det neste de må gjøre, for alt må stå i en sammenheng til helheten. Av og til diskuterte elevene
ulike måter å løse problemer på. Dewey (1934) går enda lenger og hevder at erfaring er mye
mer enn å se, for mange kunstarbeider handler om ikke-visuelle former for erfaringer, fordi vi
kan ha taktile erfaringer bare med å se på visuell form.
Å sanse og å skape
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Det kreative og mottakelige, å skape og å sanse, (making and sensing), et resonant par, som
matcher og svarer til hverandre, hevder Nachmanovitch (1990). I de neste sitatene beskriver
elevene arbeidet med å være i en prosess mot et ferdig produkt. Elevene måtte anstrenge seg
for å få til det de hadde satt seg fóre. De brukte ordet streve. En annen elev hevder at det var
ikke lett. Begge beskrev et møte med motstand, men begge hadde en opplevelse av å få det til,
etter en tid med prøving og feiling. (Lyktes til slutt. Men til slutt kunne jeg henge de opp).
“Jeg hadde en tanke eller idé om hvordan kunstverket mitt skulle komponeres. Jeg måtte
streve for å få det til, men lyktes til slutt”.
“Jeg valgte å arbeide med blader, la de i en sirkel, ville at lyset skulle reflekteres gjennom
sirkelen. Det ble faktisk formen av et blad inne i bladene. Var ikke lett å få de til å holde
sammen. Men til slutt kunne jeg henge de opp”.
I sitatet ovenfor beskriver eleven den estetiske erfaringen som søkende og utprøvende
(Vygotsky, 1971) (Goodman i Eisner, 2000). Dette er noe som man vil kunne oppleve i alle
typer kunstneriske aktiviteter.
Hva kan elevene erfare i et landartprojekt?
Wilson (1998), Csikszentmihalyi (1990), Nachmanovitch (1990) og Reed (1996) beskriver
hvordan alle kan oppleve mestring i kunstfaget og hvordan man også kan oppleve å feile. Å
feile betyr nødvendigvis ikke en katatrofe. Vi kan oppdage en ny mulighet eller vei som fører
oss videre. Vi kan arbeide side om side, lærere og elever, engasjere hendene, reflektere over
vår praksis, våge og eksperimentere, våge og feile, prøve igjen. Der vil kunne være bevegelse,
motstand og flytopplevelser. Elevene trenger utfordringer, men ikke større enn at de behersker
dem. Da kan de nærme seg en flytopplevelse. Viktig å oppleve bevegelse, mestring, og som
nevnt like viktig er det å oppleve motstand, i en kreativ prosess. Dette sitatet fra en elev kan
beskrive dette svært godt:
“Du lærer av motstand. Du lærer å takle motstand. Se på meg. Her er jeg fortsatt. Jeg er
egentlig sånn at jeg gir lett opp. Dette interesserer meg ikke. Du kommer inn på nye baner. Av
og til må du spille med på det som skjer i prosessen”.
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5.4 Individuelle og sosiale erfaringer

Mennesker som gjør erfaringer sammen,
har en tendens til å ville hverandre godt.
Ukjent opphav

Individuelle erfaringer
Hver og en hadde sine indre dialoger og sine individuelle erfaringer i løpet av prosjektdagene.
Noe ble kanskje ikke satt ord på. Gjennom sanseøvelsene hadde elevene en indre dialog som
de forsøkte å beskrive gjennom ord og tegninger. Noe av dette ble også formidlet til de andre i
fokusgruppeintervjuene ved bålet. En del erfaringer ble formidlet til meg gjennom intervjuer
og samtaler.
Sosiale erfaringer
Akkurat som elevene åpnet seg for stedet, for oppgaven, for kunnskap og forståelse, kunne
elevene åpne seg for hverandre. Slik ble et bånd skapt i deres relasjoner. Da vi hadde gjort
sanseøvelser med hørselen, berøringssansen og synet, hadde vi et fokusgruppeintervju, der
klassen reflekterte over stemningen den dagen, som vi ikke hadde merket dagen før.
“Dere så ikke meg igår”.
Det ble et sterkt utsagn fra en ung elev, men å se verden er både å oppleve seg selv som synlig
og å føle seg sett. Alle ønsker å bli sett (jfr. Merleau-Ponty, 1994; Driscoll i Bacci og
Melcher, 2011).
Min rolle
Metoden min var en hermeneutisk spiral som kunne brukes ved at jeg gikk inn og ut,
vekselsvis, mellom helheten og detaljene. Av og til var det hele gruppen jeg så på. Andre
ganger observerte jeg en mindre gruppe. I blant så jeg på individet/ eleven. I et slikt prosjekt
er det mange slags relasjoner: elev-elev, elev-gruppen, elev-lærer, elevene- lærer. Mange
slags erfaringer gjøres. Den individuelle erfaringen som den enkelte gjorde seg ble uttrykt i
samtaler og intervjuer. Av og til ble de delt med meg, andre ganger i den store gruppen.
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Diagram nr. 11: Ulike møter

Kommunikasjon
I en klasse var det sosiale livet viktig. I Arne Nikolaisens doktorgradsavhandling (2007)
beskrev han nærmiljøet som klasserom: “Det er nettopp når elevene beveger seg ut av
klasserommet og forholder seg til objekter, fenomener og mennesker i en ytre virkelighet, at
det åpnes for en friere kommunikasjon” (s. ). Dette sammenfaller med mine funn fra
intervjuene med elevene der de hevder at kommunikasjon og samarbeid bedret seg ute.
“Klassen ble bedre. Vi kan snakke mer med hverandre”. Det blir viktig å løse opp
forestillinger man har om de andre. Vi må skape et bevegelig rom for de andre, og et møte
kan oppstå mellom oss. Klassen kan gjøre erfaringer sammen. Et slikt prosjekt angår både
felleskapet og individet.

5.5 Emosjonelle og kognitive erfaringer
Kognitive erfaringer
Å legge til rette for refleksjon basert på elevenes sansning gjør at elevene kan lære om sine
egne erfaringer med sitt kunstneriske arbeid. Ved å reflektere over og vurdere både egne og
andres arbeidsprosesser og ferdige landartarbeider kan alle ta del i gruppens erfaringer. På den
måten kan alle lære ikke bare om egne erfaringer, men også de andres erfaringer. Slik kan vi
alle lære mer. Arbeidsprosessen er en form for uforskning. Elevene vil kunne erfare hvor
viktig det er å se for eksempel mulighetene som tilfeldighetene gir, og hvor mye det betyr at
de våger å feile. Arbeidet med kunstfaget, som innebærer kreative erfaringer, krever evne til
konsentrasjon, utholdenhet og ikke minst mot.
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6.

Konklusjon
Beauty does not avoid
difficulty but hovers,
dangerously above itlike walking on thin ice.
Andy Goldsworthy

Gjennom min konklusjon vil jeg besvare oppgavens forskningsspørsmål. Jeg har i forrige
kapittel (kap. 5) drøftet mine funn (kap. 4) og satt de opp mot de teoretiske perspektivene
presentert i litteraturdelen (kap. 2). Konklusjonen oppsummerer de mest signifikante funn i
forhold til elevers erfaringer med et landartprosjekt (6.1). Avslutningsvis vil jeg evaluere min
design, tilnærming og metode (6.2). Deretter vil jeg komme med anbefalinger til videre arbeid
(6. 3).
Intensjonen med dette forskningsprosjektet var å gi rom for elevenes stemmer og om mulig
skape en ny form for viten. Dette gjorde jeg ved å bruke elevene som skapende aktører og
informanter gjennom å beskrive deres erfaringer med å arbeide med kunst i naturen, skape
tredimensjonale estetiske uttrykk i naturen, hvor naturmaterialer, stedstypiske materialer, er
brukt. Gjennom å lytte til elevenes erfaringer håpet jeg å få mer innsikt i ungdoms forhold til
natur og hvordan vi kan bruke obervasjonsferdigheter brukt i kunstutdanning til å sanse
dypere i naturen. Jeg ønsket å få tak i elevenes opplevelsesdimensjon.
Det ble et kvalitativt forskningsprosjekt, der jeg benyttet meg av en hermeneutisk
fenomenologisk metode. Gjennom intervjuer med grupper av elever, individuelle intervjuer
og observasjoner av elever har jeg utforsket elevers erfaringer med et landartprosjekt
gjennomført i en design- og håndverksklasse på en yrkesfaglig videregående skole. Jeg vil nå
besvare forskningsspørsmålet og oppsummere hva jeg har kommet frem til gjennom dette
landartprosjektet. Forskningsspørsmålet var som følger:
Hva er elevers erfaringer med deres deltakelse i et landartprosjekt?
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6.1 De mest signifikante funn
Elevene skapte kunstobjekter av materialer som de fant på stedet, og gjennomførte et
kunstprosjekt uten store kostnader. Lokalsamfunnet, i dette tilfellet naturområdet, ble brukt
som ressurs i opplæringen. Landartprosjektet ble knyttet til et bestemt sted. Jeg fant et
naturskjønt område der vi arbeidet kunstnerisk, kunstverkene ble stedsspesifikke, laget av
materialer fra stedet. Like viktig som produktet var det å gå, berøre materialer, oppleve stedet,
dets former, farger, lukter og lyder. Hvert kunstverk ble til, eksisterte og forfalt.
Forgjengeligheten i arbeidene gjenspeilet forgjengeligheten i naturen. Gjennom dette
landartprosjektet opplevde jeg at elevene kom i berøring med verden gjennom arbeidet med å
lage kunst i naturen. Landartprosjektet bidro til å skjerpe elevenes persepsjonsevne, og både
prosessen og produktet ble viktig. Utviklingen av estetiske evner foregikk underveis i
prosessen og ved refleksjon over det ferdige kunstobjektet.
Førstehåndserfaringer og sansning
Jeg har fått mer kunnskap om ungdom og unge voksnes relasjon til naturen, elevers erfaringer
med å gjøre sanseøvelser, hvordan de opplevde å være kreativ, hvordan de opplevde mestring,
som kan være en flytopplevelse (flow), hvordan de opplevde å møte motstand. Ute erfarte
elevene at de kunne bruke kropp og sanser aktivt i møte med objekter, fenomener og steder.
Arbeid med landart i ”uteklasserommet” skapte andre rammer for kommunikasjon og
interaksjon, elev til elev, elever til lærer. Min opplevelse var at mange av elevene samarbeidet
i større grad enn inne, i for eksempel å løse problemer som oppstod underveis.
Sosialt
Mange møter fant sted; møter mellom elever, møter mellom elever og lærere, individuelle
møter, gruppemøter, møter med stedet, møter med de stedstypiske materialene. Det ble skapt
en arena uten riktige og gale svar, men noen rammer var satt, samtidig var det et rom og en
frihet til å eksperimentere og utforske materialer og form. Dette er kunstfagets art, en annen
måte å forstå verden på. Det var mange svar på samme oppgave.
Jeg fikk en bredere forståelse av hvordan det å samles i en halvsirkel rundt et bål kunne åpne
opp for fine samtaler om viktige temaer, i tillegg til mat og varme. Gruppen var ny og disse
landartdagene ble vi ble bedre kjent. Mange opplevde at de fikk mer plass til å bevege seg på.
Dermed ble klassen bedre, det ble mindre stress, mer frihet, totalt sett ble “klassen bedre”,
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som en elev beskrev det. Det ble skapt en form for trygghet i klassen disse dagene, og vi
kunne samtale om kunst, livet og følelser på en ganske åpen måte.
Klassen har mange stemmer
Før jeg satte i gang med prosjektet, hadde jeg en idé om at ungdom ikke var glad i naturen.
Gjennom mine fokusgruppeintervjuer fikk jeg inntrykk av at det var ingen entydig stemme
som talte. Det viste seg at mange, omtrent halvparten, ga uttrykk for at de hadde en nær og
positiv relasjon til naturen, andre hevdet at de hadde et svært dårlig forhold til naturen, og at
de er lite ute. En elev håpet at dårlig vær ville føre til at prosjektet ble avlyst, en annen trives
best på rommet sitt hjemme. Klassen viste seg å være en svært sammensatt gruppe med svært
ulike individer med stor spredning i alder, interesser og verdier. Fra de som uttrykte at det var
fint med noen dager som er annerledes; ”kjekt å komme ut av skolen”, til de som var svært
positiv og som syntes det var ”inspirerende å arbeide med naturmaterialer ute”. Ved å se
tilbake på prosjektdagene sammen med fem av elevene som var villige til å la seg intervjue i
dybden, fikk jeg innsikt i hvordan elevene opplevde inspirasjonsvideoer, forberedelser, selve
prosjektdagene, sanseøvelser og landart.
Spenningsfeltet
Siden jeg valgte en hermeneutisk metode, kunne jeg ta tak i noe som en elev hadde sagt, og
intervjue henne igjen og spørre. “Dette var interessant. Hva mente du? Kan du si noe mer om
dette?” Dette gjorde jeg blant annet for å få tak i deres tanker om forskjellen på å være ute og
inne. Elevene utrykte et spenningsforhold mellom det å være ute, i motsetning til å være inne.
Ute kan du tenke større tanker, du føler deg fri, men faren er at vi kan bli spredt. Ved å
definere hva som er vårt sted, kan det oppstå trygghet.
Sanseøvelsene gjorde elevene spesielt oppmerksomme på trærne, og de valgte å komponere
sine landartobjekter i trærne, i de negative formene, mellomrommene mellom greinene.

6.2 Begrensninger – et kritisk blikk på mitt eget prosjekt
En vesentlig begrensning ved denne studien, har vært at erfaringene mine er gjort i én klasse.
Hvilke erfaringer ville jeg gjort i andre klasser? Hvilke erfaringer ville jeg gjort ved en annen
skole? For det andre kunne jeg gått dypere inn og forsket på hvordan jeg selv erfarte dette
prosjektet for eksempel gjennom flere dagboknotater. Jeg kunne også intervjuet assistenten
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min som deltok alle dagene. Det var et bevisst valg å ha størst mulig fokus på elevenes
erfaringer. For det tredje: Skulle jeg vært mindre aktiv i å engasjere eller hjelpe elevene?
Hadde jeg kunnet observere bedre ? Sist, men ikke minst, kunne jeg valgt å ha færre
sanseøvelser? Vi kunne ha konsentrert oss om én sans for virkelig å kunne gå i dybden på den
ene sansen. Hva med å utforske luktesansen?
Kanskje kunne jeg ha fokusert mer på elevenes erfaringer med å oppleve mestring? Til tross
for begrensningene mener jeg at denne masteroppgaven kan gi en stemme til de unge
gjennom å lytte til ungdommers erfaringer knyttet til et kunstprosjekt arrangert ute i
nærmiljøet til skolen. Jeg anser dette å være et svar på forskningsspørsmålet og et viktig
bidrag til forskningsfeltet.

6.3 Videre arbeid
Min masteroppgave har forsøkt å belyse hvordan elever erfarer deres deltakelse i et
landartprosjekt på skolens nærområde. Observasjon i kunstfaget er en viktig del av faget.
Design- og håndverksfaget regnes som et visuelt fag, med mye fokus på det visuelle. Kan
oppøvde ferdigheter fra kunstfaget benyttes i møtet med natur? Elevenes erfaringer kan vise
vei til å fokusere på førstehåndserfaringer og flere sanseopplevelser, kunst som mangfoldig
sanselig erfaring, og ikke bare visuell erfaring. Foruten i større grad å se bedre, kan vi
fokusere mer på andre sanser enn synet, også det taktile, hørselen? Kunst kan skape nye måter
å observere på, og kunstanalyse kan brukes som metode til å se på omgivelsene på en ny måte
(Jokela i van Boeckel, 2013, s. 100). Kunst kan gi en person en unik ikke-kognitiv måte å
tolke erfaringer i verden på. Kunstaktiviteter kan erfares gjennom sansene, persepsjon,
følelser og tanker kan møte det kreative i mennesket.
Hensikten med denne undersøkelsen var å synliggjøre elevers subtile erfaringer med å arbeide
med kunst ute i naturen. Kan elevene få erfaringer som går utover deres forventninger?
Hvordan kan man i større grad utvikle faginnholdet slik at elevene kan få en berøring med
verden (naturen)? Kan arbeid med landart være med på å skape tilknytning til natur og skape
tilhørighet til et sted? Ungdom trenger både vinger og røtter, trenger å knytte seg til et sted,
til andre mennesker, det er grunnleggende og en viktig del av det å være et menneske. Ved å
knytte seg til et sted, kan elevene få en følelse av tilhørighet (å høre til).
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Ved å komme tilbake til det samme stedet, vil elevene kunne oppleve trygghet og
gjenkjennelse og forhåpentligvis kunne erfare en levende forbindelse til naturen. I kraft av at
vi er mennesker, er vi en del av naturen. Gjennom de ulike årstidene vil elevene kunne øve
seg i å observere forandringer som skjer i naturen. Når vi sanser, er vi uten avstand til det vi
sanser. Vi må være mottakende og åpen for å la oss berøre. Når naturen og kunsten stimulerer
til undring og undersøkende virksomhet åpnes nye dører til samtale mellom barn/unge og
lærere. Den visuelle kunsten berører oss på måter, som faktabasert kunnskap ikke kan, i
samme grad. Vi må tenke gjennom hvordan skoledagen organiseres. Mange elever sitter mye
i ro, men de ønsker å samtale og være fysisk aktive.
I elevgruppen vår er det enkelte elever med mye angst. De må utfordres, men også forberedes
godt, før de kan delta i et slikt prosjekt. Når klassen går ut vil kanskje enkelte elever miste en
følelse av trygghet. Å bevege seg ut i naturen vil kunne forsterke angsten deres. Når angsten
har lagt seg, vil elevene kunne bli berørt av naturen.
Noen personlige sluttbemerkninger
Hvis elevene får oppleve seg selv som skapende vesener, kan det ha en dyptgripende
helsebringende virkning. Det gir varme og virker inn i mellommenneskelige forhold på en
spesiell måte, og dette kan oppleves overalt der mennesket er skapende. Hvis elevene er
skapende i naturen i tillegg, får man virkningen av å være i naturen, fordi å se natur og være i
naturen er helbredende i seg selv.
I naturen må elever og lærer forholde seg til andre kunnskapskilder enn tekst; til konkrete
objekter og fenomener, som elevene møter med kropp og sanser i praktiske og skapende
samspillsaktiviteter. Det trengs en undervisning som stimulerer elevene til bevegelse,
refleksjon og dialog. Undervisning og læring må forståes som møte med seg selv og andre,
som levende møter mellom lærer og elever og elevene imellom. Vi trenger mer
forskningsbasert kunnskap på området der læreren legger til rette for kreative erfaringer i
naturen. Sansning kommer først, ved å åpne seg mot verden og erfare det ukjente,
(overcoming of perils) vil kroppslige erfaringer kunne gies et språk gjennom refleksjonen
etterpå.
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“Når hjertet er åpent, er jorden vakker”.

Kunst i naturen – vinterstemning på stedet.
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April/Etterklang
Etter en lang vinter med mye regn og lite sol, gikk vi i slutten av mars, tilbake til stedet vårt
ved vannet. Elevene skulle tegne eller male tidlig vårstemning for å lage et bidrag til en
stemningstavle (moodboard) med temaet tidlig vår. “Hva er vår”, spurte en av elevene. Hun
husket det ikke. De andre elevene forklarer: “Det er når dagene blir lengre og lysere, fuglene
kommer tilbake og vekker deg med all kvitringen. Gresset begynner å bli grønt, og de første
blomstene spretter ut, og kattunger kommer på trærne”.
Stedet vårt var ikke så ryddig, som da vi forlot det. Det lå plast og halvbrente vedkubber rundt
omkring. Noe av landarten var helt borte, som for eksempel pinnsvinet av kongler og løvet,
som hang i en sirkel. Vi fant igjen hjertet vårt av greiner og kvister, men nå uten løv. Det
hadde råtnet og blåst bort. Også sirklene av greiner hang fremdeles i treet, men de fleste
reirene hadde blåst bort.
Nede ved vannet så jeg at en av elevene stod med fuktig bark i hendene. Han stod rolig og
kjente på barken, henvendte seg så til meg:
“Tenker tilbake på øvelsen klassen gjorde i høst, da vi bare brukte hendene for å si noe om
den. Det var fint”.
To av jentene var plutselig vekk. Etter en stund dukket de opp igjen.
“Hvor har dere vært”?
“Vi har funnet vårt hemmelige sted på øyen”, sier de.
Vi gikk til øyen som ikke var en øy lenger, men en halvøy. Godt skjult ved vannet var det en
liten steinhylle med plass til to gode venner. I høst satt disse to jentene mest ved bålet. Nå
beveget de seg rundt i området, trygge og glade.
Kald nordavind gjorde at vi frøs, selv om vi satt ved bålet. Vi ble enige om å gå tilbake til
skolen, for å tegne og male vårstemning. En av elevene hadde på seg kjeledress, hun ble igjen,
og satte seg ned, for å tegne trær. Det var stille og fint. Etter en stund gikk også hun tilbake til
skolen for å tegne videre. Tilbake på skolen, utbrøt eleven:
“Hvor forsvant inspirasjonen”?	
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Vedlegg A: Samtykkebrev til rektor
Jeg er student på master i pedagogikk og ønsker i løpet av høsten 2013 å
gjennomføre et prosjekt i klassen der det samles inn data blant elevene. Data
skal kunne gi informasjon om hvordan de unge opplever og reflekterer over
deltakelse i et landartprosjekt i skolens nærområde. Utgangspunktet vil være
kompetansemål fra læreplanen angående komposisjon, visuelle virkemidler,
farge/fargekontraster og form, formkontraster.
Jeg søker herved om tillatelse til å gjennomføre denne datainnsamlingen. Jeg vil,
hvis tillatelse gies, gjøre videoopptak av elevene i arbeid, lydopptak av intervjuer
med elever, i gruppe og individuelt, ta opp undervisningssekvenser på video. Alle
personer som er involvert vil bli anonymisert ved databehandling og publisering.
Reell anonymisering innebærer at forskeren sørger for at det ikke gies
opplysninger som kan identifisere personene i undersøkelsen.
Personopplysningsloven 14. april 2000, nr 31 § 2 nr. 1 definerer en
personopplysning slik:
”... dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Ved å
ikke trekke fram undersøkelsens geografiske beliggenhet, og anonymisere
elever, vil dette imøtekommes. En oppsporing av enkeltpersoner blir dermed
vanskelig”, i følge Datatilsynet.
Jeg håper på positiv respons.
Med vennlig hilsen Turid Mathisen
Faglærer og kontaktlærer på vg 1 desgn og håndverk
Tillatelse gies.

Dato /sted

rektor
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Vedlegg B: Samtykkebrev elever /foresatte
Jeg er student på master i pedagogikk, og ønsker å gjennomføre et
forskningsprosjekt i klassen. Jeg ønsker å samle inn data om hvordan elevene
opplever og reflekterer over deres deltakelse i et landartprosjekt i skolens
nærområde (kunst i naturen/naturkunst).
Jeg søker herved tillatelse til å gjennomføre denne datainnsamlingen fra elever
og eventuelt elever/foresatte. Jeg vil, hvis tillatelse gies, gjøre videoopptak av
elever i arbeid, gjøre lydopptak av intervjuer. Etter at jeg er ferdig med
etterarbeidet, slettes opptakene. Alle personer involvert vil bli anonymisert ved
databehandling og publisering.
Reell anonymisering innebærer at forskeren sørger for at det ikke gis
opplysninger, som kan identifisere personene i undersøkelsen.
Personopplysningsloven 14. april 2000, nr 31 § 2 nr. 1 definerer en
personopplysning slik:
”... det vil si opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Ved å ikke trekke fram undersøkelsens geografiske beliggenhet, og anonymisere
elever, vil dette imøtekommes. En oppsporing av enkeltpersoner blir dermed
vanskelig”, i følge Datatilsynet.
Det som elever vil fortelle meg, vil være til stor hjelp for meg i dette
forskningsprosjektet. Jeg er interessert i deres stemme.
Jeg håper på positiv respons.
Med vennlig hilsen
Turid Mathisen
Faglærer og kontaktlærer på vg1 design og håndverk
____________________ _____________________
Elev

ev. foresatte
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Vedlegg C: Intervjuguide til fokusgruppeintervjuer før landartprosjektet

1. Hva er ditt forhold til naturen?
2. Hva kjenner du til av området rundt skolen?
3. Hvor har du vært bortsett fra på busstoppet, veien opp til skolen, og selve
skolen?
4. Hvordan ser det ut i det nærmeste naturområdet? Kan du beskrive det?

5. Har du noen gang arbeidet med land art? Hvis ja, hvordan opplevde du
det?
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Vedlegg D: Individuelle intervjuer med elever etter landartprosjektet

1. Hvordan fikk du inspirasjon til det du skulle lage?
Eventuelt ekstraspørsmål: Var det viktig å se videoene? Ga det deg ideer?

2. Hvordan opplevde du sanseøvelsene?

3. Hvordan var det å arbeide med materialer fra naturen?

(Var det annerledes å arbeide med materialer fra naturen enn materialer som
vi henter på lageret på skolen? På hvilken måte?)

4. Kan du si noe om prosessen?
(ved å arbeide med land art / kunst i naturen)
Kan du beskrive så detaljert som mulig?

(Hvilke sider av deg selv bruker du når du arbeider med landart/kunst?)

5. Hvordan var det å arbeide med kunst ute
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