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Det kan være en hjelp å lese dette i forbindelse 
med at man ser filmen av samtalen med klasse 5C, 
26.august 2016 (kan gis på minnepenn til formidlere 
og lærere som vil bruke metoden) og leser tekstene 
knyttet til samtalen under punkt 3.

En strukturert samtale følger, som navnet 
sier, en mal eller struktur. Målet er å få fram 
samtaledeltakernes/elevenes spørsmål, problemer 
og interesser, samtidig som alle er aktive både 
gjennom å lytte, snakke og vurdere.

SAMTALENS GRUNNSTRUKTUR ER SLIK:
Hendelse: Kan være et spørsmål, en påstand, et bilde, en tekst, en film, en gjenstand
Tenkepause: Alle arbeider for seg selv med å svare på spørsmålet, ta stilling til påstanden, …
Samtale: Starter med en innsamling av spørsmål eller svar eller med å lytte til ett svar eller ett 
spørsmål. Den fortsetter med en felles undersøkelse.
Metasamtale: En samtale om samtalen hvor vi snakker om hva som var vanskelig, hva vi lærte, hva 
vi kom fram til, …

Å ha et loggark er en stor hjelp. Her kommer samtalens struktur tydelig fram slik at det er lett for 
alle å følge med. Det står også hva alle skal gjøre og det er plass til å skrive. Loggarkene kan samles 
inn til slutt. På den måten kan man se mangfoldet i deltakernes/elevenes ideer. Man kan lage 
plakater med lister over spørsmål, svar, vanskelige ting osv. som dokumenterer det deltakerne/
elevene har gjort og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Se loggarkene vi har laget til 
samtale om Texmon Ryghs Møbiusskulpturer.

For at samtalen skal bli bra, er det viktig at samtalelederen 
har forberedt seg og at det blir gjort klart for deltakerne 
at dette er en spesiell form for samtale hvor de skal følge 
bestemte regler. De viktigste reglene er:

• Vi skal lytte til og tenke over det som blir sagt.

• Vi skal si fra hvis vi ikke hører eller forstår  
det som blir sagt.

• Vi skal begrunne det vi sier, dvs. si hvorfor det er slik 
man tenker, foreslår eller påstår.

• Vi skal snakke til og med hverandre.

Om strukturert samtale som metode



 

Samtalelederens oppgave er å hjelpe 
deltakerne/elevene med å følge disse reglene 
blant annet gjennom å stille spørsmål som: 

• Hørte alle hva hun sa?  
Og legge til: Kan du gjenta hva hun sa?

• Kan noen forklare hva han sa? 

• Er dere enig i det hun sier? 

• Kan noen hjelpe ham med å si det på en 
annen måte? 

• Kan du forklare hvordan du tenker? 

• Har du et eksempel? 

• Hva er det du sier eksempel på?

• Og liknende.

Samtalelederen skal også hjelpe gjennom å 
ha tenkepauser, fordele ordet ved hjelp av 
terning og skrive det deltakerne/elevene sier 
på en tavle eller flip over.

Samtalelederen skal ikke delta i samtalen 
gjennom å gi informasjon ingen har spurt 
etter eller svare på spørsmål før deltakerne/
elevene har prøvd å svare. Informasjon 
og fakta kan gis etter samtalen som en 
oppfølging av den.

For at en samtale skal bli bra trengs det 
noen materielle forutsetninger. Deltakerne/
elevene må sitte på stoler slik at de kan se og 
høre hverandre og samtalelederen. De må ha 
noe å skrive på og med. En treplate fungerer 
bra. På denne kan man også klistre en lapp 
med deltakerens/elevens navn for å gjøre det 
lettere å henvende seg til den enkelte. Det 
bør være så få forstyrrelser som mulig. Du 
må ha en tavle eller flipover til å skrive det 
deltakerne/elevene sier. Og en terning eller 
«terningsapp» til å fordele ordet. Det finnes 
terninger som går til 12, 15, 20, 30 osv. osv. 
Slike får man kjøpt på nett og i spillbutikker.



 

KONKRET
Tenk over rommet dere skal være i. Kan elevene sitte slik at de kan se og høre hverandre? Har de 
noe å skrive med og på? Er det god akustikk i rommet? Kommer det til å være andre mennesker 
der? Finn gode løsninger som passer din konkrete situasjon.

Lag en plan over hva som skal gjøres i den tiden dere har til rådighet. Bestem når selve samtalen 
skal slutte og metasamtalen starte. Hold deg strengt til dette tidspunktet. Notér hvor lang tid du 
har til hvert punkt, for eksempel 1-2 minutter til hver tenkepause. I denne øvelsen bør elevene 
ha 10 minutter til den innledende tenkepause hvor de skal studere skulpturene. Trykk opp nok 
loggark, husk ett til deg selv og eventuelle tilhørere.

Start samtalen med å si noe kort om at det er en spesiell samtale med regler (se ovenfor). Del ut 
loggarkene og be gruppene gå fram til skulpturene og starte arbeidet. Vis på loggarket hvor de 
skal skrive og si at de får ti minutter.

Når den første tenkepausen er over skal elevene sette seg og du lar hver gruppe presentere sitt 
spørsmål. Skriv dem opp på tavla. Spør om noen har notert et annet spørsmål som bør med. 
Les alle spørsmålene høyt og la elevene velge spørsmålet de vil arbeide videre med. Sett en strek 
rundt spørsmålet de valgte og les det høyt. Gi elevene 1-2 minutters tenkepause til å skrive ned 
et svar. Bruk en terning til å velge ut 
den som først skal presentere sitt svar. 
Skriv det på tavla og spør elevene om 
det er bra eller på hvilken måte det kan 
bli bedre. Hvis elevene har valgt et svar 
som krever korte og konkrete svar kan 
du, som gjøres i filmen/samtalen med 5C, 
la elevene lese sine svar i en runde, men 
presiser at man ikke skal gjenta noe som 
allerede er sagt. Skriv svarene på tavla og 
gi elevene en kort tenkepause til å finne 
ut hvilket svar som er best. Bruk terning 
for å finne den som skal starte.

Avslutt med metasamtale. Denne starter 
med en tenkepause hvor alle svarer på 
spørsmålene som står på loggarket. 
Deretter hører man på alle i en runde 
ett spørsmål av gangen. Samtalelederen 
skriver på tavla/flipoveren.

Samle inn loggarkene til slutt.



OPPFØLGING AV SAMTALEN
Elever skal selvsagt få informasjon om 
kunstneren og kunstverkene de skal se og 
har sett. Før den strukturerte samtalen kan 
de få vite hvem kunstneren er og få kort in-
formasjon om utstillingen og kunstverkene, 
men ikke slikt som kan gi svar på de spørs-
målene eller temaene de skal arbeide med i 
samtalen.

Etter samtalen kan/skal man fortelle og 
forklare utstillingen/kunstverkene for 
elevene og da helst med utgangspunkt i 
de problemene og spørsmålene som kom 
opp i samtalen. I eksemplet med 5C vil 
det for eksempel være hva kunstneren vil 
uttrykke med disse skulpturene. Men man 
bør også ta opp det elevene ble bedt om 
å tenke og svare på, men som det ble liten 
tid til å snakke om, nemlig det matematiske, 
om evigheten og om musikken. Ved å ta 
utgangspunkt i elevenes ideer, tanker og 
problemer blir det lettere og mer interessant for dem å følge med på presentasjonen fra den 
voksne, samtidig som den voksne lærer noe av elevenes perspektiv.

Hvis du har tid bør du lese gjennom det elevene har skrevet på loggarkene og lage lister over 
spørsmål og svar slik det er gjort til samtalen med 5C i del 3. Hvis det er snakk om en klasse, 
kan læreren eventuelt gjøre dette. En oppfølging av samtalen bør ta utgangspunkt i det 
deltakerne/elevene har sagt i samtalen eller skrevet på loggarket. Å lage plakater til å henge opp i 
klasserommet eller eventuelt på utstillingsstedet, kan få fram at en samtale er et viktig arbeid.

MÅTER Å FORDELE ORDET PÅ
Dette er skrevet med tanke på det daglige arbeidet i klasserommet, men kan være nyttig også for 
dem som arbeider med elever i kortere perioder.
 
For å få flest mulig elever i tale er det viktig å fordele ordet på ulike måter. Her presenteres tre 
måter å fordele ordet på. De bør varieres og brukes om hverandre: 

• Bruk av terning får fram at samtalen er et felles prosjekt hvor det handler om å forstå, bli 
bedre og lære sammen. Poenget er ikke å svare raskt og riktig, men å arbeide sammen med 
utgangspunkt i ett svar eller én idé. Det finnes terninger som går til de fleste tall. Slike får man 
kjøpt i rollespillbutikker og på nettet. For at terningen skal fungere, må elevene ha tall. La dem 



 

telle oppover i en runde, og be dem notere eller 
huske tallet sitt. Hvis det er flere elever enn det er 
tall på terningen, teller man to ganger, slik at noen 
elever får samme tall. Da får eventuelt begge disse 
ordet, eller den som har snakket minst eller har 
noe viktig å si. Før man slår terningen, skal elevene 
ha en tenkepause. Har man ikke terning, kan man 
ha en boks med elevenes navn på lapper som man 
trekker fra.

• I selve samtalen kan ordet være mer eller mindre 
fritt samtidig som man passer på at alle hører og 
forstår at misforståelser blir oppklart og liknende. 
Målet er ikke at alle skal snakke like mye hele tida, 
men at alle skal lytte og ha mulighet til å si noe. Når 
samtalen er i gang etter en innledende tenkepause, 
kan elevene få ordet gjennom å rekke opp hånden 
og ved at læreren fører en talerliste. Læreren bør 
passe på at ordet spres gjennom å gå utenom talerlisten for å slippe til én som ikke har hatt 
ordet så mye, eller peke på en elev som har et ansiktsuttrykk eller kroppsspråk som vitner om 
interesse, problemer eller liknende. 
Elevene bør oppfordres til å ikke ha hånden i været mens noen snakker. Å se at andre vil ha 
ordet kan føre til at den som snakker, blir avledet eller unødvendig usikker, og den som har 
hånden i været, kan være mer opptatt av å fange lærerens oppmerksomhet enn å lytte til det 
medeleven sier. 
Mange elever snakker uten å ha fått ordet. Dette skal man selvsagt ikke gjøre ifølge vanlige 
samtaleregler, men slike kommentarer kan være viktige. Ting som sies utenom tur og 
tilsynelatende nonchalant eller ironisk, kan være ting den som snakker, ikke tør si på en mer 
alvorlig eller saklig måte fordi han/hun tror det er dumt. Det fungerer ofte bra å skrive opp slike 
kommentarer og undersøke dem nærmere. 

• Runder passer bra som avslutning og oppsummering av samtalen. En runde kan engasjere 
alle innledningsvis og passer bra for metaperspektiv gjennom å kople samtalen til læringsmål, 
ta opp vanskelige ting og liknende. I tillegg til at ordet spres rundt blant elevene, bør man ha 
runder. En runde betyr at alle skal si noe etter tur, men at man ikke skal gjenta noe som allerede 
er sagt. Det er lov å si pass. Også før en runde bør det være tenkepause. Bruk terningkast eller 
lappetrekking for å finne den som skal begynne. En runde kan brukes til å la alle få ordet siden 
det som oftest ikke er mulig i løpet av én samtale. Alle kan avslutningsvis lese høyt det de skrev 
i tenkepausen, dvs. svaret på det spørsmålet eller den påstanden klassen har arbeidet med. 
På den måten blir alle hørt, alle får trening i å snakke foran de andre og ikke minst, mulig gode 
ideer kan fanges opp til eventuell videre arbeid. 



 

Disse loggarkene er reviderte utgave av loggarkene som ble brukt med klasse 5c 26.8.2016. I 
oppsummeringen av den samtalen forklares det hvorfor denne revideringen er gjort. Det enkelte 
loggark er knyttet til skulpturen med samme nummer. Vi laget lapper med nummer som vi la foran 
hver skulptur.

Skulptur 1 Møbius dobbel
Skulptur 2 Møbius rund
Skulptur 3 Møbius liggende
Skulptur 4 Møbius stående
Skulptur 5 Møbius trippel 

Loggark til bruk i utstillingen.



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken.

Tenkepause 
Hvor mange sider har skulpturen? 

_____________________________________________________________________________________

Hvis du ikke er enig med de andre, kan du skrive ned ditt eget svar.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Loggark 1: Skulptur 1 



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken.

Tenkepause
Hvor er begynnelsen og slutten på skulpturen?

_____________________________________________________________________________________

Hvis du ikke er enig med de andre, kan du skrive ned ditt eget svar.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Loggark 2: Skulptur 2



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken. 

Tenkepause
Står skulpturen med riktig side opp?  Ja/Nei, fordi

_____________________________________________________________________________________

Hvis du ikke er enig med de andre, kan du skrive ned ditt eget svar.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Loggark 3: Skulptur 3



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken.

Tenkepause
Er skulpturen stor eller liten?  Stor/Liten, fordi

_____________________________________________________________________________________

Hvis du ikke er enig med de andre, kan du skrive ned ditt eget svar.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Loggark 4: Skulptur 4 



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken.

Tenkepause
Kan musikken si noe om hvordan skulpturen ser ut eller kjennes? Ja/Nei,fordi 

_____________________________________________________________________________________

Hvis du ikke er enig med de andre, kan du skrive ned ditt eget svar.

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr. 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Loggark 5: Skulptur 5



 

SAMTALELEDERNES OPPSUMMERING AV SAMTALE MED 5 C OM TEXMON RYGGS MØBIUSSKULPTURER  
26. AUGUST 2016 I NASJONALMUSEETS VERKSTED.

Vi hadde fått i oppgave å laget et opplegg som kunne lede barna inn på temaer som matematikk, 
musikk og evighet med utgangspunkt i fem skulpturer.

Matematikken forvant. Vi vet ikke hvorfor. Kanskje fordi barna var enige om hvor mange sider 
skulpturen hadde og at det var andre ting som dominerte samtalen. I metasamtalen kom det 
imidlertid opp ved at en gutt sa at det var to sider, men det så ut som fem. En lærer kan gripe fatt 
i slikt eller man kan utvikle det videre i et verksted i museet.

Elevene var bevisst temaet evighet, men de gikk ikke videre inn på det fordi de valgte å snakke om 
formålet med kunsten, hva kunstneren mente eller ville fortelle. Igjen åpner det opp for oppfølging 
fra lærerens og museets side.

Nærheten mellom oss og elevene rent fysisk, at alle satt så de kunne se og høre hverandre, oss 
og skulpturene + at vi kunne bevege oss fritt frem og tilbake, at flipoveren hadde hjul, gjorde at 
samtalen ble ledig og flytende. Vi brukte terning mindre nå enn i forrige samtale i juni. En grunn 
kan være at tenkepausene var før samtalen, mens barna beveget seg rundt skulpturene og snakket 
med hverandre.  En annen kan være at vi startet med en runde med opplesning av svarene på 
spørsmålet vi valgte. Dermed kom alle raskt til orde. Også var det den stimulerende starten, at 
elevene arbeidet spontant, de trengte ikke å bli puffet eller veiledet. 

Bo ble tvunget til å gå bort fra den strenge strukturen fordi det var fortsatt tydelig at de ikke 
hørte hverandre eller ikke var interessert i å høre hva andre sa eller ikke vant til det. Derfor ble 
det få oppfordringer om å gjenta og å forklare og dermed bruk av terning. Det var et bevisst valg. 
Det at Beate hører dårlig og derfor spør og/eller gjentar det elevene sier, fører til en flyt i samtalen 
som gjør oppfordringer til å lytte, dvs. gjenta og forklare, ikke blir nødvendig. Jfr. Nystrand og 
viktigheten av å gjenta og skrive på tavla (her henviser jeg til pedagogisk forskning om hva læreren 
gjør som fører til læring, jeg kan snakke mer om det på samlingene hvis det er interesse for 
det). Dette er mer pedagogikk enn filosofi, men det er kanskje det som skal til i en samtale med 
fremmede elever på 45 minutter. 

Loggarket må forandres. Det var ingen plass for å tenke alene i gruppearbeidet slik vi la opp 
til. Elevene er ikke vant til filosofisk samtale. Dessuten er skulpturene så stimulerende og 
begeistrende, man MÅ liksom uttrykke sin forbauselse og interesse med en gang man ser dem.

Eksempel på og informasjon om strukturert 
sam tale gjennomført med 5. klassinger



 

SAMTALE MED ANITA (SOM MÅTTE GÅ TIDLIGERE FRA MØTET), HELGA OG  
SIV ETTER SAMTALEN.
Anita: Når skal de få vite hvem som er kunstneren og hva verkene heter? Det ble ikke nevnt i dag.

Beate: Det bør de absolutt vite før de kommer til utstillingen eller rett før samtalen starter. Noen 
ganger kan det være at verkets tittel kan være ledende eller stengende for samtalen. Da kan 
man vente med tittel til etterpå. Det skal ikke gis slike opplysninger eller forklaringer på kunsten 
i samtalen. Det kan komme som en oppfølging etterpå – enten som et ledd i besøket eller av 
læreren etterpå. Elevene kan få svar på faktaspørsmål slik vi ser på filmen i samtalen i dag, men 
først etter at de har blitt utfordret til å komme med forslag til svar og reflektert over hvordan de 
kan finne svaret. Å spørre en spesialist er en mulighet. Vi må altså være bevisst hva som kommer 
før, i og etter samtalen. Altså – rene, korte faktaopplysninger kan gis i samtalen, for eksempel 
steintype, MEN ikke før elevene spør og har forsøkt selv først, eller det er åpenbart at feil eller 
manglende opplysning fører til unødvendig forvirring blant elevene.

Helga: Følger opp Anita og snakker om faktainformasjon som oppsummering. Jeg/Beate 
presiserer at slikt skal holdes utenfor samtalen, derfor bør vi snakke om oppfølging heller enn 
oppsummering, som jo skjer i metasamtalen. Under oppfølgingen er det viktig å koble til elevenes 
arbeid i samtalen. For eksempel samtalen i dag: «Dere valgte å arbeide med hva kunstneren 
tenkte da hun laget skulpturene. Jeg skal fortelle dere noe om det. …»

Siv: Det er for store grupper. Det er vanskelig for alle å følge med og å bli sett. 
Beate: Det er riktig, men slik er det nå en gang. Norske skoleklasser har rundt 20-25 elever. Vi 
må forholde oss til det selv om de beste samtalene som oftest skjer i grupper på 15-18. Men ikke 
alltid. Det er viktig å presisere at man deltar også gjennom å lytte og gjennom å tenke og skrive 
i tenkepausene. Desto viktigere er det derfor å lese hva elevene har skrevet for å få med seg alt 
som har skjedd. Og i metasamtalen kan de som ikke har sagt noe/mye i samtalen, ofte komme 
med gode innspill. I grupper hvor noen få dominerer eller mange er tilbakeholdne, kan det hjelpe å 
la elevene lese opp det de har skrevet i en runde.

Vi lærte ting i denne gjennomkjøringen som kan gjøre loggarkene og strukturen for samtalen 
bedre. Vi skal rette opp loggarkene og lage instrukser og gi råd for dem som skal ha samtaler 
mens utstillingen vandrer rundt i Norge.

Oslo 27. august 2016
Beate og Bo



 

TILLEGG 28. AUGUST: RESPONS FRA ANITA OG KOMMENTAR FRA MEG.

Hei,

Takk for sammenfatningen av samtalen med 5C.

Det jeg synes funket aller best og som jeg vi ta med meg, var det å dele klassen i grupper som 
så gjorde nærstudier av kunstobjektene, diskuterte og samtalte om hva de så og hva de tenkte 
og opplevde. På meg virket det som det engasjerte alle i hver gruppe.

Du skriver i oppsummeringen: Helga: Følger opp Anita og snakker om faktainformasjon som 
oppsummering. Jeg/Beate presiserer at slikt skal holdes utenfor samtalen, derfor bør vi snakke 
om oppfølging heller enn oppsummering, som jo skjer i metasamtalen. Under oppfølgingen 
er det viktig å koble til elevenes arbeid i samtalen. For eksempel samtalen i dag: «Dere valgte 
å arbeide med hva kunstneren tenkte da hun laget skulpturene. Jeg skal fortelle dere noe om 
det. …»

Dette må vi virkelig jobbe med, uvant for oss som kunsthistorikere å droppe alt det fakta- og 
kunnskapsmessige vi er vant til å formidle. Vår trang til kunnskapsoverføring (av kunstfaglig 
viten) må ikke ødelegge den filosofiske samtalen. Det du skriver om oppfølging: “Under op-
pfølgingen er det viktig å koble til elevenes arbeid i samtalen. For eksempel samtalen i dag: 
«Dere valgte å arbeide med hva kunstneren tenkte da hun laget skulpturene. Jeg skal for-
telle dere noe om det. …» er en elegant overgang fra den avsluttede filosofiske samtalen/
undersøkelsen til litt kunsthistorisk fakta/informasjon eller hva vi skal kalle det. Dette blir det 
spennende å jobbe mer med!

Tilbakemelding 5C og Møbiusskulpturene til Aase Texmon Rygh:

I tillegg til at jeg syntes starten med å studere kunstverkene i grupper var veldig bra, se over, så 
var det viktig det å presentere reglene og hvordan samtalen skal forløpe, det gir klassen trygg-
het.

Elegant hvordan forskjellen på faktaspørsmål (Hva slags stein er skulpturene laget av?) og filo-
sofiske spørsmål kom fram.

Og så synes jeg det er veldig flott det å samle inn loggarkene og sende oppsummeringen til 
klassen slik at de kan henge den på veggen i klasserommet. Det vil, i tillegg til at de kan være 
stolte over hva de har klart å tenke ut, gjøre at den filosofiske samtalen vil leve lenger. De vil 
sikkert se på den og hevde noen meninger om det som står der og kanskje starter det nye disk-
usjoner og samtaler.

Vennlig hilsen Anita



 

Jeg er enig. Gruppearbeidet fungerte overraskende bra, men det er viktig at de får konkrete 
oppgaver. Det hjelper de usikre elevene og det gjør samarbeidet lettere. Det er også en måte 
å “styre” elevene mot temaer vi gjerne vil ta opp eller som er viktige, som her: tall, evighet og 
musikk. Men å kombinere tenkepauser og gruppearbeid som Bo og jeg hadde tenkt, det gikk 
ikke.

Barna skal få kunnskaper og fakta, men helst ikke før de lurer på det de får svar på. Den filo-
sofiske samtalen får frem problemene og setter barna i en situasjon hvor de må forklare, ikke 
bare fortelle.

Beate



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken.

Tenkepause 
Hvor mange sider har skulpturen?

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Lytt til de andres svar. Hvilket svar er best? 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr. 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Loggark 1: Skulptur 1



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken.

Tenkepause
Hvor er begynnelsen og slutten på skulpturen?

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Lytt til de andres svar. Hvilket svar er best? 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr. 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

LOGGARK BRUKT UNDER SAMTALEN 26.8.2016 MED 5C: 

Loggark 2: Skulptur 2



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken. 

Tenkepause
Står skulpturen med riktig side opp?  Ja/Nei, fordi

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Lytt til de andres svar. Hvilket svar er best? 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr. 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Loggark 3: Skulptur 3



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken. (3 minutter.)

Tenkepause
Er skulpturen stor eller liten?  Stor/Liten, fordi

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Lytt til de andres svar. Hvilket svar er best? 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr. 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

LOGGARK BRUKT UNDER SAMTALEN 26.8.2016 MED 5C: 

Loggark 4: Skulptur 4



 

Gå rundt skulpturen, se på den, ta på den og lytt til musikken.

Tenkepause
Kan musikken si noe om hvordan skulpturen ser ut eller kjennes? Ja/Nei, fordi

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Lytt til de andres svar. Hvilket svar er best? 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Hva får skulpturen deg til å lure på?  Skriv et spørsmål

_____________________________________________________________________________________

Samtale i gruppa 
Hør på hverandres spørsmål og finn fram til ett som dere vil presentere for hele klassen.

_____________________________________________________________________________________

Samtale i klassen
Vi valgte å starte med spørsmål nr. 

_____________________________________________________________________________________

Tenkepause
Svar på spørsmålet

_____________________________________________________________________________________

Metasamtale
Tenkepause: Skriv ned noe viktig dere lærte.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

LOGGARK BRUKT UNDER SAMTALEN 26.8.2016 MED 5C: 

Loggark 5: Skulptur 5



 

Svar på det første spørsmålet på loggarkene. Se disse + de nummererte bildene av skulpturene.

Gruppe 1:  Skulpturen har to sider.
Gruppe 2:  Skulpturen starter og slutter på samme sted. På toppen.
 
Fra loggarkene: På en av toppene.

Gruppe 3:  Skulpturen står med riktig side opp fordi den likner på en pære og den ligger slik, og   
 fordi hun som har laget den har bestemt det.
 
Fra loggarkene: Det ser sånn ut. Hun har bygd den med riktig side opp.

Gruppe 4:  Skulpturen er stor fordi hvis man retter den ut blir den veldig stor. 

Fra loggarkene: Ja, fordi hvis man hakker den i biter blir den veldig høy. Ja, fordi den er laget høy 
og spesiell.

Gruppe 5:  Ja, musikken kan si noe om hvordan skulpturen er fordi den er rolig, kald og mørk 
akkurat som skulpturen.

Fra loggarkene: Ja, fordi musikken er trist og skulpturen svart. Ja, fordi alt er trist og rolig.

Våre spørsmål om skulpturene Gruppene har samme nummer som skulpturene.
1. Hvordan kan hun komme på det hun laget? (Gruppe 5)
2. Hvem har laget den? (Gruppe 4)
3. Hvordan ble skulpturen vridd hvis den ble det? (Gruppe 4)
4. Hva slags steintype brukte hun? (Gruppe 3)
5. Hva tenkte kunstneren på når hun laget det? (Gruppe 2)
6. Hvor mange kanter har skulpturen? (Gruppe 1) 

Fra loggarkene
7. Hvordan blir det/kan man lage en/en hel skulptur av en side?
8. Hvordan har de laget den?
9. Hva fikk kunstneren til å lage skulpturen akkurat sånn?
10. Hvorfor er det ingen slutt?
11. Hvordan klarte hun å komme på ideen.
12. Hvor mystisk er den?

Vi valgte å arbeide videre med spørsmålene 4 og 5. Etter å prøvd å finne svaret selv kom det 
forslag på måter man kunne finne svaret på. Ett var å spørre en som visste det. En elev snudde seg 
derfor til de ansatte som satt bak dem og spurte. De fikk svar: Steinen heter diabas. Deretter gikk 
vi videre til spørsmål 5.

Samtaler samlet 5C 26. august 2016,  
Texmon Rygh møbiusskulpturer



 

VÅRE SVAR PÅ SPØRSMÅL 5.
Elevene leste opp i en runde mens jeg noterte på flipoveren.
Kunstneren tenkte på
1. Evigheten
2. Hun ville lage noe unikt
3. Berg- og dalbane
4. Ingenting. Hun bare gjorde det.
5. For å få oss til å tenke på hva hun mente.
6. For å få oss til å tenke på flere ting, for eksempel en pære, en racerbane, …
7. På rare rundinger og figurer.På alt mulig, for eksempel hva hun skulle ha til middag.
8. Hun bare satte i gang og så ble det sånn.
9. Hun bare lagde noe, tenkte på at hun skulle lage noe.
10. Hun tenkte på hull.
11. Noe med et hull i. 

Fra loggarkene
12. At det fortsetter og fortsetter.
13. Ingenting. Hun har bare laget noe hun ikke vet hva er.
14. Evighetstegnet x 3.
15. Kanskje hun ville få oss til å tenke.
16. Kanskje hun har tenkt at man ikke bare skal se én ting.
17. Noe.

Noen elever avviste at nr. 3 kunne være riktig (i loggarkene er det mange som har skrevet berg- og 
dalbane). Det ble enighet om at nr. 10 og nr. 1 var riktig.



 

METASAMTALE
Oppgave: Skriv ned noe viktig dere lærte.
1. Man kan aldri vite helt fra starten hva alt er.
2. At kunst kan bli tenkt som mange ting.
3. Hvis vi vil vite noe er det flere måter å finne det ut på.
4. At alle tenker litt forskjellig.
5. Det er opp til hun som lagde det. Vi kan ikke bestemme.
6. At man kan tolke ting på forskjellig måte.
7. Skulptur kan være forskjellige ting for forskjellige folk.
8. Filosofering er viktig for ting man lurer på.
9. At skulpturen har én side, men det ser ut som det er fem. Noe kan være annerledes enn det ser ut som.
10. At noen ting aldri tar slutt.
11. Fra loggarkene
12. Steintypen skulpturene er laget av.
13. At man ikke kan tro at man selv har rett. Man må lytte til de andre og finne ut av riktig svar.
14. Vi har lært noe om skulpturer.
15. Man kan aldri vite hva som er rett.
16. Å filosofere.
17. Man kan ikke vite alt med en gang.
18. At man må si hva man mener om en skulptur.
19. Ingenting.
20. At folk ser forskjellige ting i kunst.
21. Jeg har lært om former.
22. At steintypen diabas kommer fra vulkaner.



 

VÅRE SPØRSMÅL OM SKULPTURENE 
1. Hvordan kan hun komme på det hun laget? 
2. Hvem har laget den? 
3. Hvordan ble skulpturen vridd hvis den ble det?
4. Hva slags steintype brukte hun?
5. Hva tenkte kunstneren på når hun laget det? 
6. Hvor mange kanter har skulpturen?
7. Hvordan blir det/kan man lage en/ en hel skulptur av en side?
8. Hvordan har de laget den?
9. Hva fikk kunstneren til å lage skulpturen akkurat sånn?
10. Hvorfor er det ingen slutt?
11. Hvordan klarte hun å komme på ideen.
12. Hvor mystisk er den?

Samtale 5C 26. august 2016



 

VÅRE SVAR PÅ SPØRSMÅLET «HVA TENKTE KUNSTNEREN PÅ NÅR HUN LAGET DET?»
Kunstneren tenkte på
1. Evigheten
2. Hun ville lage noe unikt
3. Berg- og dalbane
4. Ingenting. Hun bare gjorde det.
5. For å få oss til å tenke på hva hun mente.
6. For å få oss til å tenke på flere ting, for eksempel en pære, en racerbane, …
7. På rare rundinger og figurer.
8. På alt mulig, for eksempel hva hun skulle ha til middag.
9. Hun bare satte i gang og så ble det sånn.
10. Hun bare lagde noe, tenkte på at hun skulle lage noe.
11. Hun tenkte på hull.
12. Noe med et hull i.
13. At det fortsetter og fortsetter.
14. Ingenting. Hun har bare laget noe hun ikke vet hva er.
15. Evighetstegnet x 3.
16. Kanskje hun ville få oss til å tenke.
17. Kanskje hun har tenkt at man ikke bare skal se én ting.
18. Noe.

Samtale 5C 26. august 2016



 

VIKTIGE TING VI LÆRTE
1. Man kan aldri vite helt fra starten hva alt er.
2. At kunst kan bli tenkt som mange ting.
3. Hvis vi vil vite noe er det flere måter å finne det ut på.
4. At alle tenker litt forskjellig.
5. Det er opp til hun som lagde det. Vi kan ikke bestemme.
6. At man kan tolke ting på forskjellig måte.
7. Skulptur kan være forskjellige ting for forskjellige folk.
8. Filosofering er viktig for ting man lurer på.
9. At skulpturen har én side, men det ser ut som det er fem. Noe kan være annerledes enn det 

ser ut som.
10. At noen ting aldri tar slutt.
11. Steintypen skulpturene er laget av.
12. At man ikke kan tro at man selv har rett. Man må lytte til de andre og finne ut av riktig svar.
13. Vi har lært noe om skulpturer.
14. Man kan aldri vite hva som er rett.
15. Å filosofere.
16. Man kan ikke vite alt med en gang.
17. At man må si hva man mener om en skulptur.
18. Ingenting.
19. At folk ser forskjellige ting i kunst.
20. Jeg har lært om former.
21. At steintypen diabas kommer fra vulkaner.

Metasamtale 5C 26. august 2016 


