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• Kulturtanken – den kulturelle 
skolesekken Norge

• Kulturdepartementets egen etat for 
kunst og kultur til barn og unge i 
skolen

• Nasjonalt ansvar for DKS som er 
kjernen i regjeringens politikk for 
kulturformidling til barn og unge

• Kulturtankens mandat er gitt av 
Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet



DKS – 6 uttrykk
• Film

• Visuell kunst

• Scenekunst

• Litteratur

• Musikk

• Kulturarv

• Kunstuttrykk i samspill



Prosjekt skoleleder

Prosjekt 
elevmedvirkning

Prosjekt 
kulturkontakter

= Prosjekt DKS-skole 
(skoleprosjektet)

Prosjekt DKS-skole er et 
treårig utviklingsprosjekt 
som tar sikte på å sikre en 
bedre forankring av Den 
kulturelle skolesekken i 
skolen og et bedre samspill 
mellom tilbudet i DKS og 
skolens læreplaner. 

Samarbeidsprosjekter



Mål for prosjekt DKS-skole

• Skolene har eierskap til DKS-ordningen 
og opplever at DKS-tilbudet samspiller 
med skolens læreplaner.

• DKS er en forpliktende og integrert del 
av skolen, og det er tett samarbeid 
mellom skole- og kultursektor.

Foto: Bente Aasheim



Overordnet mål for 
prosjekt 
elevmedvirkning

• Elevene i grunnskole og videregående 
opplæring medvirker i ordningen og 
har eierskap til DKS, og opplever at 
innholdet i DKS-ordningen samspiller 
med skolens læreplaner. 

• Aktører i DKS opplever at ordningen er 
godt forankret i skolen, og at det er 
tett samarbeid mellom skole- og 
kunstsektor som gir ønskede resultater

Fremtidens klasserom. Skup- prosjekt, 3. trinn Rødtvet skole  Foto: Bente Aasheim



Medvirkning gjennom dialog, 
deltakelse og innflytelse

Elever på alle trinn skal medvirke og delta i 
tilbudene i Den kulturelle skolesekken.

Medvirkningen kan skje i planleggings-, 
programmerings- eller produksjonsfasen i 
tilbudet, i møte med produksjonen og utøverne 
eller i ulike former for etterarbeid og evaluering 
av tilbudet. 

(Kilde: Brev om spillemidler 2018-19. Kulturtanken)

(Foto: Bente Aasheim)



Elever og DKS
Funn i forskningen: 

Elever
- vil være aktive og deltakende
- vil ha relevans til egen tilværelse og 
livssituasjon
- ønsker variasjon, egenaktivitet, egen 
fortolkning og ungdomskulturell forankring 
(Breivik og Christophersen, Den Kulturelle skolesekken, 2013. s.70)

«Deltakelse forutsetter mestring og 
kompetanse, noe som betyr at øving, disiplin og 
læring, kan være vesentlige forutsetninger ikke 
bare for opplevelsen av kunst, men også for å 
kunne delta i kunstneriske prosesser» 
(Breivik og Christophersen, Den Kulturelle skolesekken, 2013. s.83)

(Foto: Bente Aasheim)



Lærere og DKS

Kilde: Den kulturelle skolesekken, Breivik og Christophersen 2013

F

- Det er viktig for elevene å møte god kunst

- DKS gir gode opplevelse for elevene

- Vi er begeistret over DKS og har positive holdninger til ordningen

- Kunst og kultur er vesentlige bidrag til elevenes faglige påfyll og det inspirerer oss

- DKS støtter og oppfyller læringsmål

- DKS- møter kan bidra til elevenes faglige, personlige og sosiale vekst og utvikling



Overordnet del av læreplanverket
Opplæringens verdigrunnlag

1:6 Demokrati og medvirkning

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever 
demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir 
lyttet til i skolehverdagen, at de har reell 
innflytelse, og at de kan påvirke det som angår 
dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike 
former for demokratisk deltakelse og medvirkning, 
både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom for 
eksempel elevråd og andre rådsorganer.

1:4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Kunst og kultur omfatter mange skapende og 
kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske 
omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske 
sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og 
de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og 
kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes 
personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en 
egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert 
spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.



Forslag til ny læreplan
(På høring frem til 18.juni)

• Fagets relevans

• Kjerneelementer

• Verdier og prinsipper

• Tverrfaglige temaer

• Grunnleggende
ferdigheter

• Kompetansemål

• Vurdering



Kunst og Håndverk

• 2. trinn
- Undersøke visuelle uttrykk og bygge videre 
på andres ideer i eget skapende arbeid

• 4. trinn
- Gjennomføre kunst og designprosesser ved 
å søke inspirasjon, utforske muligheter, ta 
valg og lage egne produkter

• 7. trinn
- Utforske og sette ord på hvordan følelser 
og meninger vises i kunst, og bruke 
symbolikk og farge til å uttrykke følelser og 
meninger i egne arbeider

• 10. trinn
- Søke inspirasjon fra ulike retninger innen 

kunst og visuell kultur, reflektere over bruken 
av visuelle virkemidler og skissere egne ideer



Norsk
• 2. trinn
- Bearbeide tekstopplevelser gjennom 
lek, tegning, skriving og andre kreative 
aktiviteter

• 4. trinn
- Utforske og formidle tekster gjennom 
samtale, skriving og andre kreative 
uttrykk

• 7. trinn
- Beskrive, fortelle, argumentere og 
reflektere muntlig og skriftlig

• 10. trinn
- Uttrykke opplevelser og tolkninger av 
tekster på kreative måter



For og etterarbeid til DKS- tilbud

• Vurdering (VFL)
• Dybdelæring
- Reflekter
- Se sammenhenger og identifiser 
læringsverdien
- Snakk om forbedringspotensialet

• Informasjon om hva elevene skal 
oppleve

- bilder, tekst, video..
• Avklar forventninger, skap 

forventninger
• Hvordan kan produksjonen 

samspille med læreplanen?

• Oppleve
• Reflektere
• Evaluere


