
• Hva har vært viktig for oss å ta med oss
inn i arbeidet med elever og lærere ved
Skole 5?

DiSko Parallax (kunstnere)/Skole 5



Runde1: Tematikk

• Sinnsstemninger/følelser 

• Kunsthall/utstilling 
• Pappeske som symbol, som objekt og som 

et tomt lerret til å formidle noe omkring 
følelser.

• Vise HVA kunst kan være, HVORFOR den 
kan være viktig og HVORDAN den kan 
brukes.

• Elevenes verk



Dag1

• Presenterte oss med konsert/performance

• Presentasjon av prosjektet:

• Hva er Disko

• Snakket om kreative prosesser og kunst

• Eksempler på pappeskekunst

• «Innføring» i følelser. Film. 

• Primærfølelser: glede, sinne, frykt, avsky, 
sorg 

• «Assosiasjonsskjema» fylte ut gruppevis.

• Pause

• Kreativt arbeid med bokser i plenum: 
Hvordan kan vi uttrykke følelser med 12 
pappesker?

• Gruppearbeid - diskusjon rundt verket.



Utgangs-
punktet

GRUPPENAVN:
NORSK MUSIKK KUNST OG HÅNDVERK

FØLELSE TYPER/UNDERKATEGORIER TEKST/ASSOSIASJONER/ 
HVA KAN SYMBOLISERE 
FØLELSEN?

LYD/LYDMINNER VISUELT/FORM/MATERIALE 
/TEKSTUR/FOTO/VIDEO/
FOUND 
OBJECTS/SKULPTUR

SINNE



Dag 2

• Rullering gruppevis (20 stk) mellom 
stasjoner: Musikk, norsk og 
kunst&håndverk. For å få en innføring i 
hvilke muligheter som ligger i hvert fagfelt.

• Mål for dagen var å lage en prosjektskisse 
som skulle presenteres for Parallax og 
lærere:

• Tematikk, utforming, «fagbruk», størrelse på 
pappeske, øvrige materialbehov.



Dag 3 og 4

•Arbeide/videreutvikle
verket.



Dag 5-6

• Ferdigstille verket. Intervjuet gruppene 
enkeltvis om prosessen og hvordan det 
ferdige produktet ble sammenlignet med det 
planlagte produktet.

• Kunsthall med foreldre/foresatte på kvelden 
dag 6.



Vernissage



Utfordringer

Fremdrift, fokus (for lange dager) 

Modenhet

For mange i ett rom 

Arbeidsfordeling/eierskap lærere/musikere 

Mangel på faglærere

Mangelfull kommunikasjon og premissgrunnlag før prosjektoppstart. 

Litt for mye kunst og håndverk - og for lite musikk. 

Skolen hadde ikke kapasitet til å jobbe mellom arbeidsperiodene (som i utgangspunktet var litt for spredt).  



Runde2



Framtid anno 
2069

En flermedial kunstutstilling basert på 
framtidsvisjoner og tilbakeblikk (lyd/bilde/tekst)

Disko2



Tematikk

• Ny tematikk: Fremtidsvisjon 2069 

• Fundamentere prosjektet mer i fag og emner de allerede 
hadde jobbet med

• Bruke kunnskap/tematikk fra undervisningen på nye og 
kreative måter. 

• Lage kunsthall

• videoverk hvor elevene skulle lage en fremtidsvisjon

• Hvordan vil verden se ut 50 år fram i tid

• refleksjon rundt fortid, samtid nåtid knyttet opp til valgt 
tematikk

• kunst og teknologi hånd i hånd 

• identitet, oss og de andre- ekstremisme, demokrati, 
språkutvikling m.m.



Logistiske justeringer 
fra forrige runde

• En sammenhengende periode: 1/2 introduksjonsdag +  4 
sammenhengende arbeidsdager påfølgende uke

• Kortere dager (1+1/2+1/2+1)

• Mindre grupper: 3-4 stk pr gruppe

• Flere rom: basen (6 rom) og lyd/musikkrom

• Daglige oppsummeringer og plan for videre arbeid

• Presentasjon av idé og fremgang i plenum

• Ingen kunst og håndverk

• Tydeligere ansvarsområder innad i gruppa. Lydansvarlig. 



Dag1
• Presentasjon med konsert og powerpoint om Disko, 

tematikk osv.

• Innføring i verktøy: Lydredigering og videoeditering

• Tankekart: gruppene hadde idemyldring og laget tankekart 
som dannet utgangspunktet for verket. De skulle også 
planlegge tidsbruk.



Dag2
• Parallax hadde 

samtaler/undervisning/veiledning/innføring med 3 
grupper av gangen i musikkrommet. Basert på 
tankekartet. De andre gruppene jobbet i basen.



Dag 3 og 4
• Videre utvikling og arbeid i grupper



Dag 5 og 6


