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Abstraktet bygger på deler av min doktoravhandling: Eleven som aktør i dialog med kunst (Dagsland,
2013). Forskningsspørsmål i presentasjonen er: Hvordan kan vi utvikle fagdidaktikken med
utgangspunkt i barns erfaringer fra kunstundervisningen i skolen? I forskningsprosjektet blir barn
betraktet både som kompetente forskningsdeltakere og sosiale aktører som agerer med og kan være
med å endre fagdidaktikken i skolen. Metodologi: Prosjektet kan beskrives som et kvalitativt
forskningsprosjekt noe som innebærer å forstå deltakernes perspektiv, der forskeren skal være åpen for
hva deltakerne gjør og sier, og videre løfte frem deres perspektiv (Gudmundsdottir, 1998).
Kasusstudier blir brukt som overordnet strategi (Yin, 2007). Prosjektet benytter seg av ulike
datainnsamlingsmetoder som observasjon, intervju, innsamling av dokument og artefakter. I
presentasjonen vil der bli lagt vekt på intervju som metode for å synliggjøre barns erfaringer med og
opplevelse ved dialog med kunst i skolen sett ut i fra elevenes eget perspektiv (Kvale, 2007). Den
empiriske undersøkelsen er gjennomført som et refleksivt intervju (Hammersley & Atkinson, 1998).
Intervjudeltakerne ble med sine egenproduserte artefakter og prosessbøker delaktig i å sette dagsorden
for intervjuet ved at formingsproduktene de hadde skapt ble et konkret utgangspunkt for innholdet i
samtalen. Virksomhetssystemet til Engeström (1987) blir videreutviklet og brukt som redskap for å
løfte frem barns meninger om og vurderinger av undervisning og som et refleksjonsredskap for
praksisfeltet. Ved å løfte frem elevenes stemmer, deres erfaringer, meninger og opplevelser i dialog
med kunst og i dialog med de ulike faktorene i virksomhetssystemet kan en synliggjøre fagdidaktiske
spenningsfelt i undervisningen som kan være med på å videreutvikle fagdidaktikken.
Presentasjonsspråk: Norsk
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