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Sigrún Guđmundsdóttir 
 
Er det vakkert? Om skjønnhetens betydning i dagliglivet. 
 
 
Spiller estetikk noen rolle i undervisningen av barn, har den noen verdi i seg selv, og 
hører den hjemme i det allmenne skolearbeidet? 
 
Det er blant annet disse spørsmålene jeg vil drøfte her, og min behandling av emnet 
bygger først og fremst på egne erfaringer som kunstfaglærer og kunstner. Jeg har stor tro 
på estetikkens verdi i all undervisning og har jobbet med denne faktoren i forbindelse 
med diverse emner.  
 
I denne artikkelen vil jeg ta for meg hvordan det er mulig å arbeide målbevisst med 
estetisk tilnærming i undervisningen og øve elevene opp til å se og oppfatte skjønnheten i 
sine nærmeste omgivelser og i dagliglivet. Jeg deler drøftingen inn i fem hoveddeler, som 
er: det estetiske synet, læreren, eleven, mediet og til sist metodene.  
 
Hovedemnet er lærerens rolle, hvordan han forholder seg til den estetiske tilnærmingen. 
Jeg kommer også inn på hvor viktige omgivelsene er for oppdragelsen og formingen av 
individet, hvordan de påvirker det estetiske synet, og på hvilken måte elevens erfaringer 
og personlige syn på skjønnheten kan realiseres og brukes som et grunnlag for annen 
læring.   
 
 
Jeg begynner med et spørsmål fra en liten pike som sa: 
 

Jeg var ute på tunet hos bestemor – og der lå det et gammelt teppe på 
marken. Teppet var så fillete at gresset vokste opp gjennom hullene. 
 
Den lille piken så på meg og spurte –Er det vakkert? 

 
Med dette spørsmålet som utgangspunkt begynner jeg min drøfting av skjønnheten – eller 
estetikken. Hva er det som vi synes er vakkert – hvorfor blir vi betatt av noen ting, men 
ikke andre? Hva er skjønnhet? 
 
Dette spørsmålet har mer eller mindre fulgt meg gjennom min karriere som 
kunstfaglærer. Det finnes ikke den oppgave innen kunstfaget som ikke angår estetikken 
på en eller annen måte, det spiller ingen rolle hvilket emne man jobber med, eller 
hvordan det blir behandlet. Men det som opptar meg mer og mer, er hvor langt estetikken 
kommer til å nå. Spiller estetikken noen rolle i andre fag, eller skal man arbeide med 
estetikken i all undervisning? I fortsettelsen blir man nødt til å spørre seg om estetikken 
spiller noen rolle i dagliglivet. Det er blitt skrevet mangt om estetikken og dens verdi for 
mennesket. 
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Vi skal begynne med å se på noen eksempler – hva forskjellige mennesker har sagt om 
estetikken – forskere, designere, kunstnere og andre. 
 
Vi starter med Erich Fromm. 
”Jo bedre vi blir kjent med noe, jo større er vår kjærlighet” (Fromm 2006 (etter 
Paracelsus)). Det er enkelt å koble kjærlighet til skjønnhet. Jo mer man fordyper seg i og 
blir kjent med et prosjekt, jo sterkere tilknytning får man til det og blir betatt av det. 
 
Den islandske billedkunstneren Ragna Róbertsdóttir har hatt et langt kjærlighetsforhold 
til Hekla, som er en av de vakreste vulkanene på Sør-Island og har hatt utbrudd omtrent 
hvert tiende år de siste årtier. Ragna drar ofte ut på lavafeltet omkring Hekla, tar inn 
vulkanens nærhet og høster bokstavelig talt inn dens frukter. Hun samler farger, lette 
biter av størknet magma eller pimpstein, som vulkanen har spydd i alle mulige retninger 
gjennom århundrene. Noen av lavaklumpene som Ragna plukker opp, er fra tusen år 
gamle utbrudd, mens andre kan være fra det siste utbruddet i februar i 2000. Når Ragna 
har samlet pimpstein til en bestemt installasjon, kjører hun vulkanen hjem til atelieret sitt 
i Reykjavik. Der blir lavaen renset og sortert, og til slutt drar den dit hvor kunstneren 
fester tusen biter på vegger eller gulv slik at rommet blir hjemsøkt og ladet med vulkansk 
kraft. (Russ 2004) 
 
Dette er et eksempel på et sterkt forhold mellom billedkunstner og emne, som i dette 
tilfellet er en aktiv vulkan. Gjennom dette forholdet oppnår billedkunstneren dybde, og 
hennes lengsel etter å vite mer om emnet blir sterkere. Ragna arbeider fremdeles med 
mineraler som er blitt til etter vulkanutbrudd. Emnene hennes blir flere, og de tar stadig 
på seg ny utforming.  
 
Jeg vil også gi et annet eksempel fra en helt annen kant. Her er det skjønnheten som gir 
motivet tilleggsdybde, og kan på den måten vekke folks interesse for objektet. 
 
I boken En engel gik forbi (Jørgensen 2006: 89) er det et kapittel om naturvitenskapens 
skjønnhet hvor Dorthe blant annet behandler den amerikanske fotografen Felice Frankel.  
Dorthe sier:  
 

I sine billeder til forskere dokumenterer Frankel naturvidenskabelige 
eksperimenters mikrokosmos, men på grund af de æstetiske kvaliteter ved hendes 
billeder opfatter mange mennesker dem som kunst. Sådan betragter Frankel dem 
imidlertid ikke selv. For hende er billederne derimod alene et redskab til 
formidling, og hun nyder det derfor, nar de giver börn og voksne lyst til at vide 
mere om, hvad det egentlig er, de forestiller.  

 
Vi går videre med fotografen Felice, hvor hun sier at det ”nemlig ikke er spor tilfældigt, 
at matematikere ofte beskriver deres beviser og ligninger som skönne” (Jørgensen 2006: 
89). Her kommer vi tilbake til hengivenhet og dyp kjennskap, noe som ofte er 
forutsetningen for å se skjønnheten ved motivet. Ved å røkte motivet, bli glad i det og 
tilegne det skjønnhet er det større sannsynlighet for at det blir interessant og at man 
ønsker å lære mer om det. Det må ha betydning for all utdannelse.  
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Jeg tar et lite eksempel fra billedkunsten, hvor en av mine kollegaer har sagt at når hun 
besøker kunstutstillinger, blir hun noen ganger så sterkt berørt at det er som om hun er 
blitt truffet av lynet. - Det er svært individuelt hvordan mennesker velger å beskrive sin 
sinnstilstand eller sine følelser når de blir betatt av noe. Men en del av den estetiske 
forståelsen er å tillate seg å undre og bli begeistret. Å oppleve skjønnheten ved 
forskjellige forhold i dagliglivet er å reise gjennom livet med skønnheten i bagasjen.    
 
Nå skal vi se på påvirkning fra naturen 
Páll Skúlason, filosof og tidligere rektor ved Islands universitet, dro opp til vulkanen 
Askja. Askja er en kalderea, som ble dannet ved at vulkanen falt sammen etter at istiden 
tok slutt. Páll skrev en bok om sine opplevelser, og der står det blant annet: ”Hvordan kan 
et avgrenset vulkanområde nord for Vatnajökul bli til en hel verden i vår tanke og 
erfaring” (Páll Skúlason 2005:7). De fleste av oss har en eller annen gang blitt påvirket av 
en sterk naturopplevelse. Det er forskjellig hvor sterkt naturen påvirker mennesker, og 
om innflytelsen blir tydelig eller synlig. 
 
Jóhannes Kjarval, en av våre islandske kunstmalere, er mest kjent for sine bilder av 
islandsk natur. Han tok med seg staffeliet utendørs og malte der. Han ble ett med naturen 
og fortolket naturopplevelsen i maleriet.  
 
Og nå om estetikken i hverdagen 
”At kunsten er synlig i mennesket – igjennom mennesket – og hvordan mennesket skaper 
seg selv” (Featherstone 2007:66). Hvordan mennesket velger å kle seg, hvilket miljø han 
eller hun velger – interesser, venner og livsstil. Det vil si hvordan individet fremstår. Det 
er hverdagens estetikk. 
 
Vi fortsetter med – hverdagens estetikk. 
Halldór Kiljan Laxness, vår Nobelprisforfatter, skrev en gang en artikkel som han kalte: 
Håndverket, kunstens opprinnelse og avslutning. Der sier han blant annet: 
”Men kvinnen var en ren kunstner når det gjaldt å stable fisk, og ingen var i nærheten av 
å gjøre henne rangen stridig. Folk kom ned til området om kvelden, i ens ærend for å se 
på kvinnens fiskestabler og beundre dem”. (Halldór Laxness 1974). 
Jeg synes dette er en spesielt vakker beretning om behovet for å gjøre alle de 
hverdagslige gjøremålene vakre og skjønne. Det at alt arbeid skal gjøres vakkert.  
 
Det spiller ingen rolle hva det er, om det gjelder å stable fisk, henge klær til tørk eller 
plassere bøker i en hylle. Er det nok for oss at tingene er på sin rette plass, eller spiller det 
en rolle at det er skjønnhet i oppstillingen?  
 
Billedkunstnere har arbeidet med denne hverdagslige ideen, for eksempel ved å lage 
stabler av stoff, klær eller sengetøy der den billedlige presentasjonen får dominere. Også 
bokens rolle er blitt endret når man har arbeidet med bokens utseende istedenfor dens 
innhold. Bokens form, overflate og farge er hovedsaken, og ut fra dette utarbeider 
kunstneren en oppstilling eller skulptur som bærer i seg en fortelling, men underordner 
seg de estetiske prinsipper.  
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Og videre med de hverdagslige gjenstandene: Jeg ønsker å nevne enda et eksempel fra 
boken En engel gikk forbi, der forfatteren Dorthe hører kokken på yndlingsrestauranten 
sin uttrykke sin beundring for et bestemt servise. Han snakker om hvor viktig 
tallerkenens fasong er for serveringen av mat, dvs. den helhetlige presentasjonen av 
maten. Her er det samspill av form og skjønnhet i presentasjon av mat.    
 
Deretter ønsker jeg å nevne et barndomsminne, det er av min far som står bøyd over 
kjøkkenvasken med oppbrettede ermer på arbeidsskjorten og vasket hendene sine. Dette 
hverdagslige gjøremålet, håndvask i kjøkkenvasken, er et av de sterkeste minnene jeg 
forbinder med estetiske erfaringer. 
 
Jeg stod ved vasken og husker at nesen traff den kalde servantkanten mens jeg så på 
hvordan hendene til far behandlet den våte såpen, og hvordan vannspruten strøk såpen 
bort. Jeg syntes at pappa hadde nydelige og myke hender. Jeg hadde ofte sett på at 
hendene hans jobbet, behandlet sag, hammer, pensel og spiker. Jeg visste hvordan man 
skulle vaske en pensel slik at man kunne bruke den igjen og igjen, og hvordan man skulle 
samle sammen sagespon og blande det med lim til å fylle ut i sprekker. Dette var hendene 
til pappa. De var mye mer en vakre, de kunne alt, de var magiske.  
 
Når man snakker om skjønnhetserfaring, mener man alt som vekker skjønnhetssans. 
Erfaringen er ikke bundet til en vakker gjenstand eller et vakkert syn, den gjelder alt som 
mennesket blir betatt av. ”For skönhed er selve erfaringen af skönhed, og den lader os 
ikke bare opleve skönne former”. (Jørgensen 2006:7) 
 
Friedrich Schiller (Schiller 2006:57) nekter å isolere kunsten fra samfunnet. Filosofen 
Ólafur Páll Jónsson sier i etterordet til den samme boken at ”kunsten og det vakre yter 
motstand og gjør verden mer menneskelig og mennesket friere. For at et sivilt samfunn 
skal kunne trives er det derfor nødvendig å røkte menneskets estetiske oppdragelse” 
(276).  
 
Men hver og en ser skjønnheten ut fra seg selv, gjennom sine egne briller. 
Mennesker som bor i store byer og som er blitt oppdratt i et bymiljø, har en annen 
estetisk forståelse enn de som har vokst opp omgitt av uberørt natur. Den neste jeg vil 
sitere er Mike Featherstone som sier. ”Det ble et kunstig landskap av bygninger og 
forbruksvarer som var like omfattende som det opprinnelige, naturlige landskapet. For 
barn som ble født i byer virket dette som selve naturen”. (Featherstone 2007:72) 
 
Vi skal se nærmere på storbymennesket  
For noen år siden bodde jeg i East Village, Manhattan i ni måneder. Bebyggelsen der er 
veldig tett, og det er ikke mange trær bortsatt fra på noen få avgrensede områder og 
hager. Men mellom boligblokkene var det likevel enkelte bare områder hvor innbyggerne 
i området røktet grønnsaker. Hver innbygger eller familie hadde et bittelite felt til 
disposisjon, og av en eller annen grunn kunne man der finne diverse pyntegjenstander 
som eierne hadde stilt opp innimellom grønnsakene. Gjenstandene var av mange slag, det 
var plaststatuer, religiøse skulpturer, skåler, kunstige blomster og til og med noen stoler. I 
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den ene enden av hagen var det en stor og brei søyle, eller egentlig en skulptur med 
fasong som en kjempediger kjegle. Kjeglen var like stor som husene omkring og den var 
pyntet med det utroligste skrot og søppel, som gammelt leketøy, sykler og en tivolihest. 
Jeg så flere eksempler på at folk hadde brukt mange slags søppel til å pynte omgivelsene 
med.  
 
Det er merkelig å komme fra den islandske naturen og oppleve byborgerens sterke behov 
for å dekke over den bittelille naturen som synes. De menneskeskapte gjenstandene 
spiller en stor rolle i storbyborgerens miljøbevissthet, og man kunne kalle det bynatur for 
å skille det fra ordet natur. 
 
Men hvor går skillelinjen mellom det skjønne og det stygge, hva er det som vekker 
begeistring? Er ærlighet i seg selv skjønnhet? Eller er skjønnheten kun en vedtatt estetikk 
for sin spesifikke tid? Den personlige estetikk og skjønnhetserfaring må alltid være et 
resultat av forutsetninger fra den som blir begeistret, og den kulturen som vedkommende 
tilhører eller ble oppdratt i. 
 
Det er også mulig å oppnå skjønnhetserfaring gjennom problemer, og noen klarer å lokke 
frem skjønnheten ved de utroligste omstendigheter. Det finnes mange måter å gjøre livet 
mer utholdelig på, og det går an å lokke frem skjønnhet ved så umenneskelige forhold at 
det overgår all forstand. Et av de klareste og samtidig mest konkrete eksemplene på 
skjønnheten i det stygge finner en i Victor E. Frankls fortelling om sitt opphold i 
konsentrasjonsleirer i siste verdenskrig (Frankl 2006:46). ”Når fangens indre tankeverden 
ble dypere, førte det til sterkere opplevelse av kunst eller natur enn noen gang før. 
Opplevelsen av slike erfaringer kunne få ham til å glemme totalt de forferdelige 
omstendighetene han måtte leve under.” Hvis noen hadde sett ansiktet vårt da vi på veien 
fra Auschwitz til leiren i Bayern så Alpene ved Salzburg gløde i kveldsolen gjennom 
sprinklevinduene på fangetransporten, hadde vedkommende aldri kunnet tro at dette var 
ansiktene til mennesker som i virkeligheten hadde avskrevet livet og håpet om frihet”. 
Ved slike omstendigheter er det spørsmål om å overleve eller ikke. Her blir det forsøkt å 
skape skjønnhet i sjelen der det ikke finnes noe materiale.   
 
Jeg vil også nevne et annet eksempel på skjønnheten i sorgen. Vi havner alle i den 
situasjonen at vi må ta farvel med noen vi er veldig glad i, og må forberede en 
minnehøytid eller begravelse. I denne sorgprosessen kan det ha betydning for oss at alt er 
vakkert, at det er skjønnhet i alt som omgir avskjeden, fra det minste til det største, sted 
og stund, blomster, belysning og kistens utforming, og selvsagt at atmosfæren og 
samværet er vakkert. Vi vil at minnet skal være vakkert til tross for sorgen.  
”Skönhedserfaringen er glædesbringende, fordi den virker meningsstiftende, og dens 
stiftelse af mening er kendetegnet ved ikke at lukke, men derimod at åbne horisonten” 
(Jørgensen 2006:58). Det har betydning å fortsette, å se framover. 
 
Skjønnheten kan være til hjelp ved forskjellige forhold i livet, den er en del av livet. Vi 
legger varierende stor eller liten vekt på skjønnheten i dagliglivet, men de fleste av oss 
forbinder skjønnheten med formgiving og kunst. Vi velger gjenstander, klær og bilder ut 
fra vår skjønnhetssans og har svært bestemt syn på hva vi synes er vakkert og ikke. Noen 
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gjenstander gjør sterkere inntrykk på oss enn andre, og vi sier til og med at det er som om 
gjenstanden taler til oss. Vi finner en forbindelse mellom gjenstanden og oss selv. Vi blir 
mer fasinert av noen gjenstander enn av andre og kan bli betatt av form og utseende til et 
bestemt verk. ”Det oplöftende ved skönhedserfaringen kunne med andre ord være, at man 
dvælende ved genstanden puster liv i den med sit nærvær, og at den som tak giver liv 
tilbage” (Jørgensen 2006:56). 
 
Dette er etter min mening en annen vakker beskrivelse av skjønnhetsopplevelsen. 
Begeistringen som skapes når dypt inn i sjelen slik at vi synes at vi ser noe mer enn det 
som er synlig. Vi skuer inn i gjenstanden og analyserer tanken som ligger bak verket og 
viser seg i formen. Vi samtaler med formen. På den måten får gjenstanden sterkere 
betydning for vedkommende enn det førsteinntrykket skulle tilsi. Når en kunstner lykkes 
med å forvandle sin tanke til et synlig produkt slik at andre kan oppfatte og bli betatt av 
verket, må det ha noe med kunstnerens oppriktighet å gjøre.  
 
Men hva behøves for å fange skjønnheten, og hvordan kan den fanges. Vi skal ta et 
eksempel fra Paul Smith, en britisk klesdesigner. Han sier: ”Det finnes inspirasjon i alle 
omgivelser, alt kan virke stimulerende og oppmuntrende. Alt omkring oss – samme hvor 
vi er” (Smith 2003). 
 
Dette vet alle som faktisk arbeider med kunst. Men hva med de som ikke har blitt vant til 
å arbeide med sine egne ideer, og som til og med oppfatter det som fjernt? Hvordan kan 
man åpne denne veien for dem som ikke har lært seg å tenke på denne måten, og hvilke 
metoder kan man bruke til å motivere og oppmuntre den skapende ånd?   
 
Det finnes mange metoder, og jeg skal nevne noen av dem senere i denne artikkelen. Men 
en av de tingene som virker motiverende og hjelper oss til å se og analysere ideer i all 
slags omgivelser, er det å samle på ideer, tanker og objekter – ved å notere og 
fotografere. Det er ting fra hverdagen som setter i gang en ny idé. Man kan samle på ting 
på mange måter. Som tidligere nevnt er det mulig å samle ideer i sinnet (sinnets bilder), å 
oppbevare bildet eller minnet i sitt sinn. Men det er også mulig å samle på konkrete ting, 
bilder og de utroligste gjenstander som vekker ideer hos oss.  
Å samle på ting er å betrakte og undersøke dem, å lese objektene. 
En samling er en slags spesifikk registrering, og den er også en erkjennelse. 
Den er – eller kan være – en synliggjøring av estetikken. 
 
Det går an å samle forskjellige ting, og det kan brukes forskjellige metoder i 
innsamlingen. Man kan samle ord i en tekst eller i et dikt – og man kan bruke fotoapparat 
og samle forskjellige ting gjennom linsen – ved å fotografere. Her arbeides det med 
sansing og følelser, å avlese omgivelsene og skaffe seg ideer igjennom det å samle inn og 
notere.  
 
Det vanligste spørsmålet jeg får fra elevene mine er: Hvordan kan vi bruke dette? I 
begynnelsen synes elevene sågar at dette idéarbeidet tar mye tid, for de ser ikke den 
direkte hensikten bak hver enkelt ide. De vil se at ideen blir til virkelighet med en gang. 
Det er som om det må være et synlig produkt ut fra hver ide. Av og til er studentene også 
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redde for å vekke for mye oppmerksomhet med idéarbeidet, for eksempel ved å samle inn 
ulike saker, fotografere natur og menneskeskapte omgivelser, av og til innenfor en 
folkemengde og ved forskjellige omstendigheter. Derfor spør jeg: Tillater vi oss, eller tør 
vi å nyte øyeblikket, og kan vi nyte hverdagslivet? Det er spørsmål om vi våger å vise 
følelsene våre, og om vi frykter det å være barnslige. Hva med lekenheten i oss alle?   
 
Jeg skal igjen vise til Mike Featherstone. 
”Idag er det fornøyelsesparker som Disneyland... som tilbyr, på et avgrenset område, en 
arena der man hemningløst kan vise følelser – der de voksne på ny får lov til å oppføre 
seg som barn” (Mike Featherstone 2007:78). Hva betyr det å oppføre seg som et barn? 
Er det når elever (eller andre) skammer seg over den oppmerksomheten de får når de 
legger seg ned på marken for å ta bilder, eller ser opp på himmelen? Tør vi ikke arbeide 
med omgivelsene og skjønnheten på denne måten? Hva trengs for at den som er voksen, 
skal kunne oppleve og sanse omgivelsene?  
  
Hva med forfattere og poeter som skriver for barn? Kan det være at de føler seg friere når 
de skriver for barn? At det er lettere å prøve ut nye ting innenfor barnelitteraturen enn 
overfor voksne lesere, og at det er mulig å øve opp disse sidene? Vi skal nå vende oss 
mot læreren og skolesamfunnet. 
 
Læreren 
Hva kan læreren gjøre for å oppmuntre elevene, og hvilke kvalifikasjoner må læreren ha? 
Må han ha erfaring fra skapende virksomhet – eller må han være kunstner? 
 
Kunstneren som lærer, eller læreren som kunstner. 
Kunstneren som arbeider med sin kunst, er vant til å gå i dybden både når det gjelder 
tanke og fortolkning av ideene. Han kjenner prosessen, han vet hva den betyr; det er 
naturlig for ham å arbeide i en skapende prosess. Han er inneforstått med kampen som 
følger det kreative arbeidet og har således lettere for å forstå og oppmuntre elevene. 
Min erfaring fra kunstnerisk arbeid har hjulpet meg når jeg nærmer meg elevene, og jeg 
bruker stadig denne erfaringen i samarbeidet med dem. Det er nærheten igjennom 
arbeidet, materialene, samtaler og diskusjoner. Og – å kaste frem spørsmål for å sette i 
gang tankeprosesser. Men, man kan være kunstner på mange måter. En kreativ tanke i 
dagliglivet, å erkjenne skjønnheten i hverdagen – det må vel være selve kjernen? 
 
Med mer enn 30 års erfaring som kunstlærer, i grunnskolen, videregående skole og på 
universitetsnivå, er det en bestemt sak som opptar meg mest: Hvordan er det mulig å 
trekke fram og arbeide med skjønnheten og den skapende tanken i skolesystemet? 
 
Det er veldig individuelt hva læreren velger å legge vekt på i undervisningen. Lærerens 
undervisningsstil vil alltid delvis være styrt av hans personlige egenskaper. Siden er det 
spørsmål om hvordan han bygger seg opp som lærer, og hvilke vektlegninger han velger 
å arbeide med, og hvordan han velger å arbeide med dem. Men hvilke egenskaper 
behøver læreren for å kunne ha en estetisk tilnærming i undervisningen?  
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Han må være idérik og tenke fleksibelt i forhold til elevene slik at det kan skapes ideer. 
Han må være fleksibel i øyeblikket. Det må være naturlig for læreren å sanse 
skjønnheten, det må være en del av undervisningsmetoden hans, ikke et tilleggsprosjekt. 
Elevene må føle dybden av disse tankene. Det tar tid, og det er nødt for å ta tid. Elevene 
trenger å føle at vi er helstøpt i det vi formidler – at vi er det vi formidler, at vi klarer å 
tenne elevene, skru på bryteren. 
 
Det er undervisningsmaterialet som er verktøyskrinet vårt, og det betyr all verden 
hvordan vi bruker det. Hvis læreren er fantasiløs og har vanskelig for å se utover pensum, 
vil nødvendigvis undervisningen bli ensfarget og ensformig, og det er ikke mye håp om 
at elevene ser skjønnheten i pensumet. Læreren trenger å besitte en viss evne til å kunne 
motivere og oppmuntre elevene. Han er ikke den som formidler noe videre, læreren er 
pensums fellesnevner overfor elevene.  Dette er den skapende og aktive læreren som ser 
skjønnheten i dagliglivet og bringer den inn i alt skolearbeid. 
 
Om aktiv læring – å lære gjennom selve arbeidet – Learning by doing.  
De fleste skolefolk kjenner denne teorien fra Dewey, å lære gjennom erfaring, med 
materialet, gjennom objektet. Undervisning dreier seg om hva som skal læres bort, 
hvordan og på hvilke premisser. Undervisning med eleven i fokus, der det tas hensyn til 
den enkelte elevs forutsetninger, personlige erfaring, interesser, talenter og ferdigheter.  
 
Eleven 
Hver og en henter estetikken fra sine egne røtter. Hvor kommer elevene fra, hvordan var 
omgivelsene der de vokste opp? Hvilke påvirkninger gjorde seg gjeldende i oppdragelsen 
deres? Hva tenker de om estetikk? Hva er deres estetiske bagasje? 
”Jo mer en lærer vet om elevenes tidligere erfaringer, deres håp, lengsler og  interesser, 
desto bedre forstår han de krefter som er virksomme og kan innrette seg deretter for å 
styre og prege måten å tenke på” (Dewey 2000:76). 
 
Hver enkelt elev er forbundet med sine egne erfaringer, det er den eneste tilknytningen 
vedkommende har. Elevens estetiske følelse formes av de omgivelsene eleven ble 
oppdratt i. De elevene som ble oppdratt i et bymiljø, har et annet estetisk 
sammenligningsgrunnlag enn de elever som f.eks. er oppdratt i fjellstrøk eller i nærheten 
av havet. Det å bringe frem egne røtter hjelper elevene til å forstå sine personlige 
estetiske premisser, og dessuten til å finne ut hvem de ikke er. Og det hjelper læreren å 
nærme seg eleven ut fra elevens premisser. ”For å skape seg selv, for å vite hvem man er, 
er man nødt til å vite hva man ikke er” (Featherstone 2007:80). Elevens mottakerapparat 
må være i orden – læreren må begynne der eleven befinner seg i sin tankeverden.  
 
Elevene må bli klar over hvor de står, og hvilke premisser og forutsetninger de har. Hva 
er det som vekker begeistring hos hver enkelt? Det er mulig å ta fatt i disse elementene 
ved å arbeide med alle sansene, være en slags støvsuger som trekker i seg omgivelser og 
atmosfære. Å åpne øynene, samle kunnskap – arbeide med denne skatten, analysere og 
vurdere den. 
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Formidlingen – undervisningen 
Hva slags kunnskap og ferdigheter har læreren behov for, og hvilke omstendigheter 
behøver å være til stede i skoleomgivelsene for at det skal være mulig å arbeide med 
skjønnheten i skolearbeidet? 
 
Når jeg taler om læreren, mener jeg alle lærere. Tanken som ligger bak er uavhengig av 
elevenes alder, det er bare gradsforskjell på gjennomføringen. Det er lærerens ansvar å 
bygge opp den atmosfæren av skjønnhet som er en forutsetning for skapende tenkning. 
”Det finnes ingen annen måte å gi mennesket som sansevesen sans og samling på, enn 
først å åpne dets øyne for det vakre” (Schiller 2006:50). 
 
Læreren er ansvarlig for den atmosfære som skapes rundt oppgaven og i all undervisning. 
Hans rolle er å skape motivasjon og atmosfære der estetikken ligger i lufta. Lærerens 
rolle er mangfoldig. Han skal oppmuntre og stimulere elever, være deltager, men 
samtidig være den som styrer. Han må kunne kjenne når han skal delta og når han skal gi 
eleven lov til å arbeide i fred – og han må også kunne tie stille.  
 
Det som påvirker undervisningens atmosfære mest, er selve kommunikasjonen. Det kan 
sågar defineres som kunst, om det skulle lykkes å bygge opp en atmosfære der 
skjønnheten ligger i luften, og nye tanker blir til. Atmosfæren er hele det miljøet læreren 
skaper rundt undervisningen, d.v.s. hvordan han fyller opp i atmosfæren. Alt som omgir 
undervisningen skal tjene tanken, og læreren trenger å kunne arbeide med elevene i nået. 
Han må være undersøkende, analyserende og lytte til elevene. Han behøver først og 
fremst å være aktiv. Å skape en interessevekkende og fruktbar atmosfære er lærerens 
ansvar. ”Et generelt krav (til barn eller voksne) om å tenke, uten hensyn til om det finnes 
et problem i personens egen erfaring som plager vedkommende og forstyrrer likevekten, 
er like meningsløs som å rådlegge det å lette fra bakken og fly av egen kraft”. (Dewey 
2000:53). 
 
Skjønnheten er ikke et avgrenset prosjekt, den er et viktig element i vårt daglige liv og 
har påvirkning på å forme våre livsløp. Skolen må være et levende sted der det foregår 
levende utdannelse. Åpenhet i undervisningen og fleksibel læring krever mer av læreren, 
og fleksibel tankegang åpner for skjønnheten. Jeg vil gi ordet til Erich Fromm: 
”Konsentrasjon betyr å leve fullt og helt i nåtiden, her og nå, og ikke tenke på hva man 
skal gjøre etterpå mens man utfører et bestemt arbeid” (Fromm 2006:150). Og Fromm 
fortsetter i den samme bok (s.147).  ”Begavelse for konsentrasjon betyr egentlig å kunne 
være alene med seg selv – og denne egenskapen er nettopp en betingelse for kunsten å 
elske – å kunne nyte det å være alene med seg selv”.  
 
For at dette skal lykkes, trengs det tid og ro. Faktisk er det nødvendig å arbeide med tiden 
– for seg selv. I dag synes mange at det er bortkastet tid å sitte og tenke, å tillate sinnet å 
arbeide uten at det kommer noe synlig produkt ut av det med en gang. Jeg trenger hele 
tiden å gjøre elevene mine oppmerksomme på viktigheten av å kunne sette pris på og 
være klar over at det ikke skjer noe uten tenkning, og at det å tenke tar tid – og det har lov 
til å ta tid. At tiden som går med til å tenke ikke bare er viktig, men en total forutsetning 
for at noe blir til. Jeg kan nevne eksempler på elever som har jobbet veldig gjennomtenkt 
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og gjort diverse forsøk i løpet av dagen, men som i dagens slutt ikke syntes at det hadde 
gjort noen ting, for det lå ingen ferdige produkter på bordet. Elevene oppfattet ikke all 
den erfaring og kunnskap som de hadde tilegnet seg i løpet av dagen. Det er nødvendig å 
arbeide med elevene i selve tenkeprosessen slik at de forstår viktigheten av å gi tanken 
rom.  
 
Læreren er ansvarlig for at dette rommet finnes. Han tar ansvar ved å gi elevene tid til å 
gruble. Han må ikke drepe tankene ved å svare for fort. Tenkningen må få ligge i luften. 
Vi må gi tid i all undervisning, all tanke krever tid. Å se og erkjenne estetikken er ikke en 
oppgave, det er en vei, det er et livssyn. 
 
Billedkunstnere har tomme flater i sine bilder, poeter bruker pauser mellom ordene, og 
det samme må læreren gjøre. Vi kan tale om den tause aktive læreren, som er aktiv selv 
om han kan tie stilt. Han følger godt med og vurderer og analyserer det som skjer. Det er 
viktig å finne den rette tonen og komme inn når elevene er klar til å overta. Men disse 
pausene gir plass for tanken. 
 
Elevene trenger å arbeide seg inn i tankeprosessen og på den måten forbindes med emnet 
gjennom å se at det blir til - oppleve nye tanker i sin egen arbeidsprosess. Dette tar alt 
sammen tid og blir nødt til å få ta tid. På den måten er det mer sannsynlig at den enkeltes 
egen kultur får skinne gjennom i verkene. Her blir jeg nødt til å nevne ideologien i 
Reggio Emilia-barnehagene i Nord-Italia. Der får barna svært romslig tid for hvert emne, 
og det er ikke ualminnelig at det når over et helt semester. Slik er det mulig å gå i 
dybden, samtidig som ideen får utvikle seg i forskjellige retninger. Selv om Reggio-
ideologien har blitt utformet innen barnehagesamfunnet i Nord-Italia, er den innerste 
kjernen den samme som for de som arbeider og tenker skapende: å kunne sette pris på 
den lange arbeidsprosessen og tåle den usikkerheten som dette skaper.  
 
I undervisninger trengs det også en passende blanding av trygghet og utrygghet. Uten en 
passe porsjon usikkerhet oppstår det ikke nye tanker. Det er nødvendig å tåle 
usikkerheten, prøve å forstå hvor viktig den er, og ta seg bry til å lete, undersøke og 
gjennomtenke i usikkerheten. Og ikke minst å tillate seg selv å være forvirret. 
  
Dewey snakker om å trene tanken, ikke om undervisning. Dette er i samsvar med hans 
funksjonalisme. Det er nødvendig å lære å tenke, og som all læring tar det tid. Gode 
tenkevaner opparbeides kun ved læring i praksis, med organisert og sammenhengende 
arbeid ved å løse oppgaver som krever tenkning og forståelse. Betingelsene må være til 
stede (Dewey 2000:75). 
 
Når oppgaver varer over lengre tid er det mulig å snakke om svangerskap, å få tid til å 
legge verket fra seg og komme tilbake til det. Når det har gått en tid, er det som å oppleve 
verket utenfra. Charles Baudelaire forsøkte å gripe dette med parabelen om han som 
nettopp har stått opp etter en sykdom, og blir så flink til å se tingene på en ny måte etter 
sykdommen (Featherstone 2007:73) 
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Når læreren kommer til elevenes verk, kommer han til dem utenfra på samme måte som 
pasienten i Baudelaires eksempelfortelling her ovenfor. Elevene er ofte så oppslukt av sitt 
eget arbeid at de ikke klarer å se verket utenfra. Når læreren nærmer seg eleven ved disse 
omstendighetene skapes det en utmerket mulighet for samtale og debatt. 
  
Læreren må vise interesse og aktivitet, være på vakt og kunne bruke øyeblikket. Han må 
kunne åpne nye perspektiver for elevene og skape grobunn for nye tanker. Det kan han 
gjøre på mange måter. For eksempel lyden i ordene, eller rytmen i ordene. At lærerens 
stemme og mimikk er i samsvar med tanken. At det er estetikk i ord og mimikk. 
 
Hvis læreren er skapende, smitter dette over på elevene. 
Han er en del av læreplanen – en del av objektet – og en del av studiesamfunnet. 
Undervisning baserer seg på kontakt, det handler om kontakt, det er samarbeid. 
Noen gang er det snakk om ren magi når de øyeblikkene kommer, der elevene forstår og 
sanser, når eleven blir grepet og betatt. 
 
Jeg har hørt enkelte lærere argumentere for at det er for liten tid til idéarbeid i 
grunnskolen, ja verken tid eller rom. Jeg sier at om det ikke gis eller tas tid til idéarbeid 
som bygger på grubling, da er det ikke rom for læring. Hvis vi tror at idéarbeid/skapende 
tenkning og grubling har betydning for læringen, er viktige deler av utdannelsen, da er 
denne tanken en del av selve kjernen og ikke noe man har in mente. Tilnærmingen er en 
annen og kan ta lengre tid, men den gir resultat når den lykkes. Vi har nok alle hørt 
setningen at gode ting skjer sakte. Dette kan være et problem for skolesystemet, for vanen 
er at det gis begrenset tid for hver oppgave, og alt skal skje fort.    
 
Som nevnt i innledningen er et av artikkelens mål å peke på metoder som motiverer til 
skapende tenkning, og hvordan det er mulig å arbeide med estetikk i allment skolearbeid. 
Nedenfor kommer noen smaksprøver på de oppgavene jeg selv har brukt i 
undervisningen.   
 
Prosesser 
Jeg velger å bruke ordet prosesser, fordi jeg synes det åpner mer for tanken enn ordet 
oppgaver. Det jeg viser kommer fra mine elever på Islands pedagogiske universitet.  
Men, som jeg har allerede sagt, kan de prosessene brukes for alle aldersgrupper, for 
kreativiteten har ikke noe med alder å gjøre. Tenkningen som ligger bak og de metodene 
som motiverer til tenkning, er uavhengige av alder, det er bare gradsforskjell på 
gjennomføringen. Prosessene bygger på hvordan man kan bruke miljøet, det daglige liv 
og elevenes egne erfaringer for å stimulere estetikksansen og den kreative tanke. 
 
Jeg vil presentere de følgende fire metodene: 
 

1. Idébok 
2. Undersøkelse av omgivelsene 
3. Fotografering 
4. Minner, røtter 
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1. Idéboken 
Det er få elever som har forsøkt å bruke en idébok, og enda færre som har gjort det til en 
vane å gå med boken hver dag. Formålet med idéboken er å trene elevene til å bli alerte 
og oppmerksomme hver dag – til å observere og kunne bli begeistret. Å notere idéer i ord 
eller bilder – å oppbevare idéer. 
 
Når jeg presenterer den for elevene, bruker jeg god tid på forklaringer og diskusjoner om 
mål og prosesser. Det viktigste er selve aktiviteten, d.v.s. at idéboken følger eleven 
gjennom hele studiet og til og med videre ut i livet. Det er ikke tilstrekkelig for elevene å 
bare få en introduksjon og presentasjon av idéboken. For de fleste elevene er idéboken en 
ny provoserende metode, og i begynnelsen rår det usikkerhet. Idéboken må komme inn i 
læringen på en slik måte at den blir et ledd i kjeden, den er en viktig del av læringen og 
kan virke som et lim som forbinder ideer med hverandre.   
 
Idéen får liv ved å bli oppbevart – og tanken blir klarere ved at den noteres ned. 
 
Jeg vil ta to eksempler fra elevers idébøker: 

• Plutselig ser jeg et utrolig syn, jeg skvetter. Utenfor kjøkkenvinduet mitt  
står et praktfullt fjell. Her ble det plutselig et fjell. 

• Alt arbeid starter med ingenting. Hvitt er kanskje ikke noe, men ett sted     
      begynner alt. Alt er blitt til et større begrep, videre. Hvitt er opprinnelsen. Hvitt 
      er renhetens og begynnelsens farge. Jeg starter med hvitt. 
  

2. Undersøkelse av omgivelsene 
Elevene skriver ned sin opplevelse av hverdagen. Målet for oppgaven er å åpne elevenes 
øyne for skjønnheten i nærområdet – det som omgir dem til hverdags. Her kommer et 
eksempel på prosess som man kan ha som utgangspunkt. 
Veien hjem. Her er det ingen vei utenom, eleven erkjenner eller sanser veien hjem fra 
skolen denne dagen. Elevene synes oppgaven er utfordrende, oppgaven er vanskelig selv 
om den virker uskyldig. Men det er liksom det hele åpnes opp etter at elevene har skrevet 
den ned første gang. Og åpnes enda videre etter at elevene har presentert oppgavene for 
hverandre. 
 
Eksempel fra elev der hun fanger de nærmeste lydomgivelsene. 

• Jeg hører: biler som tuter, forskjellige fottrinn, en mann med stokk, et lite barn 
som løper, et spedbarn som gråter, en hund i bur som gjør, mennesker som 
snakker sammen, stoler som flyttes... koppeklirr, lyden fra et kasseapparat… 

• Det er som om man oppfatter og ser vanlige ting i et helt nytt og annet lys når 
man tillater seg å stoppe opp, lytte, se, tenke og føle.  

 
Her kommer et visuelt minne fra en elev 

• Snart la jeg merke til de små tingene i omgivelsene, lite grann, som om jeg holdt 
på å ramme inn små bilder. 
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3. Fotografering 
Denne delen har spilt en stor rolle i hele idéarbeidet. Gjennom linsen undersøker elevene 
omgivelsene og registrerer dem i form av bilder. Dette er elevenes kommunikasjon med 
omgivelsene, - der hver og en arbeider med sitt eget estetisk syn og fanger det gjennom 
fotoapparatet.  
 
Å samle ideer i fotografiapparatet. Det er mange veier å gå, og her kan læreren knytte an 
til forskjellige oppgaver og formål. Man kunne for eksempel arbeide med begrepene stygt 
og vakkert, og om det er mulig å forvandle stygghet til skjønnhet med fotoapparatet.  
”... har multikunstneren Jean Voigt ligeledes givet udtryk for, at det skönne kan ligge i 
alt. Ogsa en tilfældig plastic-dims kan rumme skönhed” (Jørgensen 2006:68-69). 
 
4. Minner – røtter 
Her er det et spørsmål om å begynne å nærme seg seg selv – å minnes – hvem er jeg. Når 
jeg presenterer denne oppgaven, er de fleste sikre på at de har lite å si, og har først 
problemer med å oppfatte oppgavens formål. Men her gjelder det samme som i all annen 
læring, d.v.s. hvorvidt læreren lykkes i å vekke elevenes interesse. Det er lett å knytte 
oppgaven sammen med elevenes mangeartede arbeid. 
 
Jeg gir her eksempler på to metoder. Den første er: Kunst og håndverk. Å få frem minner 
som er knyttet til kunst og håndverk og - finne sin plass i emnet.  
 
Eksempler fra elever. 

• ...men ofte begynte tanken å vandre og da gjerne opp på veggene hvor maleriene 
var. Jeg innbilte meg at jeg var kommet inn i maleriet, og til det stedet som 
maleriet viste. Noen ganger så jeg bilder ut fra disse maleriene, eller satt og tenkte 
på fargene. 

• Og, en annen elev: Jeg kan ikke huske at billedkunst eller annet håndverk har vært 
dominerende i mine omgivelser. Bortsett fra kunstferdig pyntede smørbrødkaker.  

 
Den andre metoden: Minner fra naturen. Denne prosessen passer godt til naturfag. Å åpne 
for tanken og plassere seg i prosjektet om naturen.  
 
Noen korte eksempler fra elever: 

• Jeg lekte på klippene, vet alt om flo og fjære. 
• Naturen setter i gang fantasien.  
• Om sommeren lå man i det visne gresset og så på at skyene forandret form. 
• Vi hadde slott i fjæra – de voksne så ikke rikdommen 
 

Men, elevenes naturopplevelse er forskjellige.  
Jeg vil ta med en som er på tvers av andre reaksjoner jeg har fått. Men det er ikke mindre 
lov å bygge på disse reaksjonene enn på andre, alle reaksjoner er likestilte. Men dette er 
et eksempel på hvor ulike forutsetninger som ligger bak hver elevgruppe, og det skal vi 
ha som utgangspunkt. Jeg gir eleven ordet: 
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• Har fobi for telt. Orker ikke lukten ute på landet - ble dratt med – holdt for nesen i 
fjøset og grisehuset – også i Husdyrhagen. –  Blir ikke begeistret over å se fjell.  

 
Slik lød dette siste sitatet. 
Når elevene har gått igjennom noen av disse prosessene, kan jeg registrere forandringer. 
Det er lettere å starte fruktbare diskusjoner, og elever er mer følsomme vis a vis alle 
omgivelser. Og det er vanlig at de sier – jeg falt fullstendig for fotoapparatet. 
 
Ifølge min erfaring lar det seg gjøre å arbeide målbevisst med estetikkens nærvær i 
undervisningen og trene elevene til å se og erkjenne skjønnheten i alle omgivelser. Men, 
jeg sier ikke at det er enkelt, det hele bygger på læreren selv. Hvorvidt han har de 
forutsetningene som skal til for å bygge undervisningen på skapende tenkning. Jeg 
begynte artikkelen med å sitere Erick Fromm, og jeg har også tenkt å slutte med ham.  
 
”Kjærlighetens natur er å streve med noe og la noe vokse” (Fromm 2006:42) 
 
Estetikken er en del av hverdagen, og de minste prosesser kan få skjønnhetens preg hvis 
vi nærmer oss dem med dybde - og med ærlighet og kjærlighet.   
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