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Sammendrag 
 
Forsknings- og utviklingsprosjektet SPACE ME representerer et møte mellom 
kunstfag og naturfag i lærerutdanning og skolekontekst. I prosjektet som ble 
gjennomført 2011-12 i regi av program for lærerutdanning, NTNU, var fokus på 
transformasjon av kunnskaps- og læringsforståelse når kunstfag og naturfag møtes. 
Målgruppe var lærerutdannere, lærerstudenter, lærere, elever og kunstnere. I denne 
artikkelen beskriver vi og motiverer prosjektets intensjon, teoretiske ståsted og 
utforming, samt antyder noen resultater fra prosjektet. Forståelse av estetiske versus 
naturfaglige læringsprosesser, transformativ pedagogikk, relasjonell estetikk og 
multimodal meningsteori defineres som prosjektets teoretiske fundament. Analysen av 
det omfattende datamaterialet er kun i startfasene, og når denne artikkelen skrives er 
den aktive gjennomføringsfasen av SPACE ME nettopp avsluttet.  
 
Med undersøkende læring som fellesnevner 
Universet er gåtefullt og fantasieggende. Mennesker har gjennom tidene vendt 
ansiktet opp mot stjernene, kjent på en eksistensiell undring og spurt seg selv ”Hvor 
kommer vi egentlig fra”? ”Finns det noen andre der ute”?. Kunnskap om universet 
består ikke bara av fakta, men er også ladet med undring. I tillegg til kunnskapsmål i 
retning av det vi kaller ”harde fakta” så åpner den norske læreplanen i naturfag også 
opp for nettopp undring. I FoU-prosjektet SPACE ME har vi brukt denne åpningen 
mot undring fullt ut. I læreplanen står det om verdensrommet at ”Emnet egner seg til 
å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for nysgjerrighet, undring og 
fascinasjon” (Kunnskapsdepartementet, 2006). Dette inviterer ikke bare til 
naturfaglig, men også kunstnerisk og pedagogisk arbeid basert på undersøkende 
læring.  
Med undersøkende læring som omdreiningspunkt og med verdensrommet som tema 
oppsto SPACE ME - et kunstnerisk, naturfaglig og pedagogisk FoU-prosjekt i regi av 
Program for lærerutdanning, NTNU, skoleåret 2011-12. Samarbeidende skoler var to 
ungdomsskoler som vi kaller Byskole 1 og Byskole 2. Totalt 250 elever på 8. og 9. 
trinn samt noen av deres lærere deltok i prosjektet. I tillegg deltok ca. 80 



lærerstudenter i estetiske fag og naturfag i prosjektet, av disse ca. 15 over tid 
gjennom praksis ved Byskole 1 og 2. Samarbeidende kunstneriske parter var 
Inclusive Dance Company 1 , Cirka Teater 2  og Teaterhuset Avant Garden 3 . 
Lærerutdannere og lærerstudenter ved Program for lærerutdanning, elever og lærere 
ved byskolene, samt kunstnerne tilknyttet prosjektet var alle undersøkende aktører i 
prosjektet, og også prosjektets samlede målgruppe.  
Prosjektteamet (lærerutdannere, lærere, forskere og kunstnere) sidestilte naturfag med 
kunstfag og definerte begge som substansfag. Med det mente vi at kunstfag ikke 
skulle forstås som metodefag for naturfag, men at elevene skulle lære både om og i 
kunstfag og naturfag. Innenfor rammene av prosjektet prøvde vi å skape 
undervisningsmomenter der objektiv kunnskap ble satt i kontakt med elevenes 
subjektive erfaringer og egen kreativitet.  
 
Hensikten med SPACE ME – en visjon om et annet (skole)univers 
Prosjektteamet tok utgangspunkt i at naturfagene har en utfordring med å fange 
interesse hos elevene og at kunstfagene er marginalisert i  skolehverdagen. Slike 
utfordringer inviterer til utforsking og forandring av kunnskapssyn og 
undervisningsmetoder.  
Hensikten med SPACE ME var dermed å undersøke et potensielt utvidet 
kunnskapsbegrep i møtet mellom kunstfag og naturfag. Vi undersøkte spesielt 
transformasjon av kunnskaps- og læringsforståelse når kunstfag og naturfag møtes. 
Forskningsprosjektet ligger i spenningsfeltet mellom et didaktisk og pedagogisk nivå, 
der vi pedagogisk spør oss ”Hva forstås som kunnskap i denne sammenheng?” og 
didaktisk ”Hvordan kan kunnskap skapes, læres og undervises basert på denne 
kunnskapsforståelsen?”.  
Gjennom datamateriale som ble samlet inn søkte vi å finne spor av transformasjon av 
kunnskapsforståelse blant alle deltagende aktører: lærerutdannere, lærerstudenter, 
lærere, elever og kunstnere, samt blant deltakere i prosjektteamet selv. Den 
overgripende problemformuleringen for prosjektet var:  
Hvordan bidrar et prosjekt som vektlegger interaksjon mellom kollaborative estetiske 
prosesser, flerfaglighet, kunstmøter og pedagogisk arbeid til transformasjon og 
utvidelse av forståelse for læring hos lærerutdannere, lærerstudenter, praksislærere , 
kunstnere og elever?  
Problemformuleringen ble videre operasjonalisert og designet for å søke svar på tre 
større spørsmål: 
1. Hvilke rom for læring åpner seg i møte mellom kunstfag og naturfag?  

                                         
1	  www.dance-‐company.no	  
2	  www.cirkateater.no	  
3	  www.avantgarden.no	  



2. Hvordan legge til rette for undersøkende læring i møte mellom kunstfag og 
naturfag?  

3. Hvordan skjer veiledning i undersøkende læring i kunstfag og naturfag?  
 
For å få svar på disse spørsmålene, designet vi og gjennomførte en rekke 
undervisningsmomenter. Disse representerer utviklingsdelen av FoU-prosjektet. En 
oversikt over momentene, inklusive tilknyttet datainnsamling, vises i tabell 1.  
 
Tabell 1. Oversikt over prosjektmomenter og datamateriale i SPACE ME.  
År 2012 

Måned 

Antall 

timer 

Ledet av: 

Prosjektteam 
(P) 

Trinnlærer 
(T)  

Innholdskomponent/ 

Undervisning 

Datainnsamling/ 

Dokumentasjon 

September 15 min. T Tekst ”Jeg og universet” Individuelle tekster 

 

September 6 timer med 
elever 

 

4 timer med 
lærerstudent
er 

P 

Lærerstudente
r i praksis 

 

 

 

 

 

Storyline om mennesket i universet, 
først med lærerstudenter, så på 
prosjektskolene. Storylinedagen 
inneholdt kunnskapsprøve, 
cyborgdans, multimodal forelesing, 
dannelse av ekspertteam, 
cyborgdesign og –trening inklusive 
mange naturfaglige og kunstneriske 
undersøkende oppgaver, verbal og 
scenisk presentasjon av oppgaver, 
samt evaluering av dagen.  

Individuelle kunnskapsprøver 
og evalueringer, observasjon og 
deltagende observasjon, 
elevenes produkter, logger, foto- 
og video-observasjoner 

Oktober En 
kveld/natt 

T 

Lærerstudente
r i praksis  

Byskole 1 gjennomførte tur med 
overnatting ute og stjernekikking 

- 

Oktober-n
ovember 

60 min per 
gruppe 
elever, ca. 
40 elever per 
gruppe.  

P 

 

Playbackteater basert på elevenes 
fortellinger om temaer tilknyttet 
universet og sterke 
naturopplevelser.  

 

Individuelle evalueringer.  

Observasjon og deltagende 
observasjon, video-observasjon, 
logger, elevenes evalueringer 

Februar 90 min per P Fysisk teater-workshop om Observasjon og deltagende 



elevgruppe, 
ca. 40 elever 
per gruppe.  

Lærerstudente
r i praksis 

 

Newtons lover og gravitasjon. 

 

Evaluering av workshopen 

observasjon, video-observasjon, 
logger, elevenes evalueringer 

Februar 60 min Lærerstudente
r i praksis 

Byskole 2 gjennomførte 
demonstrasjoner av eksperiment og 
multimodal forelesing om Newtons 
lover.  

Observasjon 

Mars 60 min per 
elevgruppe, 
ca. 40 elever 
per gruppe. 

P 

Elevene 
besøkte 
teateret 
sammen med 
T og 
lærerstudenter 
i praksis. 

Elevbesøk på Teaterhuset Avant 
Garden for å se danseforestillingen 
SPACE ME. Forestillingen ble 
skapt spesielt for prosjektet, bl.a. 
basert på elevenes egne fortellinger. 

Elevenes refleksjonstekster, skrevet 
som anmeldelser av forestillingen. 

Observasjon, video-observasjon,  

intervju med utøverne og 
koreograf, elevenes 
anmeldelser. 

Januar-jun
i 

Over lang tid T Byskole 1 utviklet sin egen 
teaterforestilling inspirert av 
SPACE ME-temaet.   

Observasjon og 
foto-dokumentasjon. 

Mai-juni 60 min per 
gruppe 

P 

 

 

 

Avrundning av prosjektet med 
visning av video som sammenfatter 
prosjektet, utdeling av liten 
kunnskapsbok om SPACE ME,  
kunnskapsprøve og refleksjon om 
prosjektet.  

Observasjon og deltagende 
observasjon, video-observasjon, 
elevenes kunnskapsprøver og 
refleksjoner. 

Juni 90 min per 
intervju 

Stipendiat i P Gjennomføring av 
intervju/refleksjon rundt 
pedagogisk dokumentasjon av 
SPACE ME som helhet. 
Refleksjonen ble gjennomført med 
utvalgte lærerstudenter, elever, 
lærere og lærerutdannere. 

Observasjon, video-observasjon, 
foto-dokumentasjon, 
deltakernes produkter 

(posters) 

 
En analyse av det omfattende datamaterialet er kun i startfasene når denne artikkelen 
skrives. En teoretisk forståelsesramme for prosjektets gis i de følgende avsnittene. 
 
Estetiske og naturfaglige læreprosesser 
SPACE ME er et møte mellom kunstfag og naturfag i skolekontekst. Lasse Thomas 
Edlev (2009) spør seg hva som er forholdet mellom estetiske og naturfaglige 



læreprosesser. I samlebetegnelsen ”naturfag” gis elevene mulighet å få kunnskap om 
problemstillinger og sammenhenger som knytter seg både til natur, teknologi, miljø 
og helse. Svein Sjøberg (2008) argumenterer for hvorfor (og hvordan) naturfaget er 
en del av vår allmenndannelse. Mennesket er en del av naturen og en av menneskets 
egenskaper er å undre seg over omgivelsene. Samtidig gir naturfaget metoder til 
hvordan vi skal lære naturens lover. Edlev (2009, 19) peker på hvordan det innenfor 
naturfagene kreves en grunnleggende objektiverende tilgang til naturen, der man må 
lære seg å forholde seg rasjonelt til sine opplevelser og iakttagelser.  
Edlev (2009, 17) peker likevel på hvordan menneskets forhold til naturen ikke bare er 
objektivt, men hvordan selve opplevelsen av naturen og naturfenomener kanskje først 
og fremst er en estetisk opplevelse. Edlev (2009, 18) mener at i pedagogiske 
sammenhenger kan begrepet ”naturopplevelse” karakteriseres som et sanselig møte 
med omverden, der følelser og nysgjerrighet aktiveres på en sanselig eller uventet 
måte. Koplet til estetiske læreprosesser blir opplevelsen mulig å fortolkes.  
Edlev (2009, 20) skriver videre om hvordan estetiske læreprosesser kort sagt kan sies 
å handle om en ”symboliserende” holdning til fenomener, mens naturfaglige 
læreprosesser forenklet kan sies å handle om en ”kategoriserende” holdning. En 
symboliserende holdning oppfordrer til en mangetydig og følelsesladet kontakt til 
omverden samt egne eksistensielle livstemaer. Ifølge Edlev (ibid.) må eleven i en 
kategoriserende holdning typisk for naturfaglige læreprosesser i stedet skape en viss 
distanse mellom det reflekterende jeget til både omverdenen og til sider av seg selv. 
Man må ikke la seg distrahere av vilkårlige sanseopplevelser, strøtanker, følelser eller 
fantasier, men isteden legge vekt på å gjøre korrekte observasjoner.  
 
En undersøkende, kreativ inngang til læring 
Edlev (2009, 20) peker på hvordan naturfaglige og estetiske læreprosesser utfra 
denne beskrivelsen kan forstås som svært forskjellige. Han peker samtidig på 
hvordan disse forskjellene – den symboliserende og den kategoriserende holdningen 
– har blitt spesielt rendyrket i skolekontekst. I skolefag og fagdidaktikk er 
en ”mangetydig, følelsesladet og skapende kontakt med omverden” blitt nesten 
utelukkende forbeholdt kunstfagene, mens en kategoriserende, distanserende og 
objektiv holdning karakteriserer den skolefaglige forståelsen av hva naturfaglige 
læreprosesser innebærer. Edlev (2009) hevder at denne adskillelsen er en historisk 
konstruksjon, og at man i det praktiske liv ofte veksler mellom disse to holdningene. I 
naturfaget oppfordres elevene egentlig til å kombinere fantasi, kreativitet og undring 
med systematisk arbeid innenfor vitenskapsfagets rammer.  
Undersøkende/utforskende arbeidsmetoder har i de siste ti-år stor grad blitt vektlagt 
som en sentral del av naturfagundervisningen i mange land. Det har blitt forsket 
grundig på begrunnelsen for, og utbyttet av, slike arbeidsmetoder (Mortimer og Scott, 
2003). Som en konsekvens av fordelene med undersøkende/utforskende 
arbeidsmetoder, har den norske Læreplanverket for kunnskapsløftet 



(Kunnskapsdepartementet, 2006) innført et gjennomgående kompetansemål, 
kalt ”Forskerspiren”, gjennom hele grunnskolen.  
Estetiske og naturvitenskapelige læreprosesser kan gå hånd i hånd. I denne 
forforståelsen oppsto SPACE ME. Prosjektteamet fant møtepunkter mellom kunstfag 
og naturfag; mellom ”kunstnerspiren” og ”forskerspiren”. Undersøkende læring ble 
fellesnevneren. Undersøkende læring har mulighet for å være læring som beveger. 
Både eleven, kunstneren og vitenskapsmannen blir røde i kinnene når de engasjerer 
seg i sine temaer gjennom å undersøke.  
 
Pedagogisk-didaktisk forståelsesramme  
De tre kunnskapsformer som Aristoteles (i Gustavsson, 2000) har navngitt er 
relevante for SPACE ME: den teoretiske kunnskapen (episteme), den utøvende 
kunnskapen (techne) og forståelsekunnskapen, den som kalles  klokskap (fronesis). 
Vi har som forforståelse at elevenes læringsprosesser kan utvikles kvalitativt 
gjennom at ulike kunnskapsformer settes i spill med og mot hverandre. I den 
kunnskapskultur som fremmes i skolen ligger vekten på episteme, faktakunnskap – 
som kan forstås som kategoriserende kunnskap. I dette prosjektet er estetisk 
erkjennelse gjennom symboliserende, kreative prosesser isteden løftet fram i 
forgrunnen, noe som betyr at techne og fronesis gis betydning som kunnskapsformer. 
Et hovedmål i prosjektet var å sammenføye naturfaglig, tradisjonelt sett kategorial, 
kunnskap med kunstens symboliserende kunnskapformer. Vi ville undersøke det rom 
for læring som skapes gjennom denne syntesen. Dermed var vi interessert i å skape 
pedagogisk-didaktisk design som omfatter undersøkende læring gjennom ulike 
kunnskapsformer. I denne prosessen var vi veiledet av tre spesifikke pedagogiske 
forståelser, som kan samles i begrepene transformativ pedagogikk, 
tomromspedagogikk og multimodal meningsutvidelse. Disse begrepene setter vi i 
dialog med transformativ og relasjonell estetikk.  
 
Transformativ estetikk og pedagogikk samt relasjonell estetikk 
SPACE ME har fokus på transformative prosesser (Mezirow, 2000; Sava, 1995) både 
i produksjons- (agerende lærerutdannere, forskere, kunstnere, lærere) og 
resepsjonsperspektiv (lærerstudenter, elever, lærere). Disse transformative prosessene 
knytter vi teoretisk til relasjonell estetikk (Bourriaud, 1992). Den relasjonelle 
estetikken arbeider fra et kritisk perspektiv og omfatter kunstens relasjon til 
betrakteren og hva som skjer i interaksjonen mellom kunst og publikum. En 
transformativ estetikk (Dewey, 1934/1980; Sava, 1995) innebærer at uttrykket skapes 
i interaksjon (mellom jeg-meg; jeg-oppgaven; jeg og de andre elevene; jeg og lærer) 
gjennom en serie meningsproduserende transformasjoner. Innenfor rammene av en 
transformativ pedagogikk  tenker man at dette leder til forandring hos den lærende. I 
Mezirows (Mezirow & Associates 2000) transformative læringsteori betraktes 



nettopp forandring av måter å tenke på som den mest gjennomgripende læringen. Her 
møter Mezirows tanke kunstens tanke om forandrende kunstmøte. I transformativt 
arbeid befinner seg elevene i et glipp mellom det kjente og det ukjente, et tomrom 
som de fyller med sin egen tolkning. 
Å jobbe basert på relasjonell estetikk, transformativ pedagogikk og estetikk 
innebærer å at man søker å eksponere elevene (eller publikum) for uventede, 
overraskende og kanskje provoserende møter som rykker dem opp av det kjente og 
tvinger dem til å forholde seg aktivt til noe nytt. De fleste av momentene i SPACE 
ME er bygd opp på denne måten. Den dansende, interaktive Cyborg som innledet 
storylinedagen er et godt eksempel på et uventet (kunst)møte. Cyborg – en blanding 
av et menneske og en maskin (i realiteten en danser forkledd til en installasjon med 
ledninger og knapper) – sto plutselig utenfor klasserommet til elevene, og de måtte 
uten instruksjoner forholde seg til henne. Cyborgdansen fungerte som et annerledes 
anslag, som fortalte elevene at dette skulle komme til å bli en skapende og kanskje 
uforutsigbar skoledag, der de hele tiden måtte være våkne og på alerten. Cyborg 
inviterer til interaksjon og hun insisterer på menneskelig kontakt for å fungere. 
Elevene følte sannsynligvis noen ting overfor Cyborg: nysgjerrighet, glede, 
forbauselse, uro eller kanskje irritasjon.  I denne relasjonelle estetikken som søker å 
bryte med vante mønster og skape engasjement finnes det muligheter for en 
transformativ pedagogikk – undervisning og opplevelser som forandrer og utvider 
elevenes allerede eksisterende forståelse.  
 
Tomromspedagogikk 

Begrepet tomromspedagogikk er inspirert av litteraturteoretiker Wolfgang Isers (1978; 
1993) teori om estetisk respons. I Isers forståelse fins i hvert litterært verk tomrom 
som leseren fyller ut med sin tolkning, som en aktiv estetisk respons. I SPACE ME 
har vi søkt etter slike tomrom i de multimodale, eller sammensatte tekster vi har 
jobbet med. Vi har søkt å knytte an til det elevene kjenner fra før for å kunne 
ekspandere ut i det tomrom som de ikke vet noe om. I dette glippet mellom det kjente 
og ukjente fins muligheter for å revidere den forståelse og kunnskap som fins fra før. 
Ideen med å arbeide i tomrommet mellom kjent og ukjent er at dette stedet er 
utfordrende og at det spesielt utfordrer til kreative løsninger. De ulike måtene elevene 
ble utfordret til undersøkende læring i SPACE ME kan artikuleres med støtte av 
multimodal meningsteori.  
 
Multimodal meningsteori  
Det er over et desennium siden Gunther Kress og Theo van Leeuwen i 2001 
publiserte Multimodal Discourse, og introduserte begrepet multimodalitet. I den 
norske læreplanen for kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet, 2006) kalles 
multimodale tekster sammensatte tekster (jf. Tønnessen, 2010). Når man oversetter 
fra en modalitet til en annen kaller Kress (2003) det transduksjon, mens Kristian 



Rustad (2010, 240)  foreslår begrepet remodalisering for en slik transformsjon. I 
læring og opplevelse er ofte flere modaliteter i funksjon samtidig. Gjennom å 
kombinere ulike tegn (verbalspråk, matematiske symboler, dans, musikk, billedkunst 
etc.) på varierende måter blir den kunnskap som skapes ikke så fiksert, men heller 
mer flytende, mer i bevegelse. I det tomrom hvor remodaliseringen skjer fins 
mulighet for meningsutvidelse mot en bredere forståelse eller meningsfordypning 
mot en dypere forståelse. Meningsutvidelse og meningsfordypning forstår vi som 
begreper, som beskriver potensial for flerdimensjonal læring om det tema som 
utforskes i samarbeid mellom naturfag og kunstfag.  I det følgende gir vi to 
eksempler på meningsutvidelse og meningsfordypning gjennom å se på den 
transformasjon som kan skje i playbackteater.  
 
”Til og med stjernehimmelen var annerledes” 
Playbackteater er en improvisert fortellerteaterform der publikum, i denne 
sammenhengen ungdomsskoleelever, inviteres til å fortelle egenopplevde fortellinger 
som spilles tilbake spontant av et ensemble. Ensemblet består av en spill-leder, noen 
skuespillere og en musiker. Forestillingen vokser fram gjennom dialog med publikum. 
I SPACE ME har playbackteaterets bidrag vært å gi en personlig inngang til det 
naturfaglige rommet.  
Spillelederen intervjuet fortellerne for å få tak i kjernen i hver fortelling. Den 
dramaturgiske oppbyggingen av forestillingen var viktig. For å relatere til elevenes 
livsfortellinger knyttet til aspekter omkring verdensrommet, ble temaene i 
forestillingen ”Jeg og universet” lagt opp som en astronauts reise ut i verdensrommet 
og tilbake igjen. At forestillingenes temaer kunne være forankret til verdensrommet, 
samtidig som de fremkalte personlige livserfaringer var sentralt i intensjonen med 
forestillingen. Temaene var strukturert etter en grunnleggende fortellingsstruktur:  
ferske opplevelser av himmelen (beredd til å starte), følelse av litenhet (utreise), møte 
med det ukjente (på en fremmed planet) og betydningen av vennskap (hjemkomst). 
Playbackteatergruppens oppgave var å transformere temaene og gi dem tilbake i 
teaterets form på en sånn måte at de kunne vekke gjenkjennelse i elevens livserfaring. 
Eksempel 1: Utsagnet ”Til og med stjernehimmelen var annerledes” kom fra en jente 
på 9. trinn under en av playbackforestillingene i SPACE ME. Det var forestillingens 
gang og temaet ”møte med det ukjente” som hadde vekket gjenkjennelse i hennes 
livserfaring, og hun fortalte en fortelling om en reise til andre siden av kloden. 
Fortellingen handlet om en opplevelse av det å være fremmed i møte med et nytt 
språk, en ny kultur, og det er i denne sammenhengen hun uttrykker ”Til og med 
stjernehimmelen var annerledes”. Hennes muntlige fortelling ble remodalisert 
gjennom å bli spilt tilbake som dans, musikk og poesi. Gjennom hennes fortelling, 
ansiktsuttrykk og glede når fortellingen ble spilt tilbake og hennes refleksjon i 
dokumentasjon i etterkant, vet vi at dette gjorde inntrykk på henne. Vi kan her tenke 
at en meningsutvidelse har skjedd, der det personlige ”møtet med det ukjente” settes i 



sammenheng med forståelsen for at stjernehimmelen ser annerledes ut avhengig av 
hvor i verden du befinner deg. Setningen om den ”ukjente” stjernehimmelen ble i 
fortellingen symbolet på å være fremmed.  
Eksempel 2: I playbackteateret fortalte to jenter om at de hadde danset en 
gravitasjonsdans som de hadde skapt og framført i SPACE ME-prosjektet, foran et 
bassengvindu der en gruppe eldre drev bassenggymnastikk. Etter at skuespillerne og 
musikeren i playbackteater hadde spilt fortellingen tilbake uttalte en av jentene: ”Vi 
syntes synd på de eldre som gjorde slike kjedelige trimbevegelser, så vi ville gi dem 
en gave”. Av dette kan vi tolke en mulig meningsfordypning. Kanskje var de bevisste 
på at de ville gi de eldre en gave allerede da danset gravitasjonsdansen for dem, men 
erkjennelsen ble dypere forankret etter at de hadde fått fortalt fortellingen og fått den 
spilt tilbake. Vi kan tenke at de selv har lært om læring gjennom prosjektet. De har 
lært at læring kan skje på en annen og morsommere måte. Dette viderefører de selv 
ved å vise de eldre at ”vektløs” trening, fra deres perspektiv, ikke trenger å være 
kjedelig, men morsom som i en gravitasjonsdans.  
I gravitasjonsdansen som jentene komponerte tidligere i prosjektet (under 
storylinedagen) var tema gravitasjon. Dette er et konsept som kan være ganske 
abstrakt, som man gjerne lærer noe om kognitivt og som kan framstå som en kraft 
som ikke har noe med meg personlig å gjøre. I virkeligheten er det annerledes: 
gravitasjon er en fysisk (objektiv) kraft som påvirker menneskers levde (subjektive) 
liv. Jordens gravitasjon gjør liv på jorda mulig, og gravitasjon påvirker alle 
mennesker på lik linje, på tvers av alle menneskelige ulikheter. Gravitasjon kan 
forstås om en forenende kraft for menneskelig liv, og man kan dermed innta ulike 
perspektiv på gravitasjon i en veksling mellom det fysiske/objektive, det subjektive 
og det eksistensielle.  Kraften gravitasjon ble gjort til gjenstand for komposisjon av 
dans i SPACE ME-prosjektet, gjennom å arbeide med bevegelsesmomentene å falle 
og løfte. Begge disse bevegelsesmomentene forholder seg aktivt til tyngdekraften.    
Meningsutvidelse eller –fordypning i playbackteater skjer gjennom at aktørene 
remodaliserer elevenes fortellinger gjennom playbackteaterets former, og dermed 
skaper potensial for at elevene ser noe nytt i egen fortelling. Egen erfaring utvides 
med nye perspektiver og settes inn i nye sammenhenger.  
           
Diskursive spenninger og kunnskapsbegrep i bevegelse 
I prosjektet skulle vi komme til å merke at transformasjon av kunnskap er en kraftfull 
prosess. Diskursive spenninger i forhold til hva som er kunnskap, spesielt knyttet til 
naturfag, ble synliggjort i prosjektet. Prosjektet satte selve kunnskapsbegrepet, 
innenfor naturfag spesielt, i bevegelse hos både elever, lærere, lærerstudenter, 
kunstnere og lærerutdannere. Prosjekt-teamet brøt med etablerte arbeidsformer på 
begge fagfeltene kunstfag og naturfag, og rettet gjennom å tilby alternative 
undervisningsformer et kritisk blikk på fagdidaktiske tradisjoner. SPACE ME svevde 
ikke bare lett og vektløst gjennom skolepraksis og kunnskapssyn, men kolliderte 



også.  
Prosjektmomenter som helt tydelig inneholdt det vi forstår som naturfaglig 
faktakunnskap ble akseptert som faglig fundert av de fleste lærere, lærerstudenter og 
elever. Utsagnet av en gutt på 9. trinn karakteriserer dette synet:  

SPACE ME var noe nytt og nyskapende som jeg aldri har vært med på noe lignende 
som før. Mye tull, men også mange interessante fakta. (Gutt på 9. trinn, Byskole 2, i 
pedagogisk refleksjon om hele prosjektet)  

Med ”tull” mener sannsynligvis gutten de ulike estetiske inngangene til læring.  
Tendensen i datamaterialet viser, at de kunstneriske delene i mindre utstrekning ble 
forstått som at man jobbet med ”fag” og ”kunnskap”, men samtidig viser 
datamaterialet at de fleste elevene opplevde de elev-aktive, estetiske inngangene til 
læring som spennende og interessante. Dette kommer til uttrykk gjennom 
refleksjoner som denne:  

Det som er så kult er at vi har jobbet så praktisk men likevel lært så mye teoretisk”. 
(Jente på 8. trinn, Byskole 1, evaluering av storyline)  

Elevene knytter også de kunstfaglige delene i mindre grad til kunnskaps-skaping, og 
mer til opplevelse, selv om en stor del av elevgruppen også artikulerer nettopp 
hvordan de har lært om skuespill, drama/teater, miming, dans, billedkunst og musikk. 
En gutt på 9. trinn evaluerer prosjektet slik:  

Jeg syns nesten vi har jobbet mer med kunstfag enn naturfag, og lært mer om teater og 
skuespill og slikt. (Gutt på 9. trinn, Byskole 2, evaluering av hele prosjektet) 

I SPACE ME undersøkes en design der de pedagogiske-didaktiske tilnærmingene 
tillater undersøkende læring og muliggjør meningsutvidende remodalisering fra en 
modalitet til en annen.  Dette har vært et design som har aktivert, berørt og satt 
kunnskaps- og læringsforståelse i bevegelse hos involverte deltakere. Fortolket 
innenfor rammene av den teoretiske forståelse vi har presentert, antyder det empiriske 
materialet tilknyttet SPACE ME,  at den kunnskapsforståelse som er etablert i 
skole-kontekst lettere åpner opp for en verdsetting av naturfaglig, kategoriserende 
(objektiv) kunnskap, mens estetisk, symboliserende (subjektiv) kunnskap ikke like 
lett blir forstått som faglig fundert kunnskap. Basert på SPACE ME har vi muligheter 
til å diskutere både det potensial for meningsutvidelse og meningsfordypning som 
ligger i møtet mellom kunstfag og naturfag, og de diskursive spenningene som ligger 
mellom ulike kunnskaps- og læringssyn i skole- og lærerutdanningskontekst.  
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