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Kunstfag gir ungdom kulturell kompetanse som næringslivet
stadig etterlyser, mener dramaforsker Kari Mjaaland Heggstad.

– Utspillet er
provoserende
og komisk
Bodil Garvik
Kjetil Kopren Ullebø
Hanna Huglen Revheim
Kjetil Kopren Ullebø
sean Meling Murray (foto)
bodil.garvik@bt.no

– Jeg blir provosert av disse
utspillene. At ungdommer
velger kunstfag som musikk,
drama eller lignende på videregående, betyr ikke at de
går i den yrkesretningen
senere. Ungdom på den alderen er i en danningsperiode,
og i en utviklingsfase for å
finne ut hva de ønsker, sier
Kari Mjaaland Heggstad, førsteamanuensis i drama ved
lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.
I går morges var kompetansedirektør i NHO, Are
Turmo, ute i NRK og advarte
ungdommer mot å søke seg
til kunstfag som musikk,
dans og drama når de skal
velge videregående studieretning. Det er ikke første gang
NHO bekymrer seg for ungdommen. Tidligere i år var
Ståle Kyllingstad, styremedlem i NHO-organisasjonen
Norsk Industri, ute i Dagens
Næringsliv med den samme
bekymringen. Han mente
ungdommer burde forholde
seg til at vi trenger ingeniører mer enn vi trenger kunstnere.

Overførbar kunnskap
Tirsdag
kveld
hadde
avgangselevene på dramalinjen ved Fyllingsdalen videregående sin siste premiere på
skolen. Før teppet går opp
virrer elvene på og rundt
scenen, det blinker i lys og
nervøsiteten viser seg i stemmene som går opp en ekstra
oktav. Til høsten skal de ut
i nye utdanninger eller jobber, og ifølge elevene er det
ikke slik at dramaelever nødvendigvis drømmer om å bli
skuespillere.
– Drama hjelper oss å aktivere begge hjernehalvdelene.
Vi lærer å tenke kreativt, og
det tar vi med oss videre, sier
Runa Aarekol Mathisen, dramaelev som drømmer om å
bli psykolog.
Klassevenninnen Charlotte Juul byttet til dramalinjen
etter ett år på allmennfaglig.
For henne har ikke linjeskiftet endret yrkesdrøm.

fakta
z kreativitet
n Henger sammen med lek,
nysgjerrighet og trang til
å utforske og løse problemer, innenfor alle fag.
n Blir ofte definert som
evnen til å sette sammen
kjente elementer til en
unik ting.
n	Den mentale prosessen
bak kreativitet er komplisert, og det er ingen
entydige forklaringsmodeller. Kreativitet kan være en
medfødt egenskap, men
kan også læres, utøves og
trenes opp gjennom riktig
holdning og praktiske teknikker og metoder
Wikipedia

– Jeg ville bli lærer da jeg
begynte på videregående,
og det vil jeg fremdeles. For
meg har drama gjort det lettere å fullføre videregående,
her får jeg holde på med hobbyen min i tillegg, sier Juul.

– Burde sett verdien
Heggstad mener næringslivet burde sett verdien av
kunstfag i skolen. Hun støtter seg på EU-forskningsprosjektet DICE, der 4500 europeiske ungdommer i alder
13–16 år var med, og der hun
ledet den norske delen.
– Vi forsket på betydningen av drama. Argumentene
for drama i videregående
handler veldig mye om at
elevene oppnår kulturell og
sosial kompetanse; blir bedre
på innovasjon og får tro på
seg selv, noe som er betydningsfulle verdier. Da blir
det corny at noen mener de
unge ikke bør utforske dette
feltet.
Den kulturelle kompetansen de unge oppnår ved
kunstfag i videregående, vil

ha betydning for dem uansett hva de senere gjør i livet,
sier Mjaaland Heggstad.
– Det er en ballast for
dem. Derfor er det veldig rart
at folk i næringslivet ikke ser
dette. Vi hører jo hele tiden
at næringslivet trenger folk
som har kulturell kompetanse til å samtale med folk
fra andre land – kreative og
innovative mennesker som
kan kommunisere. Det er
viktige ting i voksenlivet.

– To-tre blir kunstnere
Kari Mjaaland Heggstad
mener kunstfagene kan
bidra til å holde på elevene
i videregående.
– Det komiske med dette
utspillet, er at det er så mye
frafall i videregående. Vi opplever ofte at elever som lærere er oppgitte over, plutselig
finner noe i drama – i å være
i en rolle som ikke er dem
selv. Det er for lite kunstfag i
den norske skolen. Undersøkelser har vist at de er svekket etter siste reform.
Hun frykter ungdom tar
til seg utspill om «unyttige»
kunstfag i skolen.
– Jo oftere de unge får
høre det, jo mer setter det
seg. Man tenker penger. Å
bli matet med nedvurdering
av disse verdiene, vil påvirke
dem.  
– Det er ikke slik at man
bare kan bli kunstner dersom man velger kunstfag
som musikk, dans og drama,
det sier Rolf Einar Eriksen.
Han er fagansvarlig for
musikk, dans og drama på
Fyllingsdalen videregående
skole, der han har vært lærer
siden 1997.
Han sier bare en liten
del av dem som har gått
på musikk, dans og drama
ender opp som utøvende
kunstnere.
– Vi hadde nettopp en
reunion med avgangskullet
fra 2000. Der hadde noen
endt opp å jobbe med TV,
mens ellers var det både
lærere, sykepleiere og ergoterapeuter, for å nevne noe.
Jeg vil anslå at vanligvis har
to til tre i hvert kull endt opp
som kunstnere, og da er det
i overkant av 25 i hvert kull,
sier Eriksen.

FORT DERE!:I gangene rundt scenen på Fyllingsdalen videregående skole ropes det på skuespillere. Det er siste
Sigrid Hellene Eriksen i det hun er på vei inn i den mørke salen.

DET RASLER I SILKE: Helene Sørheim Hanssen vil helst bli sykepleier, men nå valser hun rundt i
mammas gamle brudekjole. – Her kommer kjolen i alle fall til bruk, sier Sørheim Hanssen.

