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Rapport   
 
fra undersøkelse omkring adaptasjon (tilpasning) i skolekonserter 
 
Innledning 
 
I år (2008) er det 40 år siden Rikskonsertene og skolekonsertordningen ble etablert. Etter 
hvert er den blitt bygget ut i alle fylker og samtlige kommuner (så nær som én) abonnerer på 
ordningen. Så lenge som skolekonsertordningen har eksistert har også spørsmålet om 
tilpasning og tilrettelegging vært et aktuelt tema. 
 
På senere tid har Rikskonsertenes skolekonsertordning blitt en del av Den kulturelle 
skolesekkens program. Skolekonserter adapteres (tilpasses) målgruppen hva angår form, 
innhold og formidling etc. Rikskonsertene tilbyr som hovedregel konserter til hele 
barnetrinnet (1.-7. trinn) under ett (det samme med ungdomstrinnet), mens øvrige 
leverandører i DKS leverer til spesifikke alder-/klassetrinn (evt. bestemmer skolene selv hvem 
som skal motta tilbudet). Før praktiserte Rikskonsertene differensierte skolekonserter for 
småskoletrinnet (1.-4. trinn) og mellomtrinnet (5.-7. trinn), men på senere tid har altså denne 
praksisen endret seg til fordel for produksjoner for hele barnetrinnet. Dette er en utvikling 
som er viktig å belyse fra forskjellige perspektiver. 

 
I min undersøkelse valgte jeg derfor å se på følgende forhold: 
 

• Hvilke begrunnelser har RK for sin generelle policy i dette spørsmålet?  
 

• Hvordan fungerer RK’s modell i skolen?  
 

• Hvilke er fordeler og ulemper og mulige konsekvenser har RKs modell?  
 

• Hvilke krav stiller RK’s modell til utøverne og produksjonene?  
 

 
Hovedvekten i undersøkelsen ligger i å belyse hvordan RK’s modell fungerer i skolen, 
kartlegge fordeler og ulemper ved samt å skissere mulige konsekvenser av modellen.  
 
Lærernes perspektiv er blitt lite belyst i tidligere undersøkelser, hvorfor dette har vært et 
hovedfokus. Imidlertid går en slik ensidig fokusering på mottakersiden på bekostning av 
helheten. Derfor har det også vært viktig for meg å få med utøvernes intensjon (gjennom 
uformelle samtaler med utøvere og produsent) og sammenholde denne med mottakersidens 
(=lærernes) opplevelse. 
 
Begrunnelse for RK’s modell 
Rikskonsertene tilbyr altså som hovedregel produksjoner for hele barnetrinnet (1.-7. trinn). 
Denne standardmodellen har etablert seg etter mange års praksis. Det eksisterer altså ikke noe 
offisielt dokument/vedtak som anbefaler denne modellen. Begrunnelsen for denne praksisen 
er (iflg. Egil Rundberget hos RK) i alt vesentlig økonomisk. I takt med at alle landets 
kommuner er blitt med i ordningen, har det altså blitt for dyrt med differensierte produksjoner 
for hvert s- resp. m-trinn. Særlig i små skoler med få elever er det mye å spare på en slik 
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modell. Men det er også i tråd med undervisningsprinsipper i skolen om å rette konserten 
samtidig til elever på småskoletrinnet og mellomtrinnet. Mange skoler jobber aldersblandet, 
på tvers av trinn, særlig i de mindre skolene, mens denne praksisen ikke er like utbredt i større 
byskoler, hvor mengden elever gjør dette mer vanskeligere å få til. 
 
Adaptasjon – en definisjon 
Adaptasjon er et begrep hentet fra litteraturvitenskapen og da særlig fra 
barnelitteraturvitenskapen. Jeg bruker konsekvent ”tilpasning” som synonym, i tråd med 
Språkrådets definisjon. Begrepet tilrettelegging er også et vanlig synonym for adaptasjon, 
men kan kanskje oppfattes å dekke et mer begrenset felt og mest angå de ytre, praktiske 
forholdene. 
 
 
Metode 
 
Valg av metode for innsamling av data  
I min undersøkelse har jeg basert meg på tre metoder for innsamling av data; 1. spørreskjema, 
2. uformelle samtaler og 3. observasjonsnotater. 
 
Spørreskjema ble valgt som hovedmetode. Tidsbegrensning gjorde at jeg valgte dette foran  
mer tidkrevende personlige, kvalitative intervjuer. Observasjoner i felten av et utvalg 
produksjoner utgjorde en støttemetode sammen med uformelle samtaler med kulturkontakt og 
musikere /produsenter. 
 
Flere forhold ble tatt i betraktning når jeg skulle velge ut hvilke produksjoner jeg skulle 
observere. Geografisk kontrast samt type produksjon var vesentlige utvalgskriterier. 
Restriksjon i tid var også et forhold som virket inn på mine valg av produksjoner. Opprinnelig 
var tanken å sammenligne to forskjellige fylker i to forskjellige ender av landet og / eller by- 
kontra bygdeskoler for å få frem modellens konsekvenser i forskjelligartede sammenhenger. 
Det dukket imidlertid opp en mulighet til å sammenligne et fylke hvor den gamle ordningen 
med differensiering i småskole- og mellomtrinn fremdeles praktiseres, nemlig Hordaland, 
med et fylke i Østlandsområdet, Østfold, og en produksjon der for hele barnetrinnet. 
 
Spørreskjemaer 
Det finnes mange forskjellige typer spørreskjemaer og jeg valgte å bruke en slags semantisk 
differensial-skala, med 4 graderinger (svært godt, godt, dårlig, svært dårlig), dvs 
respondentene skulle krysse av for i hvilken grad en fremsatt påstand beskrev deres inntrykk 
av konserten. Skjemaet hadde også en avdeling frie spørsmål, hvor informantene kunne bruke 
egne ord (spørreskjema, se vedlegg 1). 
 
Spørreskjemaene ble dels sendt ut i forveien (sammen med et utdypende følgebrev, se 
vedlegg 2) til skolens kulturkontakt og dels delt ut etter konserten til de deltakende lærerne. I 
følgebrevet ble det også presisert at man kunne se litt på spørreskjemaene i forkant, men helst 
ikke ha det med under konserten. Så ble de instruert om å levere dem i utfylt tilstand enten 
elektronisk eller per vanlig post. Det ble også informert om at de kunne levere dem kollektivt 
eller individuelt. De fleste leverte individuelt (kun 1 ble levert kollektivt) og de fleste leverte 
per vanlig post (kun 2 skjemaer ble levert elektronisk). Det viste seg i ettertid at skjemaene 
ikke var avkryssbare elektronisk. Denne funksjonen kunne aktiveres av informantene, men 
dette ble det ikke informert spesielt om. 
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Her er en sammenfatning av spørsmålene i spørreskjemaet med noen kommentarer (for 
komplette svar, kfr. spørreskjemaanalysen, vedlegg nr. 3). 
 
Hovedtemaet for spørreundersøkelsen var tilpasning av skolekonserter og tilpasningsbegrepet 
ble delt opp i innhold (tematisk og musikalsk), formidling og forestilling og disse begrepene 
ble gitt følgende forklaring: 
  

1. Med tilpasning i forhold til konsertens tematiske innhold menes hvorledes konsertens tema (for 
eksempel vennskap, kjærlighet eller ensomhet) og karakteristiske trekk/stil (for eksempel humoristisk, 

moralsk osv.) er tilpasset målgruppen (publikum til stede på konserten) 
2. Med tilpasning i forhold til konsertens musikalsk innhold menes hvorledes konsertens musikk, 
musikkstil/genre og type arrangement er tilpasset målgruppen (publikum til stede på konserten). 

3. Med tilpasning i forhold til konsertens formidling menes hvorledes utøverne tilpasser sin 
formidling, for eksempel i bruk av verbalt språk, kroppsspråk og pedagogiske ”grep” formidleren 
bruker for å fange oppmerksomhet og appellere til målgruppen (publikum til stede på konserten). 

4. Med tilpasning i forhold til konsertens forestilling menes hvorledes bruk av ulike virkemidler (for 
eksempel rekvisitter, kostymer, samt valg av oppbygging og dramaturgisk framdrift) er tilpasset 

(adaptert) målgruppen (publikum til stede på konserten). 
 
Informantene ble bedt om å vurdere i hvilken grad disse aspektene var godt tilpasset, både i 
forhold til småskole- og mellomtrinnet samt – i Østfold – også for hele barnetrinnet. 
 
Et annet aspekt jeg ønsket å belyse var konsertens forhold til fagplanen, hvorvidt den hadde 
relevans i forhold til fagplanen i musikk for trinnet. 
 
Også pedagogisk materiell, forslag til for- og etterarbeid samt elevaktiviteter ble spurt vurdert 
om i hvilken grad de var tilpasset i forhold til målgruppen for konserten. 
 
Et annet forhold som jeg var interessert i å belyse var i hvilken grad konserten fremmet 
bestemte holdninger og verdier (didaktisk tilrettelagt) som var i tråd med læreplanens 
intensjon. 
 
Så ble konserten som helhet spurt vurdert i hvilken grad den appellerte til målgruppen. 
 
Avkryssningsspørsmål er som kjent lite personlige og noe grovmasket og siden jeg så for meg 
at jeg ikke skulle få en uhåndterlig stor svarsmengde valgt jeg å føye til noen frie spørsmål til 
slutt. 
  
Spørsmål 8 tok for seg hvilke temaer lærerne så for seg kunne være særlig relevante å trekke 
inn i en konsertsammenheng, utfra et opplæringsperspektiv.  
 
I spørsmål 9 ønsket jeg å belyse dette med trinnsammensetning og i hvilken grad skolen selv 
har innflytelse over denne og hva grunnen i tilfelle er for trinnsammensetningen på konserten.  
 
I spørsmål 10 ønsket jeg å få lærernes egne formuleringer rundt hva de vurderer som de 
viktigste elementene i utøvernes formidling. 
 
Den frie avdelingen avsluttet med Øvrige kommentarer.  
 
Svarene fra spørreskjemaene har jeg analysert prosentuelt i 2 forskjellige skjemaer; ett for 
Hordaland og ett for Østfold (vedlegg 3). Jeg valgte å dele de opp fordi spørreskjemaene jo 
avvek litt fra hverandre og derfor ikke er helt sammenlignbare; i Østfold spurte jeg også etter 
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hele barnetrinnet (siden denne produksjonen var beregnet på denne målgruppen), men også 
det faktum at jeg i Hordaland observerte kun 1 forestilling per skole, mens jeg i Østfold så 
den samme produksjonen på 3 forskjellige skoler. En annen forskjell var jo nettopp dette at 
produksjonen i Østfold var beregnet på hele barnetrinnet, mens produksjonene i Hordaland 
var tilpasset s- / m-trinnet. For å bøte på dette har jeg føyet til en ”s” (for småskoletrinn) og en 
”m” (for mellomtrinn) bak hvert tall for å tydeliggjøre dette forholdet. 
 
 
Uformelle samtaler og observasjon 
Som støttemetode i tillegg til spørreskjema har jeg gjennomført uformelle samtaler med 
skolens kulturkontakt (i etterkant av konserten), samt hatt flere uformelle samtaler med 
utøvere og produsent. Intervjuene/samtalene var halvstrukturerte dvs en løselig intervjuguide 
ble laget med referanse til spørreskjemaet til lærerne (intervjuguider, se vedlegg 4 og 5), med 
rom for oppfølgingsspørsmål. Notater fra disse samtalene sammen med observasjonsnotater 
fra konsertene (observasjonsguide, vedlegg 6) har dannet grunnlag for mine refleksjoner 
omkring adaptasjonstemaet. 
 
Valg av skoler og produksjoner 
Valget av Hordaland og Østfold ble gjort dels ut fra praktiske grunner og dels - som tidligere 
nevnt - at det i Hordaland fremdeles blir utarbeidet produksjoner for småskole- resp. 
mellomtrinnet etter den gamle modellen. Og som referanse til Hordaland valgte jeg en 
produksjon for hele barnetrinnet (Klangbilde) i et fylke på andre siden av landet, nemlig 
Østfold. I Hordaland-distriktet observerte jeg 5 ulike produksjoner på 4 skoler og i Østfold-
distriktet observerte jeg 1 produksjon på 3 forskjellige skoler. Skolene varierte i størrelse fra 
135 (Gullfjordungen barneskole på Voss) til 545 (Halmstad barne- og ungdomsskole i Rygge) 
antall elever. Ingen direkte byskoler ble vurdert. Ulsetskogen og Landro skoler var relativt 
små barneskoler som begge lå et stykke utenfor Bergen og de andre to skolene i Hordaland lå 
på hhv Voss og Rosendal. Skolene i Østfold lå i Hobøl og Rygge kommuner.  
 
 
Produksjoner 
 

 
Hordaland 

Bergen kom først i 1993 med i skolekonsertordningen (i forbindelse med Grieg-jubileet), 
mens Hordaland for øvrig har hatt ordningen lengre. 
 
De 5 produksjonene jeg observerte i Hordaland var følgende: 
Harding-barokk (m-trinnet) 
Vi improviserer (s-trinnet) 
Grieg (m-trinnet) 
Älvor, alvar & troll (s-trinnet) 
Det var i 1905 (m-trinnet) 
 
 
1. Harding-barokk (m-trinnet)  
Første produksjon jeg observerte var Harding-barokk for m-trinnet, på Gullfjordungen 
barneskole på Voss. 
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Musikere: Jostein Stalheim (akkordeon), Sigrid Egtvedt (traversfløyter), Benedicte Maurseth 
(hardingfele og sang). 
Produsent: Kjell Olav Heggstad 
Forestilling på Gullfjordungen skole (tot. 135 elever, barneskole), Voss, 21.04.08, kl. 10:30 (1 
fst/dag) 
 
Kort beskrivelse  
Konserten tar for seg møtet mellom folkemusikktradisjon (hardingfelemusikk) og klassisk 
kunstmusikktradisjon under barokken. Den tar utgangspunkt i felebyggertradisjonen i 
Hardanger (elevenes nærmiljø) som har røtter tilbake til tidlig 1600-tall. Musikkinnhold er 
preget av møtet mellom barokkmusikk og folkemusikk. 
Elevaktiviteter: En liten gruppe har øvd inn ”felemakerslått” på div. Orff-instrumenter på 
forhånd. En annen gruppe skal øve inn polonese (på denne skolen hadde alle øvd inn 
polonesen, ledet an av lærerne). Relativt kort forestilling (ca 30 min.). Tema; slektskap 
mellom hoffmusikk og folkemusikk. Viktig innsikt: Felemakerkunst høyt drevet i deres 
hjemtrakter (Hardanger) allerede på 16-1700t. Ganske avanserte dramaturgi; elevene tas vha 
musikk og litt rekvisitter med fra Hardanger til København.  
 
 
Spørreskjemaer 
Gullfjordungen skole leverte inn 4 spørreskjemaer. 
(se resultater og analyse av spørreskjemaer vedlegg nr. 3) 
2 svarte at det tematiske innholdet var dårlig tilpasset småskoletrinnet, mens 2 ikke svarte. 
(2 - og senere 3 - svarte konsekvent ikke på spørsmålene om småskoletrinnet, sannsynligvis 
pga at konserten var beregnet m-trinnet og de ville ikke vurdere hvorvidt den hadde passet for 
et annet trinn også).  
Alle svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset mellomtrinnet. 
1 svarte at det musikalske innholdet var godt tilpasset s-trinnet, mens de 3 andre ikke svarte på 
dette spørsmålet. 
3 svarte at det musikalske innholdet var dårlig tilpasset mellomtrinnet, mens 1 svarte at det 
var godt tilpasset. 
1 svarte at konsertens formidling var dårlig tilpasset s-trinnet, mens de 3 andre ikke svarte. 
Alle svarte at formidlingen var godt tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at konsertens forestilling var dårlig tilpasset s-trinnet, mens de 3 andre ikke svarte. 
Alle svarte at konsertens forestilling var godt tilpasset m-trinnet. 
3 svarte at innholdet i konserten var godt tilpasset i forhold til fagplanen i musikk, mens 1 
krysset av mellom godt og dårlig. 
3 svarte at det pedagogiske materiellet var godt tilpasset målgruppen, mens 1 svarte svært 
godt. 
3 syntes at forslagene til for- og etterarbeid var godt tilpasset målgruppa, mens 1 synes det 
var mindre godt. 
2 syntes elevaktiviteten var godt tilpasset målgruppa, mens 2 syntes de var mindre bra. 
Alle syntes konserten var godt didaktisk tilrettelagt for målgruppa. 
1 syntes konserten som helhet appellerte godt til målgruppa mens 3 svarte at den appellerte 
dårlig. 
Kun én respondent svarte på om hvilke temaer de mener er relevante i skolekonserter: 
”1. T.d. samfunnsfag; relevant stoff til inndelinga i samfunnsfag: Noreg, Europa, Verden. 
Musikk frå ulike deler av verda. 
2. Stilarter i musikk og kunst og håndverk. Arbeide med same tema, men då må me vite om 
tema når skulen legg halvårsplaner.” 
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3 svarte nei på om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen, mens 1 svarte ja. 
Ingen svarte på hva grunnen til trinnsammensetningen var.  
På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling som er viktigst svarte 2: 

1. ”Viktig at elevene deltar med song, musikk eller dans. Utøverne må vera ”litt 
skodespelar”, dette er ofte vellykka. Kunnskap/fortelje om instrument er også noko 
som fengar i mange samanhengar.” 

2. ”Temaet og musikken må være fengende for elevene.” 
Ingen hadde noen øvrige kommentarer. 
 
Samtale med lærer 
Pga sykdom fikk jeg ikke noen samtale med kulturkontakten her etterpå, men derimot fikk jeg 
snakket med en av musikerne og produsenten under bilturen tilbake til Bergen, som blir 
gjengitt nedenfor. 
 

 
Utdrag fra samtale med Jostein Stalheim og Kjell-Olav Heggstad 

• Hvordan har dere tilpasset konsertens innhold (tematikk, musikalsk), formidling (stil, 
verbalt- og kroppsspråk, div. grep for å appellere) forestilling (bruk av dramaturgi og 
div. virkemidler, rekvisitter/kostymer) for målgruppa? 

KOH/JS: Tematikken kan være hva som helst bare formidlingen er tilpasset.  
Harding–barokk, Jostein Stalheim: Vi kunne ha spilt denne produksjonen for småskoletrinnet, 
men da måtte vi ha valgt å fortelle den på en annen måte. Dette med forflyttningen fra 
Botnengarden til København ville de ikke forstått… 

- så dere tar hensyn til kognitivt utviklingsnivå..?… 
Ja, absolutt, av erfaring vet man at for abstrakt tenkning ikke går hjem hos en 7-åring… 

- …og dette med innlevelsesevne/empati?  
Ja, det har med mental modningsnivå å gjøre… 
      - Hvordan må formidlingen/temaet tilpasses til mindre barn (s-trinn)? 
Stalheim: enklere elementer, enklere språk…mindre abstrakt… 
KOH: mer allsidige virkemidler som appellerer til flere sanser (multi-modal?) og mer 
musikkdramatiske virkemidler, eventyrfortelling… Fortellergrepet går i og for seg hjem hos 
de eldre også… 
Stalheim: Vi har gjort et Fartein Valen-program for S-trinnet som fungerte utmerket  
Der brukte vi parallellen mellom bokstaver og stavelser og 12-tone-strukturen. Musikken var 
de helt åpne for.  
KOH; det er lærerne som overfører sine fordomer til for eksempel ny musikk til elevene. 
Barna er i utgangspunktet helt åpne og nysgjerrige. 
 

• Fungerer konsertopplegget godt for hele barnetrinnet eller hadde dere foretrukket en 
oppdeling i s og m-trinn (ved konserter for hele barnetrinnet, 1.-7.)? 

I Hordaland uttrykte alle musikerne en preferanse for å kunne utarbeide produksjoner spesielt 
tilpasset S- resp. M-trinn. Mer tilfredsstillende å kunne henvende seg til alle og se at det 
kommuniserer. 
 

• Hvilke fordeler/ulemper ser dere ved å tilpasse konserten til s- resp m-trinnet 
(Hordaland)? 

De ser ingen ulemper, bare fordeler ved dette. 
 
• Evt. estetiske prosesser, pedagogisk materiell, for- og etterarbeid elevaktivitet, 

hvordan tilpasse dette til forskjellige målgrupper? 
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Stalheim/KOH: Særlig elevaktivitet er vanskelig å gjøre meningsfull for alle i en 1-7-
trinnsproduksjon 
 

• Har du noen tanker om det er det en bestemt type konsert som egner seg bedre for 
hele barnetrinnet? Blir det en tendens til ensretting (mindre mangfold)? 

Ja! (Kjell Olav Heggstad mener at dette favoriserer rene underholdningskonserter og at 
smalere produksjoner taper…) 
 

• Fokuserer dere på læreplanens føringer for trinnet når dere tilpasser programmet og 
formidlingen (didaktisk – bevisst å påvirke/belære)? 

Ikke konkret… KOH snakker om KOS (Konsert og skole)-prosjektet som ble avsluttet for 
noen år siden og som bl.a. tok inn skolekonsertbesøket i halvårsplanen og ble i så måte mer 
integrert i undervisningen.  
Det blir litt tilfeldig i hvilken grad man treffer med hva som er tema i andre fag som for 
eksempel historie, norsk eller i musikkfaget. 
 

• Sammensetning av trinn; av og til ser vi at turnélegger eller skoler setter sammen 
trinn på en litt uortodoks måte. Hva er ideelt ut fra utøver/ produsent-perspektiv? 

Utøverne sier entydig at de foretrekker oppdelinger i s og m-trinnkonserter. Ikke særlig 
tilfredsstillende hvis de kommer til en skole og de har av praktiske grunner satt inn for 
eksempel 6 og 7. trinn sammen m 1.-4.trinn. De eldre kan føle seg ekskludert og dermed 
skape uro og forstyrrelser. 
 

• Hva tror dere er de viktigste elementene for en vellykket kommunikasjon? Formidling? 
Innhold? 

Formidlingselementet er overstyrende.   
 

• Hvilke elementer ved utøvernes formidling tror dere er viktigst for å få en vellykket 
kommunikasjon med målgruppen? 

Ærlighet, autentisitet, barn er nådeløse på å avsløre falsk engasjement, henvendelse, språk, 
mimikk, gester, kroppsspråk… 
 
 
2. Vi improviserer (S-trinnet, finnes også i varianter for m-trinn og hele barnetrinnet.) 
s+m-trinn)  
Neste produksjon jeg observerte i Hordaland var Vi improviserer (for s-trinnet) på 
Ulsetskogen skole, utenfor Bergen. 
 
Musikere: Olav Dale, sax/fløyte, Arild Seim, gitar, Rolf  Prestø, bass/slagverk 
Produsent: Kjell Olav Heggstad  
Forestilling på Ulsetskogen skole (tot. 210 elever, barneskole), Åsane, utenfor Bergen, 
22.04.08, kl. 9:30 (2 fst/dag) 
 
Kort beskrivelse  
Dette er en produksjon av god gammel årgang! Et slitesterkt konsept fra slutten av 1980-tallet. 
Musikerne ønsker å skape forståelse og opplevelse av improvisert musikk. Stikkord for denne 
konserten er musikklek, mye humor, høyt tempo, høy ”opplevelsesfaktor” og stor grad av 
elevdeltakelse. Musikkstilen er jazz (swing/cool). Finnes også i en M-variant, med bl.a. et helt 
annet opplegg for elevaktivitet/forarbeid. Olav Dale er frontfigur, som har et høyt, intenst 
tempo og kommuniserer ekstremt godt med barna med mye humor og lekenhet. Temaet eller 
en slags rød tråd er å fortelle om den improviserte musikkens historie, med mange stikkspor 
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og lekfulle innfall. Forarbeid er at elevene har bidratt med egne tekster til låten ”Kom no 
alle”. Elevene aktiviseres også underveis med div. rytmiske leker og lydlaging, samt 
spørsmål. 
 
Samtale med lærer 
På denne skolen var kulturkontakten også sykmeldt og jeg fikk altså ingen samtale med lærer 
her heller. Jeg fikk heller ikke tid til å snakke med musikerne, da jeg skulle videre til neste 
skole for konsert nr. 2 (Landro skole og Grieg-produksjonen). 
 
Spørreskjemaer 
Ulsetskogen skole leverte inn 4 spørreskjemaer. 
Også her svarte ingen på spørsmålene om tilpasning for mellomtrinnet, pga at produksjonen 
var beregnet på s-trinnet. Dvs alle svarte, men har etterpå krysset over. 
 
Alle 4 svarte at det tematiske innholdet var svært godt tilpasset småskoletrinnet.  
Alle svarte konsekvent ikke på spørsmålene om mellomtrinnet, sannsynligvis pga at konserten 
uttrykkelig var beregnet på s-trinnet.  
Alle svarte at det musikalske innholdet var svært godt tilpasset s-trinnet. 
Alle svarte at formidlingen var svært godt tilpasset s-trinnet. 
Alle svarte at forestillingen var svært godt tilpasset s-trinnet. 
Alle svarte at innholdet var svært godt tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for 
alderstrinnet. 
2 svarte at det pedagogiske materiellet var godt tilpasset målgruppen, mens 2 svarte at det var 
svært godt tilpasset. 
2 svarte at for- og etterarbeid var godt tilpasset målgruppen og 2 svarte at det var svært godt 
tilpasset. 
3 svarte at elevaktivitetene var svært godt tilpasset målgruppa og 1 svarte at det var godt 
tilpasset. 
Alle svarte at konserten var svært godt didaktisk tilrettelagt. 
Alle svarte at konserten som helhet appellerte svært godt til målgruppa. 
På spørsmål om relevante temaer å trekke inn i skolekonserter fikk jeg 3 svar: 

1. Musisering og moderne musikkhistorie 
2. Reiser gjennom mange land 
3. Synes denne konserten traff veldig godt 

 
På spørsmålet om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen svarte 3 nei og 1 ja. På 
hva grunnen var til den spesifikke trinnsammensetningen fikk jeg 1 svar: 
”1.-4. trinn var målgruppa”. 
På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling er viktigst for en vellykket 
konsert fikk jeg følgende 4 svar: 

1. Humor og innlevelse musikalsk 
2. Humor 
3. Humor 
4. Finne nivået til elevene. God samhandling/kommunikasjon. Godt tempo som passer 

for alderstrinnet. Humor. 
På øvrige kommentarer fikk jeg følgende 3 svar: 

1. Dette var en særdeles godt tilpasset konsert! 
2. Flotte musikere av høy musikalsk kvalitet 
3. Kjempefine musikere med rette ”glimt i øyet” for en stor musikkopplevelse 
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På Ulsetskogen skole fikk jeg altså ikke en samtale med kulturkontakten pga sykdom. Jeg 
fikk heller ikke samtalt med utøverne, da jeg skulle videre på neste skole (Landro skole) og 
produksjonen Grieg (for m-trinnet). 
 
 
3. Grieg (M-trinnet) 
Den tredje konserten jeg observerte var Grieg for m-trinnet, på Landro barneskole utenfor 
Bergen. 
 
Musikere: Geir Botnen, klaver, Kristina Ebbersten (svensk), fiolin, Rhoda Achieng Ondeng, 
sang 
Produsent: Kjell Olav Heggstad  
Forestilling på Landro skole (tot. 173 elever, barneskole), i Fjell kommune utenfor Bergen, 
22.04.08, kl. 12:10 (2 fst/dag) 
 
Kort beskrivelse  
Produksjon fra 2005 (100 år siden Griegs dødsår). Temmelig tradisjonell klassisk-musikk-
konsert med en presentasjon av Grieg, litt av hans liv og litt av hans musikk. Krever 
konsentrasjonsevne. Original vri med kenyansk og svensk perspektiv på Grieg og det norske. 
Fungerer delvis bra pga at Grieg er Bergens- og Hordalandssønn. Formidlingsgrep; virtuositet 
og teknisk briljans. Programmet finnes også i variant for offentlig konsert 
(institusjon/familiekonsert). Elevdeltakelse og forarbeid besto av et par fellessanger og en 
dramatisering/koreografi av I Dovregubbens hall. Sangene var ikke helt enkle, store sprang. 
Pedagogisk materiell: CD med forberedelsesesstoff, notevedlegg, Grieg-hefte til læreren og 
”Grieg-tips” 
 
 
Spørreskjemaer 
Landro skole leverte inn 2 spørreskjemaer (se elektronisk innlevering). Det ene skjemaet var 
kollektivt utfylt (Undertegnet lærerne på Landro). 
 
 
Ingen svarte konsekvent på spørsmålene om s-trinnet, sannsynligvis pga at konserten var 
beregnet på m-trinnet.  
Alle (2) svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset mellomtrinnet. 
1 svarte at det musikalske innholdet var svært godt tilpasset m-trinnet og 1 svarte at det 
musikalske innholdet var godt tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at formidlingen var svært godt tilpasset m-trinnet og 1 svarte at formidlingen var godt 
tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at forestillingen var svært godt tilpasset m-trinnet og 1 svarte at forestillingen var 
godt tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at innholdet var svært godt tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for alderstrinnet 
og 1 svarte at innholdet var godt tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for alderstrinnet. 
Alle svarte at det pedagogiske materiellet var godt tilpasset målgruppen. 
2 svarte at for- og etterarbeid var godt tilpasset målgruppen. 
1 svarte at elevaktivitetene var godt tilpasset målgruppa og 1 svarte at det var dårlig tilpasset. 
1 svarte at konserten var svært godt didaktisk tilrettelagt og 1 svarte at konserten var godt 
didaktisk tilrettelagt. 
Alle svarte at konserten som helhet appellerte godt til målgruppa. 
 
På spørsmål om relevante temaer å trekke inn i skolekonserter fikk jeg følgende svar: 
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1. ”Alle tema som vi arbeider med i samfunnsfag, naturfag, norsk og musikk ville kunne 
la seg innlemme i en konsert. Det krever gjerne at skolen samarbeider med produsent 
og musikere på forhånd (som i KOM-prosjektet).” 

2. ”Nasjonalromantikk/historie, klesmoter, kommunikasjon, vennskap/uvennskap, 
hat/kjærleik.” 

 
 
På spørsmålet om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen svarte begge nei. 
 
På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling er viktigst for en vellykket 
konsert fikk jeg følgende svar: 
”Kroppsspråk og ordvalg er viktig. Nærhet til publikum og konsertens budskap er også viktig.  
Jeg ser på denne konserten som oppdragende og viktig. Det ville nok være lettere å 
kommunisere med elevgruppen med et tema som treffer dem mer i deres hverdag (popmusikk 
m.m.). Musikerne fikk likevel formidlet Grieg sin musikk til elevene på en inspirerende og fin 
måte.” 
 
På øvrige kommentarer fikk jeg følgende svar: 
”Det er viktig å treffe elevane der dei er, finn noko som dei er opptekne av.” 
 
 
Samtale med lærer på Landro skole 
Jeg fikk en samtale med en av lærerne etter konserten. Den er gjengitt her i stikkordsform. 
 
Informanten har musikk i sin fagkrets (mellomfag) og har selv vært med på skolekonsertturne 
i studiesammenheng. 
 
1. Om perspektiv, skolekonserter, utvikling av tilpasningen? 
Før 1993 var det regionskonserter, han var med på den tiden også, da var man misfornøyd 
med tilpasningen, det var rett og slett for dårlig kvalitet, både formidling og tema, innhold har 
blitt vesentlig mye bedre på den senere tid (skolekonserter først inn i Bergen i 1994). 
 
- Oppdragende konserter med tema eller rene opplevelseskonserter? 
 
Ikke bare elevenes musikkvirkelighet – pedagogisk, oppdragende, begge deler er bra! 
 
2. Denne konserten, hvordan tilpasset målgruppen (m-tr) i fh til innhold, musikalsk/tema, 
formidling, forestilling? 
Vanskelig å nå de yngste… dette var en ren konsert med litt formidling imellom. Tema, 
budskap - viktig å opplyse!  Virtuos-element fascinerer, små dramaturgiske virkemidler, med 
sjal og gester, stemme og kroppsspråk. Men denne produksjonen hadde vært vanskelig på s-
trinnet. Stemmebruk og gester, blikk, henvendelse. 
 
3. Fordeler/ulemper ved tilpasning hele barnetrinnet og til s- og m-trinn? 
Ulempen er at det er vanskelig å nå alle… Nivået må ta utgangspunkt i de yngste. 
Tema er avgjørende/overordnet – eventyr/fortellinfortellingsformform for de yngste. 6-7 trinn 
er kritiske mot det som blir for barnslig. Nærhet blir borte. 
 
Godt fornøyd oppdeling i s og m-trinn-konserter. 
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Sangene var ikke så godt tilpasset i denne konserten, vanskelige sprang, Grieg fenger ikke 
akkurat, gammeldags, kunne også vært Orff-instrument-gruppe for eksempel… av og til kan 
det være ok uten fellessang. 
 
Informanten deltok aktivt i KOS-prosjektet som ble sluttført for noen år siden. Der ble 
skolekonserten lagt inn i halvårsplanen og det ble mer integrert i undervisningen, laget et helt 
prosjekt ut av det. Det skaper mer nærhet og eierskap, ifølge informanten. 
 
8. Kan du peke på noen relevante temaer i skolekonsertsammenheng? 
Rene konserter, fremmedkultur-tema, folkemusikk (historie, norsk) 
Dansekonserter er noe som passer for alle! 
         
Etter Landro skole dro jeg til Rosendal i Kvinnherad kommune og observerte og to 
produksjoner der, Älvor, alvar & troll og Det var i 1905, med de samme utøverne, på 
Undarheim barneskole. 
 
4. Älvor, alvar & troll (S-trinnet) 
Den fjerde produksjonen jeg observerte i Hordaland var Älvor, alvar & troll for s-trinnet, på 
Undarheim skole, Rosendal. 
 
Musikere: Knut Hamre, hardingfele, Anne Nitter Sandvik, klaver, Kersti Ståbi (svensk), sang 
(fortelling) og fløyte 
Produsent: Kjell Olav Heggstad  
Forestilling på Undarheim skole (tot. 254 elever, barneskole), Rosendal, Kvinnherad 
kommune, 23.01.04, kl. 9:40 og (3 fst/dag) 
 
Kort beskrivelse  
Dette er en slags fortellerforestilling med musikk. Temaet er eventyret / legenden om hvis et 
menneske redder livet på et troll, får det oppfylt 3 ønsker. Den lille jenta Elina blir byttet bort 
med en trollunge… Fortelleren og sangeren Kersti Ståbi (svensk) bærer denne 
konserten/forestillingen formidlingsmessig. De andre to forteller også innimellom, men inntar 
mest rollen som musikere. De får vevd inn all mulig klassisk musikk (Grieg, Sæverud, 
Debussy), men også en del svensk folkemusikk og en og annen norsk feleslått. Også de to 
fellessangene er svenske. Elevene aktiviseres også ved at det ble stilt spørsmål til dem. Et 
kritisk element er at salen ikke må bli for stor med for mange elever, siden det da blir 
vanskelig å høre og se. Salen er en svær gymsal/aula, som er forsøkt delt av. Formasjonen blir 
uheldig dyp. Denne konserten blir også spilt for hele barnetrinnet på små skoler.  
 
Spørreskjema 
Undarheim skole returnerte 5 spørreskjemaer for denne konserten. 
 
4 svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset s-trinnet. 
1 svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset m-trinnet. 
3 svarte at det musikalske innholdet var svært godt tilpasset s-trinnet og 2 svarte at det 
musikalske innholdet var godt tilpasset s-trinnet. 
1 svarte at det musikalske innholdet var godt tilpasset m-trinnet, mens 4 ikke svarte. 
4 svarte at formidlingen var svært godt tilpasset s-trinnet og 1 svarte at formidlingen var godt 
tilpasset s-trinnet. 
1 svarte at formidlingen var godt tilpasset m-trinnet mens 4 ikke svarte . 
3 svarte at forestillingen var svært godt tilpasset s-trinnet og 1 svarte at forestillingen var godt 
tilpasset s-trinnet, mens 1 svarte at forestillingen var dårlig tilpasset s-trinnet (!)  
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1 svarte at forestillingen var godt tilpasset m-trinnet mens 4 ikke svarte. 
3 svarte at innholdet var svært godt tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for alderstrinnet 
og 1 svarte at innholdet var godt tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for alderstrinnet, 
mens 1 ikke svarte. 
2 svarte at det pedagogiske materiellet var svært godt tilpasset målgruppen, 1 svarte at det 
pedagogiske materiellet var godt tilpasset målgruppen, mens 2 ikke svarte. 
2 svarte at for- og etterarbeid var svært godt tilpasset målgruppen, 1 svarte at for- og 
etterarbeid var dårlig tilpasset målgruppen mens 2 ikke svarte. 
1 svarte at elevaktivitetene var svært godt tilpasset målgruppa og 1 svarte at det var godt 
tilpasset mens 3 ikke svarte. 
2 svarte at konserten var svært godt didaktisk tilrettelagt og 2 svarte at konserten var godt 
didaktisk tilrettelagt mens 1 ikke svarte. 
3 svarte at konserten som helhet appellerte svært godt til målgruppa mens 2 svarte at 
konserten som helhet appellerte godt til målgruppa. 
 
På spørsmål om relevante temaer å trekke inn i skolekonserter fikk jeg følgende svar: 

1. ”Eg synest at konsertane har vore varierte i innhald. Fint at borna får oppleva levande 
musikk, ulike instrument, ulike sjangrar, gjerne med tema, ein historie, eventyr, dans, 
drama. Det blir kvar gong ei ”øving” i å vera på konsert.” 

2. ”Mobbing – utestenging, Ulike kulturer – flyktningproblematikk å vera ny på ein 
skole, Dataspel kontra leik (fys. akt.)” 

3. ”Dans” 
 
På spørsmålet om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen fikk jeg 2 ja, 1 nei og 
1 ikke-svar. 
På grunn til grunnen til trinnsammensetning fikk jeg følgende 3 svar: 

1. ”Det er naturleg å skille småskule og mellomtrinn.” 
2. ”Samle dei jamnaldra elevane.” 
3. ”Pleier vera oppdelt etter småskule / mellomtrinn. Veit ikkje kven som bestemmer 

dette, men det fungerer godt.” 
 
På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling er viktigst for en vellykket 
konsert fikk jeg følgende svar: 

1. ”Utøvarane har tydeleg kroppsspråk. Utøvarane har evne til å få kontakt med 
elevane.” 

2. ”At ein høyrer kva som blir sagt. At ein varierar presentasjonsformane. At ein som 
artist har god innleving.” 

3. ”Tydelege, at dei har evna til å engasjera ungane.” 
4. ”Direkte kontakt. Gjenkjennelse.” 
5. ”Fint med ein god historie, eventyr. Tydeleg tale, gjerne med dramatisering / musikk. 

Fint at borna vert med på song, klapping osv. Gjerne svara på spørsmål. Dette synast 
eg dessa utøvarane klarde godt.” 

 
På øvrige kommentarer fikk jeg følgende svar: 

1. ”Det var litt vanskeleg for enkelte å sjå. Eg meiner at forestillinga burde vore på scena, 
og ikkje nede i plan med tilskuarane.” 

2. ”For 4. trinnet var denne konserten midt i blinken. Vårt tema i samfunnsfag var 
gammal folketro, eventyr, troll, alver, hulder osv. Kjempefint!!” 

3. ”Skulen vår har mikrofonar, kunne kanskje brukt lydanlegget? Fløyte + tale, kanskje 
på fela òg?? Viktig å bli høyrt og sett. Kvifor brukte de ikkje scena?” 
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5. Det var i 1905 (M-trinnet) 
På samme skole med det samme ensemblet fikk jeg også observert konserten Det var i 1905. 
 
Musikere (samme som forrige konsert): Knut Hamre, hardingfele, Anne Nitter Sandvik, 
klaver, Kersti Ståbi (svensk), sang (fortelling) og fløyte 
Produsent: Kjell Olav Heggstad  
Forestilling på samme skole (Undarheim skole) den 23.04.08, kl. 10:30 (3 fst/dag) 
 
Kort beskrivelse og vurdering 
Det var i 1905 er en produksjon fra 2005, året for 100-jubileet av unionsoppløsningen med 
Sverige. Fokus er folkekunsten og kunstnernes rolle i oppbyggingen av den nasjonale 
identiteten, men også folkemusikkens rolle som brobygger (ganske krevende, abstrakt tema). 
Også her får vi litt Grieg, Sæverud, men også en hel del slåtter og svenske folketoner samt en 
revyvise (vaudeville) laget i 1955, ved 50-årsjubileet. Denne konserten har ingen fortelling 
som rød tråd og er litt mer rapsodisk. Elevaktivitet og forarbeid består av 2 svenske vallviser 
og vaudevillen Det var i 1905. 
 
Spørreskjema 
På denne konserten fikk jeg kun 1 skjema i retur fra Undarheim skole. 
 
Vedkommende svarte konsekvent ikke på hvorvidt spm om s-trinnet. 
1 svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at det musikalske innholdet var dårlig tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at formidlingen var dårlig tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at forestillingen var dårlig tilpasset m-trinnet. 
1 svarte at innholdet var dårlig tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for alderstrinnet, med 
en kommentar om ”musikalsk godt”. 
1 svarte at det pedagogiske materiellet var godt tilpasset målgruppen. 
1 svarte at for- og etterarbeid var godt tilpasset målgruppen. 
1 svarte at elevaktivitetene var godt tilpasset målgruppa. 
1 svarte at konserten var godt didaktisk tilrettelagt. 
1 svarte at konserten som helhet appellerte godt til målgruppa. 
 
På spørsmål om relevante temaer å trekke inn i skolekonserter fikk jeg følgende svar: 
 
”For oss er konsertopplevinga viktigare enn tema, men det må treffa elevgruppa.” 
 
På spørsmålet om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen svare vedk. nei. 
 
På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling er viktigst for en vellykket 
konsert fikk jeg følgende svar: 
 
”Det må hengja saman – skapa nysgjerrighet – skapa glede. Dei er små fram til dei er 13 år.” 
 
På øvrige kommentarer fikk jeg følgende svar: 
”Gode – flinke musikarar. Eg overvar forestillinga for småskulen – den var heilt super. Trur 
den hadde passa for dei store og.” 
 
 



 16 

Samtale med lærere på Undarheim skole 
Jeg hadde en samtale etter de to konsertene med to av lærerne, den ene kulturkontakt og 
trinnleder for m-trinnet og den andre trinnleder for s-trinnet. Her er transkripsjon av denne 
samtalen. 
 
 
Konserter:  1. Älvor, alvar & troll (1.-4.-trinn) og  

2. Det var i 1905 (for 5.-7.-trinn) 
 
Lærer 1 har grunnutdanning som førskolelærer og lærer 2 har årsenhet i musikk og driver 
også med musikk på fritiden (kor). 
Alle kontaktlærere (+ evt. assistenter) får delta på skolekonsertene. 
 
- Hvordan har skolekonsertenes tilpasning utviklet seg opp gjennom årene? 
 
Den har blitt bedre særlig for de små. Denne konserten (Älvor…) var den beste hittil, effektiv, 
ingen dødpunkter og de klarte å lese sin målgruppe… 
 
De tror også at Älvor… hadde fenget også de store. Det var i 1905 traff ikke helt. Et 
vanskelig tema… Fortelling driver konserten… Avgjørende med både tema + dramaturgi, 
tydelig mimikk og gester… 
 
Denne konserten (Älvor…) var optimal når det gjelder balanse mellom musikk, snakking og 
agering. Musikken er jo ganske avansert når du lytter på den løsrevet, men de klarte å flette 
dette veldig godt inn så jeg syns at i dag klarte de å treffe målgruppa så godt som det går an… 
 
Det er viktig uansett å ha et effektivt driv, uten dødpunkter. Samma ka slags aldersgrupper du 
har… Holde elevene i ånde hele tiden, det er det som skal til for at de skal kjenne engasjement 
og bli fenget. De er vane ved at ting skal skje fort og vane ved mange impulser, og 
skiftende… det er samtiden og det må vi ta hensyn til. I alla fall for de små… 
Mellomtrinnet trenger også denne tette dramaturgien, og de er også avhengig av en historie 
som bærer og det var kanskje den jeg savnet i dag. Hadde du kunnet knytte det opp til noe 
som du hadde kunnet binde det sammen med, det var litt mer spredt og fragmentert i dag. Vi 
visste jo at det skulle dreie seg om 1905, men hvis de også hadde knyttet det opp mot en 
historie så hadde det kanskje fenget litt mer. 
 
- Formidlingsmessig…? 
 
For de små var det veldig godt. Jeg har vært på bedre forestillinger for de store, må jeg si. Vi 
hadde en nå sist med Harlekin, egentlig også et vanskelig tema, men hvor de gjorde så mye ut 
av det med tull og tøys, veldig enkelt, men de dro ungene helt med. Så jeg følte at de ikke fikk 
med elevmassen i dag som jeg ofte har opplevd før. 
… det er jo litt interessant for det er jo samme utøvere…kanskje de hadde bommet litt på at 
de trodde de eldre var mer mottakelige for fakta…  
Ja, det tenkte jeg når jeg sto der, men det har de jo ikke for de har ikke hatt dette her i det hele 
tatt og har det faktisk ikke på barneskolen. 
 
- Denne produksjonen kom jo til i 2005 i jubileumsåret så da var det kanskje mer aktuelt som 
et tema i skolene? 
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Ikke i barneskolen… vi hadde jo markering, men… det er riktig det som du sier at det er et 
tungt tema og derfor er det viktig å forenkle det mest mulig, med enkle, synlige elementer, og 
det fikk de til i Älvor…, enkelhet og ikke for komplekse handlingsmønstre. 
 
- Fortellingsdramaturgien…er kanskje viktig… men de hadde jo heller ikke noen kostymer 
eller rekvisitt som hjelp… 
 
Det trenger de heller ikke, hadde de hatt en historie som bandt sammen i 1905-programmet 
også, så hadde den fenget, det var den jeg savnet lite grann, at det ble en helhet i det, at det ble 
litt for oppdelt. 
 
- Utvikling mot produksjoner for hele barnetrinnet…fordeler / ulemper? 
 
Vi har vel opplevd begge deler, og vi har vel opplevd at noen ganger treffer det helt fint for 
hele barnetrinnet, men andre ganger er det veldig fint å ha delt, det er jo tross alt mye mindre 
barn du har i den første delen enn i den andre, men de er små i den andre og altså, de har ikke 
blitt så veldig, veldig mye større 
Eg tenker hvis jeg fikk velge mellom felles forestilling for alle og delt, så ville jeg ha valgt 
delt, og det fordi, for det første er det jo organisatorisk sett en fordel å være delt på to og for 
det andre er det dette med å treffe tema, det er litt enklere for en mindre gruppe enn for en 
større gruppe, eller med veldig spredning i alder. Så jeg tror at vi har oftest vellykket 
konserter de gangene vi har vært delt i forhold til de gangene vi har vært samla, men vi har 
hatt gode konserter for hele b-trinnet og, men de er litt tilfeldige på en måte. 
 
Blir det en viss type konserter som egner seg for å tekkes hele b-trinnet? Type temaer / former 
faller utenfor? 
 
Ja, men det har også skjedd at vi har hatt samme forestilling men delt i to og det fungerer også 
helt bra, færre antall barn, tettere på mer nærhet…Men vi har også hatt instrumentalkonserter 
for hele trinnet som har fungert, det kommer helt an på altså… 
Rene musikkonserter er mer tilpasningsbare for hele trinnet… 
Men det er så avhengig av det de presenterer, måten de presenterer det på, den 
formidlingsmessige siden er utslagsgivende, det er det som betyr noe, 
Den som formidler og hvordan det blir formidlet. Og jeg tror ikke at dette stykket (Älvor…) 
hadde bært på samme måte hvis de ikke hadde hatt hun svenske, Kersti Ståbi, i hovedfokus, 
de hadde kunnet bytte ut hvem som helst av de andre, tror eg, for hun er den som bærer 
stykket på en måte, hun har en uttrykksmåte og en medlevelse og evne til å formidle samtidig, 
som ikke de to andre klarte, de hadde sine kvaliteter, men ikke på samme måte. Men det å 
binde ting sammen med en historie det tror jeg hjelper alle. 
 
- Er det noen ulemper ved å dele det opp i s- og m-trinn? 
 
Nei, det er det ikke. 
 
- Læreplan og fagplan, relevans? 
 
Grieg er jo tema i 6. og 7. i år og han snakker vi jo mye om, han glir jo rett inn, det var jo bare 
en bitte liten bit av det da, 
Det var vel kanskje litt tilfeldig, men vi har nettopp startet opp med eventyr i norskfaget som 
tema hos oss, så det passet jo veldig bra, og litt samarbeid med musikk. 
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- Du nevner dette med at ting er litt tilfeldig…Hadde det vært ønskelig å få vite 
skolekonsertenes tema i forveien, mer samarbeid? Mer match med læreplan? 
 
Det trenger ikke nødvendigvis å gjøre det, for meg er det viktig at de får en musikkopplevelse, 
en konsertopplevelse, for det får de bare ikke på sånne små steder som vi bor. Og for de 
ungene bare å få komme på konsert er for de ungene veldig stort og det bruker vi mye tid på å 
lære, hvordan oppfører vi oss på konsert, når klapper vi osv, det er veldig viktig. 
Ideelt sett hadde det selvfølgelig vært kjekt å ha hatt tema knytta opp til konsert, men det er 
ideelt, men vi er jo så mange og forskjellige at vi ville ikke hadde fått det til tror jeg. Men jeg 
støtter veldig det som du sier at vi er jo der for å få musikkopplevelsen og få gleden av at 
noen kommer og gir oss noe godt. 
Og jeg ser jo det at når vi får beskjed om at vi skal på konsert så gleder de seg lenge i 
forveien. Nå har jeg ikke fått snakket med dem (utøverne? Elevene?) fordi jeg nå snakker med 
deg, vi har alltid en samtale om hvordan det har vært… 
Ja og ungane på 1. trinn de syntes det var veldig bra og de satt jo på første benk så de fikk jo 
alt, nærhet og følte at de levde seg inn… 
Det er alltid veldig flinke folk dere sender, det er alltid veldig kjekt og de kan veldig mye, og 
ungene vil gjerne ha autografer, det er stort å få 
 
- Både teknisk nivå og formidlingsnivå? 
 
Ja, og jeg vil si at de er flinke musikalsk men akkurat det med å treffe målgruppa er det vel 
veldig variert syns jeg. 
 
- Pedagogisk materiell for og etterarbeid, hvordan traff det? 
 
Det traff faktisk godt og det er jo fordi de likte sangene og vi snakket litt om vaudeville, slikt 
de har sett på fjernsyn men ikke tenkt over, vi snakket litt om den genren av viser, vi fikk jo 
brukt veldig mye av det materiellet vi fikk og sang jo sangene, en svensk og en norsk sånn 
lokkesang og de likte dem og de synes det var morsomt, og de lærte dem fort utenat, det traff 
veldig bra, så det var det med å knytte det opp til et eller annet som jeg savnet, det å få en tråd 
i det. Det manglet historiebiten…og latt det dra det og hun som er så flink til å fortelle det 
hadde jo virkelig blitt en helt annen konsert, tror jeg. 
 
Vi har også forberedt sangene i musikktimene, forberedelsesdelen var bra og det er godt at vi 
får det i god tid sånn at vi rekker å få gjort noe med det. Det jeg kunne tenkt meg at vi får 
flere CD’er når det er CD utgitt, vi får bare ein på deling, det er et ønske, vi kan jo alltid 
brenne, men så er det noen cd-spillere som ikke tar brente cd-er osv. Det blir et lite teknisk 
problem. 
 
- Temaer, beste mest optimale, relevante for opplæringen? 
 
Jeg er ikke særlig opptatt av det, jeg synes at hvis de kan få en annen type opplevelse enn det 
vi kan gi dem er mye viktigere for meg. VI har hatt instrumentalgrupper her som har gitt oss 
så fantastisk mye, og vi har fått forarbeid med en eller annen dans, eller se på rytmer og 
trampe eller klappe, og det fenger så mye, det er så spennende å få inn noe annet enn det vi 
kan gi dem… 
 
- Er det viktig å treffe i fh til barnas musikkvirkelighet, eller går det også an å presentere noe 
fremmedartet? 
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Ja, det kan det godt, hvis de syr det inn sånn som de gjorde i dag (Älvor…), så var jo det stort 
sett musikk som de ikke hører på heime på mp3-spilleren, de har ikke vondt av å høre det, når 
det blir bakt så godt inn… og blir en helt naturlig del av en forestilling 
 
- Elevaktivitet, passe mengde? Traff den? 
 
I dag hang det løst, ikke sånn som jeg hadde ønsket de, men de sang jo sangene, mengden ok. 
Det avhenger jo av hvordan de får det andre til, det er klart at får en ikke til det andre så er det 
avhengig av mer elevaktivitet for å holde tråden i det. Hvis en ikke har historie, ikke har rød 
tråd, då vil jeg ha fellessang og masse sånn svaring og sånn, samtidig er det også viktig på 
hvilken tid en skal stoppe og starte. Det er så lett for at det kan flyta ut og elevene blir 
ivrige… 
Som den der vaudeville-sangen så har de jo jublet og sunget i vei oppi klasserommet og det 
har tatt helt av omtrent, men jeg så ikke den gnisten når jeg kom ned og hørte sangen i dag. 
Og det er kanskje litt fordi det er flere elever der, sant? 
Ja, ikke bare det, men også måten de gjør det på. Hadde de for eksempel tatt fram 15 stk som 
kunne hjelpe dere. Det er ikke mer kanskje som skal til så hadde de fått en annen glød.  
 
- Jeg formidler dette til produsenten. Pleier du å snakke med musikerne etterpå, komme med 
evt. kritikk? 
 
Nei, som regel er det jo veldig bra teknisk, men jeg så i dag at ungene ikke kom helt med. 
 
- Hva med evaluering? 
 
Ja, jeg leverer et evalueringsskjema på nettet, sånn avkryssing… 
 
 
 
 
 
 

 
Østfold 

I Østfold besøkte jeg i alt 3 skoler med i alt 6 forestillinger av produksjonen 
Klangbilde med duoen ISGLEM, bestående av Terje Isungset, slagverk og Karl Seglem, 
tenorsaxofon.  
 
Kort beskrivelse  
Produksjonen er fra 1991 (utøverne sammen med produsent). Musikkformen er fri 
improvisasjon. Temaet er hva er musikk og hva er ikke musikk? + musikk inspirert av bilde. 
Duoen ISGLEM vil utfordre elever og lærere med disse spørsmålene. Elevene oppfordres å 
lage tegninger/malerier på dette temaet som utgjør scenografi for konserten. Musikerne tar 
utgangspunkt i maleriene og tar publikum med på en lydvandring inspirert av stemningen 
bildene skaper. Ingen konsert blir lik. Alt kan skje… Og det meste skjer på elevenes premisser 
– tilpasning er innebygget i konsertens konsept. Elevene er aktivt medskapende i konserten 
med sine bilder. Innimellom blir hele salen involvert i fellesmusisering og i tillegg blir noen 
av elevene plukket frem og for lov å musisere med på div. lavterskel-instrumenter. 
Kommunikasjonen foregår nesten utelukkende musikalsk.  
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1. Klangbilde, Tomter skole 
De første to konserter jeg observerte med Klangbilde-produksjonen fant sted på Tomter skole. 
Tomter skole (tot. 175 elever, barneskole), Hobøl kommune, 5. mai 2008 kl. 10:10 og 11:15 
(2 fst/dag) 
Musikere/produsenter: ISGLEM; Karl Seglem, saxofon + Terje Isungset, slagverk. 
Produksjon siden 1991. 
Trinnsammensetning: Første konserten deltok 4., 5., og 7. trinn. 2. konserten var 1., 2., 3. og 
6. trinn. Ca 80-90 elever på hver konsert. Praktiske hensyn styrte sammensetningen. 
Musikerne foretrekker oppdeling i s- og m-trinn og maksimalt 150 elever pr. forestilling, men 
dette hadde ikke kommet med i konsertinformasjonen til skolen.  
 
Spørreskjemaer 
Tomter skole returnerte 5 spørreskjemaer: 
2 svarte at det tematiske innholdet var svært godt, 2 svarte at det var godt tilpasset s-trinnet, 
mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset m-trinnet mens 1 ikke svarte. 
Alle svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset hele barnetrinnet. 
3 svarte at det musikalske innholdet var svært godt og 2 svarte at det var godt tilpasset s-
trinnet. 
4 svarte at det musikalske innholdet var godt tilpasset m-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
Alle svarte at det musikalske innholdet var godt tilpasset barnetrinnet. 
4 svarte at formidlingen var svært godt tilpasset s-trinnet og 1 svarte at formidlingen var 
dårlig tilpasset s-trinnet. 
1 svarte at formidlingen var svært godt, 1 svarte at den var godt og 1 svarte at den var dårlig 
tilpasset m-trinnet mens 1 ikke svarte. 
3 svarte at formidlingen var svært godt, 1 svarte at den var godt og 1 svarte at den var dårlig 
tilpasset hele barnetrinnet, mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at forestillingen var svært godt tilpasset s-trinnet og 1 svarte at forestillingen var godt 
tilpasset s-trinnet. 
2 svarte at forestillingen var svært godt, 1 svarte at den var godt tilpasset m-trinnet mens 2 
ikke svarte. 
2 svarte at forestillingen var svært godt og 3 svarte at den var godt tilpasset hele barnetrinnet. 
3 svarte at innholdet var svært godt og 2 svarte at det var godt tilpasset i forhold til fagplanen 
i musikk for alderstrinnet. 
2 svarte at det pedagogiske materiellet var svært godt og 2 svarte at det var godt tilpasset 
målgruppen, mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at for- og etterarbeid var godt tilpasset målgruppen, mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at elevaktivitetene var svært godt og 1 svarte at de var godt tilpasset målgruppa. 
4 svarte at konserten var svært godt og 1 svarte at den var godt didaktisk tilrettelagt. 
4 svarte at konserten som helhet appellerte svært godt og 1 svarte at den appellerte dårlig til 
målgruppa. 
 
På spørsmål om relevante temaer å trekke inn i skolekonserter fikk jeg kun 2 like svar: 
”Alle” 
 
På spørsmålet om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen svarte alle 5 ja. 
 
På grunn til grunnen til trinnsammensetning fikk jeg følgende 5 svar: 

1. ”Vet ikke!” 
2. ”Av praktiske grunner” 
3. ”Færre elever til stede” 
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4. ”I forhold til svømmeundervisningen” 
5. ”Praktisk gjennomføring, mht til spisetider og svømmeundervisning” 
 

På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling er viktigst for en vellykket 
konsert fikk jeg følgende 4 svar: 

1. ”Kroppsspråk og mimikk, oppbyggingen av konserten og elevmedvirkning” 
2. ”Nær kontakt med publikum” 
3. ”Improvisasjon – ta elevenes utspill på alvor og å bygge videre på det” 
4. ”Tok elevene med” 

 
På øvrige kommentarer fikk jeg følgende 2 svar: 

1. ”Meget bra!” 
2. ”smilefjes” 

 
 
 
Samtale med lærere på Tomter skole 
 
1. Hva er ditt generelle inntrykk av skolekonserters adaptasjon/tilpasning til målgruppa opp 
gjennom årene? Hva der ditt inntrykk av tilpasningens utvikling? 
Det har vært stor variasjon opp gjennom årene (i de 10 årene vedk. har vært på skolen). 
RK har høy kvalitet på sine konserter, både musikalsk og formidlingsmessig. 
Generelt er det vanskelig m konserter for hele barnetrinnet. Normalt sett ville de dele opp (i s- 
og m-trinn) når de får to konserter. Musikklærer: Jeg har nesten vært med i de 40 årene… det 
har blitt veldig mye bedre på formidlingssiden, de har blitt flinkere til å kommunisere og 
henvende seg til sin målgruppe. De er i stand til å roe elever som forstyrrer og integrere det i 
sin konsert. Før kom de og spilte sine ting, men uten en kommunikasjon. 
 
2. Hvordan var denne konsertens musikalske og tematiske innhold tilpasset målgruppen? 
Hvordan var formidlingen og forestillingen tilpasset målgruppen? 
Bilde var jo utgangspunkt. Og de viste at det går å bruke hva som helst for å lage musikk. 
Tegn og kroppsspråk, inviterende… Musikklærer: Utgangspunktet var jo elevenes 
tegninger… det var litt diffus kobling…vanskelig å oppfatte kanskje… uvær, og bilkjøring, 
ellers var det vel abstrakt, de kunne ha henvist mer til tegningene og på så måte få barna mer 
engasjert… 
Barnas respons blir plukket opp av musikerne, veldig fint… 7. trinn var litt passive i den 
første konserten 7. trinn generelt er vanskelig alder; endrer seg fra høst- til vårsemesteret! De 
føler seg mer beslektet med ungdomsskolen. Idé å ha de sammen m u-tr på skolekonserter? 
Vanskelig å organisere… 
 
Hadde inntrykk av at utøverne henvendte seg til alle, inkluderte alle, muligens var det litt mer 
tilpasset de minste… Men de plukket ut også de eldste til å komme frem. En 6. klassing 
”hjalp” en yngre elev… kan fungere som slags fadder. Men veldig avhengig av forberedelse! 
Denne skolen er vant til å gjøre ting i fellesskap på tvers av trinn (aldersblandet). Kan gå 
veldig galt hvis ikke dette er tilfelle. Hvis 6. og 7. trinn føler seg fremmedgjort kan de 
sabotere hele konserten. Alle kunne føle seg trygge, ingen prestasjonsfokus, ingenting kunne 
bli feil… 
 
Ganske kritisk med mengden elever… hadde fort kunnet gått galt hvis de var flere… 
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Dette med rytme som tema engasjerer alle – en tilpasning i valg av tema / 
musikkstil…(musikklærer sammenligner med STOMP, en konsert hun vært på, som har visse 
paralleller…) 
 
3. Ser du fordeler og evt. ulemper ved å få konserter tilpasset småskole- resp. mellomtrinnet 
kontra det å få produksjoner for hele barnetrinnet? 
Bare fordeler med å dele det opp… 
-Hele barnetrinnet? Fordeler? 
De får en fellesopplevelse, som kan knytte dem sammen… 
 
4. Tror dere at det er noen spesielle type konserter som egner seg for hele barnetrinnet? 
Kanskje de rene musikkopplevelseskonsertene… Formidling er avgjørende… tema/innhold 
underordnet. Opera, samtidsmusikk, blokkfløyte, hva som helst går an, bare formidlingen 
sitter! 
 
I utgangspunktet er det best hvis man deler opp i s og m, musikerne får ikke den samme 
responsen og da blir jo konserten dårligere. De ønsker heller færre og gode, kvalitetskonserter 
for s og m-trinn enn mange konserter for hele b-trinnet. 
 
Rene musikkopplevelseskonserter er helt OK. Viktigst at de får en musikkopplevelse. Og få 
smake på litt forskjellige musikkgenre og stiler. RK bør være en motvekt til den kommersielle 
musikkulturen. 
 
6. Var et evt. pedagogisk materiell, anbefalte forslag til for- og etterarbeid godt tilpasset for 
konsertens målgruppe? 
Alle kontaktlærere hadde gått igjennom. Inspektør administrerer dette og hadde ikke personlig 
erfaring med stoffet… 
 
7. Var en evt. elevaktivitet godt tilpasset alderstrinnet/målgruppa for konserten? 
Bra aldersfordeling på de elevene som ble invitert frem, de eldre hjalp (korrigerte) de yngre… 
morsomt m å se sine egne klassekamerater på scenen, skaper mer engasjement, alle var 
engasjert i elevaktivitet, selv de som ikke var fremme… 
 
8. Tidligere undersøkelser har vist at lærere ønsker at konsertens innhold kunne samstemme 
med temaer som skolen har fokus på i opplæringen. Hvilke temaer mener kunne være særlig 
relevante å trekke inn i en konsertsammenheng? 
Du tenker på kunnskapsløftet? Målsetning i musikkfaget på resp. trinn? Slike skolekonserter 
går litt utenfor dette med lære- og fagplan. De får mye uformell læring ved å gå på konsert; 
konsertoppførsel, sosial trening, ta hensyn, innrette seg i fellesskap. En ren musikkopplevelse 
er også viktig, går litt utenom ”fagplaner”. Viktigere med en ren opplevelse uten så mye 
pedagogisk, didaktiske budskap. 
 
 
Samtale med musikerne i pausen (5. mai 2008) 
 
-Denne konserten er jo et spennende, uforutsigbart, konsept. Det at elevene ikke vet hva som 
kan skje holder dem i spenning… 
TI/KS: Ja, improvisasjon er uten sikkerhetsnett. Av og til kan det bli utrolig sterkt, men man 
må også ta med noen dødpunkter. Det er sånn det henger sammen, hvis man vil oppnå noen 
store musikalske øyeblikk må man satse (hvis man ikke kjøper lodd kan man ikke vinne…) 
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TI: En elevstyrt konsert, de er medskapere, vi musikere responderer på elevenes ”lyder”. 
 
-Foretrekker dere å ha blandet alderstrinn, hele barnetrinnet eller oppdelt i s- og m-trinn? 
Vi ønsker helst å ha det oppdelt i s og m-trinn. 
Bruker forskjellig formidlingsstil til mindre og større barn. 
Kan være litt røffere mot de eldre. Får ta det litt roligere med de små (ellers kan de bli 
skremt). 
 
Konserten er preget av en ren musikalsk kommunikasjon; de snakket mer før, men har kuttet 
ut det mer og mer… forstyrrer ikke den musikalske strømmen. T: slipper å forholde seg til 
vanskelig dialekt og blir distrahert av å avkode verbalspråk, musikalsk kommunikasjon er mer 
direkte og umiddelbar. 
 
Et romslig konsept… trygg stemning, alt kan være musikk, ingen prestasjoner, bare 
kommunikasjon, ingenting kan bli feil. 
 
Utviklingsbart, dynamisk konsept; musikerne går aldri lei, konserten utvikler seg hele tiden, 
ikke noe statisk… 
 
Elevene får lære seg å skjerpe lyttingen og utvide sine horisonter om hva som kan være 
musikk… 
 
 
 
2. Klangbilde, Halmstad skole 
Neste dag observerte jeg Klangbilde på Halmstad skole, en relativt stor BU-skole. 
 
Halmstad skole (tot. 545 elever, BU-skole), Rygge kommune, 6.5.2008; kl. 10:00 og kl. 
11:30.  
Trinnsammensetningen var horisontaldelt; s-trinnet på første konserten og m-trinnet på den 
andre. I følge kulturkontakten var dette helt tilfeldig. Av praktiske grunner passet det best slik 
denne gangen. Skolen er relativt stor. Antall elever til stede på konsertene virker å overstige 
det anbefalte antallet på maks. 150. 
 
Spørreskjemaer 
Halmstad skole returnerte 7 spørreskjemaer: 
 
3 svarte at det tematiske innholdet var svært godt, 3 svarte at det var godt og 1 svarte at det 
var dårlig tilpasset s-trinnet. 
3 svarte at det tematiske innholdet var svært godt, 2 svarte at det var godt og 1 svarte at det 
var dårlig tilpasset m-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
2 svarte at det tematiske innholdet var svært god, 4 svarte at det var godt og 1 svarte at det var 
dårlig tilpasset hele barnetrinnet. 
3 svarte at det musikalske innholdet var svært godt, 3 svarte at det var godt og 1 svarte at det 
var dårlig tilpasset s-trinnet. 
3 svarte at det musikalske innholdet var svært godt, 2 svarte at det var godt, 1 svarte at det var 
dårlig tilpasset m-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
3 svarte at det musikalske innholdet var svært godt, 3 svarte at det var godt og 1 svarte at det 
var dårlig tilpasset hele barnetrinnet. 
5 svarte at formidlingen var svært godt og 2 svarte at den var godt tilpasset s-trinnet. 
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4 svarte at formidlingen var svært godt, 1 svarte at den var godt og 1 svarte at den var dårlig 
tilpasset m-trinnet mens 1 ikke svarte. 
3 svarte at formidlingen var svært godt, 2 svarte at den var godt og 1 svarte at den var dårlig 
tilpasset hele barnetrinnet, mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at forestillingen var svært godt tilpasset s-trinnet og 3 svarte at forestillingen var godt 
tilpasset s-trinnet. 
4 svarte at forestillingen var svært godt, 1 svarte at den var godt og 1 svarte at den var dårlig 
tilpasset m-trinnet mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at forestillingen var svært godt, 1 svarte at den var godt og 1 svarte at den var dårlig 
tilpasset hele barnetrinnet mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at innholdet var svært godt, 1 svarte at det var godt og 1 svarte at det var dårlig 
tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for alderstrinnet, mens 1 ikke svarte. 
2 svarte at det pedagogiske materiellet var svært godt, 2 svarte at det var godt og 2 svarte at 
det var svært dårlig tilpasset målgruppen, mens 1 ikke svarte. 
4 svarte at for- og etterarbeid var godt, 2 svarte at det var dårlig tilpasset målgruppen, mens 1 
ikke svarte. 
4 svarte at elevaktivitetene var svært godt, 2 svarte at de var godt og 2 svarte at de var dårlig 
tilpasset målgruppa. 
5 svarte at konserten var godt og 2 svarte at den var dårlig didaktisk tilrettelagt. 
3 svarte at konserten som helhet appellerte svært godt, 3 svarte at den appellerte godt og 1 
svarte at den appellerte dårlig til målgruppa. 
 
På spørsmål om relevante temaer å trekke inn i skolekonserter fikk jeg kun 2 like svar: 
”Alle” 
 
På spørsmålet om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen svarte 3 ja, 1 nei mens 
3 ikke svarte (hvorav 2 med spørsmålstegn). 
 
På grunn til grunnen til trinnsammensetning fikk jeg følgende 3 svar: 

1. ”Aldersgruppering og skoledagens inndeling” 
2. ”Antall elever per forestilling” 
3. ”Er greit å dele de største og de minste” 
 

 
På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling er viktigst for en vellykket 
konsert fikk jeg følgende 4 svar: 

1. ”At barna/elevene kan delta (klapp – sang – osv)” 
2. ”Kroppsspråk og humor. La barna delta i musikken. 
3. ”Fange elevenes oppmerksomhet – kroppsspråk/stemmebruk, at elevene blir 

medvirker, rekvisitter” 
4. ”De må kunne snakke med barn” 

 
På øvrige kommentarer fikk jeg kun ett svar: 
”En meget bra konsert med gode musikere.” 
 
 
Samtale med lærer på Halmstad skole 
 
1. Hva er ditt generelle inntrykk av skolekonserters adaptasjon/tilpasning til målgruppa opp 
gjennom årene? Hva der ditt inntrykk av tilpasningens utvikling? 
Noen konserter husker man bedre – kanskje de med elevdialog  
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Passer best med litt fart og deltakelse, noe m lokalene å gjøre, ikke stilfullt og høytidelig 
akkurat… 
Det var kanskje mer gjenkjennbar musikk før. Nå er det mer ukjent, mye etnisk. 
Informanten blander litt med DKS (har hatt 7 forestillinger hittil på vårsemesteret, inkl. DKS) 
RK står for mer schwung, mer profft musikalsk nivå 
Kan ikke si at hun har merket noen utvikling når det gjelder formidling (på de ti årene hun har 
vært med). Det går mer på individuelle utøvere og opplegg. I det store hele har de vært gode 
til å formidle til sin målgruppe. 
 
2. Hvordan var denne konsertens musikalske og tematiske innhold tilpasset målgruppen? 
Hvordan var formidlingen og forestillingen tilpasset målgruppen? 
(Informanten overvarte kun den 1. konserten, 1.-4. trinn)  
Oppstarten var litt vag – forsiktig start... 
- kanskje utøvernes måte å møte uro på? Ja, kanskje det… Det virket som om de klarte å lese 
ungene og plukket ut bevisst enkelte elever til å komme frem (strategi) kanskje for å bryte uro 
En veldig fri konsert, men musikerne klarte å styre publikum godt – hadde rammer, god evne 
til å holde / gripe publikum. Balanserte ting godt og skapte god kontakt. Bl.a. vha mye 
musikalsk humor, rytme er jo fengende, det var enkle midler som fenget. 
Generelt sliter skolene med mer og mer uro – som blir et ekstra stort problem i 
konsertsammenheng. Barna er overstimulerte og rastløse (av internett og alle inntrykk over 
alt) 
 
3. Fordeler / ulemper ved å dele opp i s- og m-trinn eller konserter for hele b-trinnet? 
Det har med antall å gjøre for oss. Ved å dele opp i s og m-trinn treffer det flere, nærhet og 
kommunikasjon – praktiske grunner. Kan bedre innfri elevenes forventninger. 
Men også fra utøverperspektiv (sammenlignes med læreren som står foran en stor, heterogen 
klasse) må det være bedre å dele, de tilpasser sin formidling til en gruppe m yngre barn og en 
gruppe med eldre barn. Får mer respons – dermed blir det bedre konserter.  
-Denne konserten var svært elevstyrt…hele opplegget bygget på elevdeltakelse og dermed 
tilpasningsbart i sin natur…Noen fordeler m hele barnetrinn? 
Ikke når vi er så mange. Som denne konserten har jo en intim karakter som blir borte når det 
er for mange elever og for stort sprik i alder / modenhet. 
Fungerte denne konserten for hele b-trinnet? 
Det gjorde den for så vidt, denne konserten fenget bredt og de klarte å holde elevenes 
oppmerksomhet/engasjement. 
Men generelt er det å foretrekke med oppdelte produksjoner – det er jo stor avstand mellom 1. 
og 7. trinn og noen vil oppleve mangel på identifikasjon. 
Det er jo unektelig en større utfordring også for utøverne å forholde seg til hele barnetrinnet. 
 
4. Tror dere at det er noen spesielle type konserter som egner seg for hele barnetrinnet? 
Noe som appellerer direkte – de må engasjeres, for eksempel med mye elevaktivitet. Men 
også ta hensyn til at ikke alle ønsker å komme frem foran gruppen. Her var det bra balanse, de 
klarte å lese barna 
- I grunn god barnefaglig innsikt? Psykologisk innsikt? 
Ja, det hadde de. Dette opplegget er jo veldig tilpasningsbar – skjer mye på elevenes 
premisser. Passer for så vidt i et litt røffere lokale som vi har. 
 
6. For- og etterarbeid godt tilpasset målgruppen? 
Jeg har ikke jobbet konkret med det, det gjør kontaktlærerne med sin respektive klasse. Men 
jeg tror dette forarbeidet var særdeles godt, både dette med tegningene, som var en viktig 
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konsertingrediens og at lærerne fikk seg en liten vekker med dette ”Hva er musikk og hva er 
ikke musikk”? 
Men generelt er pedagogisk materiell / for- og etterarbeid av vekslende kvalitet. 
 
7. Var en evt. elevaktivitet godt tilpasset alderstrinnet/målgruppa for konserten? 
Elevaktiviteten? Ja, den var godt tilpasset målgruppa. I stort sett alle deltok. 
Ikke noe etterarbeid, men vi pleier alltid å ta en runde med elevene etterpå… her kan de 
sikkert ha fått endret noe av sin forståelse av hva musikk faktisk kan være… 
 
9. Hva er viktigst? At valget av musikk/tema treffer/fenger elevene eller at de klarer å fenge 
vha sin formidlingsevne? 
Jeg tror formidlingen er viktigst og overstyrer innhold/tema. Vi hadde en blokkfløytemusikk-
konsert her som var veldig flinke utøvere, men som ikke klarte å formidle, og da hjelper det 
ikke med fin musikk… (igjen dette med deres lokale og evt. match/ikke match med type 
musikk/konsert). 
 
 
 
 
3. Klangbilde, Vang skole 
De siste konsertene jeg observerte med Klangbilde fant sted på Vang barneskole. 
Vang barneskole (tot. 213 elever), Rygge kommune, 7.5.2008  
Trinnsammensetningen var s-trinn på første konserten og m-trinnet på den andre. Vet ikke 
eksakt antall elever, men det var passe antall, ikke for mange. De hadde latt 
konsertdeltakelsen vært frivillig for 7. trinn (som hadde et annet undervisningstilbud som 
alternativ) fordi de av erfaring vet at 7. trinn kan være vanskelig å engasjere. 
 
 
Spørreskjemaer 
Vang skole returnerte 2 spørreskjemaer; den ene respondenten hadde svart for s-trinn mens 
den andre hadde svart for m-trinn med konsekvente kommentarer om at vedkommende ”ikke 
var på denne konserten”, mens ingen forholdt seg spørsmålet om hele barnetrinnet: 
 
1 svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset s-trinnet og 1 svarte ikke (kommentar: 
”var ikke der!”). 
1 svarte at det tematiske innholdet var godt tilpasset m-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
Ingen svarte på hvordan det tematiske innholdet var tilpasset hele barnetrinnet. 
1 svarte at det musikalske innholdet var svært godt tilpasset s-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
1 svarte at det musikalske innholdet var godt tilpasset m-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
Ingen svarte på hvordan det musikalske innholdet var tilpasset hele barnetrinnet. 
1 svarte at formidlingen var svært godt tilpasset s-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
1 svarte at formidlingen var godt tilpasset m-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
Ingen svarte på hvordan formidlingen var tilpasset hele barnetrinnet. 
1 svarte at forestillingen var svært godt tilpasset s-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
1 svarte at forestillingen var godt tilpasset m-trinnet, mens 1 ikke svarte. 
Ingen svarte på hvordan forestillingen var tilpasset hele barnetrinnet. 
2 svarte at innholdet var godt tilpasset i forhold til fagplanen i musikk for alderstrinnet. 
1 svarte at det pedagogiske materiellet var svært godt tilpasset målgruppen, mens 1 ikke 
svarte med kommentaren: ”Har ikke sett dette”. 
1 svarte at for- og etterarbeid var godt tilpasset målgruppen, mens 1 ikke svarte. 
2 svarte at elevaktivitetene var svært godt tilpasset målgruppa. 



 27 

2 svarte at konserten var godt didaktisk tilrettelagt. 
2 svarte at konserten som helhet appellerte svært godt til målgruppa. 
 
På spørsmål om relevante temaer å trekke inn i skolekonserter fikk jeg følgende svar: 

1. ”Først og fremst temaene under hovedområdet lytting.” 
2. ”Komposisjon, bevissthet rundt improvisasjon osv” 

 
På spørsmålet om skolen hadde innflytelse over trinnsammensetningen svarte 1 ja, mens 1 
svarte nei. 
 
På grunn til grunnen til trinnsammensetning fikk jeg følgende 1 svar: 
 
”Synes det er naturlig å dele i små- og stor skole,  
vi gjør det som tenker ikke så ”alternativt” på det.  
Lettest for musikerne…?” 

 
 
På spørsmålet om hvilke elementer ved utøvernes formidling er viktigst for en vellykket 
konsert fikk jeg 1 svar: 

1. ”Aktiv deltakelse – ingen krav til hva de skulle kunne.” 
2. ”Utøvernes evne til nonverbal kommunikasjon. Noen utøvere er fantastisk flinke til å 

ta forestillingene ”opp og ned” ved hjelp av variasjon i uttrykkene.” 
 
På øvrige kommentarer fikk jeg 1 svar: 
”En meget bra konsert med gode musikere.” 
 
 
Jeg fikk også en samtale med kulturkontakten på Vang skole, som er gjengitt her. 
 
Samtale med lærer på Vang skole 
(7. mai 2008) 
 
Kulturkontakten på skolen og underviser i kunst og håndverk. Har kun vært på skolen i 1 år. 
Før det vært lærer i Nordland (Lofoten). Opplevd noen skolekonserter før, men ikke så 
mange. Blander litt med DKS.  
 
1. Hva kjennetegner en godt tilpasset konsert, generelt? 
Elevdeltakelse er en fordel. Denne konserten, denne musikken (moderne samtidsmusikk, fri 
impro) hadde ikke fenget uten det. Da hadde elevene falt ut. 
 
Ungene vil jo gjerne forstå. Det må ikke bli så uklart og eksperimentelt at de bare blir 
forvirret. (ref. til en Snøhvit-forestilling som de hadde forventninger til, men som var 
eksperimentell til den grad at det gikk over hodet på barna).  
 
Barna lar seg fenge av teknisk briljans (sensasjonsfaktor) og det er spennende at de får møte 
nye ting, samtidig savner jeg litt de tradisjonelle konsertene med musikk de kan kjenne igjen. 
I Nordland opplevde vi en konsert med et balalajka-orkester og det var barn som spilte, noe 
som imponerte elevene. Viktig med begge deler, både noe nytt og utfordrende og noe 
gjenkjennelig. 
 
2a + b) Hvordan var konsertens musikalske og tematiske innhold tilpasset målgruppen? 
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Småskolen var veldig fornøyd, men særlig 7. klasse er vanskelig å treffe, de skal jo være 
”coole” og ikke vise følelser eller engasjement… 
Dette med å plukke ut elever som får komme frem på scenen engasjerer, holder dem litt i 
spenning. Det kan bli de som blir tatt ut neste gang! 
Denne gangen hadde vi sagt at det var valgfritt for 7. trinn å delta med fare for at de ville 
forstyrre… 
Det er også viktig at det ikke blir for mange, for stor gruppe, da mister man nærhet og det å se 
og bli sett… 
 
c) Var utøverne vellykket i tilpasningen av sin formidling? 
Det ble litt for lite henvist til bildene, som elevene hadde laget, i konserten 
Bra tilpasset – litt nonchalant – overraskende, slentrende, fritt og utforutsigbart… 
 
3. S + M-trinn  -  oppdeling eller sammen? Fordeler/ulemper? 
Ser egentlig bare fordeler ved å dele det opp… 
Det skal godt gjøres å treffe hele spekteret! 
Vi er nærmest fjernstyrt på å dele i S og M-trinn. 
Vi hadde jo hele barnetrinnet når de tegnet i morges… og det gikk jo utmerket… 
Men igjen, en fare for at 7. trinn faller utenfor og forstyrrer… 
 
4. Ser du at det er noen temaer eller type konserter som egner seg spesielt godt for konserter 
for hele barnetrinnet? 
Det er jo ikke for ingenting at vi deler dem opp. Det er jo stort sprik i alder og modningsnivå. 
Konserter for hele barnetrinnet. Er det pga økonomi? (jeg bekrefter) 
Det må jo lede til at noen av dem detter ut! 
Det skulle være konserter med mye humor og underholdning som kanskje kan fenge hele 
trinnet. 
 
6. Var et evt. pedagogisk materiell, anbefalte forslag til for- og etterarbeid godt tilpasset for 
konsertens målgruppe? 
Generelt krevende konserter når det gjelder forarbeid er vanskelig å få tid til i en travel 
skolehverdag (har også med tid på skoleåret å gjøre).  
Det var vanskelig med tegninger! Og krevende tema! Eg. lite tid til dette i en travel 
skolehverdag… men vi fikk en god diskusjon og utfordre oss (og læreren) på hva musikk kan 
være og evt. ikke kan være… 
Enkelte konserter/forestillinger ønsker jo overaske - som denne Kameleon-forestillingen - da 
er det ok ikke å ha gjort noe forarbeid, men ikke generelt. Det er jo viktig å forberede dem slik 
at de får mest utbytte og skaper motivasjon og forventninger. Men likevel er det viktig å få 
forberedt elevene skikkelig slik at de får mest mulig ut av konserten, skaper forventning og 
motivasjon. 
 
8. Relevante konserttemaer? Pedagogisk konsert eller ren opplevelseskonsert? 
Begge typer konsert er OK, de mer krevende og de rene opplevelseskonsertene med høy 
underholdningsfaktor. 
Bare de ikke trenger å lete etter svar – undring er fint 
Sammenlignbar situasjon, lærerrolle og utøvere/formidlere. 
 
10. Hadde skolen innflytelse over trinnsammensetning på konserten? Hvis ja, hva var 
grunnen til sammensetningen? 
Når det gjelder trinnsammensetning sier hun at de nærmest automatisk deler elevene i S og M. 
Av praktiske hensyn, men også de som lærere selv hadde syntes at det hadde vært vanskelig å 
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forholde seg til et sprik på 6 år. Da må man i tilfelle ha forberedt elevene på dette 
(fadderordning etc?) 
 
 
Supplerende telefonsamtale med Terje Isungset (ene halvparten av ISGLEM, Klangbilde, 
23.05.2008) 
 
Jeg forteller litt om bakgrunn for denne supplerende samtalen. Egentlig fokus er lærernes 
oppfatning, men synes undersøkelsen mangler en helhet, derfor også mer info fra 
utøver/formidlersiden. 
 
Anng. oppdeling i innhold, formidling og forestilling… 
TI: Litt irrelevant med en slik oppdeling – en uløselig helhet… 
Innhold for dem er å ta utgangspunkt i det som skjer i salen og å oppnå gjensidig tillit og 
dialog og legge premissene… Ikke planlagt (=improvisasjon i sin essens) 
 
Om formidling til målgruppen… 
TI: Tilpasningsbart konsept! Tilpasning i praksis! Konserten blir i stor grad preget av det 
aktuelle publikumet (stor grad av forankring, medbestemmelse, medskaping). Vi har jo en del 
sekvenser hvor vi spiller selv, men ca 50% av konserten er elevmedvirkning og elevene er 
også premissleverandører i form av tegningene som utøverne ”spiller på”. 
 
ISGLEM bruker sin erfaring for å kjenne av stemning og oppnå dialog. Dette er en krevende 
konsertform, men den eneste mulige for dem, de ønsker å utfordre seg selv, en de kan leve 
med og utvikle. Ingen konsert blir lik, ingen drepende rutine…Det er aldri uttenkt på forhånd. 
Den første gangen hadde de planlagt en del, men fant fort ut at det ikke var vellykket å binde 
seg til en plan, men bedre å kunne tilpasse seg til det som skjer der og da. 
Sammenligner deres muligheter med et språk, som de velger ord fra… 
 
Om oppdeling i s og m-trinn… 
TI: Ingen regler… vi har spilt for voksne og ungdomstrinn og hatt en fantastisk opplevelse. 
Du må ikke undervurdere publikumet! For eksempel u-trinnet blir ofte undervurdert, at de 
bare vil ha rockekonserter, men ikke alle liker jo fotball!  Her er jo RK viktig og kan ta frem 
mangfoldet (appellere til følelsesmessige uttrykk). De spilte en konsert for en ungdomsskole i 
Nordland, som var fantastisk og de hadde så savnet å få lov å tegne…(kjempefine tegninger!) 
 
Stor utfordring å ha hele barnetrinnet, oppdelt er best, mer ensartet målgruppe, 7. klassinger 
liker jo ikke det samme som 1. klassinger, de er liksom ferdige med den perioden… 
De største forstår og er mer mottagelige for snakking, det gjør jo ikke en 7-åring… 
 
Fordeler med hele barnetrinnet? 
TI: Ja, litt som korpsmiljøet, med faddere, de eldre lærer de yngre. Felleskapsfølelse for hele 
skolen, det kan bli et løft for de små og de kan får respekt fra de eldre. 
Kunstnerisk representerer det et større mangfold, men mer krevende å få med seg alle. 
Det er litt som lotto, langt ifra sikkert at de tenner på de samme tingene… 
 
Om for- og etterarbeid, elevaktivitet… 
TI: Forberedelse er egentlig uvesentlig for oss. Kan være negativt å bygge opp for mye 
forventninger (skuffelse), bedre med et åpent sinn… 
Hvis de deler b-trinnet i s og m kan de ofte la tegningene henge igjen til den andre konserten. 
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Budskap (didaktisk, holdninger etc)? 
TI: Vi er jo litt misjonærer, har tenkt igjennom hva slags holdninger vi ønsker å formidle – til 
musikk. 
Ønsker ikke å fremsette noen absolutter, få dem å undre og reflektere over hva musikk er og 
kan være… nå frem til publikum og berøre dem med musikk… de operere kanskje i 
grenseland for hva folk oppfatter som musikk, generelt… 
Viktig og er med på å sikre mangfold (RKs oppgave). 
 
Det kan slå begge veier... det er farlig å bli for pedagogisk, så uttenkt at kjernen forsvinner 
Det farligste er når skolene selv får velge (sånn som det er i DKS i mange fylker), da velger 
de først og fremst lett underholdning og mangfoldet blir mindre 
 
Et annet aspekt som betyr mye for kvaliteten er mengden elever ved hver forestilling. De 
ønsker seg aldri over 150 (helst ikke over 120) elever; jo færre elever desto større toleranse 
for sprik i alder/modenhetsnivå! 
 
Det koster også å spille for hele barnetrinnet og større grupper - apropos hvis nå RK ønsker å 
spare ved å lage produksjoner for hele barnetrinnet! Da må man sende ut flere musikere (4-5 
stk) og de må ha med dyrt forsterkerutstyr… 
 
Innhold eller formidling, hva er viktigst? 
TI: Du kan presentere hva som helst – det avhenger av presentasjonen (både innhold og 
formidling). Det må oppstå en dialog/kommunikasjon og det må gjøres med troverdighet 
Det er også forskjell på godt og dårlig innhold; man må kunne stå for valg av innhold, være 
ærlig og autentisk. Barn er de første som avslører uærlighet… 
Ergo; innhold og formidling er to sider ved samme sak (i en vellykket konsert!) og kan ikke 
skilles fra hverandre uten videre! 
 
 
 
Resultater/konklusjoner 
  
Evaluering av spørreskjema 
Det å konstruere et godt spørreskjema er jo en hel vitenskap! 
For å kunne få et resultat som er pålitelig (reliabilitet) må man ha et mye større 
respondentgrunnlag (representativitet) enn det jeg hadde i denne undersøkelsen. Mine data 
kan kun antyde en mulig trend sammenholdt med de kvalitative samtalene jeg hadde. 
Et annet sentralt begrep er validitet dvs hvorvidt spørsmålet virkelig måler det vi ønsker å 
måle. Og krever ikke minst god kompetanse i statistikk, noe jeg ikke har.  
 
”Som man spør får man svar… ” 
Dette er jo den klassiske fallgruven for spørreskjemaer. At respondentene forstår hva det blir 
spurt om er jo alfa og omega. Da gjelder det å holde det enkelt, men likevel ikke for kortfattet, 
slik at ikke tolkningsrommet blir for stort og at man ikke får frem nyansene. Når det gjelder 
mitt spørreskjema kan jeg ta selvkritikk på at spørsmålene ble for mange og vel lange og 
detaljerte. For mange og for lange spørsmål kan jo gå på bekostning av reliabiliteten, når 
respondentene av ren utmattelse svarer feil eller unnlater å svare. En del spørreskjemaer viste 
tegn på utmattelse etter 1. avd. med lavere svarprosent mot slutten av skjemaet. 
 
Samtalene med lærerne antydet at de opplevde det problematisk å vurdere innhold, formidling 
og forestilling separert (særlig å skille tematisk og musikalsk innhold) og i tillegg vurdere 
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disse tre elementenes tilpasning for s-, m- og hele barnetrinnet. Det er også sannsynlig at 
informantene som skulle fylle ut spørreskjemaet opplevde det samme problemet. Det er jo for 
så vidt en legitim reaksjon; disse elementene utgjør jo en helhet og påvirker hverandre 
gjensidig. Det kan derfor tenkes at svarene på disse spørsmålene ikke er helt reliable. Men på 
den andre siden kan det jo godt tenkes at informantene som fylte ut spørreskjemaet hadde mer 
tid til å reflektere, enn når de svare kjapt på et spørsmål i en intervjusituasjon.  
 
Alle begrep ble kortfattet forklart, slik at jeg i hvert fall prøvde å bedre validiteten, selv om 
det aldri kan bli snakk om noen helgardering; noe individuelt tolkningsrom vil det bestandig 
eksistere. 
 
Et annet problem som oppsto var en uklarhet hos informantene hvorvidt de skulle vurdere 
konsertens tilpasning for både s- og m-trinnet, selv om skolens konsert uttrykkelig var 
beregnet på bare ett av trinnene. Dette var problematisk særlig på skolene i Hordaland, som 
konsekvent kun svarte på tilpasning for det trinnet konserten var beregnet på. De unnlot altså 
å svare ang. det trinnet konserten ikke var beregnet på, istf å svare for eksempel at 
tilpasningen var dårlig. I Østfold fungerte dette noe bedre. Her hadde jeg lagt til et tredje 
trinnalternativ, ”hele barnetrinnet”, i tillegg til s- og m-trinnet. Et unntak i Østfold var den 
siste skolen, Vang skole, hvor de to informantene hadde svart for hvert sitt trinn. Dette pga at 
skolen hadde delt barnetrinnet horisontalt (s-trinnet på den første konserten og m-trinnet på 
den andre) selv om det sto i konsertinformasjonen at konserten var for hele barnetrinnet. 
Mange skoler foretrekker altså å dele opp i s- og m-trinn, selv om konserten er beregnet på 
hele b-trinnet. I analyseskjemaet har jeg heller ikke delt opp i s- og m-konserter, men kun delt 
opp Hordaland og Østfold, siden de spørreskjemaene avvek noe i forhold til hverandre. I 
analyseskjemaet har jeg prøvde å bøte på dette ved å markere hvorvidt tallene står for s- eller 
m-trinn. 
 
Også spørsmålene om trinnsammensetning virket å være litt brysomme. Særlig i Hordaland, 
hvor produksjonene var differensierte på i s- og m-trinn. Her var det mange av skolene som 
ikke svarte på dette spørsmålet, sannsynligvis fordi de ikke skjønte vitsen med dette. 
 
De fleste respondentene var enig i at det er formidlingselementet som er avgjørende! Dette 
spørsmålet fikk størst svarprosent av de frie spørsmålene. Innholdet; musikkstil og tema, kan 
være hva som helst, bare formidlingen er god. 
 
Evaluering av samtaler  
Mine intervjuer eller samtaler med lærerne var halvstrukturerte, dvs jeg hadde en 
intervjuguide som mal, men med rom for oppfølgingsspørsmål. Flesteparten av informantene 
var negative til opptak, hvorfor jeg måtte ta notater. Dette er krevende og det er svært 
vanskelig å klare å gjengi ordrett hva informanten sier. Jeg merket meg at det også i disse 
samtalene var vanskelig for informantene å diskriminere mellom nyansene i 
tilpasningsbegrepet og ofte svarte de på noe helt annet enn jeg spurte om. Mange av utøverne 
var heller ikke så reflekterte på stående fot i forhold til hva de konkret gjorde i sin tilpasning 
av for eksempel sin formidling til de forskjellige aldersgruppene. Noen (både blant utøverne 
og lærerne) hadde også selvmotsigende meninger, noe som gjør det vanskelig å tolke deres 
svar inn i en tydelig trend. 
 
Sammenligningsproblemer  
Selv om intensjonen om å sammenligne to fylker og produksjoner for forskjellige trinn var 
god, så skapte dette problemer når jeg skulle sammenligne resultatene. I Hordaland observerte 
jeg mange produksjoner på få skoler (1 produksjon pr. skole og t.o.m. 2 forskjellige 
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produksjoner på én og samme skole (Älvor, alvar & troll og Det var i 1905 på Undarheim 
skole)), mens jeg i Østfold observerte en og samme produksjon på mange skoler (1 
produksjon i 6 fst. på 3 fskj. skoler). I min analyse av dataene delte jeg opp Hordaland og 
Østfold pga ulikhet i spørreskjemaene. Men også innenfor Hordaland burde jeg ha delt opp i 
småskole- og mellomtrinnproduksjoner. Men siden mesteparten av respondentene konsekvent 
kun svarte på spørsmålene angående det trinnet konserten var beregnet på, blir dette på et vis 
likevel representative tall. Totalt innleverte skjemaer i Hordaland var 16 stk, og tilfeldigvis 
fordelte seg s- og m-trinnsproduksjoner 50%-50%. 
 
 
RK’s begrunnelse for sin modell 
Som tidligere nevnt er altså begrunnelsen for RK’s modell i hovedsak økonomisk. Mitt 
generelle inntrykk var at både lærerne og utøvere/produsent var skeptiske til en slik modell og 
en slik begrunnelse. Utøverne foretrakk altså å tilpasse sin konsert til et differensiert 
publikum, heller enn å forholde seg til et stort sprik i alder- og modenhetsnivå. Og lærerne så 
altså flest fordeler med å ha differensierte produksjoner for s- og m-trinnet. 
Terje Isungset i Klangbilde-produksjonen ga et interessant poeng i denne forbindelsen. Han 
påpekte at dette med å spille for større grupper også er kostbart siden man da må sende ut 
flere musikere (min. 4-5 stk) og de må ha med dyrt forsterkerutstyr. Kjell-Olav Heggstad 
pekte også på at det å dele opp tilpasningen for s og m-trinn ikke nødvendigvis trenger å bli 
dyrere… 
 
 
Hvordan modellen fungerer i skolen  
 
Lærernes meninger 
I mine samtaler med lærerne kom det frem at de er svært engasjerte og har mange meninger 
om tilpasning og formidling i skolekonserter. De fleste mente at utøverne har blitt vesentlig 
bedre på å tilpasse sin formidling til sin målgruppe de siste årene. Særlig til de yngste 
alderstrinnene. Det tekniske og musikalske nivået har bestandig vært godt, mente de fleste. 
 
Det virket imidlertid å være vanskelig å få de til å diskriminere mellom tilpasning av tematisk 
og musikalsk innhold, formidling og forestilling. Men de fleste var overbeviste om at 
formidlingen var det viktigste. Temaet og musikkinnholdet kunne være hva som helst, men 
formidlingen var det avgjørende elementet. Jeg spurte dem også om det kunne si hva ved 
formidlingen som var viktigst, og da nevnte mange elevdeltakelse, inviterende, inkluderende 
kroppsspråk, gester og mimikk, verbalt språk slik at barn forstår,  
 
Hvis de fikk velge mellom differensierte produksjoner for s- og m-trinnet og rene hele 
barnetrinnsproduksjoner ønsket en klar majoritet av lærerne differensierte produksjoner. Som 
grunn oppga de sprik i alders- og modenhetsnivå som kan føre til manglende nærhet og 
identifikasjon. Noen vil falle utenfor. Flere nevnte at nivået må ta utgangspunkt i de yngste 
elevene og føre til at de eldste faller utenfor, de vil da kjede seg og skape uro og forstyrrelse. 
Flere nevnte at 7. trinn er spesielt vanskelige. De føler mer tilhørighet med ungdomstrinnet. 7. 
trinnelevene begynner å oppføre seg som ungdomsskolelevene; de er hyperfølsomme for ting 
som er for barnslig. De er opptatt av å være ”coole”, ikke dumme seg ut foran medelever og 
blir dermed vanskelig å bevege. En skole hadde sågar latt skolekonserten være frivillig for 7. 
trinn. Lærerne så også dette fra utøvernes side at det må være en stor utfordring for dem å 
tilpasse sin formidling til et så stort sprik i alder og modenhet.  
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Jeg spurte også om de kunne se noen fordeler ved konserter for hele barnetrinnet og da var det 
noen som nevnte en fellesopplevelse og noe som knytter dem sammen på tvers av trinn. Men 
for at dette skulle bli vellykket, mente de at det måtte forberedes, for eksempel en slags 
fadderordning, hvor de eldste tar seg av de yngste elevene. 
 
Når det gjaldt andre elementer som bidrar til en vellykket konsert var det mange som nevnte 
antall elever, at det ikke måtte være for mange elever. Mange skolekonserter bruker ikke 
mikrofon eller forsterkede instrumenter og har en intim karakter og derfor er det avgjørende 
for elevenes opplevelse at det ikke blir for mange elever og at mange ikke ser eller hører alt. 
Men også konsertrommet (arenaen) og oppsettet/formasjonen, er et viktig element. På 
Undarheim var lokalet og oppsettet (formasjonen) dårlig. Et for dypt lokale med en dyp 
stolformasjon gjør det vanskelig for elevene bakerst å få med seg hva som skjer. Noen lærer 
nevnte også en uinspirerende aula, med lavt tak og kjedelige betongvegger, som hun mente 
kunne bidra negativt. 
 
Spørsmålet om hvorvidt noen konserttemaer kunne være mer relevant enn andre i forhold til 
fagplanen for alderstrinnet var det noen som mente at skolekonserter går utenfor dette med 
fagplaner, mens andre mente at alle temaer var mulig å integrere i konserter, men at dette 
krever forberedelse og samarbeid mellom skole, produsent og utøvere. 
 
Et annet element som mange nevnte for at en konsert skal bli vellykket er enkel, tydelig 
handling, men likevel en tett, effektiv dramaturgi, ”uten dødpunkter”, pga at dagens barn er 
rastløse og overstimulerte og har kort konsentrasjonsspenn. Noen mente at det var viktig med 
noe gjenkjennelig musikk kombinert med noe nytt og ukjent. Mens andre mente at det i de 
siste årene blitt mindre gjenkjennelig musikk i skolekonsertene og mer utenlandsk, etnisk 
musikk. 
 
Jeg spurte dem også om relevante konserttemaer og da var det mange som kom inn på dette 
med ”pedagogisk konsert” kontra ren ”musikkopplevelseskonsert”. De fleste mente at de ville 
ha begge deler. Mange ga uttrykk for at det var viktigst med den rene musikkopplevelsen, 
mens andre mente at pedagogiske konserter med et budskap og opplysning var viktig. Det er 
kanskje litt oppsiktsvekkende at pedagoger ikke ønsker pedagogiske konserter. Som grunn til 
dette oppga noen at de forbinder pedagogiske konserter med mye for- og etterarbeid og at de 
ikke har tid til dette i en travel skolehverdag, mens for andre var grunnen at de ikke får 
mulighet til å få levende musikkopplevelser ellers. Dette kan tyde på at disse lærerne ser på 
skolekonserten som et avbrekk i den ordinære undervisningen og ikke som en del av den. 
Noen mente at det var viktigst med musikkopplevelse og at elevene får smake litt på 
forskjellige genre og musikkstiler og at RK representerer en viktig motvekt til den 
kommersialiserte musikkulturen som barn er mest eksponerte for. 
 
Jeg spurte også lærerne om de kunne se for seg noen spesiell konserttype som kunne egne seg 
spesielt for hele barnetrinnet. Her var det mange som nevnte konserter med høy 
underholdningsfaktor, humor, stor elevdeltakelse. 
 
 
Utøvernes/produsentenes meninger 
Selv om hovedfokus for denne undersøkelsen har vært lærernes perspektiv (mottakerne) på 
tilpasningstemaet, har jeg for helhetens skyld følt behov for også å redegjøre for utøvernes 
(formidlerne) perspektiv. 
Jeg spør musiker/komponist Jostein Stalheim (i produksjonen Harding-Barokk) og 
produsenten Kjell Olav Heggstad om hvordan de har tilpasset konsertens innhold (tema og 



 34 

musikk) til målgruppen og Stalheim sier at tematikken kan være hva som helst bare 
formidlingen er tilpasset. Han nevner at tilpasningen må være enklere, færre elementer mindre 
snakk og større gester for de små, for mye abstrakt tenkning vet man av erfaring ikke går 
hjem hos små barn. Heggstad nevner også at de minste trenger mer allsidige virkemidler som 
appellerer til flere sanser og mer musikkdramatiske virkemidler og eventyrfortellergrepet. M-
trinnet tåler mer lytteforberedende snakk, er mer utholdne og det gjelder å finne en god 
balanse mellom det kjent og det ukjente. 
 
Stalheim synes det er mer tilfredsstillende å ha en differensiert produksjon for s og m-trinn. 
Det er mer tilfredsstillende å kunne henvende seg til alle å oppleve at man kommuniserer med 
alle.  
 
De ser ingen ulemper ved en differensiert produksjon. 
 
Når det gjelder pedagogisk materiell og elevaktivitet peker Stalheim og Heggstad på at det 
særlig er vanskelig å finne en elevaktivitet som er meningsfull for hele b-trinnet. 
Når det gjelder det å tilpasse sin konsert i forhold til fagplaner sier Stalheim at det blir litt 
tilfeldig i hvilken grad man treffer med hva de holder på med i de forskjellige fagene. 
 
Jeg spør også om hvilke element ved utøvernes formidling som er viktigst og begge nevner 
dette med autentisitet, barn er nådeløse på å avsløre falsk engasjement, og henvendelse, språk 
som barn forstår, inkluderende kroppsspråk, mimikk og gester. 
 
Når jeg spør om mulige konsekvenser av RK’s modell sier Heggstad at han ser en fare for et 
mindre mangfold i type konserter og at smalere (”pedagogiske”) produksjoner fases ut og 
konserter med høy underholdningsfaktor blir enerådende. 
 
Stalheim uttrykte skepsis til RK’s modell om produksjoner for hele barnetrinnet. Og stilte 
spørsmål ved RK’s legitimitet. RK skal jo tilpasse sine skolekonserter for barn og deres 
særlige forutsetninger. Han uttrykte også engstelse for at neste skritt er vel å ta med u-trinnet 
også…  Stalheim mente (på samme måte som lærerne) at det blir de eldste eller de yngste som 
vil falle utenfor. ”De eldste vil ikke bli behandlet som små barn…” I små bygdeskoler kan 
man imidlertid tenke seg å slå sammen s- og m-trinnet, i følge produsent Kjell Olav Heggstad. 
Der kan det ellers rett og slett bli for få publikummere. Men da har utøverne laget en spesiell 
variant for disse skolene. Men altså en generell modell med hele barnetrinnet er Heggstad 
imot. 
 
Duoen ISGLEM, Karl Seglem og Terje Isungset i produksjonen Klangbilde (for hele 
barnetrinnet) mente at selv om de hadde et svært elevstyrt konsertkonsept foretrakk de 
oppdelte konserter for s og m-trinnet. De bruker litt forskjellig formidlingsstil for de resp. 
trinnene. De kan være litt røffere med de eldre og må være litt forsiktigere med de yngste.  
De nevner at de bruker mindre verbalt språk nå enn før. Det forstyrrer ikke den musikalske 
strømmen og musikalsk kommunikasjon tar kortere tid å avkode enn verbalt språk. Dessuten 
slipper man problem med dialektforståelse. For ISGLEM er det viktig å etablere en trygg 
stemning, utvide oppfatningen om hva som kan være musikk, ingen prestasjonsfokus, 
ingenting kan bli feil. 
 
Deres konsept er egentlig tilpasningsbart for alle aldre, grenseløst. Isungset mente at 
ungdomstrinnet ofte blir undervurdert og man forutsetter at de bare vil ha rockekonserter, men 
alle liker jo ikke fotball! Her spiller RK en viktig rolle i å ta frem mangfoldet. Men de ser det 
jo som en stor utfordring å spille for hele barnetrinnet. Det synes det er best med en oppdeling 
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og forholde seg til en mer ensartet gruppe. De eldste er jo for eksempel mer mottagelige for 
mer snakking enn de yngste. 
 
Jeg spurte om de ser noen fordeler med konserter for hele barnetrinnet og Isungset ser en 
parallell til korpsmiljøet med faddere, de eldre lærer de yngre. Det kan fremme en 
fellesskapsfølelse og bli et løft for de små. Kunstnerisk representerer det et større mangfold, 
mer utfordrende å få med seg alle. 
 
Når det gjelder for- og etterarbeide sier Isungset at det er litt uvesentlig for dem. Det kan 
fungere like bra med et åpent sinn, uten for mange forventninger, mente han. 
 
Hva med budskap med konserten (didaktisk tilrettelagt)? Isungset bekrefter at de oppfatter seg 
som en slags misjonærer og de har tenkt igjennom hva slags holdninger de ønsker å formidle. 
De ønsker å få barna til å undre og reflektere over hva musikk er og kan være. Utfordre 
grenser. Være med på å sikre et mangfold, som jo er en viktig oppgave for RK. 
Men det kan også være farlig å bli for pedagogisk, mener Isungset. Det kan bli så uttenkt at 
kjernen forsvinner. Det farligste scenarioet han ser for seg er at skolene selv får velge. Da vil 
de først og fremst velge lett underholdning og mangfoldet blir mindre. 
 
Isungset fremhever også mengden elever betyr mye for kvaliteten på konsertopplevelsen. De 
ønsker seg aldri over 150 (helst ikke over 120) elever; jo færre elever desto større toleranse 
for sprik i alder/modenhetsnivå! 
 
Trinnsammensetning  
Turnéleggerne (klargjøringsskjema) har en nøkkelrolle i sammensetning av trinn i konserter 
for hele barnetrinnet. Av de uformelle samtalene jeg har hatt med turnéleggere så virker 
grunnen til sammensetningene å være utelukkende praktisk. På enkelte skoler i Østfold hadde 
Klangbilde-produksjonen svært uortodoks sammensetning av trinn (for eksempel 2., 3., og 7. 
trinn), men ved nærmere kontroll var det altså kun praktisk grunn til denne sammensetningen. 
Det viste seg også at utøverne var ukomfortable med en slik sammensetning. De foretrakk å 
ha s-trinnet og m-trinnet atskilt. Det kunne jo ha sett ut som at trinnsammensetningen hadde 
en tanke om for eksempel fadderskap, men dette var altså ikke tilfelle i Østfold. 
Jeg stilte dette spørsmålet til både Hordaland og Østfold, noe som virket å være forvirrende 
for Hordaland. Og det er jo unektelig mest relevant spørsmål for produksjoner rettet mot hele 
barnetrinnet. 
 
Fordeler og ulemper ved modellen 
En klar majoritet av både lærere og utøvere var enige om at det var en klar fordel å ha 
differensierte produksjoner for s- / m-trinnet. Jeg hadde ikke et konkret spørsmål om dette i 
spørreskjemaet, men derimot i de uformelle samtalene med lærere og utøvere. Indirekte så 
man imidlertid i spørreskjemaene at respondentene vurderte innhold, formidling og 
forestilling signifikant høyere for det trinnet konserten var beregnet på. Ved produksjonen for 
hele barnetrinnet fremkom ikke spesielt at konserten var best tilpasset hele barnetrinnet. 
Problemet med å kommunisere / formidle til en så sprikende gruppe når det gjelder alders- og 
modenhetsnivå ble nevnt som hovedgrunn. Utøverne opplevde det som atskillig mer 
tilfredsstillende å formidle til en relativt mer homogen gruppe elever. Flere lærere nevnte 
faren ved at enten de eldste eller de yngste faller utenfor. De vet jo selv som lærere/formidlere 
hvor vanskelig det er å holde interessen til en aldersmessig sprikende gruppe. Som tidligere 
nevnt, er særlig 7. trinn sett på som problematisk. I praksis holder mange skoler på en 
oppdeling i s- og m-trinn likevel, selv om det står i konsertinformasjonen at konserten er for 
hele barnetrinnet.  
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ISGLEMs Terje Isungset nevner dette med å tilpasse sin formidling i så måte at de kan være 
litt røffere med de eldre, mens samme væremåte vil skremme de yngste.  
 
Det stiller jo unektelig større krav på utøverne å klare å tilpasse sin formidling til hele 
barnetrinnet. Det er nærliggende å tenke seg at konsekvensen kan bli en nokså utvannet 
formidling, som skal tekkes ”alle” og dermed paradoksalt nok tekkes ingen! 
  
Mulige konsekvenser av modellen  
Jeg ba både lærere og utøvere/produsent om å skissere hvilke konsekvenser en ensidig satsing 
på konserter for hele barnetrinnet kan få, både mht til type konserter som tilbys og hvorvidt 
det vil få konsekvenser for kvalitet og mangfold. 
 
Basert på svarene fra lærere og utøvere/produsent kan det å kutte ut differensierte 
produksjoner få følgende konsekvenser: 
 

• Man mister en kompetanse i differensiert tilpasning 
• Konsertene mister mangfold og risikerer å bli ensartet og mindre relevante for en 

bestemt aldersgruppe 
• De smale, mer spesialiserte konsertene forsvinner til fordel for rene 

”opplevelseskonserter” (uten pedagogisk / didaktisk element) 
 
Rikskonsertenes skolekonsertordning har en hovedoppgave i å tilby tilpassede konserter for 
barn i forskjellige aldre og modenhetsnivå (på barns premisser). Hvis utviklingen går i retning 
av mindre grad av differensiert tilpasning, vil jo RK i følge min mening svikte en av sine 
hovedoppgaver og ikke lenger ivareta oppgaven å være et ressurs- og utviklingssenter for 
nettopp tilpasset musikkformidling.  
 
Flere utøvere og lærere uttrykte uro for denne utviklingen og så for seg at neste trinn blir å 
utvide målgruppen til hele barnetrinnet pluss u-trinnet og da blir jo ideen med tilpassede 
konserter i det nærmeste uten vits. 
 
Bekymringen for at mangfoldet i konsertformene kan bli redusert med den nåværende 
modellen er i følge min mening begrunnet. Det stiller i det nærmeste umenneskelige krav til 
musikernes evne til tilpasning av sin formidling hvis de skal klare å kommunisere like godt 
med en 6-åring som en 12-åring. Både lærere og utøvere i mitt materiale gir uttrykk for at det 
er svært vanskelig å finne en konsertform med et innhold som kan fenge barn med et spenn i 
alder på 6 år. Resultatet kan derfor bli en utvikling mot mer ensrettede konserter, som har høy 
”underholdningsfaktor” som produsent Kjell Olav Heggstad uttrykker det. 
 
Opp gjennom de 40 årene skolekonsertordningen har eksistert er det samlet stor kompetanse 
omkring tilpasning/tilrettelegging og formidling for forskjellige målgrupper hos 
Rikskonsertenes produsenter og utøvere. Dessverre ser det ut til at denne kunnskapen har blitt 
lite systematisert og formalisert og er ikke i stand til å fungere som buffer mot krav om 
effektivisering. Det ville jo være synd ikke å ivareta denne kompetansen og utvikle den 
videre. 
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