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Forord 
 

 

Utgangspunktet for denne oppgaven er kunstneres møter med elever i skolen, hvilken verdi 

har møtene og hva er elevenes opplevelse av skolekonsertene og av å få kunstopplevelser i 

skolehverdagen. Hvor aktiv er egentlig en konsertopplevelse?  

 

Til daglig er jeg tilknyttet Kulturmenyen i Oppland fylkeskommune. Kulturmenyen 

programmerer og produserer innhold til Den Kulturelle Skolesekken i skolene i Oppland 

fylke. I løpet av året sender Kulturmenyen i Oppland og rikskonsertsystemet ut en plass 

mellom 500 og 550 konserter til videregående skoler, grunnskolen og barnehager i Oppland. 

Det er mye, hver skole får to konserter i året. I tillegg sender Kulturmenyen i Oppland ut 

teater, utstillinger, dans forfatterbesøk, filmtilbud og ulike verksteder. Vi legger stor vekt på at 

det som sendes ut skal ha høy kunstnerisk kvalitet og at de kunstnerne vi benytter har høy 

formidlingskompetanse.  

 

Jeg ser at kulturtilbudet i skolene og barnehagene er positivt, at det skaper begeistring og at 

Rikskonsertenes (RK) skolekonserter tilbyr opplevelser og erfaringer som skoledagen ville 

vært fri for, eller i alle fall fattigere på, hvis ikke Kulturmenyen hadde levert disse tjenestene. 

Men etter som jeg har jobbet med dette noen år kommer likevel undringen om hvorfor vi gjør 

dette, hva tilbudet betyr for elevene som mottar det, om vi gjør de rette tingene, om vi stiller 

de rette spørsmålene? Vi bruker store ressurser på dette arbeidet og vi forvalter en tjeneste 

som berører mange barn og unge, og som et stort antall personer i kommunene og skolene 

bruker mye tid og krefter på. Og vi er en viktig arbeidsplass for musikere, de bruker også mye 

tid og sjel i å produsere og gjennomføre konsertene. 

 

I tillegg til sitt kunstneriske innhold, har skolekonsertene også en pedagogisk side. Gjennom 

konsertinformasjoner, med foreslåtte opplegg for pedagogiske opplegg, og ved å tilpasse 

konsertene til målgruppene og skoleplanverket prøver vi å sette konsertene inn i en 

pedagogisk kontekst i skolene. Dette arbeidet er ikke svært godt utviklet, men det oppleves 

heller ikke som om skolene jevnt over savner mer opplegg rundt de enkelte konsertene. 

Kanskje er det kodene på de enkelte skolene og engasjementet og fagkompetansen til den 

enkelte kontaktlærer som avgjør hvor vellykket konsertenes for- og etterarbeid blir. Kanskje 
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er det forholdet med musikere som kommer – rigger – spiller – drar; som 

”fremmedelementer” i skolemiljøene, som gjør at konsertene i noen tilfeller ikke får den 

”effekten” vi har forventet. Spesielt gjennom at skolekonsertene nå er en del av Den kulturelle 

skolesekken (DKS) er de pedagogiske kravene blitt tydelig gjennom at konsertene skal 

medvirke til å utvikle en helhet i skolen der kunstnerlige og kulturelle uttrykk skal innlemmes 

i realiseringen av skolen sine læringsmål. 

 

I sentrum for formidlingen som gjøres av alle som administrerer ordningene – produsenter, 

musikere og pedagoger – står elevene. Men først og fremst gjennom stedfortredere, voksne 

som skal tenke på barn og unges verdier og ønsker. Elevene selv kommer i kontakt med 

konserten først under den konkrete gjennomføringen av konsertene. I noen tilfeller som 

arrangører av konserten. Men elevene er altså ikke i bildet når det gjelder å velge ut konserter 

eller i å bestemme når konserten skal finne sted. De skal bare innfinne seg når konserten 

finner sted. Ofte med et minimum av forberedelse og til musikkformer som de ikke har vært i 

kontakt med tidligere. Hvordan opplever de dette? Og hvordan kan en slik formidling skape 

sammenheng mellom musikken og det som gir mening i elevenes eget liv?  

 

For meg er det disse spørsmålene som er viktigste motivasjon i forhold til oppgaven. Og jeg 

håper at oppgaven kan være et bidrag til den diskusjonen som foregår om kunstformidling til 

barn og unge i skolen. For mange er det en motsigelse med kunstformidling i skolen. 

Kunstnere og pedagoger har ulike samfunnsroller, som til dels er i konflikt med hverandre. 

Men nettopp denne ulikheten kan også oppfattes som skaper av en energi som kan være til det 

beste for elevenes utdanning og dannelse, at skolekonsertene ikke oppfattes som å komme 

utenfra, men er en ekstra kompetanse i skolen og som bidrar til å skape en helhet som er 

nødvendig i elevenes utvikling.  

 

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg blitt bevisst at det finnes mange oppfatninger om 

hva Den kulturelle skolesekken er og bør være. Skillelinjene går ikke mellom kulturarbeidere 

og kunstnere på den ene siden og skolefolk og pedagoger på den andre. For eksempel har mye 

av den pedagogiske litteraturen jeg har vært gjennom nettopp understreket det estetiske 

understreket (Dale, Small, Dewey). Musikere jeg har snakket med er svært opptatt av at de er 

på skolen og at konsertene må ta hensyn til dette. De har vært opptatt av at konsertene skal 

bety noe også for skolene. I arbeidet mitt i Kulturmenyen mottar vi også tilbud fra svært 

mange kunstnere og kulturarbeidere som vil inn i skolen, og det er ikke uvanlig at de har en 
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pedagogisk  målsetting med sine prosjekter. Det er mange lærere også opptatt av, men når jeg 

snakker med lærere om den kulturelle skolesekken er det nettopp det at kunstnerne 

representerer noe annet enn det de som lærere står for som er av verdi for dem. For noe lærere 

og kunstnere er det den pedagogiske tilrettelagte presentasjonen av et kunstnerisk innhold 

som er viktigst, for andre lærere og kunstnere er det selve møtet med et kunstnerisk innhold 

som er viktigst.  

 

TAKK 

Skolen er en travel arbeidsplass, både for elever og lærere, med mange forventninger 

oppgaver og med et stort omfattende ansvar. Jeg vil derfor takke alle de elevene, lærerne og 

rektorene på alle de 5 skolene jeg har besøkt i arbeidet med denne oppgaven. Deres bidrag er 

kjernen i denne oppgaven, og jeg er svært takknemlig for den tida dere satte av til meg. 

 

Takk også til Oppland fylkeskommune og til fagenhet Kultur og idrett. Dere har lagt godt til 

rette for at jeg kunne få til dette. Interesse for oppgaven har bidratt til at jeg ble ferdig, svært 

spennende faglige diskusjoner har gjort at jeg vet at virkeligheten er mer mangfoldig enn den 

virkeligheten jeg selv har konstruert. Det kan selvsagt være frustrerende, men jeg er veldig 

glad over å være del av dette kollegiet. 

 

Å være student ved Norges musikkhøgskole har vært en fornøyelse. Det har vært en 

priviligert situasjon å ha så lett tilgang på den kompetansen som dere innehar. Spesiell takk til 

professor Elef Nesheim som har vært veileder under dette arbeidet. Han har vært mer 

tålmodig enn jeg kunne forvente og har med sitt faglige overblikk hjulpet meg trinn for trinn i 

den prosessen det er å skrive en masteroppgave.  

 

Til slutt er det dere som jeg bor sammen med og som både har måttet leve med at jeg  – til 

tider – har vært mentalt fraværende og lagt beslag på mye bord, golv og hylleplass. En stor 

takk til dere 3. 
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Innledning og sammendrag 
 

Problemstillingen 
I over 40 år har Rikskonsertene turnert skoler over hele Norge med skolekonserter. I dag har 

alle kommuner som ønsker det mulighet til å abonnere på skolekonsertene. Konsertene 

produseres og programmeres i et samarbeid mellom Rikskonsertene og fylkeskommunene. 

Alle konsertene som er på veien er tilrettelagt for å formidles i skolen. Musikerne samarbeider 

med en produsent som er musikkfaglig utdannet og som også skal bidra til at presentasjonen 

og musikken som formidles i konsertene er tilrettelagt for sitt publikum. Som regel er 

konsertene enten produsert for å dekke hele barneskoletrinnet, altså et publikum mellom 6 og 

13 år, eller for ungdomsskolen 13 – 16 år. Resultatet er at hver skoleelev opplever 2 konserter 

i året med tilrettelagte konsertprogrammer gjennomført av profesjonelle musikere.  

 

Det er med andre ord en omfattende ordning som har utviklet seg. Men hvordan opplever 

elevene dette tilbudet og hvilken plass har konsertene i elevenes liv? I arbeidet med denne 

oppgaven har jeg konsentrert meg om konsertene i ungdomsskolen, og jeg har spurt 8 elever i 

9. klasse om hvordan de opplever konserten. Jeg har valgt tittelen ”Det magiske møtet? -  

Hvordan 8 ungdomsskoleelever opplever skolekonsertene ”. Hovedproblemstillingene er:  

• I hvor stor grad kan skolekonsertene gi ungdom estetiske opplevelser?  

• Hvordan oppleves det å måtte være publikummer og elev på en skolekonsert? 

Det er derfor ikke musikken i konserten som isolert kunstnerisk tekst som undersøkes i 

oppgaven, snarere elevenes forståelse av hvordan skolekonserten står seg som estetisk 

opplevelse. Og her er det skolekonserten som performativ kunstform og den helhetlige 

konteksten konserten står i som gis oppmerksomhet. Problemstillingen drøftes grundigere i 

kapittel 3 – metodekapittelet. 

 

 

Sammendrag av oppgaven 
I kapittel 1 – Om skolekonsertene, gir jeg et raskt overblikk over skolekonsertenes historie, 

primært Rikskonsertenes ordning. Men skolene som arena for musikkformidling var viktig for 

norsk musikkliv lenge før Rikskonsertene startet sin virksomhet. Musikk i Skolen og 

Musikkens venner og norske symfoniorkestre har også lang erfaring i dette arbeidet. Levende 
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musikk i skolen har vært et viktig samarbeid mellom kulturinstitusjoner og skoleverk lenge. 

Med Rikskonsertene kom ordningen inn i en fast ordning som i dag omfatter alle som ønsker 

ordningen.  

 

Skolekonsertene blir produsert i samarbeid mellom Rikskonsertene og fylkeskommunene. 

Samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale, som understreker musikalsk kvalitet, at 

konsertene er tilgjengelig for flest mulig, at konsertene skal fremme kunstnerisk utvikling og 

fornyelse og at tilskuddene skal målrettes med krav om best mulig ressursutnytting. Samtidig 

er konsertene en del av Den kulturelle skolesekken som understreker møtet mellom elever og 

profesjonelle kunstnere, at elevene skal bli kjent med en stor bredde av kulturuttrykk og at 

tilbudet skal medvirke til å realisere skolens læringsmål. Kapittel 1 drøfter skolekonsertenes 

plass i Den kulturelle skolesekken og av konsertenes plass i skolen.  

 

Kapittel 2 er teorikapittelet. Her tar jeg utgangspunkt i Erling Lars Dales beskrivelse av en 

skole med en forankring i et verdi- og kunnskapssyn basert på en pietistisk protestantisme, 

positivisme og med fokus på å utvikle nyttebaserte ferdigheter. Det har skapt en skole der det 

estetiske har lite rom. Videre i kapitlet forsøker jeg å definere et rom for skolekonsertene, 

basert på dannelsesteori og estetisk teori. Det er Wolfgang Klafkis kategoriale dannelse som 

tar utgangspunkt i dannelse som en aktiv relasjon mellom menneske og verden som er mitt 

utgangspunkt. Menneskets aktive forhold til det materiale, med musikken i skolekonserten er 

også en viktig del av John Deweys og Hans-Georg Gadamers estetiske tenking. Mennesket 

må ha et aktivt forhold til musikken for at musikken skal kunne ha estetisk verdi. I 

skolekonserten er det derfor viktig at det ikke er musikken som tekst som vektlegges, men 

hvordan konserten er en hendelse som er resultatet av mange menneskers innsats. Christopher 

Small er her en hovedkilde og hans fokus på konserten som ritual ligger i denne oppgaven til 

grunn for min forståelse av skolekonserten. Hva kunst handler om når vi snakker om 

formidling rettet mot barn og unge har Beth Juncker forsket på. Hun understreker bl.a. at 

barns oppgave er å kvalifisere nået og om to ulike paradigmer for formidling av kunst og 

kultur til barn.  

 

I kapittel 3 går jeg gjennom metoden jeg har brukt i arbeidet med oppgaven. Jeg har gjort 

bruk av det kvalitative forskningsintervjuet som det er beskrevet av Steinar Kvale. I dette 

kapitlet har jeg også en drøfting av problemstillingen i oppgaven, ettersom den er vesentlig 

for utforming av spørsmål og behandling av data og dermed for oppgavens validitet. Kapitlet 
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går også gjennom Börje Stålhammars beskrivelse av metoden Grounded theory som jeg har 

brukt som analyseverktøy i arbeidet. Stoffet har hatt en hermeneutisk bearbeidelse, både 

gjennom å forstå enkeltuttalelser i lys av helheten og omvendt og gjennom at teoritilfanget i 

oppgaven har blitt supplert på grunn av funn i gjennomgangen av intervjuene. I kapitlet ligger 

også en gjennomgang av hovedpunktene i intervjuguidene. Intervjuguidene ligger i sin helhet 

som vedlegg til oppgaven.  

 

Kapittel 4 gir en gjennomgang av intervjuene med elevene. Det er 8 intervjuer, fordelt på to 

skoler og etter to ulike konserter. Opplysningene blir her ordnet under fire kategorier som 

trådte fram under behandlingen av intervjuene: Elevenes forforståelse, Selve konserten, 

Publikum, Skolen som arrangør.  

 

I kapittel 5 trekker jeg konklusjoner basert på intervjuene. Gjennom analysen av intervjuene 

har jeg kommet til at elevenes opplevelse av skolekonsertene i hovedsak blir påvirket av 

følgende forhold: 

 

1. Elevene opplever mangel på sammenheng 

2. Skolen som ramme for konserten 

3. Publikumsrollen er annerledes 

4. Skolekonserten er en egen sjanger 

 

Oppgaven foreslår, i kapittel 6, noen problemstillinger for videre forskning. 

Problemstillingene har kommet fram gjennom arbeidet med materialet, men som det ligger 

utenfor rammene til denne oppgaven å drøfte.  
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1.Om skolekonsertene 
 

1.1 Rikskonsertenes skolekonsertordning 

Rikskonsertene feiret i 2008 at det var 40 år siden institusjonen startet opp med skolekonserter 

i Norge. Helt siden starten i 1968 har skolekonsertene vært et viktig arbeidsfelt for 

Rikskonsertenes virksomhet (Amundsen og Solbu 2006, s. 19). Skolekonsertene har i dag et 

stort omfang. Alle kommunene i Norge, med unntak av Os kommune i Hordaland er med i 

ordningen (St.prp. nr. 1 (2008-2009)) og har på landsbasis nå over 10 000 konserter årlig. 

(Emberland 2008, s. 20). 600 000 elever møter hvert år 2 konserter. En skolekonsert spilles 

normalt i skolens gymnastikksal. Som regel er konserter produsert enten for barneskolen (1.- 

7. klasse) eller for ungdomsskolen (8. – 10. klasse). 

(http://www.rikskonsertene.no/Skolekonserter/Om-skolekonsertordningen/). 

Rikskonsertene har samarbeidsavtaler med hver fylkeskommune som beskriver ordningen og 

som fordeler ansvar og arbeid mellom Rikskonsertene og fylkeskommunene. Både 

Rikskonsertene og fylkeskommunene produserer konserter til skolekonsertordningen. Hver 

fylkeskommune har en eller flere musikkprodusent med ansvar for å programmere et variert 

konserttilbud til skolene i fylket og har også ansvaret for at de enkeltproduksjonene, eller 

konsertene, som turnerer i fylket holder god kunstnerisk kvalitet, at de fungerer i forhold til 

målgruppene og at de bidrar til realiseringen av læringsmål i skolen.  

Skolekonsertene har et publikumsantall på over en million publikummere hvert år. For å si det 

på en annen måte: Det foregår årlig over en million tilrettelagte møter mellom enkeltelever og 

musikere gjennom skolekonsertene. Et hovedspørsmål er hvilken verdi disse møtene kan ha 

for elevene. Gjennom egen observasjon av skolekonserter, gjennom flere årsarbeid som 

produsent for skolekonserter, har jeg sett konserter som fungerer meget godt i en skole og 

som ikke fungerer overhodet i neste skole. Hvordan jobber skolene med å forberede elevene 

til konsertene, og i hvor stor grad er musikerne opptatt å lete etter elevenes utgangspunkt for å 

oppleve konserten – hva er det ved elevenes opplevelse av konsertene som kan gjøre 

konsertene verdifulle for deres liv?  
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1.2 Kort historikk 
Selv om Rikskonsertenes skolekonsertordning i dag oppfattes som en institusjon i skolen, har 

den bare en drøyt 40-årig historie. Norsk kulturråd ble etablert i 1965. Det første store 

arbeidet kulturrådet gikk i gang med var rikskonsertsaken. Dette var en sak som blant andre 

Musikkens Venners Landsforbund hadde arbeidet med i mange år. Kulturrådet satte ned 

Rikskonsertutvalget, det såkalte Bækkelundutvalget. Kort fortalt førte Bækkelundutvalgets 

utredningsarbeid til at Rikskonsertene startet opp i 1968, med en avdeling for offentlige 

kveldskonserter og en for skolekonserter. I tillegg ga Rikskonsertene tilskudd til lokale 

musikktiltak. De første 4 årene ble Rikskonsertene prosjektfinansiert gjennom Norsk 

Kulturfond og fra 1972 ble Rikskonsertene opprettet som permanent statsinstitusjon. Den 4. 

januar 1968 holdt Rikskonsertene sin første konsert. Og den første skolekonserten ble 

arrangert 23. september 1968 i Sandnes i Rogaland. (Amundsen og Solbu, 2006: 20). Årsaken 

til at konserten ble holdt i Rogaland var det aktive musikkpedagogiske miljøet og det 

kunstneriske miljøet som var der. Rogaland ungdomssymfoniorkester var kjernen i 

programmet for åpningskonserten, som også omfattet folkemusikeren Egil Storbekken og 

Ganddal pikekor (Fjeld 2007: 120-121). I løpet av 1968 ble det arrangert 165 skolekonserter i 

grunnskoler, gymnas, yrkesskoler og lærrerskoler (Amundsen og Solbu, 2006). 

Rikskonsertene hentet særlig erfaringer fra Sverige som hadde drevet med skolekonserter som 

viktig satsingsområde av de svenske Rikskonserter siden 1963 (Amundsen og Solbu, 2006: 

20) (Fjeld 2007: 122). Man kan derfor si at skolekonsertene, helt siden starten i 1968, har vært 

gjennomført i et nært samarbeid mellom kunstneriske og pedagogiske miljøer. 

 

Rikskonsertene bygde gradvis skolekonsertordningen ut til å omfatte alle fylker i løpet av 70 

– tallet. Områdene lengst vekk fra sentrene ble prioritert og Buskerud og Østfold ble del av 

ordningen i løpet av 80 – tallet, Akershus og Bergen på 90 – tallet. Ved etableringen av Den 

Kulturelle Skolesekken ble det i 2004 gitt et ekstra tilskudd til Rikskonsertene slik at alle 

kommuner som ønsker det kan få tilbud om skolekonserter. Det førte også til at Oslo som 

siste fylke ble med i ordningen i 2004. Rikskonserttilbudet er derfor nå etter 40 års drift et 

tilbud til alle kommunene som ønsker det. Fra 1978 har kommunene måttet betale en 

egenandel for hver elev. Modellen har siden starten vært at konsertene kommer til skolene og 

at den gjennomføres i løpet av en skoletime, med et anbefalt maksimum på antall 

publikummere på 150 for barneskolene og 200 for ungdomsskolene.  
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Et av problemene med ordningen var å skaffe musikere til alle konsertene. I løpet av 1970 – 

tallet tok derfor Rikskonsertene initiativet til opprettelse av regionmusikere i nye 

skolekonsertfylker. Dette var musikere i kombinerte utøver- og pedagogstillinger. Fra midten 

av 1980 tallet gjorde man regionmusikerordningen om til en distriktsmusikerordning med 

minst 50% utøverandel og hvor det ble gjennomført prøvespill for ansettelse. (Amundsen og 

Solbu, 2006: 22). En evaluering av de regionale musikerordningene viser at ”Samlet sett 

gjennomfører de regionale musikerne et betydelig antall konserter i løpet av et år, og spesielt 

skolekonsert-antallet er høyt” (Nesheim, 1996: 132) 

 

Fra 1990 inngikk Rikskonsertene samarbeid med fylkeskommunene om gjennomføringen av 

skolekonserter. Fylkene ble da forpliktet til å ansette musikkprodusenter. 

Konsertproduksjonskapasiteten ble da kraftig øket på landsbasis. Produsentene danner i dag et 

faglig nettverk som samarbeider om utvikling av produsentkompetanse og utvikling av 

skolekonsertene. (Amundsen og Solbu, 2006: 23)   

 

I 1997 opprettet Rikskonsertene et programevalueringsråd for skolekonsertene. Rådet består 

av produsenter, musikere og fra 2004 en representant fra skoleverket. Programrådet vurderer 

videoopptak av skolekonserter og anbefaler programmer til videre bruk i 

skolekonsertordningen. Like viktig er det å gi faglige råd og fomulere forslag til forbedringer 

av konserter. Både den musikalske kvaliteten og de ikke-musikalske sidene av konsertene 

vurderes av programrådet. Siden starten har rådet vurdert rundt 500 skolekonsertproduksjoner 

og under halvparten er anbefalt til videre bruk. Det er derfor en relativ streng vurdering av 

konsertene, men programrådet vurderes som viktig for utviklingen av kvalitetsmessig gode 

skolekonsertproduksjoner. (Thoreby, 2006: 40-ff) 

 

I 2006 ble det etablert et eget Ressurs og utviklingssenter ved Rikskonsertene. Dette senteret 

arbeider med å utvikle samarbeidet med fylkeskommunene. Blant annet for å møte de 

utfordringene som Den kulturelle skolesekken har git skolekonsertordningen. Ressurs og 

utviklingssenteret skal dessuten bidra til å motivere andre fagmiljøer, bl.a. høyskolene, til å 

utvikle kompetanse på formidling til barn og unge. Ressurs og utviklingssenteret signaliserer 

en endring fra et ensidig produksjonsfokus til et økt kompetansefokus hos Rikskonsertene, 

noe som er mulig fordi fylkeskommunene har opparbeidet en god produksjonskompetanse. 

(Solumsmoen 2009, s. 7) 
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1.3 Skolekonserter før Rikskonsertenes skolekonsertordning 
Når Rikskonsertene startet opp skolekonsertvirksomheten i 1968, var imidlertid ikke 

skolekonserter helt nytt. Musikkens Venner Landsforbund og Landslaget Musikk i Skolen 

hadde i en årrekke samarbeidet om skolekonserter i Oslo og ellers i landet før Rikskonsertene 

ble opprettet. I en artikkel om skolekonsertene, i Landslaget Musikk i Skolens kontaktorgan 

Musikk og Skole nr. 3 fra 1957, anbefaler Landslaget at konsertene legges til skolene i 

skoletiden. Skal konsertene legges utenfor skolen bør lærerne være med. Skolekonsertene var 

også tatt med i formålsparagrafen til Landslaget Musikk i skole. Videre sier artikkelen i 

Musikk og skole om erfaringene med konsertene :  

 

”Da det er praktisk talt umulig å sette sammen et konsertprogram som interesserer alle 

alderstrinn er det en stor fordel om det ungdommelige publikum rekrutteres innenfor 

avgrensede klasseområder, og programmet må selvsagt legges med henblikk på dette. 

Erfaringene viser at programmene vinner best gjenklang når de er sterkt variert.” 

(Musikk og skole, 1957: s.3).  

 

Slektskapet med dagens skolekonserter er klart, konserter som spilles på skolene med et 

program og en formidling som tar hensyn til elevenes alder. Slike erfaringer var en del av det 

grunnlaget som Musikkens Venners Landsforbund hadde med seg da de i begynnelsen av 

1960 – tallet fikk tilleggsbevilgninger for forsøksvirksomhet med rikskonsertvirksomhet. Det 

er interessant å se at det var et tett samarbeidet mellom musikkliv og skole om å utvikle 

skolekonserter allerede lenge før Rikskonsertenes ordning startet opp i 1968. At konsertene 

skulle utvikles i et nært samarbeid mellom skole og musikkliv har vært en premiss for 

Rikskonsertenes skolekonsertordning helt fra starten, og var på den måten en videreføring av 

de forsøkene som Musikk i skolen og Musikkens Venners Landsforbund hadde ryddet vei for 

gjennom sin forsøksvirksomhet.  

 

Skolekonsertene ble på denne tiden til ved at musikere på turne for Musikkens venners 

Landsforbund ble engasjert til konserter i skoletiden. Gjennom samarbeidet med Landslaget 

Musikk i skolen klarte man å holde honorarene på et nivå som var mulig for skolene å betale. 

Det ble lagt vekt på at konsertene ikke skulle være en isolert del av skolens arbeid. Det ble 

sett som en stor fordel at konsertene var forberedt av læreren på forhånd. ”Konserten bør 

nemlig i størst mulig utstrekning gli inn som et naturlig ledd i skolearbeidet.” (op.cit. s. 3) 
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Symfoniorkestrene i Norge har også hatt barn og unge som viktig målgruppe. Kåre Fasting 

skriver om Musikkselskapet Harmoniens skolekonserter: ”Allerede i Harmoniens første 

perioder var det tilløp til skolekonserter, ja, i 1910 ble det lovfestet at det skulle utstedes 

fribilletter til et par av de ”flittigste og sædeligste Elever” ved Katedralskolen og Realskolen. 

Og at det er et kjært og musikkoppdragende ledd i orkesterets arbeide forteller disse 

billedutsnittene fra skolekonserter i Konsertpaleet, 1965” (Bildetekst fra Fasting 1965: 296) 

Men skolekonserter på bredt grunnlag kom man først i gang med da Harmonien ble 

byorkester i 1919 etter initiativ fra den markante lederen av ”Harmonien” Harald Heide1 

(Gjesdal 1990; s. 70), og har siden inngått som et fast ledd i konsertvirksomheten.  I 1946 

planla Harmonien 20 skolekonserter (Meyer 1990 s.79). At skolekonserter var ønsket også ble 

understreket da musikerne i Harmonien fra 1954 ble lønnet etter statens lønnsregulativ. ”Da 

var betingelsen at Harmoniens forpliktelser overfor DNS og til å gi gratis skolekonserter ble 

opprettholdt”. (Fasting 1965: s. 305)  

 

Oslo filharmoniske orkester ble grunnlagt i 1919, og allerede i 1920 ble skolekonsertene 

startet opp. I Oslo filharmonien 1919 – 1994 skriver Mona Levin: ”Etter hvert ble konsertene 

en stor suksess, og allerede i januar 1921 var de besøkt av 30 000 Kristianiabarn. 

Skolekonsertene var en av betingelsene for orkesterets kommunetilskudd, og snart "kjøpte" 

også Bærum kommune en tilsvarende ordning.” (Levin 1995: s.30) Om den første av disse 

konsertene skriver Levin at programmet nok var noe ambisiøst, med det resultatet at: ”... de 

2800 unge og urutinerte konsertgjengerne i Calmeyergatens misjonshus ikke greide å holde 

seg i ro. Den gestikulerende Neumann2 fanget umiddelbart nysgjerrig oppmerksomhet, men 

etterhvert overtok hvisking, latter og samtale. "To slos med sine luver, en tredje laget mus av 

et lommetørkle, en del sov." Ved den første av disse konsertene, en meget urolig tilstelning, 

var aftenens eneste "treffer" Griegs "Trolldans" til de kjente ord "Hei og fy og til faen skinn". 

Den vakte enorm jubel og forlangtes da capo. Da capo ble gitt på følgende betingelse fra 

Neumann: "Å være råleg og hore på mosiken, ja..." (op.cit. s. 30) 

 

Fra Stavanger skriver Jan Alsvik at ”Symfoniorkesteret hadde konserter for skoleungdom som 

en viktig del av sin virksomhet.” (Alsvik 1988: 87) Dette var konserter som ble produsert med 

tanke på at ungdom var et publikum med egne preferanser. Vårsesongen 1968 startet 
                                                
1 Dirigent for Harmonien fra sesongen 1907-08 til 1946. I tillegg til Skolekonsertene tok han også initiativet til 
De Unges Konserter. 
2 Igniz Neumann polsk dirigert som delte kapellmesterstillingen fra 1919 med Johan Halvorsen og tyske Georg 
Schnèevoigt. 
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orkesteret med en ny type arrangementer: ”Pop-Opus”. Programmet omfattet ”lettere klassisk 

musikk med innledning orientering av kapellmester Bjørn Woll, underholdning og til slutt 

dans”. Disse arrangementene ble store suksesser og ”Musikkinteressert ungdom dannet 

fanklubb for symfoniorkesteret” (op.cit. s. 87). I 1971 holdt Stavanger symfoniorkester 28 

konserter for skoleungdom med til sammen 8500 tilhørere. Dette utgjorde 40% av orkesterets 

totale publikum. I den grad det var mulig ble konsertene arrangert på skolene. ”Det kom 

stadig flere unge på konserter – også på vanlige abonnementskonserter” (Alsvik 1988: 88). 

 

Elef Nesheim summerer i Symfoniorkesterutreningen (2001) opp den virksomheten 

orkestrene i dag rettet mot barn og unge. Alle de 7 orkestrene, som omfattes av utredningen, 

holder tilrettelagte konserter for barn og unge, deriblant også skolekonserter. For enkelte av 

orkestrene er omfanget også relativt omfattende.(Nesheim 2001: s. 29 - ff) Først og fremst 

oppfatter orkestrene skolekonsertene som musikkformidling til barn og unge og som 

oppsøkende konserter. Orkestrene oppsøker enten en målgruppe på skolen, eller den spesielle 

målgruppa er invitert til orkestrenes faste konsertlokaler. Orkestrene oppfatter konsertene for 

barn og unge viktige "- ikke minst fordi de kan bidra til en tiltrengt foryngelse av 

konsertpublikummet, og til å sikre det framtidige publikummet for orkestrene. (op.cit. 2001: s. 

131)  

 

Rikskonsertene har også konserter i sin skolekonsertordning der de frakter elever til større 

arenaer for å møte symfoniorkestre i dag. For eksempel har Trondheim symfoniorkester, fra 

høsten 2005 vært inkludert i Rikskonsertenes skolekonsertordning. Orkesteret har så langt 

spilt i Olavshallen for elever fra Trondheim og Nord-Trøndelag. 

(http://www.rikskonsertene.no/no/Skolekonserter/sortrondelag/Var-2008/TSO-og-Oystein-

Baadsvik/) 

 

1.4 Skolekonsertene i Den Kulturelle Skolesekken 
Den Kulturelle Skolesekken ble sakte satt i gang som en prøveordning i 2001, og er nå etablert 

som en fast ordning, finansiert av spillemidler. I løpet av 1990 – tallet ble det etablert flere 

formidlingsordninger i kommuner og fylkeskommuner i Norge. St.meld. nr. 61 (1991–1992) 

Kultur i tiden understreket behovet for at barn og unge i større grad må få oppleve 

profesjonell kunst og kultur og Handlingsplanen Broen og den blå hesten  la opp til et tettere 

samarbeid mellom skole og kunst – og kultursektor. (St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell 
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skulesekk for framtida: 9) Våren 2003 kom St.meld. nr. 38 (2002-2003) Den Kulturelle 

Skulesekken. Samtidig skjedde en gradvis opptrapping av de statlige budsjettrammene 

ordningen, fra 60 millioner i 2003 til et nivå på drøyt 160 millioner som har vært rammen 

siden 2005. Den Kulturelle Skolesekken ble evaluert i 2006, og i 2007 kom St.meld. nr. 8 

(2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida. Gjennom denne ble DKS en fast ordning som 

nå også omfatter tilbud til 180 000 elever i videregående skoler. Så langt har Rikskonsertene 

ikke hatt noe ansvar for konsertvirksomhet til videregående skoler, men i budsjettet for 2009 

er det bevilget ”11,1 mill. kroner til frigjøring av spillemidler til kulturell skolesekk i 

videregående skole” (St.prp. nr. 1 (2008-2009) Kultur- og kirkedepartementet: 15)  

 

Målene for den kulturelle skolesekken er slik formulert i Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008)  

Kulturell skulesekk for framtida:  

• å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod 

• å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende 

med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag 

• å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle 

uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål 

 

1.5 Samarbeidsavtalen mellom Rikskonsertene og 
fylkeskommunene   
Samarbeidsavtalen mellom Rikskonsertene og fylkeskommunene forankrer 

Skolekonsertordningen i overordnede kulturpolitiske målsettinger i Norge og i målene for 

"Den kulturelle skolesekken". De overordnede kulturpolitiske målsetningene som de er 

formulert på Kulturdepartementets hjemmesider er for musikk som følger.  

 

”Hovedmålene for bevilgningene til musikkformål er å gjøre musikk av høy 

kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig, fremme kunstnerisk utvikling og 

fornyelse, med forutsetning om at tilskuddsmottaker målretter virksomheten og 

utnytter ressursene best mulig.”  

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/tema/kultur/musikk.html?id=86988). 

 

Skolekonsertenes kulturpolitiske mål er altså at konsertene skal ha kunstnerisk kvalitet, at 

kunsten er tilgjengelig for et publikum og at konsertene ivaretar en kunstnerisk utvikling og 
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fornyelse. Skolekonsertvirksomheten skal målrette konsertproduksjonen og distribusjonen 

mot disse målene på en kostnadseffektiv måte. Konsertenes kunstneriske egenverdi er altså et 

viktig mål, samtidig som at konsertene skal nå flest mulig. Ettersom skolekonsertene fysisk 

når ut til alle elevene kan man kanskje si at spørsmålet om tilgjengelighet er ivaretatt, men det 

er bare en side av tilgjengeligheten. Elevene er tilgjengelige for konsertene, den andre siden 

av saken er om konsertene som kommer til skolen er tilgjengelige for elevene. Det forutsetter 

at de kunstnerisk kvalitetsfylte konsertene føles relevant for de elevene som mottar dem. Da 

kan konsertene regnes som tilgjengelige for elevene. Dette er en problemstilling som omfatter 

å forberede elevene til de konsertene som kommer til skolen, og som involverer både de som 

lager konsertene og informerer om den og skolene som tar imot konsertene.  

 

Det er ikke nødvendigvis noen stor motsetning mellom de kulturpolitiske målene og målene 

for Den Kulturelle Skolesekken. Det er imidlertid noen nyanser. I målene for en kulturelle 

skolesekken er ikke kvalitet understreket i målsettingene, men at tilbudet skal være 

profesjonelt. Fokuset dreies altså fra kunsten i seg selv over til at utøverne skal være 

profesjonelle. Å være musiker er ingen beskyttet tittel, hvem som helst kan ta seg betalt for 

kunsten/musikken de driver og dermed selv definere seg som profesjonell. Da vil de dekke 

målsettingene i DKS, men ikke nødvendigvis de kulturpolitiske målsetningene med 

skolekonserten. Motsatt kan det tenkes en kunstnerisk god konsertproduksjon som blir tilbudt 

av ikke profesjonelle utøvere, for eksempel innenfor folkemusikk der mange svært gode 

utøvere ikke er yrkesmusikere. En slik konsert vil da kunne være i konflikt med 

målsetningene for DKS, men – dersom den har høy kunstnerisk kvalitet – helt overens med de 

kulturpolitiske målene. Kvalitetsbegrepet er selvsagt ikke fraværende i meldingen om den 

kulturelle skolesekken, men er ikke inkludert på målnivå. 

 

Målsettingen om tilgang til kunstuttrykk av alle slag, understreker å gi kjennskap og forståelse 

for kunstuttrykkene. Det blir meningsløst å tolke ”kunstuttrykk av alle slag” helt bokstavelig. 

Det må derfor tolkes som en ambisjon om å presentere en bredde av musikkuttrykk og ikke la 

ordningen være forbeholdt noen få sjangre eller stilarter. I samarbeidsavtalene er det presisert 

at ”programtilbudet gjøres mangfoldig og gis stor variasjonsbredde mht utøvere, sjanger og 

programinnhold og -form, både på kort og lang sikt” (Samarbeidsavtalen mellom 

Rikskonsertene og fylkeskommunene). Gjennom 10 skoleår skal en skoleelev normalt ha 

opplevd 2 konserter pr. år dvs. 20 konserter. Det er innenfor denne rammen mangfoldet og 

variasjonsbredden kan finne sted. Skal målsettingen ha verdi, er det nødvendig å legge til rette 
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konsertene slik at elevene har en beredskap for å motta konsertene. Dette kan gjøres både 

gjennom hvordan hver enkelt konsert er forberedt for en aktuell målgruppe og ved å hjelpe 

skolene å forberede seg til konsertene gjennom et forarbeid og til å gi rom for refleksjon og 

diskusjon om konsertopplevelsene. De samtalene jeg har hatt med elever og lærere som del av 

denne oppgaven viser at skolene kan ha problemer med å finne tid til slikt arbeid. Kanskje ser 

noen skoler heller ikke ser verdien av en estetisk oppdragelse. Denne problemstillingen 

kommer jeg tilbake til i kapittel 2 i gjennomgangen av Erling Lars Dales beskrivelse av den 

tradisjonelle kunnskapsskolen uten estetisk oppdragelse. (Dale, 1990) 

 

Dale beskriver her en skole som ennå er preget av sine røtter i en pietistisk kristendom, med 

en nyttebasert estetikk og et positivistisk kunnskapssyn som har preget skolen og som ennå 

preger skolen. Det er ikke et problem at skolen bærer denne tradisjonen hevder Dale, men at 

dette kunnskapsbegrepet ”slår dype kulturelle røtter der møtet med kunstens skjønnhet er 

forvist og fortrengt” (Dale, 1990: 39) Her blir det tredje målet for Den Kulturelle Skolesekken 

interessant, nemlig ”å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og 

kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål”. I Stortingsmelding nr. 8 

understrekes det videre at ”Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skulesekken 

skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den generelle delen i 

læreplanverket og i dei ulike læreplanane.”.  Når dette målet har vært omstridt kan det være 

fordi at man ser muligheten for at kunstens egenverdi og opplevelsesdimensjon i 

skolekonsertene skal forvinne inn i et tradisjonelt kunnskapssyn som ikke tar hensyn til 

kunstens egenart men som har et mer instrumentelt syn på kunst. Gjennom boka Bruk 

konserten! – Samspill, opplevelse og læring forsøker Rikskonsertene å komme videre i denne 

diskusjonen gjennom å utvikle metoder for hvordan konsertene kan brukes i realiseringen av 

læringsmålene uten at man mister grep om at elevenes muligheter for kunstneriske 

opplevelsen skal være i sentrum for skolekonsertene (Nygård 2009: s. 7).  

 

Dersom målet om at skolekonsertene skal bidra til å realisere skolens læringsmål skal kunne 

gjennomføres er man avhengig av et godt samarbeid mellom fylkeskommunene og 

Rikskonsertene som programmerer og produserer konsertene på den ene siden og skoleverket, 

gjennom Utdanningsdirektoratet, skoleeiere og skolene på den andre siden. Om samarbeidet 

mellom kultursektoren og skolesektoren gir Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008) Kulturell 

skulesekk for framtida følgende presisering av mål og prinsipp:  
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”Samarbeid kultur–skule: Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt 

samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god 

forankring og tid til planlegging i skulen. Rollefordeling kultur–skule: 

Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette 

for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i Den kulturelle 

skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.” (Stortingsmelding nr. 8 (2007-

2008)  s.22) 

 

1.6 Skolens formål og planverk 
En ny formålsparagraf for opplæringa ble vedtatt i Stortinget 5. desember 2008. Paragrafen er 

ganske omfattende og sier noe om hva målet med opplæringen er, hvilke verdier den er bygd 

på, hvilke tradisjoner og kultur den skal bære videre, om respekt for individet og den enkeltes 

overbevisning, at opplæringen skal utvikle mestring og evne til aktiv ansvarlig deltakelse i 

samfunnet, basert på et etisk, miljøbevisst og demokratisk grunnlag. Skolen skal møte elevene 

med respekt og krav, og gi utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Det legges vekt på 

å gi historisk og kulturell innsikt, her er det den kristne og humanistiske arven, nasjonal 

kulturarv og en felles internasjonal kulturtradisjon som er betonet, og at opplæringen skal 

fremme demokrati, likestilling og en vitenskapelig tenkemåte. Undervisningen skal selvsagt 

gi kunnskap, men også dyktighet, holdninger, skaperglede, engasjement og skapertrang. 

Kritisk tenking skal også læres. 

 

Skolens læreplanverk består av en Generell del som skal utdype formålsparagrafen i 

opplæringsloven. Den generelle delen er et overordnet dokument som presenterer mål for 

opplæringen og beskriver det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for 

grunnopplæringen. I Prinsipper for opplæringen presiserer læreplanverket det ansvaret 

skoleeierne har. Prinsippene utdyper opplæringsloven og gjelder alle fag. Læreplaner for fag 

beskriver fagenes formål, hovedområder, kompetansemål og hvordan sluttevalueringen skal 

gjøres. Fag og timefordelingen er også del av skolens læreplanverk og gir en oversikt over 

timefordelingen (minstetimetall) i fagene for barnetrinnet og ungdomstrinnet.  

Læreplaner for fag sier hvordan fagene skal bidra til de definerte grunnleggende ferdighetene.  

 

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene for de enkelte fagene og skal 

bidra til utvikling av, og er en del av fagkompetansen. Det er definert følgende grunnleggende 
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ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne, å kunne bruke 

digitale verktøy. Dette relativt tekniske bildet av læring blir imidlertid utdypet i prinsippene 

for opplæringen; for hva skal man uttrykke muntlig og skriftlig, hva skal lese og hvilke 

problemer skal løses ved hjelp av regning og digitale verktøy? Prinsippene for opplæringen 

inneholder den såkalte Læringsplakaten som med henvisning til læreplanverkets generelle del 

og Opplæringslovens § 1-2 slår fast at skolen skal ” stimulere elevene og 

lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, 

sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse.”  

 

Verdien av sosial og kulturell kompetanse blir beskrevet noe bredere i prinsippene for 

opplæringen, og det legges vekt på et et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og 

respekteres, med rom for samarbeid, dialog og meningsbrytninger. Videre blir det vektlagt at 

opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i 

samfunns- og arbeidslivet og i fritiden. I forhold til kulturell kompetanse spesielt sier 

prinsippene for opplæringen:  

 

”For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt 

samfunn, skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike 

kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringen 

skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, 

respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både 

menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og 

nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom 

ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og 

spontanitet”. (Prinsippene for opplæringen2006: 3)  

 

Skolekonsertene, med presentasjon av levende musikk av høy kvalitet er en type aktivitet som 

supplerer de aktivitetene som skolen selv er innholdsansvarlig for. Det må kunne ses som en 

fordel at det finnes noen miljøer utenfor skolen som bidrar til realiseringen av dette prinsippet 

i opplæringen som nettopp vektlegger mangfoldet. Det åpner for en større variasjon, og 

dermed et bredere mangfold av kulturuttrykk inn i skolen. Samarbeidet mellom skolene og 

kultursektor må imidlertid være tett og rollefordelingen klar, noe som både 

samarbeidsavtalene om skolekonserter og målene for Den kulturelle skolesekken 

understreker. 
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I læreplanens genrelle del gis det en god åpning for vektlegging av kunstneriske og estetiske 

verdier i skolen. Selv om den generelle delen understreker det kunstnerisk-estetiskes 

egenverdi, sier den også at denne dimensjonen har stor instrumentell verdi. Det estetiske, 

enten det er snakk om kunnskap eller ferdigheter, er imidlertid ikke beskrevet som noe man 

enkelt tilegner seg. Tvert imot nevnes både slit og øvelse som viktig. Dette gjelder også evnen 

til å nærme seg kunstneriske uttrykk og finne mening i dem.  

 

”Elevene må utvikle gleden ved det vakre både i møte med kunstneriske uttrykk og 

ved å utforske og utfolde egne skapende krefter. Alle bør få sjansen til å erfare både 

det slit det kan koste og den fryd det kan vekke å gi følelser form, tanker uttrykk og 

kroppen anstrengelse. Det gir også teft for eget talent, der alle kan finne noe de kan 

mestre og overraske seg selv med. Øvelse av ferdigheter for både kunst og sport gir 

sans for disiplin, syn for eget verd og verdsetting av andres innsats. Mestring gjennom 

strev, øvelse av følsomhet og evnen til å uttrykke følelser, kan oppnås både i lek og 

virke, i glede og alvor. Samtidig gir fri fabulering og fantasi, undring og diktning 

åpninger for å skape livaktige, eventyrlige verdener østenfor sol og vestenfor måne - 

og ved det gjøres virkelighetens verden mer mangesidig og fantastisk for alle. Mer enn 

det: I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i 

anskuelser og få opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse 

oppfatninger og til brudd med gamle former. (Læreplanens generelle del s. 6-7) 

 

Skolekonsertene skal i følge målene til den kulturelle skolesekken: ” medverke til å utvikle ei 

heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine 

læringsmål” Å skulle se på skolekonsertens rolle i ” å utvikle ei heilskapleg innlemming av 

kunstnarlege og kulturelle uttrykk” kan ikke isoleres fra den sammenhengen konsertene 

kommer inni skolene på. En skolekonsert, og i det hele tatt et hvilket som helst eksternt 

kortvarig musikktilbud i skolen, vil i bare liten grad kunne bidra til elevenes egenaktivitet. I 

løpet av 10 års skolegang skal elevene ha 370 klokketimer musikk, eller i rundt 493 45-

minutters timer. I samme periode vil det foregå 20 opp til 45-minutter lange skolekonserter. 

”Musikk i skolen” mente i sin høringsuttalelse til evalueringen av Den kulturelle skolesekken 

(NIFU STEP – rapport nr 5 2006) at det burde være mer elevaktivitet i skolekonserttilbudet i 

den kulturelle skolesekken. Uttalelsen siterer fra evalueringen: ”Det må legges større vekt på 

elevenes egenaktivitet, slik at en gjennom denne pedagogiske merverdien kan styrke elevenes 
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læringsutbytte og i større grad nå skolens læringsmål. MiS vil framheve at DKS i større grad 

må preges av dialogisk formidling, ikke minst for å nå skolens læringsmål.” (MiS 2007: 2) 

Jeg argumenterer i den teoretiske delen av denne oppgaven, kap. 2, at konsertene må holde på 

sin kunstnerisk-estetiske opplevelses – rolle. Den ”heilskaplege innlemmingen” som målet for 

Den kulturelle skolesekken antyder, mener jeg blir best ivaretatt dersom skolekonsertene 

arbeider med å profilere en kunstnerisk kvalitet gjennom konsertene, som kan være gode 

eksempler, forbilder og en inspirasjon for den egenaktiviteten som kan finne sted i skolens 

undervisning, kulturskolenes virksomhet og ikke minst elevenes kunstneriske aktivitet på 

fritiden. Det kan fort føre til et mindre profilert og tydelig tilbud dersom skolekonsertene skal 

gjøre omtrent det samme som skolen, men på mye kortere tid. Skolekonsertene, som det 

øvrige innholdet i Den Kulturelle Skolesekken, er ikke universalverktøy som kan gjøre noe 

med alle uløste områder innenfor musikkundervisningen i skolen. Skolekonsertene er heller 

ikke begrenset til å forholde seg til skolens læringsmål innen musikk, men skal ideelt sett 

bidra til realiseringa av læringsmål i alle fag. Dette skal skolekonsertene gjøre både i samsvar 

med de målene som ligger i den kulturelle skolesekken og i henhold til de kulturpolitiske 

målene.  

 

1.7 Dialogisk og monologisk formidling 
Evalueringen av Den kulturelle skolesekken bruker mye plass på å etablere forskjellen i 

formidlingsformer, gjennom begrepskonstruksjonene monologisk og dialogisk formidling. Det 

er et skille jeg mener er problematisk.  Forskjellen mellom disse formidlingsformene er at den 

dialogbaserte gir elevene og lærerne mulighet til selv å delta i ulike prosesser som aktive 

deltakere. En typisk skolekonsert brukes som eksempel på en monologisk formidlingsform, 

”der elever er mottagere og kunstnerne er avsendere” (Borgen og Brandt 2006: 104). Et slikt 

skille forutsetter for det første at lytting, innlevelse, gjenkjenning, dekoding, refleksjon, det å 

forholde seg til andre mennesker i en konsertsituasjon, og at det å gi uttrykk for hvordan man 

opplever konserten ikke er aktiv deltakelse. For det andre regner man at det kun er selve 

tidsrommet konserten finner sted som er ”aktiviteten”. Og det er et konsertbegrep som baserer 

seg på en forståelse av skolekonserten – og for den saks skyld en teaterforestilling og en 

utstilling – som baserer seg på en lineær kommunikasjonsmodell der senderen eller musikeren 

i dette tilfellet, sender et budskap som mottakeren eller eleven skal motta. Musikeren har med 

andre ord et budskap som skal transporteres til eleven. Jostein Gripsrud kaller denne modellen 

”jernbanemodellen for kommunikasjon”, der man ser på budskapet som en pakke som sendes 
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og som skal komme uskadet og uforandret fram til mottakeren. (Gripsrud 2007: 109) 

Informasjonen i en konsert er selvsagt av en helt annen karakter. Under en konsert må man 

forholde seg aktivt til musikken og det andre som foregår på scene og sal, for å klare å skape 

mening ut av det som skjer. En konsert er en intim toveis samtale mellom utøvere og 

publikum, der man gjensidig påvirker hverandre. Et fjerde punkt er at todelingen mellom 

monologisk og dialogisk formidling ser bort fra at all formidling skjer i en sosial/rituell 

kontekst som krever deltakelse for at den skal ha verdi som sosial møteplass. En konsert 

forutsetter stor aktivitet og innlevelse fra alle som er involvert. En konsert må nødvendigvis 

være dialogisk av karakter. En slik karakter må selvsagt også dialogisk formidling ha, men 

dersom en dialogisk formidling ikke når fram til elevene, og elevene melder seg ut og  kun 

gjennomfører de aktivitetene man forventer på en mekanisk måte, for eksempel ved 

uengasjert, å slå pulsslag på en djembe, vil heller ikke dette være en formidling som når fra til 

elevene. Nok en gang blir det viktig å se på hvilke oppgaver skolekonsertenes totalt tjue 45-

minutters møter med elevene skal ha. Og hvilke oppgaver skolens musikkundervisning skal 

ha. Det er behov for langt bedre faglig nivå på musikkundervisningen på grunnskolene i 

Norge, og det er mitt inntrykk at mange har forventninger til at de musikerne som er ute i 

skolene skal kunne bidra til å rette på denne situasjonen. Det kan de helt sikkert bidra til, men 

i forhold til de målsetningene som skolekonsertene skal arbeide mot og i forhold til de 

ressursene som er stilt til rådighet må man finne fram til formidlingsformer som primært gir 

kunstneriske og estetiske opplevelser for elevene. Den formen denne formidlingen skal ha kan 

involvere elevene på mange måter og tidspunkter. Rikskonsertene har f.eks. gjennom 

utgivelsen Bruk konserten! – Samspill, opplevelse og læring og gjennom å satse på elever som 

arrangører gitt bidrag til å nyansere denne diskusjonen. 

 

1.8. Kvalitet 
En annen innfallsvinkel er å fokusere på hvilken kvalitet man vil at skolekonsertene skal ha. 

Her vil det Ønskekvist-modellen (Langstedt 2003) være et godt utgangspunkt. Denne 

modellen er utviklet av forskere ved Aarhus universitet for å kunne diskutere kunstnerisk 

kvalitet i performativ kunst. Dette er et kvalitetsbegrep som tar utgangspunkt i at musikk (og 

annen performativ kunst) forholder seg til et publikum og til en samtid. Kunsten er altså ikke 

betraktet som en isolert artefakt eller hendelse. Og det legges opp til at kvalitet ikke er et 

statisk fenomen, men noe som hele tiden er i endring og i utvikling. Og denne utviklingen er 

et samspill mellom en offentlighet, eller et publikum, skapende og utøvende kunstnere. 
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Ønskekvistmodellen legger opp til at diskusjoner rundt kunstnerisk kvalitet skal dreies om tre 

begreper – Kunnen, Villen og Skullen. Denne modellen presenteres videre i metodekapitlet. 

 

1.9 Konserten og publikum 
Skolekonsertene har ingen lang historie. Heller ikke konsertene som vi kjenner dem som den 

dominerende formidlingsform for musikk er svært ny. På 1600 – tallet hadde musikken først 

og fremst en representerende rolle. Enten musikken skulle bidra til gudstjenestens 

høytidsfølelse eller hoffets selskapelighet, eller musikken bidro ved ritualer og høytider. 

Komponister og musikere var som regel ansatt ved et hoff eller en kirke og laget satdig 

musikk til nye anledninger. Selv om musikken kunne ha høy kvalitet, snakker vi om 

funksjonell bruksmusikk. Med framveksten av en ny borgerlighet på 1700 tallet og gjennom 

utviklingen av markeder kom de første regelmessig offentlige konsertene. Dale nevner 

Frankfurt fra 1723, Hamburg i 1724, Strasbourg i 1730 og Lübeck fra 1730. Da ble musikken 

frigjort fra sin representative rolle, formålet med musikken blir musikken selv. Publikummet 

som da dannes har som formål å lytte til musikken. De samme utviklingstrekkene ser vi 

omtrent samtidig for de andre kunstformene (Dale 1990: 25). Det som da skjer er at musikken 

skilles fra sin tidligere rolle som del av et sosialt fellesskap. I konsertene blir musikken målet, 

og musikken som tekst blir gradvis mer dominerende.  

 

Publikumsbegrepet er konturløst og kan være vanskelig å undersøke. Likevel er det et etablert 

begrep det er vanskelig å komme utenom. Arild Danielsen har i en studie av kunst og 

kulturpublikum tatt en gjennomgang av hvordan publikumsbegrepet har vokst fram. Det 

engelske begrepet for publikum er audience som kan gi norske oversettelser som lyttere eller 

tilhørere. Ordet publikum utvider innholdet til også å omfatte seere og tilskuere. Begrepet 

kommer fra fra det romerske begrepet res publica som beskrev det som var felles for alle 

innbyggere å ha en mening om. Danielsen støtter seg til Habermas når han viser til publikum 

som et rom for meningsutveksling som er uavhengig av staten: Publikum som bærer av den 

offentlige mening. (Danielsen 2006, s. 12) Denne beskrivelsen av publikum omfatter likevel 

ikke alle sider ved vårt publikumsbegrep. Vi kan gi et publikum kvaliteter som et godt, dårlig, 

entusiastisk eller kritisk publikum. Opplevelsen av samvær med andre, tilhørighet og det å 

være del av en sosial kontekst er andre kvaliteter ved publikum som bidrar til å gi mening til 

de kunst- og kulturproduktene som blir formidlet. Publikum er også del av et svært segmentert 

”kunst- og kulturmarked”, der det å forholde seg til et konglomerat av markedssegmenter er 
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en del av publikums karakteristika. (Danielsen 2006, s. 14) Et skolekonsertpublikum skiller 

seg fra denne vanlige måten å oppfatte et publikum på. Man kan kjenne igjen den sosiale 

siden ved beskrivelsen av et publikum, men det er ingen valgt sosial situasjon. Et 

skolekonsertpublikum er nok en del av et marked, men kan ikke selv gjøre valg om innenfor 

dette markedet. Det problematiske med publikumsbegrepet i en skolesituasjon vil i større grad 

være å skille deltakerne i en skolekonsert fra deres rolle som elever. Spissformulert: Spilles 

konserten for elever eller for et publikum.  

 

1.10 Skolen er arrangør 
På samme måte som elevene må være publikum i en skolekonsert, må skolen være arrangør. 

Lars Kaijser beskriver det å arrangere konserter som noe som vanligvis er et selvpåtatt 

oppdrag, og arrangøren kan beskrives gjennom begrepene motiv, organisasjon og modus 

(Kaijser 2007: s. 21-22). Motiv handler om hvordan arrangeringen kom i gang og hvordan 

man ser på arrangørrollen i dag. Organisasjon handler om hvordan konsertene planlegges og 

gjennomføres, i hvor stor grad man er avhengig av enkeltpersoner. Begrepet modus omfatter 

den ”stämning som utmärkes arrangörens verksamheter.” Altså hvordan arrangørens bilde av 

seg selv påvirkes av de arrangementene de har hatt. (Op.cit. s. 22) Denne siden ved 

skolekonserten er interessant fordi det å være arrangør er en pålagt oppgave og som bare i 

beskjedent omfang har oppmerksomhet i skolen, bla. a. fordi det ikke er avsatt tilstrekkelig 

tidsressurs til arbeidet. Dette preger motivasjonen for å holde konsertene på skolen. Først og 

fremst er arrangørjobben en praktisk oppgave som handler om å gjøre et rom i stand til at 

konserten kan holdes. Musikerne jeg har snakket med opplyser at det varierer sterkt fra skole 

til skole hvor mye innsats som brukes for å motivere publikum, lærere og elever, til konserten 

gjennom forarbeid og informasjon. Forskjellen på å holde en konsert der arrangøren er 

motivert er merkbart forskjellig fra en skole der motivasjonen er lavere. De fleste skoler har 

organisert virksomheten gjennom en skolekontakt som er ansvarlig arrangør og en vaktmester 

som gjør det praktiske arbeidet. Dette varierer selvsagt skolene imellom, både fordi 

vaktmesterfunksjonene er lagt om i mange kommuner, slik at skolene ikke har samme tilgang 

på vaktmestertjenester som tidligere. Men også fordi kontaktlærerfunksjonen er uten ressurs 

ved mange skoler, og det er opp til kontaktlærerens vilje til å jobbe gratis om denne 

funksjonen skal fungere. Arrangørens modus, blir i slike tilfeller en nesten usynlig størrelse, 

ettersom det er så lite fokus på arrangørjobben i mange av skolene, men også fordi 

arrangørene normalt ikke kan velge hvilke konserter de skal arrangere. I noen fylker er det 
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gjort vellykkede forsøk med elevarrangering. Her står elevene selv for deler av 

arrangørjobben. Musikerne jeg har snakket med melder om at de merker en langt bedre 

konsertsituasjon i skoler der de benytter seg av elever som arrangør. 

(http://docs.rikskonsertene.no/eleversomarrangorer)  
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2. Teorikapittel 

 

I dette kapitlet vil jeg ta for meg det teoretiske grunnlaget jeg har valgt for oppgaven, eller 

snarere de brillene jeg har lest elevintervjuene med. Her diskuterer jeg skolen som institusjon 

og som arena for skolekonserter. Jeg tar utgangspunkt i Erling Lars Dales bok Kunnskapens 

tre og kunstens skjønnhet (1990) som diskuterer det estetiskes plass i norsk skole, videre ser 

jeg på hvordan man kan begrunne skolekonsertene ut fra danningsteoretiske perspektiver og 

estetisk tenking. Her henter jeg bidrag fra Wolfgang Klafkis artikkel om kategorial dannelse 

(1979) og Frede V. Nielsen Almen Musikdidaktik (1998).  Som utgangspunkt for en estetisk 

tenking bruker jeg tanker fra Gilles Deleuze, John Deweys og Beth Junckers forskning på det 

estetiskes betydning i barns kultur og hvordan det estetiske har vært styrt av ulike 

barnekulturelle paradigmer. Kapitlet avsluttes med å se konserten som en sosial hendelse og 

dens funksjon og betydning som ritual. Å se på konserten som en formidlingssituasjon, krever 

at man river seg løs fra et musikksyn som er rent teksbasert til et mer performativt syn. Her 

henter jeg synspunkter fra Christopher Small, Nicholas Cook og til slutt Hans-Georg 

Gadamers estetikk. 

 

2.1 Dagens skole med røtter i kunnskapsskolen 

Som vi så av målsettingene for skolekonsertene sier de kulturpolitiske målene og målene i 

Den kulturelle skolesekken at konsertene skal ha høy kunstnerisk kvalitet, formidlet av 

profesjonelle utøvere. At konsertene skal ha høy kunstnerisk kvalitet (jfr. Kap. 1.5) sier oss 

noe om at det er snakk og en formidling av estetiske verdier. Erling Lars Dale starter forordet 

til Kunnskapens tre og kunstens skjønnhet med å slå fast ”Det estetiske er marginalisert i 

norsk utdanning” (Dale 1990: 7). Han beskriver dagens skole som fremdeles preget av den 

tradisjonelle kunnskapsskolen uten estetisk oppdragelse, der en av utviklingslinjene er kirkens 

historiske innflytelse på skolen, spesielt den pietistisk asketiske protestantismen. En annen 

side ved skolens røtter er dominansen av det positivistiske kunnskapsbegrepet og til slutt 

innføring av ferdighetsbegrepet i skoleloven av 1889 (Dale 1990: 42). Disse linjene peker mot 

en skole preget av protestantismens og den naturvitenskaplige tenkingen, som har som mål å 
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forklare verden – noe som innebærer en avmystifisering av verden og til en skole som 

marginaliserer det estetiske.  

 

2.2 Protestantismens påvirkning 

Dale henviser til Max Weber når han skriver at det er gjennom innføringen av en asketisk og 

puritansk protestantisme at kunsten blir nedvurdert i samfunnet. Dette skjer samtidig som de 

magiske, ekstatiske og ritualistiske elementene i religionen nedvurderes. ”De pietistiske 

reformer avslutter en prosess som forkaster alle magiske midler til frelsen. Skolen blir en del 

av denne kulturhistoriske prosessen.” (Dale 1990: 15) Dale går ut fra at det opprinnelig var 

nært samband mellom kunst og religion. Han viser til en stor historisk skatt av religiøst 

inspirert kunst også fra ikke-vestlige kulturer. Bilder og tekster blir helliggjort og virker som 

avspeilinger av en overnaturlig verden. Kunsten har en funksjon, der Gud taler direkte til oss 

for eksempel gjennom totemdyret og kristne ikoner. Kunsten er en viktig formidler av religiøs 

kunnskap og en vei til nåden. Gjennom framveksten av en katolsk kirke vokser teologien fram 

som en intellektualisering av gudsdyrkelsen. Dermed svekkes den sanselige kanalen til 

religionen, selv om den katolske liturgi fungerer ”nettopp ved at språket er en del av det 

magiske” (Dale 1990:17). Den religiøse kunsten har derfor ikke et rent estetisk mål, men 

fungerer for eksempel som meditasjonsobjekter i ritualer, der overtoner av det overnaturlige 

og magiske er tydelige gjennom røkelseslukt, sang, musikk, bilder, skulpturer og 

sakramentsnåde. Gjennom sakramentsritualene kan presten ”karismatisk utdele soning, gi håp 

om nåde, visshet om tilgivelse. Katolisismen representerer en kirkelig sakramental frelse. Slik 

blir den katolske prest å forstå som en magiker” (op.cit. s.17) 

Ved innføringen av protestantismen tar vi enda et steg vekk fra den direkte opplevelsen av 

Gud gjennom det estetiske eller magiske. Det pietistiske idealet er den metodiske askesen, 

uten kontemplasjon. Gudstjenestene i protestantiske kirker har prekestolen i fokus, der presten 

underviser menigheten med tekstlesing, tekstforklaringer og formaninger. I disse ritualene 

vektlegges det belærende, de er uten de sanselige fornemmelsene og de kunstneriske 

elementene som vi finner i katolisismens ritualer, i protestantiske kirker appellerer prestene til 

forstanden. Presten er uten (magisk) makt til å gi frelse, men kan formane til et rent, asketisk, 

nøysomt liv som kan gi dem Guds nåde. Dette medfører en nedvurdering av det estetiske og 

kunstneriske, og nedtoningen av det estetiskes betydning påvirker kunstutviklingen også 



 29 

utenfor kirken. Dale siterer Weber som påpeker at Englands rolle i musikkhistorien styrtet 

”fra en tilsynelatende god musikalsk status (Englands rolle i musikkhistorien var ikke 

ubetydelig) til det absolutt intet,… etter puritanismens gjennombrudd” (Dale 1990: 19) Dette 

må forstås som en spissformulering, men overgangen fra katolisismen fører i England til en 

kraftig endring i synet på musikken. Fra nå blir musikken fullstendig underordnet ordet, med 

en beskjeden plass i liturgien. Korsangen og messesangen – den enstemmige, melodisk og 

rytmisk stiliserte salmesangen overtar. Tekstene får pedagogisk karakter. Viktig i denne 

sammenhengen er også at den svært betydningsfulle musikkopplæringen, som ble drevet 

gjennom klostrene, i 1547 ble oppløst av kongen og de 2374 små fond som finansierte 

undervisningen ble borte. (Anderson 1980: s. 10) Den protestantiske kirken har ikke behov for 

en kirke som appellerer til sansene, den trenger ikke å ”fremtrylle visjoner av en annen 

verden”. ”Kirkens arkitektur og utsmykning skal ikke fremtrylle visjoner av en annen verden. 

Alle reminisenser av det magiske eller av rituell frelsestildeling blir stengt ute.” Malerier blir i 

mange kirker uønsket og i store deler av Tyskland gikk det dramatisk tilbake med 

malerkunsten. (Dale 1990: 21) 

Det er denne kirken vår skolekultur springer ut av. Og den får en oppdragelsesfunksjon, der 

mennesket skal være bevisst sin egen livsførsel, der man skal holde styr på sine irrasjonelle 

drifter, og ha viljemessig kontroll over fysiske og sjelelige prosesser. Det er gjennom god 

livsførselen man kan oppnå frelse. Hardt, vedvarende kroppslig og åndelig arbeid er veien til 

nåden. Skolen blir preget av og representerer en slik verdslig askese. Men den religiøse askese 

som også inneholder ro, kontemplasjon og meditasjon, blir fordømt av den verdslige askese. 

Den representerer et spill av tid. Uvirksom kontemplasjon er verdiløs. I en slik kultur blir 

dermed all sansekultur avvist, og særlig kunst. ”Slik etableres og utvikles skolen i en kultur 

preget av å være en krysning av kloster, bedehus og fabrikk, et ledd i en displinert avvisning 

av å gi seg hen til sanselige stemninger og følelser, til skjønnhet og kunst.” (Dale 1990: 22)  

 

2.3 Kunnskapsskolen, ferdigheter og et positivistisk kunnskapssyn 

Gjennom folkeskoleloven i 1889 får skolen et ferdighetsbegrep der kunnskap blir synonymt 

med teoretisk kunnskap, og der ferdigheter blir likelydende med praktiske nyttige ferdigheter: 

Ferdighetsfagene blir uten estetisk dannelse. Tegneundervisningen skulle være til nytte for 

vordende håndverkere, kroppsøvingen blir viktig for skolens disiplinering, der oppstillinger, 
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marsjering og løping i takt, og linjegymnastikk dominerte. I håndarbeidet var det å lære seg 

opp til å kunne produsere nyttige produkter som blant annet strømper, forklær, votter, 

støvekluter og lommetørklær lagt vekt på. I sløyd skulle man trene ”elevene i 

enkeltelementene som det praktiske håndverket er sammensatt av, særlig med tanke på 

snekkerfaget. ” (Dale 1990: 45) Og i sangtimene er det nettopp trening til den unisone 

salmesangen og unison sang for fedrelandet som er hensikten med faget. Det er altså en 

oppdragelse som ikke tar hensyn til disse fagenes estetiske og kunstneriske kvaliteter.  

”… disse ferdighetsfagene er aldri blitt tatt alvorlig – verken da eller nå – som 

grunnlag for estetisk oppdragelse. De blir å forstå som ventiler, pauser, tillegg fjernt 

fra begreps- og erfaringsdannelse innen for eksempel kunst, fjernt fra det å forme 

estetisk sans.” (Dale 1990: 46) 

Skolen ble selvsagt også sterkt påvirket av utviklingen innen vitenskapene. Positivismen ble 

hovedpremissen for det moderne samfunns vitenskaps- og kunnskapssyn. Med inspirasjon fra 

Herbert Spencer og Auguste Comte utvikler det seg et kunnskapssyn som utvikler et 

naturvitenskapelig nyttesyn på oppdragelse: Det som ikke er nyttig blir forkastet. Dette 

positivistiske synet fikk støtte i næringslivet og den voksende industrien på siste del av 1800 – 

tallet, med vekt på nyttige kunnskaper og en allmenndannelse som er livsnær og 

samfunnstjenlig innenfor konturene av et positivistisk kunnskapssyn. I et slikt kunnskapssyn 

legger man vekt på det som kan iakttas på en eksperimentell måte, samtidig som mening blir 

”redusert til å søke etter lover forstått som vedvarende relasjoner mellom oppsamlede fakta. 

Kunstneriske og estetiske utsagn, f. eks. gjennom estetisk tenking og filosofi, blir i en slik 

kontekst sett på som ”metafysiske spekulasjoner uten kunnskapsgivende mening.” (Dale 

1990: s.51) 

Denne beskrivelsen av skolens sterke røtter i en protestantisk pietistisk kirke og i 

positivismens kunnskapsbegrep og ferdighetsforståelse, er selvsagt ikke en beskrivelse av 

dagens skole. Jeg tar likevel med meg poenget fra Dale at de reaksjonene som kom mot denne 

tradisjonelle kunnskapsskolen uten estetisk oppdragelse ikke har tatt hensyn til estetikkens 

potensielle betydning for menneskelig frigjøringutvikling og heller ikke kunstens kraft som 

”forsonende mellomledd mellom den forgjenglige virkelighet og tenkingens uendelige frihet 

til å utfolde sine ideer” (Dale 1990: 32-33). For selv om det lå en kime til kritikk av denne 

pedagogiske dominansen allerede fra nyhumanismen fikk den ikke gjennomslag (Dale 1990: 

37). Motsatsen til kunnskapsskolen ble snarere tydelig for eksempel i en kunstpedagogikk og 
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en selvutfoldelsespedagogikk der det ses bort fra vesentlige sider ved den tenkingen om en 

estetisk oppdragelse som nyhumanismene introduserte fra slutten av 1700 – tallet. I 

kunstpedagogikken dyrker man for eksempel premisset at barnet er gitt medfødte skapende 

evner, som skal kunne utfolde seg fritt og der pedagogene i så liten grad som mulig skal gripe 

formende inn (op.cit. s. 60). Forskjellen mellom en slik tenking på barnet som født kunstner 

eller geni er at nyhumanismens tenking legger opp et møte mellom barnet og kulturelle 

mønstre, forbilder som barnet kan spille opp mot og som utfordrer barnets evner, snarere enn 

å dyrke dem isolert fra den kulturen barnet er en del av. 

Dale snakker her om skolens røtter, og som fortsatt blir beskrevet som viktig i læreplanene. 

Men dagens læreplaner er selvsagt tilpasset vårt historiske ståsted, der begreper som 

omstilling, kunnskapsfornyelse, og spesialisering er sentrale i den generelle delen. Det 

estetiske nevnes bare to ganger i den generelle delen av læreplanene. Den beskriver det 

skapende menneskets kreative evner som å ”frambringe nye estetiske uttrykk”. Og den 

snakker om det integrerte mennesket der ”En tydelig hovedlinje i oppfostringen må være å 

forene økt viten, kyndighet og ferdighet med sosiale krav, etisk orienteringsevne og estetisk 

sans.” Så selv om de kulturelle røttene fra en pietistisk kristendom og fra et positivistisk 

vitenskapsideal og kunnskapssyn fortsatt er tydelige, så er det gitt god åpning for å arbeide 

med de estetiske verdiene og uttrykkene i skolen. Det er viktig å holde fram og arbeide for å 

realisere disse åpningene for de estetiske verdiene og fagene i skolen. I en situasjon der krav 

til høye faglige resultater, kanskje spesielt innenfor fag som har interesse for OECD 

(Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) gjennom PISA – undersøkelse, der 

15-åringers kompetanse innenfor matematikk, lesing og naturfag blir testet, er de estetiske 

fagene under press. Det er fortsatt et tradisjonelt kunnskapssyn som dominerer norsk 

skoledebatt. 

 

2.4 Kontinuerlige og diskontinuerlige læreprosesser 

Dale skiller mellom en kontinuerlig og en diskontinuerlig læringsprosess i skolen. Det er ikke 

snakk om motsetningen, men om to forskjellige prosesser som kompletterer hverandre. Frede 

V. Nielsen skriver at de kontinuerlige læringsprosessene i skolen, som musikkfaget er en del 

av, har som mål å bidra til å løse skolens overordnede og allmenne dannelsesoppgave. 

Dannelsesoppgavene er ikke statiske, men endrer seg over tid, undergitt bl.a. historiske og 
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sosiale forhold. På samme måte som musikken endrer seg. Dannelse er ikke en betegnelse på 

noe noen har og andre ikke har, men skal forstås som en prosess alle mennesker gjennomgår. 

”Alle mennesker dannes og danner sig gjennom udefra kommende påvirkninger og egen 

bearbeidelse heraf – gennem oppdragelse og erfaring” (Nielsen 1998: s. 53-54) I en 

kontinuerlig undervisning snakker vi om oppbygd progresjon, gradvis framgang og 

systematisert gjentakelse. Dette gjelder også de estetiske fagene i skolen. Det diskontinuerlige 

framstår som et brudd med hverdagsvanene. Dale henviser til eksistensfilosofen Otto 

Bollnows begrep eksistensielt møte for å beskrive et diskontinuerlig estetisk møte. Et 

eksistensielt møte oppleves som et varsel på noe helt nytt, ”Det river mennesket ut av et 

tilstivnet, konvensjonelt mønster – ofte i form av rystende, oppskakende og 

skjebnebestemmende fordringer om ansvar for eget liv” (Dale 1990 s. 86). Dette er 

opplevelser man ikke kan planlegge skal skje, i sin karakter er slike møter overraskende. Det 

er hendelser som i noen tilfeller kan være så sterke at de kan virke bestemmende på et livsløp.  

Det vil ikke være mulig å planlegge slike eksistensielle møter, men det vil være avgjørende at 

skolen og lærere har en holdning som aksepterer og orienterer seg mot slike møter. 

”Forbilledlig kan lærerne fremstille den undrende, mottakende holdningen som er en 

betingelse for at et møte kan inntre” (Dale 1990: s. 87) Med henvisning til musikkfilosofen 

Theodor W. Adorno, skriver Dale at den kontinuerlige undervisningen kan legges opp på en 

måte som kan gjøre eksistensielle møter mulig. Konsentrasjon, øving og imaginasjon setter 

Adorno fram som tre grunnelementer i en slik undervisning. I en slik sammenheng kan 

skolekonsertene ses på som et diskontinuerlig element i skolen, det vil fungere som et brudd i 

skolehverdagens rutiner. Så selv om eksistensielle møter ikke kan planlegges, er det 

avgjørende at skolen skiller mellom den kontinuerlige dannelsen og diskontinuerlige møter. 

Dale skriver:  

”Jeg tenker på et skille mellom undervisningens daglige struktur og forskjellige fest- 

og høytidsstunder. Forståelse av det diskontinuerlige møte innebærer blant annet at en 

er i stand til å skille mellom dramaundervisning og dramaet fremstilt i en 

teaterforestilling på skolen.” (Dale 1990: s.89)  

Å utnytte forholdet mellom musikkundervisningen som den kontinuerlige dannelsesprosessen 

og skolekonserten som muligheten for et diskontinuerlig møte, til beste for hverandre vil øke 

muligheten for elevenes forståelse for musikk, og av seg selv i relasjon til musikken. Da må 
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ikke diskusjonen om å forbedre den kontinuerlige musikkundervisningen i skolen medføre 

mindre fokus på skolekonsertenes mulige rolle som diskontinuerlige opplevelser.  

 

2.5 Skolekonserten som dannelsesfaktor 

Skolekonserten er en viktig ressurs i utvikling av estetisk kompetanse som del av skolens 

overordnede dannelsesoppdrag. Dannelse har en klang som noe elitisk, noe noen har og andre 

ikke har tilgang til. Men mange av dannelsesteoretikerne har hatt kritiske og samfunnskritiske 

utgangspunkt for sitt arbeid. (Klafki 1979: s. 168) Wolfgang Klafki har gjennomgått hvordan 

dannelsesbegrepet har utviklet seg siden Pestalozzi. (Myhre 1992: s. 250 – ff)  

Dannelsesteoriene lar seg dele inn i to hovedgrupper: Materiale dannelsesteorier og Formale 

dannelsesteorier. De materiale dannelseteoriene tar sitt utgangspunkt i det materiale aspektet, 

dvs. at dannelse betyr å ta opp i seg innhold. Her er kulturen i sentrum for dannelsen, vi skal 

ta opp i oss en kultur. Det er to grunnformer for material dannelse. Den objektivistiske 

dannelsen: ”Fra denne synsvinkelen står dannelse for den prosessen der kulturfenomener som 

moralske verdier, estetisk innhold, vitenskapelige erkjennelser og så videre i sin objektive 

beskaffenhet får tilgang til den menneskelige sjel.” (Klafki 1979: s. 172 – 173) Dette 

objektivistiske synet på materiell dannelse ble kritisert fordi det manglet et 

utvelgelseskriterium. Den andre materielle grunnformen, den klassiske dannelsen, legger vekt 

på at det kun er kulturfenomener med et ”innhold som makter å presentere visse menneskelige 

kvaliteter så overbevisende, rystende og ettertenksomt at det maner til etterfølgelse” (op.cit. 

s.175) som egner seg som materiale for dannelsen.  

Den andre gruppen er den formale dannelsen. Disse dannelsesteoriene tar utgangspunkt i 

barnet, eller eleven som skal oppdras. Her er det også to grunnformer: Den funksjonelle 

dannelse har som grunntese: Dannelse av barnets evner. Det er snakk om å forme, utvikle og 

modne barnets kroppslige, sjelelige og åndelige krefter. Vår estetiske sans ses her på som en 

muskel som skal trenes opp til å bli sterkere. Den andre formale grunnformen, den metodiske 

dannelsen retter blikket mot de prosessene den unge skaffer seg dannelse i.  

”Dannelse betyr her at man tilegner seg og behersker tenkemåter, følelseskategorier, 

og verdimålestokker, kort sagt de ”metodene” som det unge mennesket kan bruke for å 
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mestre den store mengden innhold når livssituasjonen krever det.” (Klafki 1979: s. 183 

– 184)  

Her skal man ikke utvikle krefter, men lære seg metoder, tilegne seg tenkemåter. Det er ikke 

rom her til å gå inn på disse teoriene, men de lever ennå i skolen, og påvirker hvordan 

skolekonsertene oppfattes, planlegges og gjennomføres. Ut fra et materialt synspunkt vil man 

ha vekt på hvilken musikk som fremføres, fra et formalt synspunkt vil det å trene elevene til 

konsertsituasjoner og til å lytte være viktig.  

Gjennom sin egen dannelsesteori: Kategorial dannelse, prøver Klafki å forene trekk fra den 

materiale og den formale dannelsen. Hans utgangspunkt er at dannelse alltid er en helhet. Det 

er et perspektiv han mener savnes i de eksisterende dannelsesteoriene. Man kan ikke skille 

mennesket fra den materien de skal oppdras i. Fra starten av må dannelsen betraktes som en 

helhet som utvikles gjennom en dialektisk tenkemåte. Den kategoriale dannelsesprosessen er 

dobbeltsidig:  

”Dannelse vil si at en fysisk og en åndelig virkelighet har åpnet seg for et menneske – 

dette er det objektive eller materielle aspektet. Men det betyr samtidig at dette 

mennesket har åpnet seg for denne sin virkelighet – her er det subjektive eller formale 

aspektet i ”funksjonell” så vel som i metodisk forstand.” (Klafki 1979: s. 192 – 193)  

Frede V. Nielsen trekker fram at et innhold i en kategorial danningsprosess på objektsiden av 

den dobbeltsidige åpningen, må være elementar dvs. de skal være grunnleggende, allmenn, og 

omfatte karakteristiske utsnitt av virkeligheten. Musikk, skriver Nielsen er i seg selv 

elementar fordi den uttrykker vesentlige dimensjoner i menneskets opplevde virkelighet, noe 

musikk i større grad enn annen musikk. På subjektsiden av den dobbelte åpningen trer eleven 

inn i en fundamental opplevelse. ”Det fundamentale betegner således noget viktig set i 

relation til subjektsiden i vekselsvirkningsforholdet objekt-subjekt. (Nielsen 1998: s. 81) 

Oppdagelsen av at musikk kan si deg noe som ellers kan være uforståelig om menneskets 

følelsesverden, og at du gjennom musikk kan uttrykke noe om deg selv, er eksempler Nielsen 

bruker på fundamentale forståelser vi kan få gjennom musikk. Men han inkluderer også andre 

forståelser som musikkopplevelser kan gi oss. Et tredje stikkord Nielsen trekker fram er det 

eksemplariske. Han framhever at det er viktig at det stoff og de problemstillinger man velger 

skal være aktuelt for eleven. Siktemålet er å nå fram til det som er allment og vesentlig, det 

motsatte av spesialisering. Skolekonsertene har i en kategorial dannelsesteoretisk 
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sammenheng verdi dersom ”… den har elementar, fundamental og eksemplarisk 

dannelsesverdi og derved bliver væsentlig for elevens kategoriale omverdens- og 

selvforståelse.” (Nielsen 1998: s. 100) Dersom skoleeleven som publikummer åpner seg mot 

innholdet i konserten, vil konserten åpne seg for eleven. Forholdet mellom konsertsituasjon 

og publikummer blir slik en dialektisk vekselvirkning mellom subjekt og objekt.  

 

2.6 Estetikk - Doing og undergoing – Spill, symbol og fest 

John Dewey har utviklet en estetisk tenking i Art as experience (1934), som tar utgangspunkt 

i sammenhengen det er mellom estetisk opplevelse og erfaring, og andre erfaringer som 

normalt ikke betegner som estetiske. Gjennom sansene deltar mennesket direkte i det som 

skjer rundt seg. Opplevelsen av den omkringliggende verden skjer gjennom de kvalitetene 

som opplevelsene gir oss. De konkrete opplevelsene som sansingen gir oss, er en motsetning 

verken til handling eller til intellektet. For både det motoriske, det viljestyrte, og intellektets 

kraft til å skape mening og til å kunne forholde seg fruktbart til virkeligheten, er med i den 

samme helhetlige prosessen. Sansing, følelse, kropp og intellekt er sammen, som et udelelig 

hele, i samspillet med omverden. Opplevelsen blir både resultatet, tegnet på og belønningen 

for denne helhetlige interaksjonen mellom organisme og omverdenen, og som gjør oss i stand 

til å kunne delta og kommunisere i samfunnet. (Dewey 1934: 22) For at sansingen skal være 

mer enn en registrering eller en gjenkjenning må mennesket sette sansingen inn i en historisk 

sammenheng. Fortida må kobles til nå-situasjonen for å utvide og gi dybde til nået, eller til 

den bevisste opplevelsen. En opplevelse må oppfattes som en helhet, noe substansielt som 

begynner og slutter på en måte som gir en tilfredsstillelse. ”Such an experience is a whole and 

carries with it its own individualization quality and self-sufficiency. It is an experience.”  En 

opplevelse som dette kan være liten eller stor eller bestå av flere enkeltelementer. Dewey 

bruker begrepet flow for å beskrive den sømløse strømmen av deler som utgjør opplevelsen. 

Denne flyten er fra noe – til noe, der en del glir inn i en annen og utgjør en helhet uten huller. 

Det kan være pauser og hvile, men de blir en del av den helhetlige opplevelsen som summerer 

opp og hindrer opplevelsen i å løse seg opp.  

En skolekonsert kan bestå av ulike deler, av musikkstykker, av gester, av presentasjoner, av 

sceniske eller dramatiske elementer som skal smeltes sammen til en helhet, men samtidig er 

det viktig at hver enkeltstående del har egen karakter og ikke forsvinner. En 
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konsertopplevelse skal derfor ha en helhet som karakteriserer den og som gjennomstrømmer 

hele opplevelsen. En slik kvalitet er verken følelsesmessig, praktisk eller intellektuell. Det er 

begreper som kan kobles til den gjennomløpende kvaliteten i ettertid, i diskursen om en 

opplevelse. I ettertid vil en estetisk opplevelse skille seg ut ved at det er selve opplevelsen 

som er målet. En konsert er et mål i seg selv. Selv om et grandiost avslutningsnummer kan 

avrunde konserten, vil ikke det nummeret i seg selv inneholder en fortettet ”konklusjon” av 

konserten. Et dikt kjennetegnes ikke ved en konklusjon, men ved at diktet er en helhet. En 

intellektuell prosess kan ha estetiske kvaliteter, men det er derimot selve konklusjonen, f. eks. 

en matematisk formel, som er målet ved prosessen. Et kroppslig arbeid kan ha estetiske 

kvaliteter, men prosessen vurderes etter resultatet av arbeidet. En estetisk prosess har selve 

opplevelsen av prosessen som mål. Som estetisk opplevelse ligger skolekonsertens mål i selve 

opplevelsen av skolekonserten.  

Selv om opplevelsen av skolekonserten krever innsats både fra sansene, følelsene, intellektet 

og kroppen må erfaringen av konserten oppfattes som estetisk. Slike erfaringen blir ofte 

referert til som ”store opplevelser”.  Noe som løfter oss ut av hverdagen. Men det krever at vi 

er aktive i prosessen. Det vil være vanskelig å si at en stein som ruller ned en fjellside har en 

opplevelse, selv om den starter en bevegelse, treffer på forskjellig type underlag, svever og 

ender opp med å ligge i ro. Vi opplever slike hendelser, da noe skjer rundt oss, men det skjer 

på utsiden av oss, uten at vi engasjerer oss i det som skjer. Slike opplevelser kaller Dewey for 

anestetic. I det å ha en estetisk opplevelse er det derfor ikke nok at det skjer noe, den krever 

også aktiv, oppmerksom deltakelse. Dewey skiller mellom det som skjer rundt oss som en 

energi eller motstand vi må forholde oss til (undergoing) og at vi må være aktiv i våre 

relasjoner til det som skjer (doing). Undergoing og doing blir to viktige siden ved en estetisk 

opplevelse. I et slikt perspektiv blir en skolekonsertopplevelse en estetisk opplevelse først når 

det vi gjennomlever blir møtt av publikum på en oppmerksom og aktiv måte. En konsert, som 

estetisk prosess, krever derfor like mye av en publikummer som av musikerne på scenen for at 

den skal kunne ha verdi for publikummeren. Dersom ”doing”-elementet er fraværende blir det 

en anestetisk situasjon. Det man skal gjennomleve må være av en slik karakter at man kan 

gjøre noe med det. Er det ikke motstand i det som skal gjennomleves, vil det kunne oppleves 

som i spennet mellom meningsløshet og mekanisk effektivitet eller rutine. For mye motstand 

kan gjøre en opplevelse intens, men man kan føle at man blir overkjørt dersom motstanden 

reduserer muligheten for å gjøre noe. Balansen mellom ”undergoing” og ”doing” blir derfor 

viktig også under en skolekonsert. Det handler om å ta hensyn til og respektere den 
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virkeligheten elevene befinner seg i, samtidig som man tilfører noe til opplevelsen som bidrar 

til å utfordre denne virkeligheten. (Dewey 1934: s. s.36 – ff.) 

Også Hans-Georg Gadamer ser på kunst som erfaring og som kommunikasjon. Gadamer 

bruker begrepene spill, symbol og fest (play, symbol and festival) for å gi en forståelse av 

kunst som omfatter både konvensjonell kunst og samtidskunst. Gadamer tar utgangspunkt i at 

verket møter et publikum; kunsten ses på som en erfaring snarere enn et objekt. 

 

Begrepet spill har mange konnotasjoner, lek, spill i ulike varanter innen kunst, idrett. 

Gadamer tenker på spill som en bevegelse uten mål. Det er mennesket i direkte samspill med 

kunsten og gir oss muligheten til ”å oppleve frihet, fascinasjon, glede, nytelse og 

selvforglemmelse.” (Bale 2009, s. 16) For å gi en slags begrepslig mening, krever det at 

lytteren eller publikum spiller med. Det fordrer også spillerne er fortrolig med reglene for 

spillet, at de har kunnskap om former og innhold og at de anstrenger seg for å anvende denne 

kunnskapen (op.cit s. 17) 

 

Symbolbegrepet er en beskrivelse av den ”merverdien som oppstår gjennom måten musikken 

mottas” (op.cit. s. 16) Det er en forskjell i om musikken kommer fra en cd-spiller i stua eller i 

et kjøpesenter, eller om du er på konsert på skolen på dagtid eller om du hører den samme 

musikken i en konsertsal på kveldstid. ”Gjennom det symbolske bidrar kunstverket til et 

potensielt fellesskap som innfris i det vi samles om kunstverket  som til fest” (op.cit. s.16) .  

 

Fest er derfor kunstens styrke til å bidra til fellesskap i sin mest fullendte form. Festbegrepet 

ligner på Smalls ritualbegrep (som behandles under punkt 2.9) med et tidsbegrep som er 

forskjellig fra klokketiden – som Gadamer bekriver som tom tid – der tida er noe som 

beregnes og går (over). I festen snakker vi om fylt tid, som er en ”subjektiv tidsopplevelse 

som erfares som rytme eller tonalitet.” Dersom man er til stede på en konsert der man ser på 

klokka og venter på at den snart skal bli ferdig, og hvor man stiller seg utenfor og ikke spiller 

med, der vil festen utebli og man går glipp av de symbolske verdiene konserten kunne hatt og 

man opplever konserten som tom tida. Man stiller seg på siden av kunsten og dermed kan 

ingen estetisk erfaring finne sted. En konsert der man åpner seg og lar seg begeistre av de 

symbolske kvalitetene til musikken, spiller med, og tar fellesskapet inn over seg gir en følelse 

av fylt tid.  
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2.7 Det makropolitiske behov vs. Det mikropolitiske begjær 

Skolekonsertene har både en kulturpolitisk og en skolepolitisk rolle å spille. Mange av 

samfunnets behov blir spilt inn i skolekonsertordningen, gjennom kulturpolitiske målsetninger 

og skolepolitiske mål. Men disse samfunnsmessige behovene er ikke det samme behovet eller 

begjæret en skoleelev har når han eller hun opplever en konsert på skolen. Disse nivåene har 

selvsagt påvirkning på hverandre. For å diskutere dette forholdet gjør vi bruk av den franske 

filosofen Gille Deleuzes begreper makropolitikk og mikropolitikk.  

Deleuze har med begrepene micropolitics og macropolitics definert to helt ulike måter å 

definere virkeligheten på. Man kan definere det makropolitiske ståstedet som virkeligheten 

sett ovenfra, det er virkeligheten malt med bred pensel. På det makropolitiske nivået snakker 

vi, i vår sammenheng, om begrepet skolekonsert og det kan vi gjøre uten å ha en spesiell 

konsert i tankene. Vi kan snakke om kunstneriske kvaliteter eller estetiske kvaliteter. Med en 

gang vi prøver å la noen opplevelser være representativt for et syn, eller en retning ligger den 

på et makropolitisk plan. På mikroplanet er det den enkelte konsert på den enkelte skole, det 

er den enkeltes opplevelse av konserten som beskrives. Her er det den faktiske opplevelsens 

iboende kvaliteter, og menneskets begjær det er snakk om. (Houle, 2005: 88-ff) 

Makroperspektivet er et sammensatt eller molart plan, bestående av rigide ”segments that are 

determinate as to their substance, form and relations” (Houle, 2005: 93). Her handler det om 

store sammensatte segmenter som for eksempel skolepolitikken, skolen, skolefagene, 

kulturpolitikken, kulturlivet, musikkhistoriens organisering av musikken, institusjonene, 

skolekonsertene, eller store begreper som det kunstneriske, eller det estetiske. Å se 

skolekonsertene i et makropolitisk perspektiv er selvsagt verdifullt, men er forhåndsdefinert 

med en bestemt hensikt, form og etter hvilke relasjoner den er bestemt på å skape. Den 

enkelte skolekonsert er i dette perspektivet ikke vesentlig, den kan byttes ut med en annen 

konsert uten at det vil forringe skolekonsertene som sådan. Kvantitet er et viktig element her. 

På Rikskonsertenes skolekonsertsider leser vi: 

”600 000 barn får to årlige besøk av profesjonelle musikere på sine skoler. Den 

enkelte skole står som arrangør av skolekonsertene. Hvert år gjennomfører ca 800 

musikere 10 000 skolekonserter i Norge.”  

(http://www.rikskonsertene.no/Skolekonserter/Om-skolekonsertordningen/) 
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Dette er viktige størrelser på et makropolitisk plan. Det representerer en viss betydning og en 

viss kulturpolitisk makt å nå ut til 600 000 barn hvert halvår. Men det er ikke bare slike 

statistiske størrelser som er viktig. Også aggregerte kvalitetskrav som vi finner dem i målene 

for Den kulturelle skolesekken og i samarbeidsavtalen mellom Rikskonsertene og 

fylkeskommunene ligger på det makropolitiske planet. Eksempler på slike kvalitetskrav kan 

være at skolekonsertene skal forankres i kulturpolitiske og utdanningspolitiske målsettinger i 

Norge, at tilbudet skal være likeverdig for alle barn, at konsertene organiseres i effektive 

turneer, at det skal være en variasjonsbredde med hensyn til utøvere sjangere, at det skal være 

nyskaping og utvikling osv. Alt dette er behov makronivået har for skolekonsertene. Kravene 

og behovene som ligger på det makropolitiske eller molare planet er under stadig forhandling, 

ulike interesser ønsker å ha innflytelse for hvordan denne ordningen fungerer. NIFU-Step – 

evalueringen av Den Kulturelle Skolesekken viser til et slikt makropolitisk spenningsfelt 

mellom Kultur og Skole:  

”Gjennom evalueringen registrerer vi at spenningene mellom kultur- og skolesektoren 

vedvarer og vedlikeholdes. Mens sekretariatet arbeider for å trekke Den Kulturelle 

Skolesekken mot en ren kunst- og kulturpolitisk ordning for visning av profesjonell 

kunst i skolen, arbeider Utdanningsdirektoratet for at ordningen skal være en kultur- 

og skolepolitisk ordning realisert i samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.” 

(Borgen og Brandt, 2006: 20)  

Denne setningen er interessant fordi den viser til et konfliktområde der man setter sektorene 

opp mot hverandre tegner et bilde av et sekretariat som kun ønsker å bruke arbeidet med DKS 

som en ren kanal inn i skolene for visning av kunst og kultur, tilsynelatende uten å ville 

samarbeide med skolene, mens Utdanningsdirektoratet er ute etter samarbeid og å se 

sammenheng mellom skole og kultur. Dette kan være et godt bilde på aktører og kamper på 

det makropolitiske planet. Ordvalget i sitatet viser også at NIFU STEPS evaluering er del av 

dette makropolitiske spillet. Det er utdanningsdirektoratet som vil samarbeide, mens 

sekretariatet er opptatt av å rense ordningen så den kun er en kunst og kulturordning. Skolen 

som institusjon er et annet makropolitisk system som består av skolens historie, læreplaner, 

lovgiving, pedagogiske tradisjoner, en rollefordeling mellom elever, lærere, foreldre og ikke 

minst skolens relative posisjon i forhold til samfunnet rundt. De kampene som utkjempes på 

det makropolitiske planet har selvsagt påvirkning på det mikropolitiske.  
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Mikroperspektivet er et molekulært plan som tar utgangspunkt i de faktiske begivenhetenes 

sprengkraft. Det er mennesker i direkte sansbar relasjon til hverandre og verden. Mikroplanet 

handler for eksempel om det enkelte menneskets relasjoner i en konkret skolekonsertsituasjon 

her og nå. Det er situasjoner som har en iboende mening og som ikke kan byttes ut. I dette 

perspektivet er ”den ene tonen” eller ”det spesielle hoftevrikket” som treffer eleven og som 

løfter eleven ut av gymsalen for et lite sekund eller så, viktigere enn hele 

skolekonsertordningen som forsyner 600 000 elever med 10 000 konserter i løpet av hvert 

skoleår. Situasjonen blir definert ut fra det som skapes der og da, den vil være ulik fra person 

til person og ville vært annerledes om den hadde inntruffet før eller senere. 

Barnekulturforskeren Beth Juncker skriver:  

 

”Børn, det ved vi, har ingen barndom. De har et liv, her og nu. De gjør, hva de kan, for 

at kvalifisere Nu`et og få det til at løfte sig. Først, når det NU er forbi, og begæret for 

at løfte det har fundet andre veje, har de fået ”en barndom” (Junker, 2006b: s.8).  

 

Nået representerer her det molekulære mikroplanet – barndommen det molære makroplanet.  

 

Makro og mikroperspektivet står ikke i noe motsetningsforhold. Samfunnet og hvert eneste 

individ formes av begge nivåene samtidig. (Houle 2005: 91). Men det er ikke nødvendigvis 

slik at det som ses på som en forbedring på makronivået bidrar til en forbedring på 

mikronivået. Å gjennomføre en ordning der alle skoleelever for eksempel får presentert 20 

konserter innen 20 forskjellige musikalske sjangre er et kvantitativt mål på makroplanet som 

ikke betyr at elevene på et mikronivå får bedre opplevelser av konsertene. På mikronivået er 

det kvalitative størrelser som er vesentlige. På dette nivået vil det være fruktbart å se på 

Deleuze og Guattaris begjærbegrep.  

 

Deleuze og Guattaris begjærbegrep tar utgangspunkt i Kantiansk filosofi. Kant definerer 

begjær (desire) som ”the faculty which by means of its representations is the cause of the 

actuality of the objects for those representations” (Holland, 2005: 53).  Dersom begjæret er et 

ønske om å høre god musikk og den gleden vi føler av å høre god musikk, så vil begjæret 

være årsaken til at til at musikken vekker denne gleden. Begjæret representeres av gleden som 

er årsaken til tilstedeværelsen av musikken som vekker representasjonen. Begjæret blir 

dermed sin egen begrunnelse. I motsetning til den rene fornuft som er opptatt av at vi skal 

kjenne til eller vite om objektene er den praktiske fornuften opptatt av objekter, ikke for at vi 
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skal kjenne dem eller kunne telle dem, men den praktiske fornuften skal hjelpe oss å gjøre 

objektene virkelige. Her fører Kant viljen inn; omskapt til Vilje kan begjæret samspille med 

virkeligheten. Begjæret blir omgjort til en vilje som er en årsaksbestemmende aktør i den 

virkelige verden, der fornuften er dens bestemmende grunnlag. For å gjøre begjæret om til en 

vilje som har fornuftig årsaksbestemmende makt i den virkelige verden, trekker Kant inn tre 

transenderende Ideer (Gud, Sjela og Verden) Her skiller Deleuze seg fra Kant. Deleuze griper 

til Spinosas begrep conatus, som nødvendiggjør en vilje som streber etter å realisere seg selv 

immanent heller enn å være styrt av ytre trancenderende lov eller idè, og gjennom Nietzches 

begrep Will to power, vilje til makt, opphever han det kantianske skillet mellom begjæret og 

viljen, og frigjør begjæret som det er kroppsliggjort i hans begreper om kunstneren eller i den 

edle supermannen, slik at det blir en skapende iverksetter av virkelighet uten avhengighet av 

et ytre transenderende virkelighetsprinsipp og et likeledes transenderende moralsk lov. En 

annen del av løsningen kom fra Marx, hvis begrep species-being, fokuserer på den 

menneskelige evnen til å skape et mentalt bilde av en gjenstand før den blir produsert i den 

virkelige verden, heller enn å lage dem umiddelbart, som bier og edderkopper gjør. Gjennom 

å bruke tanker fra Kant, Spinosa, Nietzche og Marx definerer Deleuze derfor begjær som en 

produsent av virkelighet: ”Dersom begjæret produserer, produserer det virkelighet. Hvis 

begjæret er produsent, kan det kun være det i virkeligheten og av virkelighet.” (Deleuze og 

Guattari 2002, s. 37) Utgangspunktet for begjæret er derfor ikke en mangelsituasjon, men en 

skapende energi, en naturlig og sansende lidenskap. I stedet for at mennesket ensidig skal gå 

inn å passivt bli deltaker i et samfunn, åpner dette for at mennesket er en aktiv aktør som selv 

skaper sin virkelighet.  

 

Begjæret er virksomt på det mikropolitiske planet. Det er på dette planet vi skaper mening og 

innhold i våre liv. Skolekonsertene har altså et makro- og et mikronivå. Vi trenger kunnskap 

om de mulighetene som ligger i konserten på et mikronivå, den virkelighetsproduksjon som 

skoleelevene skaper gjennom sitt begjær. For det er viktig at makroplanet – de 

samfunnmessige behovene, og mikroplanet – elevenes begjær, er i samspill. Det er opp til 

politikere og andre beslutningstakere å bestemme om det skal være skolekonserter og hvilke 

betingelser og mål disse konsertene skal styres etter. Det er opp til dem som jobber med 

skolekonserter å lage kunstnerisk gode konserter ut fra de kriteriene. Skolene vil kunne 

arbeide med å tilrettelegge for konsertbesøket på en så god måte som mulig. Men 

skoleelevene vil selv kunne bestemme hvordan de skal samspille med konserten. Skal 
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skolekonsertene fungere må det derfor også tas hensyn til elevenes livsverden og hvordan 

konsertene passer inn i den virkeligheten de opplever på skolen.  

 

Deleuze gir oss dermed et bilde av hva som er viktige begreper i en postmoderne estetisk 

forståelse. Mennesket er en aktiv skaper av sin egen virkelighet. Dette skjer på et 

mikropolitisk plan. Det er med andre ord en estetisk prosess som ligner på den Dewey 

beskriver, der mennesket er i et kontinuerlig samspill med sine omgivelser gjennom 

”undergoings” og ”doings”, et samspill der følelser, kropp og intellekt er likeverdige. Dette i 

motsetning til en tradisjonelt moderne estetisk tenking, hentet fra Kant, der det finnes 

universelle kvalitetsdommer som mennesket, primært gjennom kontemplasjon kan oppleve, 

og der det er kunsten som løfter mennesket. (Varkøy 2003: s. 176 – ff) Her er kunstens 

kvaliteter mer å finne på et makronivå. Deleuze og Dewey gir mennesket en aktiv rolle i de 

estetiske prosessene, og det gir en utfordring for alle som skal arbeide med formidling av 

musikk og spesielt skolekonserter. Det må være samsvar mellom de makropolitiske behovene, 

for eksempel ønsket om å presentere samisk musikk, eller gi et innblikk i musikken og livet til 

Leadbelly, og det begjæret som skaper virkelighet på et mikropolitisk nivå.  

 

2.8 Kultur for barn – kultur til barn 
 
Beth Juncker skiller mellom barnekultur og barns kultur. Når barn møter musikere i en 

skolekonsert og musikken ikke når fram, kan hele konsertsituasjonen bli vanskelig – med uro, 

ukonsentrasjon, og et fokus på helt andre forhold enn det musikerne hadde tenkt. Beth 

Juncker ville beskrive en slik situasjon på denne måten: ”Hvad sker der? Det er enkelt: det 

æstetiskes betydning i børns kultur sejrer over det æstetiskes betydning i børnekultur.” 

(Juncker 2006b: s.8) I de tilfellene der det fungerer, etableres det en estetisk situasjon som 

dekker kropp, sanser og sinn hos alle som tar del i konserten. Det er en estetisk her og nå 

situasjon som Beth Juncker kaller den 4. dimensjon. Når konserten er over, er denne estetiske 

virkeligheten, eller tilstanden, over. Men den har gitt mening og er av betydning og lagres i 

kroppen og bevissthet hos dem som var del av den. (op.cit: s.8) For at kunsten skal kunne 

fungere på denne måten, mener Juncker at man må ta hensyn til barns kultur. Og den er her og 

nå. Barn har ingen barndom, de lever her og nå sier Juncker. Barns oppgave er å ta vare på og 

kvalifisere nået. Barnet skaper virkelighet, for å gripe tilbake til Deleuze. I den 4. 

dimensjonen er det begjæret som er den aktive produserende faktor. Barnets egen kultur blir 
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ikke da det samme som barnekultur – definert av voksne. Barnets kultur skapes av barnet i 

nået:  

 

”I disse Nu’er skabes den særlige kulturelle kapital, der hverken kan måles, vejes eller 

testes. Den er arkiveret i kroppen; del af dens tavse viden. Til gengæld kan den under 

særlige omstændigheder. hentes frem igen.” (Juncker 2006b: s.8)  

 

Opplevelsene er blitt en del av vår livsberedskap. Men det forutsetter at de behovene 

produsentene av skolekonserter legger inn i konsertproduksjonen ikke overstyrer 

konsertsituasjonen, med andre ord ikke overser møtet med barnets begjær. Juncker advarer 

mot denne overstyringen som kan gjøre estetiske opplevelser om til instrumentelle aktiviteter 

for å oppnå sunnhet, bedre resultater i skolefag, øke kreativitet i et fremtidig næringsliv og 

mer. Faren er at vi undervurderer nå`ets betydning og gjør mulighetene for kunstformidling 

vanskelige. Utdanningspolitikkens og undervisningens store oppgaver er å kvalifisere 

fremtiden, skriver Juncker. Og i skjæringspunktet mellom å kvalifisere nå`et og kvalifisere for 

fremtiden ligger skolekonsertene. I målsettingene ligger begge deler. I ”Beings og 

becomings”, siterer Ivar Selmer Olsen Læreplanens generelle del:  

 

”Når L97 siteres på denne måten: ”Opplæringens mål er å utvide barns, unges og 

voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse” 

(L97 Generell del) sier ikke det bare noe om det mennesket barnet en gang skal bli 

(”becomings”), men også noe om det mennesket barnet, og vi alle, er (”beings”).  Den 

generelle delen av læreplanen åpner derfor for estetiske opplevelser i skolen som, selv 

om de kobles til læringsmålene i skolen, har sin verdi nettopp der og når den estetiske 

opplevelsen finner sted. (Selmer-Olsen 2005: s. 22)  

 

Det å anerkjenne at skolekonsertene er for barn og ungdom her og nå er utfordringen fra 

Juncker og Selmer-Olsen. Selv om mål som at man skal ha en bredde i sjangre og uttrykk 

(med så og så mange klassiske konserter, rockekonserter, jazzkonserter, folkemusikkonserter 

osv.) kan være viktig med henblikk på å utvide elevenes kunnskap til musikkfeltets bredde, så 

ligger utfordringen i å gjøre det på en måte som også tar hensyn til barn og unges verdi som 

mennesker her og nå – som beings.  
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I Om prosessen – om det æstetiskes betydning for børns kultur (2006) skiller Juncker mellom 

to formidlingstradisjoner innen kunst til barn. Hun bruker Thomas Kuhns paradigmebegrep 

for å beskrive disse tradisjonene. Det hun kaller for det normale paradigmet betrakter 

barnekultur som et oppdragelsesfelt som er styrt av sosiale, psykologiske og didaktiske 

formål. I denne forståelsen har ikke kunst og kultur betydning i seg selv, men har først og 

fremst instrumentell, sosialiserende og kulturaliserende betydning. Kunstneriske opplevelser 

er redskap for oppdragelse, undervisning og allmenn dannelse, og støtter barn formelle 

ferdigheter og kompetanser, som leseevne, språkforståelse, faktisk viten. Med blikk bak til 

Dales beskrivelse av kunnskapsskolen har det normale paradigmet som mål å utvikle barns 

logisk-begrepslige, kognitive kompetanse, evne til å forstå og diskutere opplevelser allmenn 

viten og kulturell dannelse. (Juncker 2006: s. 82) Det Juncker kaller det nye paradigmet tar 

utgangspunkt i barnets egen kultur, med leken i sentrum. Her er barnet aktivt i sitt forhold til 

kunst og kultur. Det er et sensitivt, estetisk-symbolsk felt som barna selv skaper betydning og 

mening ut av. Med denne betraktningsmåten har det kunstneriske verdi i seg selv, som 

prosesser for barns utforskning av verden og seg selv, for lek og sosialt samvær. Målet er å 

bidra til barns egne kommunikasjons- lærings- og erkjennelsesprosesser, det Juncker kaller 

barns sensitive kognisjon. (Juncker 2006: s. 85).  

 

Disse to måtene å se på barns kultur på har gitt oss to tekstforståelser, og to ulike forståesler 

av hva som skal regnes som kvalitet og verdi i kultur for, med eller av barn. Junckers 

utgangspunkt er barnelitteratur. Hennes analyser har imidlertid et siktemål utover 

litteraturfeltet, til en forståelse av hvordan kunst for barn oppfattes, og vil derfor være relevant 

for forståelsen av skolekonsertene. Det normale paradigme preges ifølge Juncker av et 

pedagogisk tekst- og kvalitetsbegrep. Her vil adapsjonsteorier styre hva som er riktig kunst 

for barn. Hva barna er modne eller klare for å motta. Man skiller mellom utviklingsnivå, 

kognitiv forståelseskompetanse og lese og skriveferdigheter. Emner, språk, fortellerstil, 

handling og budskap skal tilpasses eller adapteres til det utviklingsnivået aldersgruppen er i. 

Vurderingen av teksten er at den er enkel, gjenkjennelig, aktuell, anskuelig og forståelig for 

målgruppen. I det nye paradigmet er et estetisk tekst-, opplevelses- og kvalitetsbegrep som 

råder. Her har teksten mening i seg selv, og samspillet mellom elementene i denne helheten 

undersøkes; komposisjon, forløp, struktur, de forholdene fortellingen finner sted, fortellerstil. 

Opplevelsen vurderes ut fra hvordan den individuelle teksten kan allmenngjøres, 

kompleksitet, intertekstualitet, det metalitterære, det flerstemmige, på opplevelsens 

fortolkningsåpenhet. Man fokuserer på hvordan kunsten kan åpne for estetiske opplevelser. 
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Barna skal utfordres gjennom teksten som fortellere , improvisatører og fortolkere. I det nye 

paradigmet kjenner vi igjen tanker både fra Dewey (undergoing – doing) og fra Deleuzes 

”begjær som virkelighetsprodusent”.  Her har individet en aktiv rolle i de estetiske prosessene.  

 

2.9 Fra en tekstbasert til en formidlingsbasert oppfatning av musikk 
 

Det har skjedd en endring i synet på hva en konsert er. Denne endringen har skjedd gradvis 

med en musikkestetisk diskusjon om hva musikk er og en musikologisk diskusjon der man 

gradvis tilnærmer seg musikk som handling mer enn som tekst eller objekt. Jeg bruker to 

kilder, som med hver sine vektlegginger synliggjør dette perspektivet. Det er Christopher 

Small som har sitt ståsted i musikkpedagogikken og Nicholas Cook som har et musikologisk 

ståsted. 

 

Small stiller i sin bok ”Musicking” (1998) et retorisk spørsmål om hvorfor ingen forskere og 

tenkere har klart å komme fram til svaret på hva musikk er? Svaret hans er at det er fordi det 

er feil spørsmål å stille, for musikk er ikke et objekt. Det er ikke en konkret artefakt man kan 

studere og bestemme meningen av. Musikkens vesen er karakteristisk ved at det er en 

handling. Det er noe man gjør, følgelig er det som handling det bør studeres og beskrivelsen 

av musikk blir ikke presist gjennom å bruke substantivet ”musikk”, men ved å bruke det som 

et aktivt verb, som Small kaller: to music. Øyvind Varkøy foreslår den norske oversettelsen ”å 

musikke”, fordi den åpenbare oversettelsen ”å musisere” blir for tradisjonelt med de 

konnotasjonene det begrepet gir. (Varkøy 2003: s. 35) Gjennom dette grepet løfter Small 

blikket vårt opp fra det ensidige fokuset på ”verket” , men legger heller vekt på at musikkens 

væren er avhengig av aktiv medvirkning fra alle som er involvert i den musikalske 

handlingen. Small definerer Musicking slik:  

 

”To music is to take part, in any capasity, in a musical performance, whether by 

performing, by listening, by rehearcing og practising, by providing materials for 

performance (what is called composing, or by dancing” (Small 1998: s. 9)  

 

Han tar til og med billettselgeren, de som legger til rette praktisk og de som rengjør 

konsertlokalet inn i musicking – begrepet. Selvsagt ikke fordi de gjør den samme jobben som 

musikerne i en konsert, men fordi også deres innsats er del av den totale innsatsen som ligger 
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bak en konsert. I Music, society, education siterer Small en skolegutt, som beskriver musikk 

slik: ”Music is what musicians do” (Small 1996, s. 213). Det er denne tendensen til å skille 

musikk ut, som et område for eksperter, som Small kritiserer. Det er et skifte i synet på 

musikk som noe vi gjør, en måte å utforske menneskelige relasjoner på, snarere enn en tekst 

vi må underkaste oss. På denne måten ønsker Small å fokusere på musikk som en viktig og 

naturlig del av menneskelige samvær og konserten som et ritual der vi utforsker, bekrefter og 

feirer fellesskapet.  

 

Small kritiserer gjennom Musicking-begrepet en framføringsforståelse som for det første tar 

utgangspunkt i at framføringen ikke har en skapende betydning. Ut fra en slik tanke er 

framførelsen bare en kanal for å presentere verket, komponistens intensjoner, så uforandret og 

upåvirket som mulig fram til tilhøreren. Her representerer partituret musikken eller rettere: 

partituret er musikken. Enhver framføring av musikken slik komponisten har skrevet det ned i 

partituret vil redusere den ideelle musikalske verdien. Musikerne ses ikke som skapende 

kunstnere, men som gjenskapende. Musikernes oppgave er å tolke komponistens tanker og 

prøve et lage et skinn av de tankene som ligger i den skrevne musikken. Framførelsen blir 

derfor aldri perfekt, men kan kun i beste fall nærme seg komponistens ide og intensjoner. 

 

Den andre kritikken til Small er at det tradisjonelle konsertformidlingssynet, med musikken 

som tekst, representerer den tradisjonelle lineære kommunikasjonstanken der formidling blir 

sett på som en prosess der en avsender (komponisten) kan sende sitt budskap (verket) 

gjennom en kanal (dirigenten og orkesteret) fram til en mottaker (publikum). En vellykket 

kommunikasjonsprosess kjennetegnes ved at budskapet blir mottatt av mottakeren akkurat 

slik avsenderen hadde tenkt det. Mottakeren er i en slik modell ikke medskapende, men er en 

passiv aktør. Dette synet er til stede i diskusjonen rundt skolekonserter gjennom begreper som 

monologisk formidling, der man forventer at musikerne i en skolekonsert regner mottakeren 

som tradisjonelt en passiv aktør og ikke en medskaper. Smalls begrep gjør publikummeren til 

en medskapende aktør i konsertsituasjonen. Elevene ”musikker” også.  

 

Den tredje kritikken som Small framfører er at den skrevne musikken setter en grense for hvor 

god en framførelse kan bli. En framføring kan umulig være bedre enn komposisjonen. Dette 

tilbakeviser han ved bl.a. å vise til Billie Holidays versjoner av slitne populærmelodier, eller 

ved at improviserende musikere som lager musikk uten at det foreligger noen skriftlig 

partitur.  
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For det fjerde kritiserer han den musikkforståelsen som ligger i en tekstbasert formidling, 

nemlig at den baserer seg på musikkens autonomitet. At den eksisterer uten referanse til sted, 

hendelser, ritualer, men med henvisning til Kant til ”desinteressert kontemplasjon”. Her ligger 

all mening og interesse i musikken selv. Ikke i funksjon og ikke i sosialt forankrede felles 

opplevelser.  

 

Totalt sett har den vesteuropeiske musikkforståelsen som Small viser til gjennom sin 

beskrivelse, hensatt framføring til en underordnet status, der musikkverket er overordnet. 

Dermed har synet på framføringen også blitt nedvurdert, og har gjort konsertsituasjoner 

snarere fattigere enn rikere for musikere og publikum. (Small 1998: s. 5 – 8) 

 

Smalls innfallsvinkel er interessant når vi skal se hva som skjer i en skolekonsert. For det 

første gjelder det hans utvidede syn på hvem som ”musikker”. Det er mange ulike personer 

som ivaretar mange roller som bidrar til at møtet mellom musikere, musikk og skoleelever i 

en skolekonsert skal fungere. Musikerne og elevene selvsagt, men også lærere som skal ha 

forberedt elevene på musikken som skal presenteres, evt. problemstillinger som tas opp i løpet 

av konserten, produsenten som sammen med musikerne skal finne ut hvordan konserten på 

best mulig måte skal fungere for målgruppen, vaktmestere og renholdspersonale som gjør 

lokalet i stand, elevarrangører som tar imot utøverne, kanskje har laget plakater for konserten, 

er bærehjelp, turneleggere som har ordnet alt det praktiske med leiebil, hoteller, reiseruter og 

sørget for at skolen får all den informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin osv. Mange 

store og små roller skal fylles, sentrale og perifere i forhold til den kunstneriske jobben som 

skal gjøres, men som alle er med på å gjøre konserten.  

 

Videre er Small`s perspektiv viktig fordi det gir elevene en aktiv rolle i konserten. Det er opp 

til eleven å relatere musikken til sitt liv, uten denne aktive handlingen fra elevenes side vil 

konserten og musikken ha relativt mindre verdi. Jeg sier ikke verdiløs, fordi musikk som i 

øyeblikket er uten stor verdi også kan være en del av den kulturelle erfaringen som elevene 

kan bygge videre på senere. Den kan utfordre elevenes kulturelle forforståelse, for å låne et 

hermeneutisk uttrykk. Er det for stor avstand mellom elevenes ståsted og det musikalske 

innholdet i konserten, kan det også gi en negativ erfaring som kan ha konsekvens for elevenes 

vilje til å møte lignende uttrykk senere. Hovedfokuset for Small er imidlertid at konserten 

ikke er en passiv hendelse, snarere en der publikum deltar i en sosial hendelse. ”…musicking 
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is an activity in which all those present are involved and for whose nature and quality, success 

or failure, everyone present bears some responibility.” (Small 1998; s. 10)  

 

Nicholas Cook snakker om en endring av musikologiens syn på musikk som 

forskningsområde fra å se på musikk som en tekst til en mer performativ innfallsvinkel. (Cook 

2003) Han beskriver en gradvis endring av fokus fra å se på musikken som tekst, der 

musikologien ble utviklet etter modell fra filologien, til et mer performativt perspektiv der 

sammenhengen musikken står i blir viktig. Han skriver at musikologer har hatt vansker med å 

forstå musikk som en performativ kunstart, fordi det rådende synet har vært at essensen i 

framføringen har vært å skulle reprodusere en tekst. Prosessen mot en forståelse som i større 

grad baserer seg på det performative i stedet for på teksten, har gått parallelt med skillet av 

teaterstudier fra litteraturstudier. Men endringen er også en del av et postmoderne prosjekt der 

kunstnere som John Cage utfordret et tekstbasert musikksyn for eksempel gjennom 

komposisjoner som 4´33” og andre performance-baserte komposisjoner, der selve 

framføringssituasjonen bestemmer verdien og meningen av verket.  

 

Cook beskriver et nåværende paradigme innenfor framførelsesforskning der betydning 

konstrueres gjennom framføringshandlingen, gjennom forhandlingssituasjoner mellom 

musikerne eller mellom musikere og publikum. Meningen av framførelsen forstås ut fra 

prosessene som skjer, og er ikke reduserbart til et produkt. Musikk må derfor ses som et 

sosialt fenomen, selv om kun et individ er involvert. Her er Cook helt på linje med 

Christopher Small, som i Musicking forteller om den ensomme fløytespilleren. Han er gjeter 

som spiller på en kantblåst fløyte, laget slik tradisjonen sier det, kanskje av han selv, kanskje 

av andre i landsbyen. Fløyta er en del av den kulturen fløytespilleren kommer fra, et produkt 

av den teknologien hans samfunn rår over, laget for å spille den tradisjonelle musikken. 

Instrumentet og fløytespilleren kommer ikke fra et sosialt vakuum. Allerede før en tone er 

spilt er fløytespilleren og fløyta koblet til hverandre av en komplekst sett av relasjoner (Small 

1998: s. 201 ff.). Cook siterer Ingrid Monson3 som sier ”the formal features of musical texts 

are just one aspect – a subset, so to speak – of a broader sense of the musical, which also 

includes the contextual and the cultural.” (Cook 2003: s. 206) Musikken settes altså inn i en 

sosial kontekst, der det er andre forhold enn det rent formal-musikalske som påvirker hva som 

oppfattes i for eksempel en konsert. En skolekonsert – som tekst – blir lest inn i en 

                                                
3 Musikolog, Professor of African American Music ved Harvard university 
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skolesammenheng, der forhold som skolens kulturelle røtter og selve konsertkonteksten styrer 

hvordan selve musikken oppfattes.  

 

For å finne et forskningsmessig utgangspunkt for musikologien i et slikt nytt landskap, 

refererer Cook til etnomusikologien. Han skiller mellom en tradisjonell vertikal forståelse av 

musikktolking, som viser til en direkte linje fra komponistens tanker og intensjoner som det er 

nedtegnet i partituret via en utøver, til en horisontal forståelse av hvordan musikken oppfattes. 

Den horisontale er en intertekstuell forståelse, der framførelsen forstås inn i en historisk 

kulturell sammenheng der det utvikles en framføringspraksis som kontinuerlig endrer seg. 

Den vertikale forståelsen er heller ikke ukomplisert eller uten endring. Det gis stadig ut nye 

mer ”autentiske” eller historiske utgaver av verker. Det finnes gjerne mer enn en autorisert 

versjon av en komposisjon, dessuten kan komponisten ha skrevet inn henvisninger i et partitur 

som kan tolkes på flere måter. Hva er da rett?  Med en vektlegging mer over til en horisontal 

forståelse foreslår Cook at man ser på den skrevne musikken mer som et script enn som en 

tekst. Script-begrepet er en teaterterm, som innebærer en mer dynamisk lesemåte. Her kan 

man også lese personlige relasjoner og ha en bevissthet om hvordan musikerne viser 

oppmerksomhet til hverandre, bruker gestikk, understreker dynamikken og energien i 

musikken.  

 

I skolekonsertsammenheng er ikke det å tenke partituret som et script snarere enn en tekst en 

uvanlig tanke: Fra Rikskonsertenes presentasjons-dvd av skolekonsertordningen 

(Rikskonsertene 2008) ser vi flere eksempler på slike produksjoner, blant annet Lillehammer 

blåsekvintett arbeidet med teaterinstruktøren Odd Christian Hagen under produksjon av 

konserten ”Fùvòsötös”, og ikke minst har komponisten Thorbjörn Grass laget konserten 

”Vennskap” for SISU i tett samarbeid med koreografen Inndra Lorentzen. Her arbeider man 

med å visualisere musikken, gjennom å understreke musikalske poenger og bevegelser. At 

musikken skal kommunisere med et publikum blir et premiss for innstuderingen av musikken. 

Det vil være det som Dag Solhjell kaller en paratekst. (Solhjell 2001: 89 -90) Noe utenom-

musikalsk som peker mot teksten for å understreke musikken. I en skolekonsert (som i mange 

andre konserter) kan man tenke seg flere slike paratekster som peker på musikken, pekere 

som finnes i selve konserten, i selve framføringen – epitekster – som lyssetting, lyd, 

kostymer, musikkinstrumentene, gester, introduksjonstekster. Eller det kan være paratekster 

som ligger utenfor konserten men som skal bidra til at musikken skal nå fram – peritekster-, 

hvordan salen er satt opp, blending, plakater, informasjon i klasserommet, forarbeid, 
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etterarbeid for å nevne noe. Konserten som formidlingssituasjon er altså mye mer enn den 

musikalske teksten, selv om musikken er selve begrunnelsen og kjernen i skolekonserten.  

 

Christopher Small understreker i Musicking (Small 1998 s. 94 - ff) konsertens rituelle 

funksjon. Et ritual er menneskelig organisert atferd, der mennesket bruker gester som 

paraspråk, for å understreke sine relasjoner til deler av kosmos, og til hverandre. I ritualet kan 

vi oppnå en tilstand der livet og drømmen flyter sammen, der vi utvikler forestillinger om oss 

selv som mennesker og de sammenhenger vi lever i. Ritualer er selvsagt de store formene som 

internasjonale, nasjonale eller religiøse høytider. Eksempel på slike store ritualer kan være 

OL-åpningen, kongekroning, 17. mai, symfonikonserter eller gudstjenester. Skolene har sine 

ritualer med åpningsdager, skoleball, avslutningsmarkeringer og ikke minst russefeiringen. 

Men det kan også være de helt små formene i klubber, (medlemsopptak, møteformer) i 

familier (dåp, konfirmasjon), eller små ritualer som en person (fotballspilleren som må ta på 

venstre sko først) eller to personer utvikler og som kan ha betydning. Et ritual har alltid en 

mening, skriver Small (op.cit. s. 94). I den konsentrerte tiden som et ritual varer, utforsker og 

lærer man relasjoner og lever ut disse relasjonene. En annen forståelse av ritualet; som en 

hendelse man repeterer så ofte at den er mer en vane, en gjentatt form relativt strippet for 

betydning og innhold. Slik vil en utenforstående ofte kunne se på et ritual og ha et likegyldig 

eller kanskje et direkte negativt forhold til det som skjer.  

 

Ulike grupper, ulike miljøer, ulike aldere kan ha sine ritualer. En jazzkonsert og en symfonisk 

konsert har sine ulike ritualer. Dersom man under en symfonisk konsert vil vise sin 

begeistring over en klarinettsolo, kan man ikke bare applaudere umiddelbart. Og er soloen i 

første sats, må man fint vente til siste sats er over før man kan klappe. Og da klapper man, 

man plystrer ikke. Som deltaker i et ritual overgir man seg selv til fellesskapet. Det er rollen 

som ”del av felleskapet” som er viktig og ikke ”det enkelte individet”. (op.cit. s. 98) Som del 

av felleskapet skal man, gjennom et ”gestisk språk” utforske, bekrefte og feire gruppens 

konsepter av det ideelle fellesskapet. Et ritual er ingen statisk enhet, selv om det har 

gjenkjennbare trekk fra gang til gang. Opplevelsen av et ritual vil være forskjellig for 

menneskene som deltar fra gang til gang. Når vi deltar i et ritual er det viktig å innse at vi ikke 

bare ser, hører, lytter, følger med, eller smaker, lukter og berører. Det er ikke bare en sanselig 

opplevelse. Men vi handler, det er en kroppslig fellesskapserfaring som bidrar til å skape 

mening. Og jo mer vi er rettet mot at vi handler, jo større glede får vi ut av ritualet. Dette har å 

gjøre med musicking sier Small, fordi ritualer er all kunsts mor. Jo mer vi tenker at vi som 
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publikummere er aktiv og handlende personer med ansvar først og fremst som del av 

fellesskapet, jo større glede og  mer mening får vi ut av konsertsituasjonen. (Small 1998, s. 

105 – ff) 

 

Jeg drar fram denne delen av Smalls tenking rundt ritualet, fordi jeg mener dette er en for lite 

vektlagt del av tenkingen rundt skolekonserter. Skolekonserten kan være en mulighet for 

skolen til å legge opp til situasjoner der man også har et blikk på å utforske, bekrefte og feire 

fellesskapet på skolen. Skolekonserten er en situasjon som burde vært forberedt, ikke bare 

gjennom å vite hvilken type musikk som spilles, hvilke musikere som kommer eller om det er 

noe musikalsk skolen må forberede seg på fram til konserten, men også selve 

konsertsituasjonen, til ritualet det er å gå på konsert. Intervjuene har vist at det er stor forskjell 

i elevenes beskrivelse av en perfekt konsert og deres beskrivelse av en skolekonsert (se 

kapittel 4). Den perfekte konserten betyr at man allerede før konserten kanskje har måttet 

bevege på seg, til en annen plass, det inkluderer å være sammen med venner, gjerne spise. 

Etter konserten ville man kanskje ikke gjøre noe, for man regnet med at konserten hadde vært 

en stor opplevelse som man trengte tid å fordøye. I motsetning til skolekonserten, som mange 

fikk vite om 15 minutter før konserten, og der man gikk rett på undervisning etter konserten – 

uten mulighet til å diskutere konserten. Dette avviket er det vel verdt å reflektere over. 

Retorisk spurt, oppleves skolekonserten som en konsert eller som en skoletime?  
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3. Metodekapittel 
 

 

3.1 Problemstillingen 
Hva er det for en virkelighet jeg ønsker å undersøke i denne oppgaven? Allerede tittelen (Det 

magiske møtet?- Hvordan 8 ungdomsskoleelever opplever skolekonserten) sier noe om at det 

ikke er eksakte kvantitative data jeg er ute etter, snarere er jeg ute etter å få vite noe om 

hvordan noen ungdommer oppfatter den delen av sin livsverden som skolekonserten er. I 

løpet av et ti-årig skoleløp vil det si rundt 20 forskjellige konserter eller 20 forskjellige 

musikkopplevelser med profesjonelle utøvere i skoletiden. Spørsmålet er hvordan disse 

opplevelsene har vært for ungdomsskoleelevene. Oppgaven er altså rettet mot elevenes 

opplevelser og oppfatninger av å være på konsert – på skolen – i skoletida, hvordan de 

opplever seg selv og andre i en aktuell skolekonsertsituasjon. Jeg har derfor valgt kvalitativ 

metode som tilnærming til den virkeligheten jeg ønsker å undersøke. Det stemmer overens 

med hvordan Aadland summerer opp bruksområdene for kvalitativ metode "Kvalitative 

metoder brukes til å vinne større forståelse omkring fenomener, så som sosiale relasjoner , 

opplevelser, meninger og oppfatninger." (Aadland 2004: s. 213) 

 

Det vil være nødvendig å avklare hva som ligger i  problemstillingen. For det første for å 

klargjøre oppgavens ontologiske ståsted (Aadland 2004; s. 47) og i neste omgang for å 

synliggjøre sammenhengen mellom det forskningsmessige utgangspunktet som ligger i 

problemstillingen og arbeidet med innsamling og systematisering av det empiriske materialet. 

Dette vil kunne si noe om oppgavens validitet eller gyldighet. (Kvale 2001: s. 165)   

 

Når jeg i tittelen kaller oppgaven ”Skolekonserten - Det magiske møtet?”, så må det forstås 

som et direkte uttrykk for de potensielle mulighetene som ligger i et konkrete møte mellom 

levende musikk og et deltagende publikum. I noen beskrivelser kan slike møter være så sterke 

at de kan endre et livsløp (Kalsnes 2004: s. 97), i andre tilfeller er møtet bare enda en 

hendelse og er glemt etter kort tid, som noen av elevene melder i denne undersøkelsen. Hvor i 

dette spennet mellom den grunnleggende erkjennelsesendrende (eller eksistensielle) 

opplevelsen og det forglemmelige oppfatter elevene at skolekonsertene ligger? Og i hvor i 

dette spennet opplever elevene at skolekonsertene betyr noe for dem?  
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Opplevelser kan ikke observeres, veies eller måles med vanlige kvantitative metoder. Når jeg 

i problemstillingens første ledd spør: I hvor stor grad kan skolekonsertene gi ungdom estetiske 

opplevelser?, vil det være grunn til å spørre hva som ligger i begreper som estetisk opplevelse 

og estetisk erkjennelse. Dette drøfter jeg nærmere i teorikapitlet. I denne sammenhengen er 

det viktig å belyse de metodiske valgene denne problemstillingen har ført til. Ettersom det, for 

elevene, kan være vanskelig å sette ord på hva estetiske opplevelser er, har jeg i intervjuene 

tatt utgangspunkt i konkrete hendelser og gjennom analyseprosessen generalisert og abstrahert 

opplysningene fra elevene. Samtidig har jeg observert at elevene har dannet seg begreper om 

hva skolekonsertene er. Det har også vært viktig å ta disse refleksjonene fra elevene med i 

analysen. Problemstillingen er også et spørsmål om hvor relevante elevene oppfatter 

konsertene. Forståelsen av hva en konsert er, har jeg diskutert i teorikapitlet pkt. 2.9, der 

skolekonserten ses som en sosial hendelse, der elevene ikke oppfatter som passive mottakere, 

men derimot sentrale og aktive medspillere i konserten. Dette er en rolle elevene må være satt 

i stand til å fylle. Det vil være viktig å se på hvordan elevene opplever at denne delen av 

konserten er håndtert.   

 

Andre del av problemstillingen er: Hvordan oppleves det å måtte være publikummer og elev 

på en skolekonsert? Her ligger det en underliggende forståelse av skolekonserten som en 

obligatorisk hendelse man må delta i, og en antydning til at elevrollen og publikumsrollen kan 

være ulik. Dette er spørsmål de aller færreste elever spør seg selv, og spørsmålene i 

undersøkelsen må ta hensyn til det. Det har også vært viktig å inkludere elevenes erfaringer 

med musikk og konserter utenom skolekonserten for å kunne belyse denne problemstillingen. 

Hva er forskjellen på å være publikummer på en skolekonsert i forhold til en ordinær konsert? 

I denne problemstillingen er også lærernes rolle diskutert og hvilken plass konsertene fyller i 

skolen.  

 

3.2 Det kvalitative forskningsintervjuet  
Metoden jeg har valgt for innsamling av data er det kvalitative forskningsintervjuet (Kvale 

2001). Jeg har gått gjennom og analysert 8 intervjuer. Det er en stor informasjonsmengde. Når 

jeg har behandlet det empiriske materialet har jeg benyttet Glaser of Strauss` Grounded theory 

i kombinasjon med Layders musikkpedagogiske forskningskart, som det er beskrevet av Börje 

Stålhammar i boken Grounded Theory och musikpedagogik. (Stålhammar 1999).  
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Jeg har snakket med 8 ungdomsskoleelever om skolekonsertopplevelsene de har hatt, primært 

om den aktuelle konserten, men også om hvordan de opplever skolekonsertene generelt, 

hvilket forhold elevene har til musikk, om hvordan de opplever det å være på skolen og 

hvordan de oppfatter musikkundervisningen på skolen. På denne måten prøver jeg å sette den 

enkelte skolekonserten inn en sammenheng med elevenes forhold til musikk og med hvordan 

de oppfatter skolehverdagen. Intervjuene med elevene blir altså kjernen i undersøkelsen, men 

jeg har også hatt intervjuer med en kontaktlærer på begge skolene jeg har besøkt, musikerne 

som holdt konsertene, samt observert konsertene også ved hjelp av videoopptak. Intervjuene 

med lærere og musikere og observasjonene er kun ment å belyse intervjuene med elevene. 

 

3.3 Grounded theory 
Skolekonsertene har som nevnt vært knyttet til skolen i 40 år. Det er forsket lite på hvordan 

disse konsertene fungerer, både i kraft av seg selv og i samspill med andre aktiviteter i skolen. 

Det er derfor en ambisjon at denne oppgaven skal bli del av en faglig diskusjon omkring 

skolekonsertenes plass i skolen. Gjennom å bruke Barney Glaser og Anselm Strauss 

teoribyggende metode Grounded Theory vil jeg forsøke å utvikle en teori på området. Jeg tar 

utgangspunkt i Börje Stålhammars beskrivelse av metoden (Stålhammar1999) og slik den er 

brukt av Storhammar i prosjektet Experience and Music Teaching (EMT-prosjektet) 

(Stålhammar 2004). 

 

Glaser og Strauss beskriver grounded theory som motsats til grand theory. De mener at en for 

sterk tilbøyelighet til å ta bruk av ferdige teorier i forskningen, og at man dermed står i fare 

for å overse spesifikke drag innen det området man forsker innenfor. Det er dette de benevner 

som grand theory. Faren er at en slik bruk av teorien kan overse viktige trekk innen et område. 

Altså at virkeligheten beskrives for å tilpasse seg teorien. Mot dette argumenterer Glaser og 

Strauss for substantive theory, en teori som bygger på substansielle data som er spesifikt 

innenfor et forskningsområde. Her er det teorien som skal formes etter den spesifikke delen av 

virkeligheten som undersøkes. Utfra en kategorisering, bearbeiding og sammenlignende 

analyse av data fra et virkelighetsområde kan man arbeide seg fra til en teori som gjelder for 

det samfunnsområdet forskningen omfatter. Det er dette de kaller grounded theory.       

 

Grounded theory i en rendyrket form er fullstendig induktiv, der datamaterialet skal tale for 

seg og teorien kun blir til gjennom det innsamlede datamaterialet. ”Vår forforståelse blir satt 
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til side og fenomenet blir betraktet med et mest mulig åpent sinn” (Postholm 2005: 87). Den 

bruken av metoden som Stålhammar har utviklet er nærmere den retningen som Strauss 

utviklet sammen med Juliet Corbin og som vektlegger en interaksjon mellom forsker og 

empiri. Metoden er en analysemetode som kalles den konstant komparative analysemetoden 

og er inndelt i tre kodingsfaser: Åpen koding, Aksial koding og Selektiv koding. (Stålhammar 

1999, s. 17 – ff) Denne framgangsmåten har vært veiledende for mitt arbeid med intervjuene, 

jeg har fulgt den for selv å få oversikt over det empiriske materiale, lage kategorier og til slutt 

komme fram til noen konklusjoner om viktige forhold som påvirker elevenes oppfatning av 

skolekonsertene. 

 

Åpen koding er en prosess der man gjennomgår det innsamlede materialet og prøver å 

definere og kategorisere dataene. Det er en måte å ordne stoffet på slik at det blir mer 

oversiktlig. Postholm sammenligner den åpne kodingen med ordningen av mathyllene i en 

butikk. Under kategorien frukt finner vi samlet mange ulike sorter for frukt, samlet i kasser 

for appelsiner, plommer, epler osv. Termen frukt er en kategori som er mer abstrakt enn 

enheten eple. Kategoriene man kommer fram til gjennom den åpne kodingen vil på samme 

måte være abstrakte begreper som samler og beskriver informasjoner fra intervjutekstene. 

(Postholm 2005: s. 89) Det er i den åpne kodingen altså viktig å gi begreper til den 

virkeligheten vi skal undersøke. Kategorier kan vokse ut fra det foreliggende empiri-

materialet, såkalte ”in vivo-kategorier” eller de kan skapes ut fra forskerens forforståelse, 

basert på teoretisk litteratur og data, såkalte ”in vitro-kategorier”. Dette er altså en åpnere 

variant av Grounded theory enn den opprinnelige, som Postholm først beskriver, og gir større 

mulighet for forskeren å interagere med forskningsstoffet. (op.cit. s. 89)  

 

I den åpne kodingen kan man også definere egenskaper og dimensjoner ved kategoriene. 

Dette er viktig for å kunne se sammenhenger og relasjoner mellom kategoriene. ”En kategori 

står för sig själv som et begreppsmässigt element, En egenskap däremot är en begreppsmässig 

aspekt av en kategori.” (Stålhammar 1999: 25) Postholm bruker begrepene subkategorier for 

egenskapene. En egenskap kan forandres, dimensjonbegrepet skal derfor kunne si noe om 

egenskapen. For å bruke Postholms frukteksempel, vil eple være en egenskap under 

kategorien frukt, men et eple vil kunne forandre seg fra grønt mot rødt. Dimensjonsbegrepet 

vil kunne si noe om egenskapens endring over tid, i ulike sammenhenger osv. 
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Den aksiale kodingen skal tydeliggjøre sammenhengen og relasjonen mellom kategoriene. 

Her ser vi kategoriene i den konteksten de framstår, hvordan de relaterer seg til de andre 

kategoriene. Disse trekkene er med på å definere subkategorier. Strauss og Corbin definerer 

seks kodningsparadigmer for aksial koding. Vilkår eller forutsetninger, fenomen, kontekst, 

intervenerende betingelser, handlings-/interaksjonsstrategier og konsekvenser. Stålhammar 

anser det som fruktbart å bruke både induktive og deduktive teknikker i dette arbeidet. 

(Stålhammar 1999: 30-ff) 

 

Den selektive kodingen definerer også kategorier, men skiller seg fra den åpne kodingen sed 

at de konsentrerer seg om å skille ut kjernekategorier. Dette er kategorier med et høyere 

abstraksjonsnivå. (Stålhammar 1999: 20) Postholm beskriver disse kjernekategoriene som 

forskningens hovedtema, som forbinder alle de andre kategoriene til å danne en helhet. 

Gjennom den selektive kodingen kommer altså hovedtrekkene i den utviklede teorien fram. 

Strauss og Corbin anbefaler å formulere en ”story line”, en fortettet beskrivelse av den teorien 

man har kommet fram til. (Stålhammar 1999: 20) 

 

3.4 Layder research map. 
For å ha oversikt over de ulike nivåene i forskningen foreslår Stålhammar bruk av Derek 

Layders ”research map”, - forskningskart. Dette kartet har grunnlag i Layders kritikk av 

Grounded theory, som han mener begrenser det historiske perspektivet i forskningen, samt i 

for liten grad er i stand til å gi svar på et mer allment sosialt nivå. Dermed tilsidesettes ofte det 

strukturelle fokuset og maktperspektivene. Layder kritiserer derfor den opprinnelige  

”grounded theory”  - metoden for å være for begrensende i forhold til helhetsanalysen. Utfra 

denne kritikken utvikler han sitt forskningskart som løfter fram fire ulike felter som bør 

studeres ut fra et historisk sammenheng: Context – Setting – Situated activity - Self. 

(Stålhammar 1999: 48) I Musiken – deras liv kaller Stålhammar disse ulike feltene: 

Övergripande samhällelig kontekst – Institusjonella och organisatoriska ramer -  

Situasjoner/händelser – Självet. (Stålhammar 2004: 22) Det er altså overblikket som omfatter 

hele dette spennet som vi må ta hensyn til i analysen. Her er både et makro og et 

mikroperspektiv i spill, og det er mulig å bruke både teoretisk litteratur og forskerens 

forforståelse og la dette spille sammen med de empiriske resultatene i arbeidet med analysene. 

Slik vil det fortsatt være empirien som gir opphav til begrepene som utvikles, men begrepene 

vil kunne belyses og perspektiveres historisk og faglig og dermed ses i sammenheng med 
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andre erfaringer på feltet. Ut fra Layders forskningskart vil skolekonserten i en overgripende 

samfunnskontekst vise til de samfunnsmål – kulturelle målsettinger og målsettingene i den 

kulturelle skolesekken – skolekonsertene styres etter. Skolens målsettinger som 

skolekonserten er en del av. De institusjonelle og organisatoriske rammene vil være måten 

skolekonsertene organiseres, programmeres og produseres. Hvilke rammebetingelser som 

foreligger for konsertene, som kan omfatte alt fra avtaleverk til logististiske løsninger for 

turnèene osv. Disse to overordnede sidene ved skolekonsertene er beskrevet i kapittel 1 av 

oppgaven. Situasjoner/hendelser er selvsagt skolekonserten og alle de hendelsene som skjer i 

for- og etterkant av en konsert, men også alt det som skjer under konserten som ikke 

nødvendigvis er direkte knyttet til konserten. Når vi kommer til selvet er det snakk om de 

opplevelsene enkeltpersoner kan få under en konsert, det kan være snakk om en estetisk 

opplevelse av konserten, men også andre impulser som enkeltpersonen kan få under en 

konsert og som kan bidra til å øke eller minske konsertopplevelsen. Det er nivåene  

situasjoner/hendelser og selvet, som har hovedfokus i oppgaven og som er spesielt behandlet i 

kapittel 4. 

 

3.5 Hermeneutikk 
Grounded theory, med de modifikasjoner som er gjort av Strauss og Corbin, videre av Layder 

og tilpasset musikkpedagogisk av Stålhammar, åpner derfor for en hermeneutisk bearbeidelse 

av det foreliggende materialet. Materialets kjerne er informasjonen jeg får av elevene 

gjennom intervjuene, men denne informasjonen vil forstås ut fra den forforståelsen jeg har 

med meg inn i prosjektet. Som jeg nevnte i innledningen er del av min forforståelse at jeg har 

programmert og produsert skolekonserter og at jeg gjennom dette arbeidet har opplevd mange 

skolekonserter. Forforståelse er et sentralt hermeneutisk begrep som handler om det 

utgangspunktet en fortolker har for å møte en tekst. Hermeneutikken er teorier om 

fortolkning, og jeg støtter meg til en forståelse av begrepet som bl.a. Hans-Georg Gadamer 

framførte. Ingen subjekter er uavhengig av den omverden de er del av, det er samtidig en 

integrert del av omverden. Det at mennesket er en fullstendig integrert del av samfunnet, eller 

den delen av samfunnet som skal fortolkes er nødvendig å være seg bevisst.  Gjennom å ha 

tilegnet oss språk, begreper, teorier, trosforestillinger og andre grunnleggende oppfatninger, 

samt gjennom de erfaringene vi har gjort oss, har vi definert oss som individ, eller subjekt, 

men hele tiden i relasjon til samfunnet vi er del av. (Aadland 2004, s. 186 – ff.) Det er dette 

hermeneutikken forstår som forforståelse. 
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Et annet begrep er forståelseshorisont. Jostein Gripsrud henviser også til Hans Robert Jauss 

som bruker begrepet forventningshorisont. Lesingen blir i en slik forståelse ”en prosess der 

leserens forventningshorisont møter tekstens horisont” (Gripsrud 2007: 139). Gripsrud 

beskriver dette møtet som en dialog der forventningshorisonten og tekstens horisont veksler 

om å stille spørsmål og mellom å svare. Tekstens horisont – altså den empirien jeg har samlet 

inn gjennom intervjuer og observasjoner – vil hele tiden måtte være i dialog med min 

forventningshorisont (eller forforståelse) og de vil løpende utfordre hverandre. Av og til kan 

de observasjonene vi gjør i teksten kollidere med forventningshorisonten. Gripsrud siterer 

Karl Popper som sier: ”Slike eksplosjoner kan tvinge oss til å rekonstruere eller endre hele vår 

forventningshorisont.” (Gripsrud 2007: 140) 

 

En viktig del av min forforståelse er at jeg har vært koblet til Rikskonsert-systemet som 

produsent i et fylke. Her har jeg sett skolen fra utsiden og gjort meg tanker om hvordan 

konsertene har fungert i skolen. Gjennom å være medlem av Rikskonsertenes 

programevalueringsråd for skolekonserter har jeg også vært med å vurdere skolekonserter 

andre produsenter står bak. Utgangspunktet for dette arbeidet har primært vært å vurdere den 

kunstneriske kvaliteten i konserten, men også hvordan konsertene fungerer i samspill med 

publikum og hvordan det er arbeidet mot skolene for å forberede konsertbesøk og om det er 

planlagt evt. etterarbeid etter konsertbesøket. I litteraturlisten til denne oppgaven finnes også 

noe av den litteraturen som jeg har blitt påvirket av og som utgjør en viktig del av min 

forforståelse eller min forventningshorisont.  

 

Denne forforståelsen er i spill fra det øyeblikket jeg bestemmer meg for at jeg vil skrive en 

oppgave om skolekonserter, den preger de valg jeg tar, de spørsmål jeg stiller og selvsagt 

hvordan jeg analyserer dem og hvordan jeg konkluderer. Det vil det være vanskelig å komme 

utenom. Men samtidig må jeg ha en åpen holdning til de situasjonene jeg går inn i og til de 

menneskene jeg snakker med. Det er deres perspektiver jeg mener er underkommunisert i 

mye av den litteraturen jeg har lest og det er derfor de blir en viktig gruppe å fokusere på. Her 

er en hermeneutisk tilnærming til arbeidet med det empiriske materialet viktig. Per-Johan 

Ödman (1995) siterer Kirsten Fink-Jensen som sier at barns musikkopplevelser ikke kan 

beskrives.  (Ödman 1995: s.60) Ödman svarer at det i alle fall kan la seg gjøre å gi oss noen 

forestillinger om hva som finner sted. Dette fordi hermeneutikkens styrke ligger i ”att vi kan 
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formulera hur människor fungerar i musikkpedagogiska och andra sammenhang, hur de 

tänkar om och upplever sin värld i det meningssammanhang de är en del av”. (op.cit. s.60) 

 

Et annet sentralt hermeneutisk begrep er den hermeneutiske sirkelen. Det er et bilde på den 

forståelsesprosessen som skjer når vi forholder oss til en tekst. Utgangspunktet er 

forforståelsen. Gjennom å studere et område vil vi som nevnt utvide vår forforståelse dette 

gjør at vi får et nytt utgangspunkt, en ny forforståelse å forstå teksten på. Her vil vekslingen 

mellom del og helhet være vesentlig. Vi forstår deler av teksten på bakgrunn av helheten, når 

vi har fått en ny forståelse av delen vil denne nye del – forståelsen gi oss en ny forståelse av 

helheten. I prinsippet er denne prosessen uendelig. I og med at man forutsetter at fortolkeren 

stadig utvider sin forforståelse i denne prosessen mener mange at spiralbildet er bedre enn en 

sirkel for å beskrive hva som skjer. Det kan være en smakssak, hovedsaken er at det er en i 

prinsippet uendelig dynamisk tolkningsprosess mellom fortolker og tekst og mellom del og 

helhet som skal føre fram til en dypere forståelse av tekstens mening.  

 

3.6 Ønskekvistmodellen 
Denne diskusjonen er også en kvalitetsdiskusjon. Når jeg legger vekt på å se konsertene fra et 

elevperspektiv er det fordi jeg går ut fra et kvalitetskriterium som vektlegger at konsertenes 

kvalitet kun kan vurderes innenfor den sammenhengen den står i og en forståelse av konserten 

som en hendelse som krever delaktighet fra mange deltakere (se kap. 2.9 s. 45 – ff) . Den 

kunstneriske kvaliteten er grunnleggende i all kunstproduksjon, også for skolekonsertene. 

Men skal konsertene fungere må de finne resonans i skolen og hos elevene. Det betyr ikke at 

konsertene nødvendigvis må være enkle eller at det kun er musikk med bred appell som skal 

framføres. Det skal være et bredt spekter av stilarter og formidlingsformer i konsertene 

(St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida). 

 

I oppgaven er det likevel et poeng for meg å se hvordan skolekonsertene kommuniserer med 

et publikum og er relevant for elevene og for skolen. At musikken må fungere innenfor den 

sfæren den skal fungere innenfor er ikke noe særegent for skolekonsertene, det gjelder all 

kunst. Det som er spesielt for skolekonsertene er at den henvender seg til et publikum som 

aldri har aktivt eller direkte bedt om eller oppsøkt den konserten de skal oppleve. Konserten 

finner samtidig sted i og skal være en del av skolen, som er lovregulert og styrt av en fagplan 
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som stiller strenge krav til faglig fokus i skolene. Det er denne sammenhengen konsertene 

skal fungere innenfor.  

 

Jeg er med andre ord ute etter en kvalitetsbeskrivelse som tar utgangspunkt i både det 

kunstneriske og den kommunikative sammenhengen konsertene står i. Dette får konsekvens 

for både problemstillingen og for de spørsmålene jeg stiller elevene. Jeg må både sette 

konsertene i sammenheng med elevens interesser, holdninger til musikk, og situasjonen på 

skolen. Konserten blir derfor ikke en isolert hendelse, men må - med eleven som dreiepunkt - 

settes inn i en estetisk, sosiokulturell og pedagogisk sammenheng. Dette er et perspektiv som 

blir mer og mer sentralt i musikkommunikasjonsforskning og i hermeneutisk forskning. En 

tekst må forstås ut fra den sammenhengen den har oppstått og i den sammenhengen den 

opererer i. Teksten, som skal forstås, er i denne oppgaven konserten. Utfordringen min blir 

altså å forme spørsmål som reflekterer hvilken betydning det har at konserten står i et 

kommunikativt forhold til andre sider ved elevens livsverden.  

 

Ønskekvistmodellen tilbyr et begrepsapparat det er enkelt å forholde seg til. Den tar 

utgangspunkt i 3 kjernebegreper som konsertene skal vurderes etter: Kunnen, Villen og 

Skullen. Kunnen refererer til musikernes skikkelighet. De skal kunne spille sine instrumenter, 

de skal kunne kodene innenfor den stilarten de spiller. De skal med andre ord kunne både 

håndverket og kunstformen de arbeider med. Villen henspeiler på musikernes vilje til å gjøre 

det de gjør. De skal ville spille skolekonserter, og denne viljen skal avspeiles i noen 

kunstneriske ambisjoner som skal være synlig i den endelige konserten. Skullen handler om 

konsertens nødvendighet, og hvordan den faktisk kommuniserer til et publikum og en samtid. 

Nøkkelspørsmålet Ønskekvistmodellen stiller er: ”Hvordan overbeviser produktionen om sin 

kunstneriske nødvendighet netop nu?” (Langstedt m.fl. 2003: s. 214) 

 

3.7 Etikk 
I alle trinn med oppgaven og arbeidet med de informasjonene elevene, musikerne og lærerne 

har gitt er det koblet noen etiske forpliktelser. Forut for intervjuene sendte jeg et brev yil 

skolene der jeg ba om å tillatelse til å gjennomføre intervjuene, samt ba om hjelp til de 

praktiske gjennomføringen av intervjuene. Jeg skrev i brevet når og hvordan intervjuene ville 

gjennomføres, hva elevene ville bli spurt om hvordan disse opplysningene vil bli brukt. Før 

intervjuene med elevene gjentok jeg hensikten med intervjuene og hvordan jeg tenkte å bruke 
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intervjuene. Det er et viktig etisk prinsipp å informere om forskningsprosessen og hva elevene 

og skolene tar del i før forskningsarbeidet starter, da vet deltakerne hva de har sagt seg enige å 

delta i (Postholm 2005: 144-145). Jeg gjorde også oppmerksom på at materialet ville bli 

anonymisert og at lydopptakene ikke ville bli brukt utover oppgaven.  

 

Intervjuene med elevene skulle gjøres rett etter konserten. Dermed hadde elevene konserten så 

friskt i minne som mulig. Den korte tidsrammen mellom konsert og intervju gjorde derimot 

også at elevenes mulighet for å summere opp og strukturere sine opplevelser etter konserten 

var minimale. Dette er det viktig å ta hensyn til når jeg skal transkribere og analysere 

intervjuene. Aadland viser til Gilje og Grimens barmhjertighetsprinsipper: Når vi skal forstå 

en persons ytringer og handlinger, må vi ha som utgangspunkt at han eller hun er fornuftig og 

i tolkingen skal vi tolke dem slik at personene framstår som mest mulig fornuftig (Aadland 

2004: 262 – 263). 

 

3.8 Reliabilitet og validitet 
Påliteligheten og gyldigheten av de forskningsfunnene som presenteres er en problemstilling 

som må følge hele forskningsprosessen, fra valg av tema til ferdig rapport. (Kvale 2001: s. 

165) Etter en gjennomgang av de første 8 intervjuene jeg gjorde til denne oppgaven, hørte jeg 

at mange av spørsmålene jeg stilte var ledende. Derfor valgte jeg å se helt bort fra disse 

intervjuene og valgte ut to nye konserter for utspørringen. Dette betød at hele prosessen tok et 

år ekstra, men min manglende erfaring som intervjuer gjorde at det nødvendig å foreta nye 

intervjuer. Spørsmålene i ”andre runde” hadde en mer åpen karakter. Jeg har også i 

transkriberingsprosessen prøvd å være så lojal som mulig mot de elevene jeg intervjuet.  

 

Hvordan elevene oppfatter meg som intervjuer er viktig. Det vil farge svarene deres dersom 

de oppfatter meg som avhengig del av skolekonsertene eller skolen. Mitt hovedinntrykk er at 

svarene jeg fikk var åpne og ærlige, men det kan være at noen elever, på grunn av at jeg kom 

på skolen samtidig med skolekonsertene, oppfattet meg som del av skolekonsertene. Jeg 

prøvde å klargjøre den rollen jeg hadde før intervjuene startet, men for informantene kan dette 

likevel ha vært uklart. Som en av elevene fra Oppland sa: ”Ja, det er jo fint at dere kommer og 

spiller for øss.”  I denne uttalelsen er jeg oppfattet som en av ”dere”, som del av 

skolekonsertsystemet. Om dette gjør at denne eleven er mer positiv eller er kritisk i svarene er 
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vanskelig å avgjøre, men det er viktig å være oppmerksom på slike forhold når informasjonen 

i intervjuene skal gjennomgås og tolkes. 

 

3.9 Intervjuene og utvalgskriteriene 
I utgangspunktet var det meningen at jeg skulle besøke to konserter innen to stilarter. De 

første valgene var en klassisk konsert og en rap – konsert. Disse intervjuene ble gjennomført, 

men jeg valgte som nevnt å gjøre nye intervjuer. Da ble valget en konsert med moderne 

joikebasert musikk: Johan Sara i bilder og en rootskonsert: Leadbelly.  

 

Johan Sara jr. spilte på Lena ungdomsskole, en skole med i overkant av 300 elever. 

Leadbelly-konserten ble spilt på en skole i Telemark. Denne skolen er en liten barne og 

ungdomsskole med i underkant av 100 elever. 9. klassetrinnet er så lite at alle elevene ble 

intervjuet. Av hensyn til anonymiteten på elevene som var med i undersøkelsen opplyser jeg 

derfor ikke i oppgaven hvilken skole det dreier seg om. Det var altså 9. trinn jeg hadde valgt, 

årsaken til dette er at jeg ønsket å snakke med ungdomsskoleelever som har opplevd flere 

konserter og som ville kunne snakke relativt abstrakt om konsertopplevelsene. 9. klassene er 

verken blant de eldste eller yngste på en ungdomsskole. I utvelgelsen ba jeg lærerne om å 

velge ut elever etter følgende utvalgskriterier:  

 

• Det skal velges ut 2 jenter og 2 gutter 

• Minst en av elevene bør ha et aktivt forhold til musikk 

• Jeg er ikke ute etter de mest ”positive eller negative” elevene 

• Elevene må kunne uttrykke seg muntlig 

 

Jeg kunne vært mer spesifikk i utvelgelsen, men det var ikke et poeng for meg i denne 

sammenhengen å analysere f. eks. om det er forskjeller mellom elever fra ulike sosiale 

klasser, eller om forskjellen elever med gode eller dårlige karakterer. Ønsket er å få til en 

samtale med 4 gjennomsnittlige elever der de forteller om sine opplevelser med musikk. 

Utvalgene gjorde lærerne i henhold til denne bestillingen. På den lille skolen i Telemark der 

alle elevene ble intervjuet, var en av elevene noe ordknapp. I og med at jeg her fikk snakke 

med alle 9. klasseelevene på denne skolen som var tilstede på Leadbelly – konserten, fikk 

ikke dette stor konsekvens for helheten av undersøkelsen. 
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Jeg valgte 4 for å ha en variasjon av uttalelser å kunne bygge en analyse på. Men et antall på 8 

av 600 000 publikummere totalt på skolekonserter er det selvsagt ikke mulig å si at dette 

utvalget på noen som helst måte er representativt. Men elevene har kommet med synspunkter 

på konsertene som det vil være vesentlig å ta med seg i en diskusjon om skolekonserter og 

den plass og rolle konsertene har i skolen. Jeg var interessert i å høre om elever som har et 

aktivt forhold til musikk forholder seg annerledes til skolekonsertene enn elever som ikke har 

det. Derfor ba jeg om at minst en av elevene skulle ha et aktivt forhold til musikk. Det var opp 

til kontaktlæreren å bestemme hva ”aktivt forhold til musikk” skulle innebære.  

 

Spørsmålene i intervjuene ble tematisert og satt opp i en intervjuguide, slik at jeg var sikker 

på at jeg i løpet av samtalen berørte de temaene jeg hadde planlagt for alle intervjuene. Det 

var viktig at intervjuene skulle belyse konsertene i sammenheng med hvordan elevene 

opplevde skolehverdagen og til elevenes liv utenfor skolen. Intervjuene inneholdt derfor 

følgende tema (se vedlegg for komplett intervjuguide): 

  

• Om skolekonserter (viktig) 

• Om skolen (kort) 

• Fritid (kort) 

• Forhold til musikk (viktig) 

 

I brevet skrev jeg også: ”Elevene skal ikke vite at de skal intervjues før konserten, det er 

viktig at de ikke går til konserten med ”informantbriller”, men at de er vanlige publikummere. 

Dersom elevene vet at de skal intervjues på forhånd er det en fare for at de tenker i retning av 

”feil/riktige svar” i stedet for ”ærlige svar”. Spørsmålene til kontaktlæreren dreide seg om 

følgende forhold:  

 

• Om den aktuelle skolekonserten 

• Om skolekonsertene 

• Om skolen 

• Om å ta mot besøk 

 

Musikerne ble spurt om hvordan om den aktuelle konserten, om ungdomsskolepublikum, om 

skolekonserter generelt og om hvordan det fungerer å besøke skolene:  
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• Om skolekonsertene  

• Om den aktuelle konserten 

• Om skolen 

• Om publikum 

 

I sentrum er svarene fra elevene, det er de jeg gjør en analyse av. Svarene musikerne og 

lærerne gir er interessante, i denne sammenhengen først og fremst for å belyse elevenes svar. 

På skolene fikk jeg et eget rom der jeg kunne intervjue elevene, men på begge skolene var 

rommene delvis arbeidsplass for lærere, vil ble stadig vekk avbrutt av lærere som skulle hente 

noe eller se etter noe. Noe stort problem var dette imidlertid ikke. Etter at elevintervjuene var 

tatt snakket jeg med kontaktlæreren også på skolene. Musikerne hadde naturligvis forlatt 

skolen, de skulle videre til neste skole. Derfor avtalte jeg med musikerne å snakke med dem 

på ettermiddagen på samme dag som konsertene hadde funnet sted. Disse intervjuene ble 

derfor gjort i lobbyen på hotellene musikerne bodde på, likevel foregikk de ganske uforstyrret.  
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4. Skolekonserten møter sitt publikum 
 

 

I dette kapitlet vil jeg gi en kort presentasjon av de to skolene og de to konsertene jeg besøkte. 

Hoveddelen av kapitlet er en presentasjon av det empiriske materialet jeg har samlet inn 

gjennom elevintervjuene. Stoffet er ordnet etter kategoriene den åpne kodingen ga. En 

nærmere gjennomgang av dette materialet gjør jeg i kapittel 5 der jeg drøfter og behandler 

stoffet videre. Elevintervjuene blir i dette kapitlet gjengitt, lett fortolket og ordnet etter den 

åpne kodingsprosessen . Først prøver jeg å skille ut det elevene oppgir som deres egen 

bakgrunn for å oppleve konserten. Hvilken interesse de har for musikk, deres forhold til 

skolekonserter og konserter og hvordan de opplever å være på skolen hvor konsertene finner 

sted. Deretter hvordan de opplevde den aktuelle konserten de nettopp har vært på. Den tredje 

kategorien er publikum, hvordan de påvirker og påvirkes av andre elever og lærere under 

konserten. Til slutt hvordan de oppfatter at skolen har arrangert konserten, denne kategorien 

omfatter både fysiske forhold og informasjon om konsertene. 

 

4.1 Intervjuer ved to skoler  
Jeg var tilstede på to konserter, på en liten skole i Telemark og på en mellomstor skole i 

Oppland. Skolen i Oppland ligger til et forholdsvis stort tettsted, mens skolen i Telemark var 

knyttet til ei lita bygd og det var bare totalt 5 elever på 9. trinn. På konsertdagen var en av 

elevene syk, derfor ble faktisk alle elevene på 9. trinn ved denne skolen intervjuet. På grunn 

av dette nevner jeg ikke sted og skole i denne framstillingen. For å få tid til å intervjue alle 4 

elevene på konsertdagen måtte jeg velge konserter som startet tidlig på dagen begge steder. På 

skolen i Telemark var det svært ryddige forhold. Her var rektor kontaktlærer og den jeg hadde 

kontakt med hele veien. Både når jeg gjorde avtale med skolene, ved utvelgelse av elever, 

praktisk tilrettelegging av intervjuene på skolen og det var han jeg intervjuet som 

kontaktlærer. Samme person hadde også ansvaret for den praktiske tilretteleggingen av 

konserten på skolen. På skolen i Oppland stod rektor oppført som kontaktlærer på oversikten 

fylkeskommunen bruker. Det vil si at all informasjon om skolekonsertene, Den kulturelle 

skolesekken og om hver enkelt konsert går til han. Alle avtalene med skolen gjorde jeg med 

rektor. På skolen var det en annen lærer som hadde ansvaret for den praktiske 

tilretteleggingen av konserten på skolen. Denne læreren var imidlertid ikke den fungerende 

kontaktlæreren på skolen. Kontaktlæreren var formingslærer, og hadde 6 timer i uken på 
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skolen. Alle timene samme dag. Samtidig hadde hun ansvaret for å informere lærerne om 

konsertene, samt at hun skulle ha ansvaret for tilrettelegging og koordinering av 

skolekonsertene på skolen. Dette ansvaret var ikke mulig for henne å gjøre på skolen ettersom 

hun bare er der en dag og har da all tid opptatt med undervisning. Det var denne 

kontaktlæreren jeg snakket med på skolen. På denne skolen var det derfor vanskelig å 

forholde seg til hvor ansvaret egentlig lå. Formelt er dette selvsagt rektors ansvar. I praksis ble 

det hvert tilbud fra Den kulturelle skolesekken ordnet kortsiktig og praktisk fra gang til gang.  

 

4.2 Konserten i Telemark – ”Leadbelly” 
Konserten på skolen i Telemark var basert på musikken til den amerikanske folk-/ 

bluesartisten og låtskriveren Leadbelly (1888 – 1949). I følge musikerne Daniel Eriksen og 

Stig Sjøstrøm er meningen med konserten å gi et bilde av musikken til Leadbelly og vise 

hvilken innflytelse han har hatt på musikken og på artister helt fram til i dag. Som mange av 

skolekonsertene som turnerer for Rikskonsertene er besetningen liten, med Eriksen på vokal 

og diverse gitarer og Sjøstrøm på slagverk og noe vokal. Konserten er ganske tradisjonelt lagt 

opp med vekt på kjente sanger av Leadbelly, samt noen mer ukjente, i tillegg til historier fra 

Leadbellys noe turbulente liv. Konserten åpnet med et opptak av Leadbelly, mens musikerne 

– som  tilsynelatende gjør seg klar på scenen –  gradvis ble med på låten mens opptaket fader 

ut. I det de starter konserten er scenografien kun instrumentene og det lille lydanlegget de har 

med seg. Det er ingenting som forteller noen om at dette er en konsert som omhandler nettopp 

Leadbelly. Opptaket er første indikasjon, i tillegg til instrumentene på scenen. En viktig 

målsetting med konserten er å gjøre elevene kjent med musikken og livet til Leadbelly. Derfor 

brukes det også mye tid til å snakke mellom låtene. Dette virker vel forberedt og selv om det 

kan være lange snakkesekvenser på nærmere 3 minutter, virker det som om publikum finner 

dette både relevant og spennende. Begge musikerne har et nært forhold til musikken og får 

mye ut av duoformatet. Det er plass til 9 av Leadbelly sine låter i konserten. Og musikerne har 

klart å få til et variert program, både gjennom valg av program, arrangementer og gjennom 

bruk av ulike gitarer og perkusjonsinstrumenter.  

 

Publikum kommer samlet inn i salen. Det er arrangert 2 stolrader med scenen på langveggen i 

gymsalen. Men det er gjort plass til 20-30 publikummere i salen. Det er bare omtrent halve 

rommet som er i bruk under konserten. Bak publikum er store deler av veggen ei lang 

ublendet vindusrekke. Konserten foregår derfor i dagslys. I løpet av konserten sitter publikum 
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svært rolig. Den bevegelsen som kan registreres er først og fremst når publikum må skifte 

sittestilling. Det er noe mer uro under snakkesekvensene. Publikum blir oppfordret av 

musikerne til å klappe med musikken under de to siste låtene. De blir lydig med på dette.  

 

Informasjonen skolene får om konserten er knapp. Det legges vekt på at Leadbelly har skrevet 

låter som andre artister har gjort populære eller han har vært en stor inspirasjonskilde for 

mange artister. Det nevnes både låter og artister i informasjonsmaterialet, så det er mulig for 

skolene å finne materiale å presentere for elevene på forhånd. Informasjonen er derimot så 

sparsom at det ville medføre en god del arbeid for en lærer å få til et godt forarbeid for 

konserten. Om Leadbellys liv og samtid, har skolene fått lite informasjon på forhånd. Det er 

lagt vekt på at han hadde to livstidsdommer for mord og at han er regnet som en av de 

”viktigste personlighetene innen amerikansk musikkhistorie” (Konsertinformasjon fra 

Kulturskattens nettsider, 2008)4, uten at dette er utdypet noe mer. Informasjonen om de to 

musikerne er fyldigere, med et kort sammendrag av karrieren og de mest kjente 

samarbeidspartnerne de to musikerne har hatt. Gjennom det materialet, som skolene har 

mottatt på forhånd, legges det derfor ikke opp til noe for og etterarbeid. Dette er noe som 

kontaktlæreren på skolen etterlyser på mer generelt grunnlag, når jeg snakker med han etter 

konserten. Kravet til skolene ligger i å stille med 4 elever til bærehjelp og at det er tilgjengelig 

strøm. Signalet til skolene er at det ikke er behov for å forberede elevene på denne konserten, 

og heller ikke har den noe i seg det er nødvendig å arbeide med i ettertid. Konserten er ikke 

tenkt å skulle settes inn i en sammenheng, men er en enkelthendelse på skolen.  

 

4.2.1 Bjarte 
Bjarte driver med fotball og gitarspilling. Helst foretrekker han rock og country. Han spiller 

ikke i noe band, for han synes ikke han er så god nok ennå. Han forteller at han kommer fra 

en musikalsk familie, hans far som spiller flere instrumenter, ”Torader og litt sånn”. Han drar 

litt på det når jeg spør om musikk er viktig for han, men han hører på musikk hver dag. Helst 

”Hellbillies, litt gammal rock og ….” Det er helst når han sitter ved dataen at han hører på 

musikk. Mest alene, men også når kameratene er på besøk. Kameratene liker den samme 

musikken som Bjarte. Som mange av de elevene jeg har snakket med, er musikk derfor en 

integrert del av Bjarte sitt liv. At han ikke svarer direkte på at musikk er viktig kan derfor ses 

                                                
4 Konsertinformasjonen er lagt ved (vedlegg 1) 
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på som et paradoks, det er kanskje slik at musikk er så vanlig at det mer blir sett på som 

selvfølgelig snarere enn viktig.  

 

Skolen, synes Bjarte er ”kjempeålreit”. Miljøet på skolen synes han er ganske bra. ”Jeg er for 

det meste og spiller fotball, så følger jeg ikke så mye med på det andre som skjer.” Elevene på 

skolen er alle samlet om idrettsdager og overnattingsturer hvert år. Skolen har også 

samlingsstunder der man tar opp; ”Hvis det har skjedd noe… rundt skolen her… eller med 

noen av elevene eller…” Dette synes han er en kjekk måte å ta opp ting på. 

Musikkundervisninga dreier seg om å synge og å spille instrumenter. Men Bjarte savner litt at 

det kommer noen resultater ut av undervisninga. Det er en del spilling, men som han sier: 

”Det har vært en del. Men vi har aldri kommet gjennom en hel sang lissom”(…) ”Lissom ny 

sang nesten hver gang”. Det kan se ut som om Bjarte har større forventninger til at 

musikkundervisningen på skolen skal kunne nå et resultat, at det ikke bare blir en prosess, 

eller en uavsluttet aktivitet. Det kan kanskje ha sammenheng med at han spiller gitar selv på 

fritida og derfor har forventninger til å komme litt lenger enn bare uavsluttet øving på skolen.  

 

Skolekonsertene synes Bjarte ofte er rare. ”… det er liksom mest sånn som spiller litt sånn 

annen musikk enn vi er vant til lissom.” Han husker ikke mange av konsertene som har vært 

på skolen, men den forrige skolekonserten med ”indere eller noe” syntes han ikke var bra. 

Han synes instrumentene var rare og forstod ikke hva de sang, det var musikk han ikke hører 

mye på og han syntes heller ikke at det var veldig bra musikk. Han husket en annen konsert 

også der de var på besøk på naboskolen, men  han syntes at ”Det var elendig det og.” Også 

her mente Bjarte at det var for stor avstand mellom den musikken han liker og den musikken 

som var i konserten. ”Nei, det er musikksmaken lissom… Det er sangene og det er liksom 

ikke sånn jeg hører på og da blir det lissom veldig rart.” Han kunne tenke seg konserter med 

musikk som han liker. Han er glad i country og rock og kunne tenke seg at det er mer av dette 

i skolekonsertene. Når jeg spør han om det ikke er greit å høre annen musikk på 

skolekonsertene enn den man hører til vanlig, svarer han ”Det er lissom veldig mye annen 

musikk som kommer hit da, det hadde vært ålreit med litt musikk av det vi kjente og.” Dette 

er et viktig poeng for Bjarte som han understreker flere ganger.  

 

På tross av at han synes skolekonsertene er rare, mener han de er viktige. ”Det er bra lissom, 

får slappe av kanskje litt og … høre litt annen musikk iblant og … Det er jo ganske bra at 

dom kommer da. Ellers så hadde det vært veldig kjedelig.” Han tror målet med 
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skolekonsertene er å få elevene til å like den musikken som blir spilt. Og når jeg spør om 

skolekonsertene burde være frivillig svarer han at noen kanskje burde være det, men han 

mener samtidig at det kan være greit å høre på andre musikksjangre ”selv om du ikke liker 

dem.” 

 

Han er ikke ofte på konserter. Dersom han skulle gått på en drømmekonsert så tror han det 

måtte vært en konsert med Hellbillies på ”Høvleriet”. Han skulle gått dit med noen kompiser 

Før konserten skulle han ha gleda seg veldig, under konsertene skulle han hørt på og kanskje 

sunget med på sangene. Etter konserten skulle han bare gått hjem, lagt seg og vært lykkelig. 

En slik konsert skulle han altså ikke bare hørt på, men også levd seg inn i og deltatt i. For 

Bjarte er den store forskjellen på en slik konsert og en skolekonsert at den er frivillig og at 

han liker musikken. ”Det blir noe annet lissom når det er band du liker og sånn.” En konsert 

med Hellbillies vil han ha vært forberedt til gjennom at han kjenner musikken godt og at han 

er rettet mot å ha en god opplevelse allerede før konserten startet. Man kan si at konserten er 

god før den starter. En skolekonsert har et annet utgangspunkt, man kjenner ikke musikken og 

forventningene til konserten er i utgangspunktet lave.  

 

Konserten om Leadbelly mener Bjarte er en av de beste som har vært på skolen. I motsetning 

til de andre konsertene som har vært kjedelig var denne konserten bra, det var noe han likte. 

Han hadde hørt mange av sangene før og det syntes han var veldig bra. Instrumentene var 

kjente og musikerne var gode. Det var musikk han kjente seg igjen i og som han hadde hørt på 

radio. Han trodde likevel ikke at det er musikk alle liker. Til det tror han den for gammel, selv 

om Bjarte trodde at musikken var nyere enn den faktisk var. Han syntes det var vanskelig å si 

hva han følte under konserten, men han syntes at siden musikken var nærmere den musikken 

han normalt hører på, så ble konserten ”lissom mer levanes enn de andre konsertane vi har 

hatt her.” Spesielt var Bjarte imponert over gitarspillinga, som også var et høydepunkt i 

konserten for han, men han syntes begge musikerne var dyktige. At musikerne i tillegg var 

blide hele tida og at de bevegde seg gjorde at han syntes musikerne gjorde det veldig bra. 

Formidlingen var altså med på å gjøre konserten levende for Bjarte, i tillegg til at den innholdt 

musikk som han likte. Selv kunne han godt tenkt seg å høre på musikken hjemme, hvis han 

hadde hatt en cd med musikken på. Og han kunne godt tenke seg å lære mer om Leadbelly 

etter å ha hørt konserten.  
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Han hadde ikke lagt merke til de andre i publikum under konserten. Men han trodde alle 

syntes at det egentlig hadde vært en god konsert. Han hadde følelsen av at alle hørte på og 

fulgte med. På konserter som de ikke liker, blir det til at folk sitter og ”prater og …sitter og 

daffer liksom”. Han mener selv at det ikke påvirker han noe, hvordan andre oppfører seg 

under en konsert, om andre prater vil han likevel kunne konsentrere seg om det som skjer. 

Han tror imidlertid at andre kan bli påvirket av han dersom han prater og bråker under en 

konsert, men hvis han ikke liker en konsert så bruker kan ”liksom bare å sitte der og…” 

”Tenker på at tida skulle gått litt fortere.” Læreren til Bjarte er veldig interessert i musikk, så 

han bruker å følge med på konsertene. ”Dem andre er veldig strenge på at vi skal sitte rolig 

og…” Han synes det er greit at det er litt strengt under konserter når musikk skal spilles ”..må 

jo respektere at vi må sitte stille og høre på når de framviser det for noen.” 

 

Bjarte hadde ikke fått noen som helst informasjon om konserten på forhånd. Han visste ikke 

at det var konsert før han skulle bære utstyr inn i gymsalen. Da kom læreren bort og sa at han 

skulle bære. ”Han sa ikke så veldig mye mer.” Han visste ikke noe om hvilken musikk det var 

snakk om før musikerne begynte å spille. Bjarte hadde heller ikke sett noe 

informasjonsmateriell på forhånd. Litt informasjon på forhånd skulle han ønsket seg, ”Ja, vi 

kunne fått vite det kanskje dagen før eller noe, så vi visste hva som skjedde liksom.” 

 
Elevens forforståelse 

Musikalsk familie 

Spiller gitar 

Hører mye musikk, men bare country og rock 

Musikk selvfølgelig del av livet 

Trives på skolen 

Synes musikkfaget ikke gir noen resultater 

Lave forventninger til skolekonsertene 

Synes de er rare og er ikke hans musikk 

Tenker på at tida skal gå 

 

Selve konserten 

En av de beste som har vært 

Musikk han har et forhold til 

Gode musikere 

Flinke til å formidle musikken 

 

Publikum 
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Interesserte i konserten 

Blir ikke påvirket av andre 

Han kan påvirke andre, men prøver ikke å påvirke 

Lærerne passer på at elevene er stille 

 

Skolen som arrangør 

Han bar inn utstyr 

Ingen informasjon om konserten 

Ikke for eller etterarbeid 

 

4.2.2 Ragnhild 
Ragnhild var noe reservert og tilbakeholden under intervjuet. Det var tydelig ikke noe hun var 

komfortabel med å skulle snakke om skolekonserten, å skulle snakke om dette virket nok noe 

unødvendig for henne. Hennes hovedinteresser er fotball og hundekjøring, en interesse hun 

alltid har hatt. ”Mamma og pappa driver med bikkje da! Så en har drive med det sida jeg vart 

født.” Hun kjører med ganske store spann på opp til ti hunder, helst på fjellet der de har hytte, 

men Ragnhild kjører ikke konkurranse ennå. Musikk er ikke veldig viktig for Ragnhild, men 

hun hører likevel mye på musikk, mest country og rock. Hun bruker mp3-spilleren sin hele 

tida, når hun trener med hundene, ”… i timen, når jeg går tur, jogger, trening, alt mulig.” 

Ragnhild hører på musikk både alene og med venner. Med venner er musikken mest som 

bakgrunn. Hun har også vært på konserter med Hellbillies. Når jeg spør hvor ofte hun hører 

på musikk svarer hun: ”Hvor ofte? Deet … Fra jeg står opp til jeg legger meg nesten.” Hun 

regner ikke seg selv som musikalsk. Det mener hun krever at du er god til å synge eller å 

spille, men hun tror ikke hun har tålmodighet til å lære det. For Ragnhild er musikk en 

selvfølgelig del av gjøremålene i løpet av dagen, men hun beskriver altså ikke musikk som 

viktig for seg.   

 

Hun trives på skolen og liker norskfaget, og helst skriving. Skolemiljøet beskriver hun som 

”heilt greit.” Hun har ingen oppfatning om skolen gjør noe som er felles, utenom friminuttene. 

Musikkundervisninga på skolen oppfatter hun som ”Verdens kjedeligste. (Vi gjør)5 Eeh.. 

ingenting.” (…) ”Noen ganger er det noe gruppegreier, men det blir det ingenting av. Det er 

veldig dårlig musikkundervisning… Kjedelig.”  

 

                                                
5 Min tilføyelse i parantesen 
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Skolekonsertene som Ragnhild har opplevd så langt, husker hun ikke mye av. Hun sier det er 

lenge siden de har hatt konserter, ”Jeg husker kanskje så vidt at det … noen indianergreier 

men jeg husker ikke noe om dem. Husker at dem slo på trommer.” Hun husker også en 

rockekonsert. Om skolekonsertene hadde forsvunnet, ville det ha vært litt dumt, men det 

hadde ikke brydd Ragnhild noe særlig. Hun synes ikke det er viktig med skolekonserter. Det 

viktige med konsertene, synes Ragnhild, er å slippe litt unna timene. Hun har heller aldri hørt 

musikk på en skolekonsert som hun har hatt lyst til å høre mer av, men hun har heller ikke 

tenkt over om det er musikksjangere hun gjerne ville ha hørt på en skolekonsert. Hun mener at 

konsertene ikke bør være frivillige, for det er greit at det er mange mennesker på konserten.  

 

En perfekt konsert for Ragnhild er en Linkin Park – konsert på en stor plass, med mange folk 

til stede og med masse kjekke gutter der. Hun ville vært helt foran i salen og sikkert stått. Hun 

ville gått dit sammen med venner. Forskjellen på denne konserten og en skolekonsert er at det 

ikke er så mange folk på en skolekonsert og at du må sitte stille hele tida. ”Du må sitte stille 

hele tida på en sånn skolekonsert, så er det følk som passer på meg upp på toppen da. Det er 

forskjellen da.” 

 

Leadbellykonserten syntes hun var bra. Hun liker slik musikk. Og nettopp musikken er i 

sentrum for henne når hun forklarer hva hun likte med konserten. Når jeg prøvde å snakke 

med henne om hva som gjorde at hun likte musikken, eller mer om hvordan hun opplevde 

konserten, var hun ganske uengasjert eller uvillig til å reflektere over dette. For henne holdt 

det å si at hun likte konserten, at musikken var god. Den minnet henne litt om Led Zeppelin. 

Mer detaljert hva hun likte og ikke likte svarte hun ikke på. Hun sa imidlertid at hun hadde det 

greit under konserten, selv om hun syntes det var kjedelig å sitte stille så lenge. Konserten, 

mente hun passet godt for ungdomsskoleelever, med gode musikere og greie historier om 

Leadbelly. Musikerne synes hun var flinke til å formidle, gjennom at de prata mellom sangene 

og at ”han ene smilte veldig mye.” 

 

Hun la merke til publikum under konserten. ”De fulgte med og … eh… dem klappa når dem 

skulle klappe og sånn.” Ragnhild tror ikke at hun blir påvirket av andre under konserter. Å 

vise at de ikke liker en konsert kan publikum vise ved ”at di sitt og ser i gølvet og sier til den 

som sitter ved sida at det var dårlig og sitt og ser litt sur ut.” Noen ganger kan nok dette være 

med å påvirke Ragnhild sin oppfattelse av konserten, og hun tror og det kan påvirke andre. 

Stemninga på konsertene på skolen er noen ganger skikkelig dårlig, sier Ragnhild. Og ”noen 
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ganger så er det sånn greit.” Lærerne sier hun, er bare positive under konsertene. ”Dem sitter 

bare og smiler…” Men hun føler også at de har som oppgave å passe på elevene.  

 

Ragnhild fikk vite om konserten i det hun skulle gå inn på konserten. Da fikk hun bare vite at 

hun skulle inn i gymsalen. Konserten har ikke vært nevnt eller tatt opp i musikkundervisninga 

eller i andre fag og det har heller ikke vært gitt noen reklame eller vist noe 

informasjonsmateriell før konserten. 

 
Elevens forforståelse 

Lytter ofte til musikk 

Oppfatter ikke seg selv som interessert i musikk 

Trives på skolen 

Synes musikkfaget er kjedelig 

Synes ikke skolekonserter er viktige 

Ingen skolekonserter har gjort at hun har villet høre mer av musikken 

Du blir passa på under skolekonsertene 

 

Selve konserten 

Likte konserten på grunn av musikken 

Synes musikerne var gode til å spille 

God musikkformidling – musikerne snakket og smilte 

 

Publikum 

Fulgte med og klappa på rett plass 

Blir vanligvis ikke påvirket av andre 

Kan bli påvirka når noen går inn for å vise at de ikke liker konserten 

Tror andre kan påvirkes av det 

Lærerne er positive 

Lærerne passer på elevene 

 

Skolen som arrangør 

Fikk vite om konserten når hun gikk inn  til konserten 

Ikke noe informasjon 

Ikke forarbeid eller etterarbeid  

 

4.2.3 Erika 
Erika bor på et småbruk, sammen med mor, far og ei søster. På gården har de alltid hatt dyr, 

og det er hest som er den store interessen hennes. En av naboene har travhest og Erika har fått 
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en liten jobb som hjelpetrener her. ”Det er stort sett det eg driv med egentlig.” Selv om det 

ikke er snakk om lønnet arbeid, mener hun at hun får mye igjen for det. Ambisjonen er å få 

lisens til travkjøring. Erika har et nært forhold til musikk: ” Man må høre på musikk!” Hun 

hører på musikk ”hver dag, hele tida”, også i timene når de får lov. Hun bruker mp3-spilleren, 

og dataen som musikkanlegg. Hun hører mye på rock og hip-hop, men helst på country, med 

Alan Jackson og Hellbillies som favoritter. Men hun har ikke problemer med å høre andre 

typer musikk. ”Også når eg kommer heim så er det for det meste country, og hvis det er med 

forskjellig folk så kanskje eg hører på rock liksom, det er… Det er spørsmål hott døm andre 

folka liker å høre på au”. Ofte er det venninner med hjem for å høre på musikken. ”Det går jo 

helst, surrer bare i bakgrunnen, det er… hvis vi finner en sang så plutselig begynner vi å 

synge på den,…” Hun får tak i musikk først og fremst ved å dele filer med venner og også noe 

nedlasting. Erika ville gjerne ha spilt et instrument, men ikke nok til selv å ta et initiativ til å 

lære det. Hun har ikke følt at det er nødvendig for henne å lære det.  

 

Skolemiljøet beskrives av Erika som hyggelig. Med en klasse der folk går veldig bra sammen. 

Også skolen mener hun gjør mye felles: ”Hvert år så har vi en aktivitetsdag. Også er det en 

aktivitetsdag om vinteren, pleier det å være. Og i vinter… eller rett fyre våren kom, så var vi 

te Liatoppen – trur je det heter”. Disse fellesaktivitetene karakteriserer Erika som koselig. 

Favorittfaga er norsk og engelsk, mens musikkundervisninga er ”litt fram og tilbake”. Når de 

har bestemt seg for en sang og hvordan samspillet skal være, ender det ofte opp i diskusjoner 

om at sangen blir for vanskelig, eller for gammel, eller for kjedelig. Hun mener læreren ikke 

forstår hvilket nivå elevene holder, han vil helst gjøre ting litt for vanskelig. ”Så det er 

egentlig litt vanskelig å samarbeide med den læreren tru eg, og det me liker, av musikk.” 

 

Av skolekonsertene Erika har hørt husker hun en konsert med indisk musikk og ”masse sånn 

forskjellig fortellergreier, men jeg husker ikkje direkte musikken og sånn.” Hun husker også 

en rockekonsert som var ”barnevennlige greier liksom, førr vi var veldig små.” 

Forventningene til skolekonsertene er ikke store. ”… me har gått og klaga at det har vært så 

kjedelige.. mm.. konserter som har kommet hit og liksom: Håffer skal dom være her hver 

gong?” Likevel tror hun det er viktig med skolekonserter, for det gir elevene mulighet til å 

undersøke litt forskjellig musikk. Og da kan man også lære noe av konsertene. Hvis det ble 

slutt på skolekonsertene ville ikke Erika bli spesielt lei seg. ”Med mindre det hadde vori bra 

musikk heile vegen, men liksom sånn som det har vært så har det ikkje vore sånn veldig 

interessant for meg liksom.” 
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Hun forteller om opplevelser hun har fra en sommerfestival på Færøyene med flere konserter, 

der hun har hørt Melanie C fra Spice Girls og Scorpions. Det har vært store opplevelser for 

henne. Og når hun skal beskrive en perfekt konsert for henne er det disse opplevelsene som er 

modell. Hun beskriver da en utekonsert med gigantisk scene, masse folk, lys høy lyd og mye 

trøkk: 

 

”Ja, det er liv .. hehe eg veit ikkje eg… Det skal være sånn at du kjenner musikken 

liksom.. du kjenner liksom musikken.. føler som pulsen din liksom i kroppen. Du 

kjenner det dunker i bakken hver gang bassen går: Det er en drømmekonsert. Det er 

sånn det skal være.” 

 

Hun skulle gå på konserten sammen med venner. Før konserten skulle de gått rundt på 

konsertområdet, kanskje hørt på annen musikk. Hun sier de ville forberedt seg før konserten. 

Hvilken artist som skulle stå på scena er hun ikke sikker på. Det hadde vært en stor opplevelse 

for henne å høre Scorpions. Hun hadde hørt musikken deres på radio før konserten, en sang. 

Men på konserten var alt annerledes. ”Men plutselig vart jeg overraska, for musikken blir jo 

helt annerledes når du hører den live liksom. Det var jo nokko heilt annet. All musikk kan bli 

bra når du hører den live, nesten. Det er så lenge det er rytme og fart i den…” Etter konserten 

ville hun også møte folk, ”Kanskje diskutert … musikken .. hva dom har hørt, hott dom syns 

om det.” 

 

Den store forskjellen mellom skolekonserter og andre konserter, er at det er så få 

publikummere på skolekonserten. Og at alle sikkert ikke vil være på skolekonserten. Det er 

heller ikke noen sammenheng. ”Det er liksom… du skal og sjå konsert og så ferdig med det.” 

Skolekonsertene bør ikke være frivillige, ellers er hun redd for at det kanskje blir for lite folk 

på konsertene.  

 

Den aktuelle konserten ble Erika overrasket over:  

 

”Eg ble egentlig litt overraska når eg kom inn dit og fikk høre den første musikken. 

Førr eg fe litt sjokk, for det har alltid vært liksom sånn musikk som me eigentlig ikkje 

hører på. Det var helst meir vært sånn… historiegreier iblant og masse sånn, men nå 

var det faktisk sånn musikk som folk faktisk har hørt på heime”  
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Hun følte at hun kunne begynne å synge med selv, hun beskriver det som bra musikk som er 

tøft å høre på. Altså i motsetning til det hun opplever som vanlig skolekonsertmusikk. Rytmen 

og takten til musikken var det hun syntes var spesielt bra. ”Når eg hører sånn… det var litt 

deilig, du hadde liksom lyst til å begynne å bevege deg.” På skolen kunne hun imidlertid ikke 

reise seg opp å begynne å danse. Da tror hun at hun ville blitt ledd av. For noen dager siden 

hadde hun sunget en av sangene i konserten sammen med søskenbarnet sitt, som spiller gitar. 

Hun hadde ikke hørt om Leadbelly før, men hun har hørt musikken. Musikken minnet minnet 

henne om foreldrene og besteforeldrene sine, siden dette er musikk hun hadde vokst opp med. 

Konserten var gøy og Erika syntes det var deilig å bare slappe av følge med og høre på 

musikken. Musikerne synes hun var flinke og hun var imponert over at de klarte å få 

musikken så bra til med bare trommer og gitar. Hun savnet derfor ikke flere musikere i 

konserten. Historiene musikerne hadde valgt ut syntes hun var spennende og at de passet godt 

inn i konserten. Musikerne snakket til publikum, men Erika syntes at de kunne snakket mer 

med publikum. At publikum fikk være med på å klappe takten var greit nok, men dette mener 

hun musikerne gjorde litt lite ut av. Hun ville gjerne hørt musikken hjemme dersom hun 

hadde hatt en CD med Leadbelly.  

 

Under konserten syntes Erika det var morsom å legge merke til søskenbarnet sitt i salen. Han 

spiller gitar og var svært engasjert i konserten: ”Han var skikkelig blid og når`n hørte 

musikken så bare: ”Å herregud det synes jeg bare er tøfft” liksom.” Erika tror hun blir påvirka 

av publikum under konserten. Hvis alle er mutt og stille, så blir hun det også – og omvendt. 

Men det kommer også an på musikken. Andre i publikum kan ikke styre hva hun liker. Hvis 

hun ikke liker musikken så bare sitter hun der og venter på at tida skal gå. Hun er imidlertid 

bevisst at hun ikke skal ødelegge for andre. ”Jeg må prøve å ikke bremse stemninga heilt. Da 

kan jeg gjerne sitte der en plass der ikkje andre sitter liksom, og ikkje plassere meg i midten 

og si æsj. Det er for dumt. Det ødelegger stemningen.”  

 

Erika fikk vite at det skulle være skolekonsert når hun skulle hjelpe til å bære inn utstyr. Da 

skjønte hun at det var konsert, fordi det var så mange instrumenter. Før konserten ble det 

likevel ikke sagt et ord om at det skulle være konsert og om hvilken musikk som skulle 

spilles. Elevene fikk bare beskjed om å gå og sette seg i gymsalen. Det har heller ikke blitt gitt 

noen informasjon tidligere. Erika syntes for så vidt at det var greit, ”… eg syns at eg fikk vite 

ganske mykje i løpet av konserten lissom.” Konserten arrangeres i gymsalen ”Det blir veldig 
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stor sal og halvparten er … tomt”. I gymsalen er det også godt innsyn. ”Du blir kanskje 

distrahert av veldig masse rundt, av folk som går uttafor og sånt” 

 
Elevens forforståelse 

Musikkinteressert  

Lytter mye på musikk 

Hun synes det er hyggelig på skolen 

Musikkfaget for ufokusert, mye diskusjoner  

Hun har lave forventninger til skolekonsertene 

Konsertene er kjedelige 

Skolekonsert er sånn musikk vi ikke hører på  

Ville ikke bli lei seg hvis skolekonsertene ble borte 

Skolekonsertene er ikke satt i noen sammeheng 

 

Selve konserten 

Den konserten de har spurt etter 

Musikk hun liker og som hun har hørt før 

Dyktige musikere 

Ville det skulle være lagt opp til mer deltakelse fra publikum 

 

Publikum 

La merke til at andre trivdes under konserten 

Blir påvirket av publikum 

Publikum kan ikke påvirke om hun liker musikken 

Er bevisst på å ikke ødelegge for andre under konserten 

 

Skolen som arrangør 

Fikk ikke vite om konserten på forhånd 

Ikke forarbeid og etterarbeid 

Ikke informasjonsmateriell 

Dårlige lokaler 

Forstyrrelser utenfra 

 

4.2.4 Andreas 
Andreas er tilflytter til bygda der han bor. Han bor her sammen med lillebroren sin og mora. 

At han er ny i bygda merker han godt, han føler seg nok litt på utsiden og føler at han ikke har 

noen særlig innvirkning på andre elever på skolen. ”Jeg er ikke den som påvirker andre, Det 

er nesten som en liten rangstige, at… Der ligger jeg veldig langt nede.” Han mener selv at 
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dette kommer av at han er innflytter til bygda. På tross av dette trivs han på skolen, selv om 

han er mye for seg selv. Han har hørt om det gode miljøet på skolen, som han ikke føler han 

er en viktig del av: ”Dette miljøet her er jo litt over… oppskrytt.” Andreas oppfatter det ikke 

som om skolen legger opp til å felles opplegg. Det hender stort sett, ”…hvis det skjer noe 

alvorlig.”  Av fag er det stort sett Kunst og håndverk og Musikk han foretrekker, og mener 

musikkundervisningen på skolen er god, ja ”veldig bra i forhold til mange andre skoler”. De 

får spille musikkinstrumenter selv, så når de skal synge en sang, ”så er det bare å ta en gitar 

og spille og lære grep og sånn.”  

 

Når jeg spør om interesser oppfatter ikke Andreas seg selv som spesielt interessert i musikk, 

det er mer data og film som er hans interesser. Det er viktig for han å si at han ikke er spesielt 

glad i idrett. Han lager kortfilmer, mest for egen glede. Foreldrene er skilt, så det er bare når 

han er hos faren, som bor noen timers kjøring unna, at han kan drive med denne hobbyen sin. 

For å komme videre med hobbyen sin, mener han at han må ha eget utstyr. Når jeg spør han 

direkte, så sier han at han er veldig glad i musikk. Han har spilt trommer og saksofon i korps. 

Det gjør han ikke nå lenger, det er ikke korps i bygda der han bor, og det ble litt tungvint å 

måtte reise så langt på øvelser. De prøvde å få til et korps i bygda, men det var bare Andreas, 

moren, lillebroren og to voksne menn som møtte opp, så det ble ingenting av dette. Men han 

lytter mye på musikk. Pop – musikk er det han foretrekker, han har ingen spesielle 

favorittartister, men liker ikke tekno noe særlig. Ellers er kravet at det ikke skal gå for 

langsom eller for fort. Kilden til musikk er internett og mora (”mamma er kjølig flink til å 

kjøpe cder”). Det er først og fremst på den 2 og en halv kilometer lange skoleveien han hører 

på musikk. Ikke så mye på rommet, det gjorde han mer før. Og han lytter alltid alene. Han tar 

utgangspunkt i tida skolevegen tar når han estimerer at han hører på musikk ca. 40 minutter 

hver dag.  

 

Andreas har et ganske godt forhold til skolekonserter og han husker en del av dem, selv om 

han synes det er vanskelig å huske siden det er lenge siden. Konserten med inderne, som også 

de andre elevene husker, synes han var en ”spesiell opplevelse, for det var jo helt annerledes 

enn det vi er vant til.” Han husker også en konsert med latinamerikansk musikk, en 

folkemusikkonsert, en konsert med sekkepiper. Det som er viktig for han med konsertene er at 

det ikke er for langsom musikk, det synes han fort blir kjedelig og treigt. Det viktigste med 

skolekonsertene er uansett å få noe ”annet” inn i skoledagen. For det lærer man også mye av. 

Om hva han lærer av konsertene sier han: ”Når han forteller historier og vi lærer jo om… det 
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er jo mye musikkfag i det. Vi blir jo forklart det på en måte vi husker.” Andreas synes 

skolekonsertene er viktige, spesielt fordi at elevene ”skal få inntrykk av andre kulturer og 

stiler og lære litt om forskjellige musikksjangre og…” Han savner ikke noen sjangre, for han 

synes det virker som om sjangrene går litt på rundgang. Dersom skolekonsertene skulle bli 

slutt ville han tenke ”Njaja, ville jeg tenkt da. Det blir i hvert fall ikke flere avkoblinger…” 

Han synes det er for få slike avkoblinger i skolehverdagen.  

 

En perfekt konsert for Andreas ville vært med et band som skulle spille sanger han synes var 

greie. Han vet ikke hvilket band, men det måtte være ”Et bra band. Noen som var flinke til å 

spille. Finne et annet publikum, være et godt publikum. Eh.. god lyd.. flott lysshow .. som i 

grunnen må være med. Det syns jeg blir kult.” Han ville vært sammen med noen på konserten 

og før de gikk på konserten ville de gått og spist. Han ville hatt en god sitteplass midt i salen.  

”Der tror jeg opplevelsen er maksimal. Vi var på Idol-finale og der satt vi litt på sida. Det var 

litt kjedelig. Tror jeg ville fått det mye bedre ved å sitte litt mer midt på.” Etter konserten tror 

han at han ville vært så sliten at han ville dratt rett hjem. Den største forskjellen på en 

skolekonsert og en vanlig konsert er at skolekonserten er for enkel: ”… dem sitter der og 

spiller og dem synger og eeh.  Forteller. Og så sitter publikum og ser på.” En ordinær konsert 

har med noe ekstra: ”På en ordentlig konsert… kanskje noe film som går i bakgrunnen og … 

Dem gjør mer ut av det.”  

 

Den aktuelle Leadbelly-konserten likte han godt. ”Den var veldig grei, den var fin. Den var 

ikke langsom og kjedelig.. eh han var livlig eller ja.. bra konsert.” Det var en type musikk de 

ikke ofte har på skolekonserter. Andreas synes egentlig ikke det var noen høydepunkter under 

konserten, men ”Han var høyt oppe hele tida. Det er sånn musikk du kan bli med i.” Han 

koste seg hele tida, og han synes konserten passa godt med den musikken som man hører på i 

området. De saftige historiene om Leadbelly syntes han passet bra for et 

ungdomsskolepublikum, ”men hvis en har, hadde gått ned litt i klassetrinn så kunne det ha 

vært verre. Men jeg tror ikke noen av oss ble skremt for å si det sånn.” Selv om dette ikke er 

musikk han har noe nært forhold til, tror han at han ville kunne hørt på dette hjemme. 

Musikerne syntes han var gode. To forskjellige typer med sine egne stiler. Det at den ene 

musikeren snakket nordnorsk syntes han var vanskelig. Han kunne ha snakket tydeligere. 

Likevel likte han godt at de snakket med publikum og prøvde å få publikum med. ”Den fikk 

oss med på å klappe rytmen, og i takt og… sånne ting. Jeg syns … mener det er viktig for å få 

med seg publikum.” Selv om han ikke hadde hørt om Leadbelly før, hadde han hørt noe om 
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musikken. Han tror det viktige for musikerne var å fortelle om Leadbelly, ”… han drepte jo 

folk og han var ikke grei, men han kunne jo spille gitar da.” 

 

Publikum, syntes Andreas, oppførte seg som de brukte. De sitter rett opp ned og følger med:  

 

”Ja, sånn som de pleier å sitte, dem er veldig redde for å … drite seg ut. Ja, noen 

prøvde selvfølgelig å lage morsomheter ut av det, men… Jeg veit atte mange av dom 

likte det. Forde om dom ikke ga uttrykk for det under konserten. Men så er det oppi 

her”  

 

Han mener det er et press for å være som alle andre. Og selv om han synes det kan være 

tåpelig så prøver han å ikke skille seg ut. Andreas er den eneste av de fire jeg snakket med 

som understreket dette. Det kan selvsagt komme av at han har kommet inn i dette 

bygdemiljøet fra utsida og legger merke til et ellers usynlig konformitetspress, som kan være 

vanskelig å legge merke til nå du er vokst opp med det. På den andre siden kan det tolkes som 

en bitterhet over ikke å ha klart å gjøre seg gjeldende i det nye miljøet i bygda han har flyttet 

til. Uansett påpeker han et konformitetspress som er konkret og reelt for han. Om lærernes 

rolle under konserten er det vaktrolla han understreker, han sier at de: ”Passer på at ingen 

finner på noen sprell, som det ofte skjer.” Denne rollen finner han er helt grei ”Dem sitter jo 

bare der.” 

 

Han visste at det skulle være Rikskonsert på skolen denne uka. Det visste han fordi 

musikklæreren hadde fortalt han at pianoet på skolen ble stemt. Det var også det eneste han 

visste på forhånd om konserten. I informasjonen som ble sendt til skolen sto det ingenting om 

at konserten trenger piano. Det er da heller ikke bruk for piano under konserten. Andreas fikk 

ikke noen informasjon om konserten på forhånd. ”Jeg tror ikke jeg har opplevd at det er noe 

reklame for Rikskonsertene her.” Selv om det var mulighet til det, ble det ikke snakket om 

konserten verken før eller etter at den hadde funnet sted. Han skjønte at det skulle være 

konsert på skolen når han kom på skolen og så AVIS- bilen til musikerne.  

 
Elevens forforståelse 

Tilflytter  

Føler seg langt nede på rangstigen 

Trives på skolen 



 81 

Synes miljøet på skolen er oppskrytt 

Liker musikkfaget  

Ikke spesielt interessert i musikk 

Spiller tromme og saksofon 

Hører relativt lite på musikk – til og fra skolen 

Har et relativt åpent og godt forhold til skolekonserter 

Oppfatter skolekonserter som en avkobling fra skolehverdagen 

 

Selve konserten 

God konsert 

Gode musikere 

Musikk som ikke ofte er på skolekonserter 

Likte at musikerne prøvde å få med seg publikum 

 

Publikum 

Publikum er tamme 

De gir ikke uttrykk for hva de liker 

Redd for å skille seg ut 

Lærerne har en vaktrolle 

 

Skolen som arrangør 

Ingen forhåndsinformasjon 

Ikke for eller etterarbeid 

De stemte pianoet, selv om de ikke hadde bruk for det.  

 

4.3 Konserten i Oppland ”Johan Sara i bilder” 
Konserten med Johan Sara jr. ble holdt på en middels stor skole i Vest-Oppland. Skolen har 

330 elever, og ligger like i utkanten av et større tettsted. Skolen rekrutterer elever fra et 

ganske stort område. Denne konserten har en noe større rigg enn Leadbelly – konserten som 

hadde to musikere og ingen teknikere. Konsertproduksjonen het ”Johan Sara i bilder” og 

omfattet 4 musikere og 2 teknikere. Til konserten var det produsert en film som skulle gi 

bilder til Johan Saras musikk. Filmen var produsert av Morten Hovland. Johan Sara i bilder er 

en samproduksjon mellom Kulturmenyen i Oppland, Rikskonsertene og Fabelaktiv AS. I 

konsertinformasjonen til skolene er teksten svært knapp og er på mange måter lik en fortettet 

reklametekst snarere enn en faktisk informasjon om musikken og konserten:  
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”Her kan du se et møte mellom ur og urban, mellom asfalt og fjell, mellom urgammel 

joik og vår tids elektronikk. En opplevelse for øynene og ørene. Velkommen til 

JOHAN SARA I BILDER.”  (Rikskonsertenes konsertinformasjon, 2008)6 

Det vises også til Johan Saras hjemmesider, som heller ikke gir mye ekstra informasjon om 

konserten. I tillegg til Johan Sara, er musikerne Erik Halvorsen, Ivar Thormodsæther og Terje 

Johannesen med på konserten.  

 

Publikum kommer klassevis inn i konsertlokalet. Det er 300 elever som skal inn og det tar ca. 

10 minutter å få alle på plass. Det er benker langs veggene. Disse plassene blir raskt opptatt, 

etterpå anviser lærerne elevene så langt mot scenen som mulig. De må sitte på golvet. 

Konserten finner sted i gymsalen, som er godt blendet. Lokalet blir helt fullt. Konserten 

starter med er rolig låt, og publikum blir med ved noen spredte armbevegelser. En film som 

vises bak musikerne, på et stort lerret, følger opp tematikk og stemningen i joikene. Scenen er 

også lyssatt. Til skolekonsert å være utgjør dette et stort teknisk apparat. Johan Sara jr. er 

kledd i en mørk til dels diskret samisk kofte. Mellom sangene sier Sara noe om innholdet i 

sangene. Det blir merkbart mer bevegelse i publikum etter ca 20 minutter, spesielt bak i salen. 

Det kan ha med at de sitter på et hardt golv å gjøre, eller at avstanden fram til musikerne er 

lengre. Etter 25 minutter ringer skoleklokka. Etter ca 30 minutter er det merkbart mer uro i 

salen og lærerne begynner å hysje på elevene. Mange mobiltelefonskjermer er synlige. Selv 

om det er mer uro, aktivitet og småprating i salen er publikum oppmerksom på konserten. De 

gir god applaus til sangene. Helt på slutten av konserten prøver Johan Sara å få med seg 

elevene på å joike. Det er ikke noen massiv lyd som kommer ut av publikum, men mange 

prøver å bli med. Flere av elevene gikk og joiket i løpet av skoledagen, i følge kontaktlæreren.  

 

 

4.3.1 Jostein 
Jostein går i 9d. Han sier han er født inn i en musikalsk familie. Han er også interessert i 

musikk, han spiller el-gitar. Det har han gjort i et og et halvt år. Og synes selv at han begynner 

å bli litt god til å spille. Han har undervisning på kulturskolen i nabobygda. Han understreker 

at han ikke er interessert i sport, om interessene sine sier han ”Jeg er veldig glad i å sjå på TV 

og vara på internett og høre på musikk … det er liksom musikk som er den største interessa 

mi.”.  Det er heavy metal, ”med ordentlig trøkk”, som er yndlingsmusikken til Jostein. Han 

                                                
6 Konsertinformasjonen er lagt ved (vedlegg 2) 
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har en 6 år eldre bror med de samme interessene, ”…bare at heavy metal er det eneste jeg 

liker. Han lik og no rolig musikk og… det finns jo unntak for meg og, men...” Det han liker 

med musikken, ”det er detta suget da, som liksom… dessa raske trommene og, og denna 

growlinga og sånn. Jeg syns det er helt rått.”  

 

Musikksmaken er helt klart med på å gi Jostein en identitet som skiller han fra andre. ”Det er 

itte sånn musikk for den vanlige mann i gata, men … Det er liksom smaken min.” Musikk 

betyr derfor mye for Jostein: ”Det betyr veldig mye egentlig. For å overdrive litt, så hadde itte 

jeg overlevd uten musikk.” Han hører på musikk når han kan, hjemme på bussen, i timen, når 

han skal sove, og ellers når han kan. Når han hører på musikk så drømmer han noen ganger: 

”Noen ganger forestiller jeg meg sjøl stå oppå scenen der og spelle og sånn.” Jostein kopierer 

mange av de riffene og gitarsoloene han hører. Det synes han er en god måte å lære på. Han 

har ennå ikke noe band, men han har snakket med noen skolekamerater om å starte et. 

 

Selv om Jostein har hørt at skolen hans er en av de styggeste skolene i Norge, så trivs han 

godt her. ”Det er liksom itte noe gæli med`an.” Han går i ei klasse som er livlig og bråkete, 

men: ”Dom har sagt at det er ei veldig fin klasse, bare at vi kunne lære oss å ikke prate så 

mye.” Han oppfatter miljø og samhold som godt, selv om han ikke synes det er mye felles 

som skjer for hele skolen. Utenom musikk foretrekker han naturfag og geografi. 

Musikkundervisninga er delt i en time teori, med lytting og historie og den andre timen der 

det er sang og gitarspilling. I en av timene laget de en rap, ”.. men heh… tviler på at den får 

non platekontrakt.”  

 

Det er ikke mange tidligere skolekonserter Jostein husker. Det begrenser seg til en 

rappekonsert og en rockekonsert. Rockekonserten var ”innen mer den sjangeren som jeg 

liker”. Den konserten hadde han da også ganske detaljerte minner fra. Den typen musikk ville 

han gjerne ha mer av. Og det er musikk han ville ha hørt mer på. Årsaken til at det er 

skolekonserter er mener han er: ”For at vi ikke skal kjede oss i hjel. ... Lærera har vel skjønt 

nå i det siste at det er viktig med – det er viktig for oss ungdomma å høre på musikk en gang i 

blant – å gjøre noe anna.” Hvis det ble slutt på tilbudet om skolekonserter, svarer han: ”Det 

ville bety mye for meg. Da hadde jeg kasta blyanten min i veggen. Det blir alt for kjedelig. Da 

tror jeg mange mister skolelysta for godt nesten.” Stemningen på skolekonsertene regner han 

som god. Det er mange som liker konsertene. For Jostein er det viktig at det finnes noe annet 

enn bare lesing og skriving på skolen, ”da får vi noe anna å tenke på i en time – tre kvarter.” 
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Men konsertene måtte gjerne være frivillige, synes Jostein, siden det sikkert finnes folk som 

ikke er begeistret for skolekonsertene.  

 

Jostein hadde et klart bilde av hvordan en perfekt konsert skulle være. Det vil være en konsert 

med Children of Bodom på Rockefeller. Da skulle Jostein være ”helt frammerst, hell litt 

lenger bak da. Jeg har hørt at dom hører dårlig lenger framme.” Under konserten skulle de 

spille alle yndlingssangene til Jostein. Flere av yndlingsbandene hans kunne gjerne vært med 

på konserten. ”Så fikk jeg helse på alle etterpå og fikk autografen doms. Og prate med dom og 

alt mulig. Midt på natta.” Før konserten skulle han kjøpt seg godteri, pop - corn og brus. Så 

hadde han gjort seg klar. ”Tatt på meg… hadde jeg kjøpt meg mett av klær og sånt ta dom. 

Liksom alle klesplagga, bare.. bare ta dom liksom. Så hadde vært helt gærn for å si det sånn. 

Det hadde vært det råeste jeg hadde vært med på.” Han skulle hatt med seg andre som likte 

den samme musikken. Alene blir det for kjedelig. ”Hell itte kjedelig da, men litt for simpelt.”  

 

Konserten med Johan Sara jr. synes Jostein var sånn midt imellom. Den var ikke den dårligste 

han hadde hørt. Men heller ikke den beste. Musikken var ikke helt hans stil, ”så det var ikke 

samme fryden som å høre på det jeg liker.” Han opplevde musikken som veldig livlig og glad 

og syntes det ble bedre når trompetisten la ned trompeten og spilte el-gitar. Han oppfattet ikke 

at det var noen spesielle høydepunkter under konserten. ”Må innrømme at jeg kanskje kjedet 

med bittelite grann. ….. Det var bedre hell å ha time.” At det ble vist film på lerret gjorde ikke 

inntrykk på Jostein. ”Når det er musikk så bruker jeg å bry meg om musikken.” Han hadde 

også problemer med å skjønne det som Johan Sara jr. sa under konserten. Det Jostein 

assosierte med samer og som konserten minnet han på var samene i tv-serien om Brødrene 

Dahl. Der var det mye synging og joik. Joiking med band, som Sara gjorde under konserten, 

hadde Jostein aldri hørt før. ”Det er noe jeg sjelden ser.” Han mente at det i seg selv var et 

godt grep for å få kontakt med publikum. Han synes det var moro å se dette og få oppleve noe 

nytt.  

 

Han tror at de andre i publikum oppfattet konserten som ”litt spesiell eller litt rart på en 

måte…” og de som satt ved sida av han kjedet seg litt. ”Ja, dom je satt rundt ved hører jo på 

den samme musikken som jeg gjør så..” Han skjønte at de kjedet seg fordi de hadde tomme 

uttrykk i ansiktet, de rørte ikke på seg og de gjespet. Selv tror han ikke at han lar seg påvirke 

spesielt av at andre oppfører seg slik. Han har ikke tenkt noe på hvordan lærerne oppfører seg 
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eller hvilke roller de har under skolekonsertene. ”Jeg fokuserer mest på dom som spiller 

musikk.” 

 

Når det gjelder den praktiske gjennomføringa av konserten, så gjentok Jostein flere ganger 

under intervjuet at elevene måtte sitte på golvet og at det ikke var spesielt behagelig. ”Hadde 

vi bare hatt stoler, så kunne jeg godt sittet der hele dagen.” Det eneste han ville endret ved 

konserten var også å kunne ha stoler å sitte på. Det han visste om konserten på forhånd var at 

det var om samer og joiking.. Han hadde ikke fått noen informasjon fra skolen om konserten 

før rett før konserten startet. Det var en annen elev i klassa som hadde fått med seg at det 

skulle være konsert, og som fortalte han om det. De snakket så vidt om det i klassa rett før 

konserten. Klassa gikk samlet til konserten og de fikk beskjed om å sitte seg så langt fram 

som mulig. Etter konserten ble det ikke lagt opp til noen diskusjon om konserten, annet enn at 

4 stykker fikk beskjed om at de skulle intervjues.  

 
Elevens forforståelse 

Musikkinteressert 

Spiller gitar 

Musikk er en viktig del av hans identitet 

Trives på skolen 

Musikkfaget er en favoritt 

Husker godt konserten med musikk han liker  

Mener konsertene er viktige de gir avveksling 

En drømmekonsert står i en sammenheng 

Musikk i sentrum 

 

Selve konserten 

Midt på treet 

Problemer med å forstå hva som ble sagt 

Spennende med noe nytt – joik med band 

Musikk er viktigst med konsert – brydde seg ikke om filmen 

 

Publikum 

Tror publikum syntes konserten var spesiell 

Kjedet seg litt 

Tror ikke han påvirkes av dem 

Har ikke lagt merke til lærerne 

 

Skolen som arrangør 
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De har ikke tenkt på hvordan publikum har det under konserten 

Hardt gulv – ikke stoler 

Ikke informasjon 

Fikk vite om konserten timen før 

Klassa gikk samla til konserten 

 

4.3.2 Solveig 
Solveig går også i 9d. Hun bor på gård (”oppi huttaheita her”) og liker og arbeide med dyrene 

der. ”Mest kopplam og sånn som skal oppdras holdt jeg på å si”. Familien har alle et aktivt 

forhold til musikk, ”utenom pappa da, men han spilte mye gitar før.” Hun liker å synge, og 

spiller gitar og piano på fritida. Hun er stort sett selvlært. Hjemme spiller hun sammen med 

søstrene sine, men bare til husbruk. I tillegg synger hun i et kor, der hender det at hun spiller 

også. Musikken betyr derfor mye for Solveig.  

 

”Jeg står opp om morran og spiser frokost og spiller piano og så pakker jeg og gjør 

meg klar til å dra og så spiller jeg gitar og så synger jeg på veg til skolen. Så det er 

liksom, – mye av dagen består av musikk.”  

 

I tillegg hører hun mye på musikk. Hun har ingen spesielle favoritter, men hun hører mest på 

en radiostasjon som spiller mye pop-musikk. Hun varierer også hvilke musikkstiler hun hører 

på etter hvem hun er sammen med, ”hører på litt andre ting sammen med foreldra mine enn 

sammen med venna mine”. Det virker som det å kunne synge med er viktig for henne når hun 

lytter til musikk. 

 

Vennene betyr også mye for Solveig. Derfor trives hun godt på skolen, det er her hun treffer 

alle vennene sine. Fellesskapet på skolen oppfatter hun som bra. Skolen har mange felles 

aktiviteter i løpet av et år, turer og felles kor hver jul. Det synes hun er kjempeviktig: ”Hvis 

det hadde vært bare fag, hår eneste dag, dag inn og dag ut, da.. nei da hadde skolen vært helt 

annerledes.” Musikkundervisninga synes hun er for lite praktisk lagt opp. Der skal de skrive 

om popartister, og lage veggavis. ”Det er spennende det og, men det er morsommere å spille 

gitar og piano og synge og sånn”.  

 

Hun husker ikke mange av de skolekonsertene hun har vært på. Hun husker at det har vært 

noen besøk på skolen, og hun beskriver bl.a. en opplevelse fra et teaterstykke som har vært på 
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besøk. Det har også vært besøk på skolen av både folkehøgskoler og skolekorps. Hun husker 

imidlertid en rappekonsert, for før den konserten hadde hun ikke hørt så mye på rap. ”Utenom 

det så husker jeg egentlig ikke så forferdelig mange av konsertene.” Likevel husker hun at det 

har vært mange dårlige konserter, selv om hun har problemer med å huske hvilke det var. Hun 

kunne tenkt seg at det er mer musikk hun har et forhold til i skolekonsertene. ”Det kule hadde 

vært hvis det hadde vært noen sanger som vi kanskje kunne og sånn da. Og kunne synge med 

på og sånn.” Solveig mener det er viktig at de artistene som kommer respekterer de plassene 

de kommer til. De må ha lyst til å komme. Solveig gleder seg til konsertene og hun mener de 

er viktige:  

 

”Det er jo klart at noe som, som dette her (konserten med Johan Sara jr.7), som gjør at 

du forandrer kanskje syn på ting og som gjør at det blir variasjon i skolehverdagen. Og 

som gjør at, at det du gleder deg kanskje litt mer til skolen og at du lærer… du liksom 

.. en sånn start på dagen som dette gir jo et godt førsteinntrykk av skolen.”  

 

En perfekt konsert for Solveig er en festivalkonsert med mange folk og mange venner, ”et 

sånt spesielt sted, jeg vet ikke helt hvor, men som gjorde at jeg kom til å huske dette resten av 

livet, med skikkelig sånn musikk som du kanskje ikke hadde forventa deg men som gjorde 

skikkelig bra inntrykk, og kanskje noen sånne skikkelig kjendiser og noen du hadde hørt om 

før…” Da gjør det ikke noe om det er dårlig vær, for stemninga gjør at alle vil ha det bra. 

Etterpå skulle de gått og spist pizza og snakket om konserten, ”og helt sikkert synge dem 

sanga som var..”  

 

Konserten med Johan Sara jr. synes hun var veldig bra, selv om musikken var helt annerledes 

enn den hun vanligvis hører på. Musikken var en helt annen enn det hun hadde forventet når 

hun hørte at det var en konsert med samisk musikk hun skulle høre på. For henne var det det 

største med hele konserten. ”Da vi liksom kom inn og så hadde vi forventa oss noe helt anna. 

Og så fikk vi liksom opplevelsen av det her var noe helt anna enn det vi hadde ekspekta, nei 

liskom forventa da.” Erfaringen hennes med joik var begrensa til det hun har hørt på samisk 

barne –TV.” Og så tenkte jeg på – det er ei i parallellklassa mi som er egentlig opprinnelig 

samisk, så hu vart jeg tenken litt på…” Konserten ga henne et annet syn på joiking. Likevel 

syntes hun nok at alle sangene var litt like. ”Men sånn er det vel når en ikke skjønner helt orda 

                                                
7 Min kommentar i parantesen 
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og sånn.” Musikerne likte hun godt og spesielt at de ”så liksom på publikum og det er jo bra 

at dom itte bare ser i bakken eller sånn. Men at dom .. ja.. så liksom på oss og kanskje kan 

smile og sånn.” Selv om hun nok syntes at det kunne være vanskelig å forstå alt som ble sagt, 

syntes hun det ble mye lettere når det var laget film som ble brukt i konserten.  

 

Hun mener de fleste av publikummerne fulgte med. ”Altså, blant annet de som satt liksom 

rundt meg de satt liksom og digget liksom”. På rolige partier fulgte publikum med på filmen. 

At noen pratet og kommenterte underveis synes hun ikke er rart: ”Vi er jo tross alt tenåringer 

og må jo kommentere alt som er.” Hun blir ikke påvirket av det, men når det er mer direkte 

påvirkning; ”hvis noen sitter og pirker deg i øret, holdt jeg på å si” da forstyrrer det. Men 

vanlig klapping og kommentering synes hu er helt greit. Lærerne oppfører seg litt forskjellig. 

Noen er ”skikkelig med”, mens andre er strenge ”og så over folka og at de ikke tulla og sånn.” 

At lærerne står slik og overvåker synes hun ikke er den måten lærerne skal oppføre seg på 

konserter. ”For at det gir ikke noe godt inntrykk. Alle bør liksom være med og, liksom vise 

hva dom mener og sånt”  

 

Før hun kom på skolen visste hun ikke at det skulle være skolekonsert. ”..det var to minutter 

før vi skulle ned, så sa dom at det, ja, det er.. vi har hørt at det er noe sånn med joiking da, det 

var det vi visste.” For Solveig gjorde ikke det noe. Hun synes det gjør det mer spennende og 

ikke vite hvilken konsert hun skal på. Hun tror kanskje den andre 9. – klassen har fått høre noe 

om konserten. Sammenhengen konserten var satt i, var midt mellom to timer, det var friminutt 

etter konserten. Det synes Solveig var bra for da fikk de snakket litt om konserten. Solveig 

syntes ikke det er ideelt å sitte på golvet. Det gjør vondt, og selv om hun har gjort det en del 

ganger før, tror hun kanskje det hadde blitt litt mye styr hvis de skulle organisere salen med 

stoler. Hvis hun hadde vært på en ”ordentlig veldig stor konsert, så hadde jeg ikke orka å sitte 

på golvet hele tida.” Men hun tåler det siden hun er på skolen.  

 

 
Elevens forforståelse  

Spiller og synger mye 

Lytter mye til musikk 

Trives på skolen – vennene er her 

Synes musikkundervisningen er for lite praktisk 

Kunne tenke seg mer sang og spilling 

Veldig positiv til skolekonserter 



 89 

Husker ikke mange – men husker at mange har vært dårlige 

Konserter er knyttet til sterke opplevelser med venner 

Sammenheng og det å kunne synge selv 

 

Selve konserten 

Veldig fornøyd med konserten 

Noe annet enn forventet 

Lærte noe nytt 

Mange like låter 

Musikerne gode til å se og smile til publikum 

Positivt med filmen 

 

Publikum 

Var aktive og fulgte med 

Påvirkes ikke av prat og kommentarer 

Liker at lærere er med og ikke er vakter 

 

Skolen som arrangør 

Fikk vite om konserten rett før den starter 

Hardt golv – vondt å sitte 

 

4.3.3 Lena 
Lena er opptatt av at hun og mora nettopp har flytta inn i et helt nytt hus. Faren bor i byen like 

ved. Hun har 2 søstre, men de har flyttet for å studere. På fritida er det håndball som er 

viktigst. Hun er nok ganske god, for selv om hun er 14, så spiller hun også på 16 – års laget. 

Musikk er viktig for Lena, og først og fremst hører hun mye på musikk. ”Hvis jeg itte hadde 

hørt på musikk, så hadde det blitt så kjedelig. Jeg må ha musikk.” Lena bruker ipoden sin mye 

når hun er på bussen og når hun jogger. Ellers høre hun mye radio i bil og hjemme, når hun 

gjør lekser og hører også på musikk på dataen. Hun liker best å høre ”rock og sånne ting”. Det 

hører hun også på når hun har venninner på besøk. Tidligere har hun spilt trompet i 

skolekorps, men slutta for å konsentrere seg om håndballen.  

 

Selv om Lena trivs på skolen, så hender det at hun blir lei skolefaga innimellom. Hun liker 

best ”Sånne fag som ikke er så faglige. Sånn som mat og helse som vi kan laga mat, eller 

kunst og håndverk eller gym og sånn som vi ikke trenger og … sitte og læsa i bøker.” Miljøet 

på skolen oppfatter Lena som godt, selv om ikke ”alle har så stor sosial vennekrets som 

andre..”. Likevel tror hun de fleste har det bra på skolen. Noen skoleturer er felles for hele 
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skolen, men hun synes ikke det er spesielt mye av felles aktiviteter. I musikktimene har de 

hatt ”vikarer hele tida.” De spiller mye gitar og synger, det synes hun er moro. I det siste året 

har de hatt litt mer teori i musikken. Det synes hun har vært artigere.  

 

Av skolekonserter som hun husker er det en konsert med elever fra Viken folkehøgskole hun 

først og fremst husker, ”… som hadde sånn… skikkelig oppvisning med skuespill og sang 

og.. så den husker jeg godt” Hun syntes denne konserten var noe av det beste de har hatt fordi 

det var en kombinasjon av musikk og skuespill, med større besetning: ”Det var litt sånn blås 

med skuespill og sånn.” Hun husker også en rockekonsert, ”for dom hadde så høg lyd, dom 

fekk det itte ned, så vi måtte bruke sånn sov-i-ro i øra alle somma som kom inn.” Lengre 

tilbake i tid, fra barneskolen, har hun litt større problemer med å huske, men hun mener det 

var mer instrumentalt da, med forskjellige fløyter og trommer. Hun husker også det var en 

konsert ”noen som dreiv med no akrobatikk, en gong, som var oppe i no snorer.” Hun mener 

skolekonsertene er til for at musikerne skal få vise seg fram til ungdommene på skolene og at 

det skal bli variasjon i skolehverdagen. I tillegg skal skolekonsertene gjøre ungdom mer 

oppmerksom på andre typer musikk. Lena synes det er viktig å man blir presentert for ulike 

musikktyper. Men viktigst for henne er at det blir en variasjon; ”At vi ikke bare treng å sitte 

inne i klasserommet hele tida og.. har undervisning, og at vi også har litt.. ting som vi 

interesserer oss mer i. Som musikk da.” Hun mener også at hun lærer mye av konsertene, at 

de gir elevene noe å tenke på. Selv om hun er positiv til skolekonsertene, er det ikke mye av 

musikken hun har hørt på disse konsertene som hun kunne tenke seg å høre mer av. Det 

nærmeste er musikken fra rockekonserten, ellers tror hun ikke det er noe hun ville hatt på 

ipoden sin. Hun synes det ville vært veldig dumt hvis det skulle bli slutt med skolekonsertene. 

Hun synes det er fint med konserter en gang i blant.  

 

En favorittskonsert ville for Lena vært en konsert på en stor plass. Det er ikke veldig viktig 

hvem som spiller, bare musikken er god og det er mye folk og god stemning, ”og at det itte 

bare er som på skolen når det er konsert her at de… står rolig og ser på, på en måte…” Hun 

ville ha med seg folk hun liker å være sammen med på konserten. Det sosiale rundt konserten 

er veldig viktig for Lena, og etter konserten skulle hun og vennene hennes dratt på noe 

morsomt ”og hadde vi vært litt eldre så hadde det heh, vøri bedre å være ute på byen eller et 

eller anna”.  
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Johan Sara i bilder var annerledes enn det hun trodde. Hun hadde ikke regnet med at en 

konsert med samisk musikk skulle være så moderne. Den var bedre enn hun hadde trodd, det 

at konserten var avansert teknisk og med filmvisning på scenen synes hun var morsomt og at 

konserten ”var såpass modernisert” gjorde at den passet godt til ungdomsskoleelever. 

Musikken var ikke slik hun vanligvis hører på, men ”det var ikke så ille, det var jo ganske bra 

sånn tell å være sånn type musikk.” Likevel var ikke dette musikk hun kunne tenke seg å høre 

mer av hjemme. Til tider ble hun trøtt under konserten, det kom delvis av det harde golvet hun 

måtte sitte på, men så forandret musikken seg ”det var sånn musikk som var annerledes på en 

måte…” Variasjonen gjorde at det ble morsommere å høre på. Hun synes det var bra at det 

var filmvisning bak på scena. ”Det var bra på en måte, for da  … da tenke liksom, ette 

musikken til filmen på en måte, tenker, får litt mer bilder i huggu ta, vistes hvordan det er og 

sånn.” Hun likte musikerne godt, de var flinke og ”hørtes nesten ikke ut som det var live”. 

Hun syntes det var bra at de prata mellom låtene, og at de fikk med seg publikum på joiking. 

Hun tror meningen med konserten var å gi ungdommene et annet bilde av det samiske, det 

synes hun de hadde klart. ”For jeg trodde jo ikke at det var noe moderne samisk musikk 

liksom. Men nå var det jo det.” 

 

Publikum synes Lena er delt mellom de som ”sitter rolig og ser på og er veldig begeistret for 

musikken” og de ”som sitt og gjesper og prater og venter på at det skal bli ferdig.” Det er 

vanlig at det er slik under konsertene. Hun mener selv at hun ikke blir påvirka av hvordan 

andre reagerer på musikken. ”Hvis jeg syns musikken er bra sjøl så er det jo… Det gjør meg 

itte så mye om noen andre itte syns det.” Det er på samme måte med lærerne: ”.. noen ta dom 

er jo veldig begeistra, … liksom ser på og følger med og liksom… skikkelig.” Det gjelder de 

fleste lærerne, men ”andre er litt eeh… slappe”  

 

Lena visste ikke noe om konserten på forhånd. Der var først rett før de skulle gå inn til 

konserten at de fikk vite det. Hun har heller ikke sett noe informasjonsmateriell om konserten. 

Hun sier at det er helt normalt at det ikke informeres om konsertene, derfor syns Lena at det er 

helt greit å ikke vite noe om konserten før den starter. Også Lena mener det er vanskelig å 

skulle sitte på golvet så lenge.  

 
Elevens forforståelse  

Trives på skolen 

Kan bli lei av fag 
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Mange vikarer i musikk 

Liker faget 

Hører mye på musikk 

Husker noen skolekonserter 

Skolekonserter skal presentere ny musikk 

Skolekonsertene gir avveksling og variasjon i skolehverdagen 

Det sosiale er viktigst ved konserter 

Publikum bidrar til god stemning på konserter 

Lærer av konsertene 

 

Selve konserten 

Overrasket av at samisk musikk var moderne 

Likte blandingen av film og musikk 

Ikke musikk hun vil høre på hjemme 

Litt trøtt underveis 

Gode musikere 

 

Publikum 

Noen engasjerte 

Noen slappe 

Også lærerne 

Blir ikke påvirket 

 

Skolen som arrangør 

Ikke informasjon på forhånd 

Konserten lagt mellom undervisningstimer 

Sitter på hardt golv 

 

 

4.3.4 Fredrik 
Fredrik blir snart 14. Han har en bror som er 12. De er begge mest opptatt av fotball. Laget 

han spiller på vant tabellen i fjor. Men i år rykka de ned. Fredrik ”hører egentlig ikke på så 

veldig mye musikk.” Musikk er heller ikke veldig viktig for han. Han kan høre på nesten alt 

men ikke opera, uten at han klarer å si noe om hva han foretrekker: ”Jeg hører på det som er 

bra.” Han hører helst på musikk når han skal legge seg. Han kan dra inn til en by i nærheten 

for å kjøpe musikk. Sist han kjøpte noe var det Robbie Williams. De gangene han hører på 

musikk, mest før han legger seg, gjør han det helst alene. Noen ganger hører han musikk 

sammen med vennene sine: ”Ja, da hører vi på musikk noen ganger. Men da er det itte jeg 
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som velger.” Mens vi snakker kommer han også på at han av og til hører på musikk når han 

trener, noen ganger når han gjør lekser og når han sitter ved dataen. Da er musikken bare i 

bakgrunnen. Det synes han er koselig.  

 

Han trives på skolen, det er godt miljø på skolen; ”kan ikke akkurat kalle det usosialt.” 

Fredrik mener at det godt kunne vært mer felles aktiviteter på skolen. Av fagene foretrekker 

han engelsk. I musikkundervisninga spiller de mest gitar og synger. Når de hører på musikk i 

timene er det for å spille med. ”Nei vi bare spiller, mens vi hører attåt da. Mens vi speller attåt 

sangen.” Han er med og spiller gitar, selv om han synes det er vanskelig å rekke å skifte grep.  

 

En perfekt konsert for Fredrik ville vært med Robbie Williams; ”Det er han je lik mest”. Han 

ville gått med venner, og han ville vært backstage og møtt artistene og prata med dem. Under 

konserten ville han, overraskende nok, vært på scena. Men han ville ikke spilt selv: ”Itte foran 

så mange folk nei!” Etter konserten ville han dratt ut på byen ”og eti med alle kjendisa”.  

 

Av tidligere skolekonserter mener han det mest har vært synging. Han husker godt en konsert 

med et trylleshow og en konsert med dukketeater. Konserten med trylleshowet synes han var 

tøffest, men han husker ikke hvilken musikk de spilte under denne konserten. Han kan heller 

ikke huske hvilken musikksjanger de spilte under konserten med dokketeater. Men han husket 

likevel detaljer fra konsertene. Av konsertene han har opplevd på ungdomsskolen kan han 

huske en annen med film i bakgrunnen, og han husket at det var noe sang der. Han tror 

årsaken til at de skal ha skolekonserter er at elevene skal få høre på levende musikk og for å få 

opp moralen på skolen, det vil si at de konsertene skal bidra til at elevene blir mer motivert for 

den ordinære undervisningen. Han synes det er viktig med konserter på skolen. ”Ja, det er 

kjedelig på skolen så vi må ha noe artig”. Han tviler imidlertid at han lærer noe av 

skolekonsertene, men dersom det hadde blitt slutt på skolekonsertene, så tror han at det ville 

gjort det vanskeligere å motivere seg for skolefagene som han synes er kjedelig. Stemningen 

på skolekonsertene er ikke akkurat god. ”Jeg vil itte si det akkurat. Det er litt mer sånn alle 

som bare venter, bare ser på liksom.” Han synes imidlertid at det er greit at det er slik. 

 

Konserten med Johan Sara jr. synes han var ålreit og tøff, men musikken ”var samisk, var det 

ikke det? Det var litt rart å høre på. Det har jeg itte hørt på før.” Når han synes konserten var 

ålreit, så var det fordi: ”Det har vært konserter som har vært veldig dårlige… som jeg har vøri 

på. Men det var ikke dårlig... det var bra synes jeg.” Han synes ikke konserten hadde noen 
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spesielle høydepunkter. At konserten var en kombinasjon mellom musikk og film synes han 

var bra, for ”jeg skjønte jo ikke så mye ut av den sangen da ... Men jeg skjønte jo litt av det på 

filmen da.” Han kjedet seg ikke under konserten, han syntes tida gikk fort. Og han likte at han 

fikk høre musikk han ikke hadde hørt før. Musikken minnet han ikke om noe han hadde erfart 

før. Underveis i konserten skulle de bli med å joike, det synes Fredrik var vanskelig: ”Jeg 

prøvde, men det gikk ikke.” Denne elevmedvirkningen gjorde ikke noen stor forskjell på 

konsertopplevelsen for Fredrik. Musikerne synes han var flink, og de fikk god kontakt med 

publikum. Fredrik var imidlertid ikke sikker på hva de gjorde for å få kontakt med publikum, 

men for Fredrik var musikken likevel viktigst. ”Det var tøft å høre på. Jeg hadde aldri hørt det 

før.” Han regner nok med at musikerne ville noe med konserten, men han er ikke sikker på 

hva.  

 

Han hadde lagt merke til at noen i publikum var med og prøvde å synge, noen hadde vifta 

med armene. Men han ble ikke forstyrret eller påvirket av publikum underveis i konserten. 

Han har heller ikke lagt spesielt merke til lærerne under konserten.  

 

På forhånd visste Fredrik lite om konserten. ”Egentlig ingenting, Vi fikk vite om det først i 

dag så,… så jeg visste bare at det var noen som skulle synge på samisk og sånn, Det var 

egentlig det eneste jeg visste.” På ukeplanen hadde det stått at det var skolekonsert, men han 

hadde ikke lagt spesielt merke til det. Han skulle gjerne visst om konserten før. Før konserten 

satt de bare og venta på at den skulle begynne, og etter konserten ”Da var det til 

engelskframføring. Så vi prata itte mer om det.” Fredrik ville gjerne at det hadde vært lagt opp 

til å snakke om konserten etterpå. 

 
Elevens forforståelse  

Hører mye på musikk, tror han ikke hører mye 

Trives på skolen 

Spiller og synger i musikkundervisningen – han er med 

En perfekt konsert er sosial med venner og kontakt med musikerne 

Tidligere skolekonserter – mest synging 

Husker hva som har skjedd – ikke musikken 

Skolekonserter motiverer for faglig innsats 

Ikke høy stemning på skolekonserter 

 

Selve konserten 

Ålreit og tøff konsert 
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God kombinasjon av film og musikk 

Likte at han ikke kjente til musikken før 

Gode musikere 

 

Publikum 

La merke til at noen var med 

Blir ikke forstyrret eller påvirka av publikum 

La ikke merke til lærerne 

 

Skolen som arrangør 

Ingen informasjon på forhånd 

Skulle gjerne hatt bedre informasjon 

Ikke sammenheng mellom konserten og skoledagen 
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5. Konklusjoner 
 

 

Det er mye informasjon elevene har gitt gjennom intervjuene og det kan være grunn til å 

minne om utgangspunktet igjen. Fokuset i oppgaven er på elevene, hvordan de opplever 

skolekonsertene og hva som påvirker elevenes opplevelse av skolekonserten.  

 

Gjennom intervjuene har det vokst fram et tydelig bilde av skoleelevenes opplevelse av 

skolekonsertene.  

 

På den ene siden:  

• Elevene trives på skolen 

• Elevene liker musikk og bruker mye tid på å høre/lytte til musikk 

• Musikk oppfattes som mer selvfølgelig for mange enn viktig 

• Elevene likte konsertene de var med på, selv om det var øyeblikk de synes var 

kjedelige. 

• De er interessert i å få nye inntrykk på konserter, samtidig som de svært gjerne vil 

oppleve konserter med musikk de har hørt fra før. 

• De synes musikerne er flinke og mener de formidler godt 

• Skolekonserten oppfattes som positivt og som en viktig avveksling fra undervisningen 

• Dersom skolekonsertene blir borte vil de fleste reagere negativt på det, noen ville 

reagere sterkt på det.  

 

Elevene trives der konsertene holdes, de er opptatt av og bruker mye tid på musikk og de 

mener konsertene er viktige. På tross av dette opplever elevene skolekonsertene generelt som: 

• Kjedelige og forglemmelige 

• Stemningen under konsertene beskrives som laber 

 

Elevene fra Oppland hadde gjennomgående et noe mer positivt forhold til skolekonsertene 

generelt, enn elevene fra Telemark. Det kan komme av elevutvalget. I Telemark ble alle 

elevene på trinnet spurt, i Oppland valgte skolen ut 4 elever. En annen årsak kan være 

skolestørrelsen. Konsertene ved skolen i Telemark små, på egen skole og med 20 – 30 

publikummere, mens konsertene på skolen i Oppland er større med drøyt 300 elever til stede.  
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Med bakgrunn i intervjuene og i lys av aktuell teori, spesielt estetisk teori , vil jeg prøve å se 

på hvorfor en generell oppfattelse av skolekonsertene som kjedelig, forglemmelig om preget 

av laber stemning kan oppstå. Teorien det henvises til er i all hovedsak er gjennomgått i 

kapittel 2.  

 

Analysen er grunnlagt på den informasjonen elevene har gitt, og behandlingen av 

informasjonen har basert seg på det metodeverktøyet som grounded theory tilbyr. Ut fra 

analysen av elevenes svar kan det se ut til at det er fire forhold som spesielt påvirker deres 

oppfattelse av skolekonsertene: 

 

1. Elevene opplever mangel på sammenheng 

2. Skolen som ramme for konsertene 

3. Publikumsrollen er annerledes 

4. Skolekonserten er en egen sjanger 

 

Disse 4 forholdene er selvsagt abstraksjoner, som griper tett inn i og påvirker hverandre. De er 

likevel her forsøkt behandlet hver for seg.    

 

5.1 Elevene opplever mangel på sammenheng  
Det går igjen i alle intervjuene, både i Oppland og i Telemark, at elevene ikke hadde fått noen 

som helst informasjon om konsertene på forhånd. Det var noen som hadde fått med seg at det 

skulle være skolekonsert på skolen, men ikke hvilken konsert det dreide seg om. Selv om det 

var mulig å informere om dette før konserten startet, gjorde ikke lærerne det. Skolekonserten 

ble en isolert hendelse uten sammenheng med den undervisningen som skjedde på skolen og 

ble heller ikke forberedt på  noen måte. Ut fra samtalene jeg hadde med musikerne vet jeg at 

noen av de andre skolene på turnèen var godt forberedt på konserten, så det totale bildet er 

nok noe mer nyansert enn det som kom fram på de to skolene jeg var til stede på. Likevel er 

bilder av skolekonserten som isolert hendelse tydelig. Heller ikke etter konserten ble det gitt 

rom for refleksjon eller samtale om konserten. Som Erika fra Telemark sa: ”Det er liksom... 

du skal og sjå konsert og så ferdig med det”.  
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Om ikke skolen legger opp til å skape sammenheng, så er det selvsagt ikke slik at elevene lar 

være å føre opplevelsene fra konsertlokalet videre.  Solveig fra Vestoppland sa det på denne 

måten: 

” Da gikk vi opp att i klasserommet og begynte med en gang med fag. Noe som 

kanskje, folk fikk liksom ikke sagt så mye om hva dom mente og sånn.  

 

Så dere fikk ikke diskutert konserten etterpå? 

 

Eller det var kanskje noen få minutter da før det kom en lærer og sier at vi skal 

begynne. Men så var det jo friminutt da. Og det var jo bra for at da kunne jo folk 

snakke litt da.  

 

Hva sa folk da? 

 

Det var litt forskjellige meninger. Det var noen som kanskje syntes at det var litt for 

mye av.. at dom ikke hørte forskjell på sangene og sånn. Men så var det andre som sa 

at det var skikkelig kult da og det var helt annerledes enn dom hadde forventa. ” 

 

Noe av forklaringen av denne mangelen på sammenheng mellom skolekonsertens og 

skolehverdagen kan ligge i Erling Lars Dales (1990) kritikk av skolens forankring i 

pietismens nytteideologi og positivismens kunnskapssyn, og der de praktisk-estetiske fagene 

er uten estetisk dannelse som mål. Sett i et dette perspektivet er skolekonsertene vurdert som 

unyttig og i tillegg noe som kommer nærmest ukontrollert inn i skolen fra utsiden. 

Skolekonsertene kan snarere oppleves som noe skolen er forpliktet til å ta i mot, mer enn et 

positivt bidrag til å realisere læreplanverkets målsetninger om den estetiske dimensjonen i 

skolen.  

 

Når skolekonserten helt konkret er plassert midt mellom to skoletimer og det ikke informeres 

spesielt om konserten, verken hvilken stilart som skal framføres eller hvem som kommer, så 

vil elevene normalt ikke ha noe godt grunnlag for å delta i konserten, og konserten blir en 

skoletime de kommer uforberedt til. Dermed blir muligheten for at konserten skal kunne bli 

en estetisk erfaring svært redusert. På samme måte som mange av fagene i skolen er isolert i 

fra hverandre, opplever elevene at også skolekonserten ikke har sammenheng med de andre 

hendelsene på skolen. Det ligger under en forståelse av konserten som en tekst, som det er 
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opp til musikernes å formidle på en måte som fenger elevene. Elevenes rolle, eller mulighet, 

til å være med i konserten, til å musikke (for å bruke Varkøys oversettelse av Smalls 

Musicking-begrep) er oversett. Den viktige rollen som elevene kan ha, i å skape det 

fellesskapet som utgjør konserten, blir det ikke lagt til rette for. For å bruke Deweys begreper: 

Konserten blir noe som skjer (undergoing) men som elevene ikke er forberedt til å ta aktivt 

del av (doing). Resultatet kan bli, stadig med henvising til Dewey, en økt sjanse for at 

skolekonserten oppleves som anestetisk snarere enn estetisk. Christopher Smalls syn på 

konserten som ritual og som bidrar til hvordan verdier og relasjoner i en gruppe blir bekreftet, 

utforsket og feiret, forutsetter at gruppen har et forhold til den musikken som er i bruk. I dette 

ligger en utfordring til alle ledd i formidlingssystemet. Intervjuene med elevene viser at 

konserter med den musikken de føler at de har et forhold til, skaper situasjoner som de husker 

og som de føler seg som del av. Når denne tilhørigheten – eller sammenhengen –  mangler, 

setter elevene seg høflig på utsiden av situasjonen. Konserten reduseres til ”noe musikerne 

gjør”, og der elevenes og gruppen ikke har forutsetninger for å delta. Å forberede konsertene 

godt, vil ofte være en avgjørende forutsetning for at elevene kan delta i konserten.  

 

Skolekonsertene presenterer i løpet av en 10-års periode 20 konserten til hver skole, med et 

innhold som varierer, fra musikk som kan være kjent for elevene og som er enkelt tilgjengelig 

og til mer uvant musikk som kan være vanskeligere å relatere seg til. Tilbakemeldingene fra 

elevene viser at det er lettere for dem å huske konserter med musikk de liker, har en tematikk 

som de mener er viktig eller har hatt et spektakulært tilleggselement (akrobatikk, figurteater, 

trylling). Når det er sammenheng mellom elevenes bakgrunn og forkunnskap og den 

musikken som presenteres i skolekonsertene er sjansen større for at elevene finner mening i 

konserten. Det behøver ikke nødvendigvis bety at skolekonsertene bare skal innholde kjent 

musikk og tematikk, men det må legges til rette for at elevene skal kunne forholde seg til 

musikk som er fremmed. Ansvaret ligger både hos fylkeskommunene og Rikskonsertene som 

sender konsertene ut og hos skolene som har ansvaret for tilretteleggingen  skolene. Med 

utgangspunkt i det informasjonsmateriellet som skolene har mottatt før konsertene, er det 

vanskelig for skolen å vite hvordan skolen skal kunne forberede elevene til konsertene. Det 

påligger skolene ansvaret for den didaktiske tilretteleggingen av skolekonsertene, som for all 

annen virksomhet i skolen. Men for å kunne ta det ansvaret må produsentene av konsertene 

produsere informasjonsmateriell som gjør at det er mulig for skolene å ta dette ansvaret og 

forberede og motivere elevene for konserten. Ut fra intervjuene går det tydelig fram at skolene 

tar lett på arbeidet med å informere og forberede elevene på skolekonsertene. Resultatet blir at 
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elevene ikke opplever samsvar mellom den musikken som spilles på konsertene og sin egen 

virkelighet.  

 

Stålhammar bruker V. Gammons begreper kulturell konsonans og kulturell dissonans for å 

beskrive hvordan det kan være avstand mellom den musikken eller kulturen som skolen 

representerer og den eleven har med seg. Det er kulturell konsonans når det eleven opplever i 

skolen samsvarer med den virkeligheten eleven kjenner, mens kulturell dissonans oppleves 

når det ikke er samsvar mellom det som skjer i skolen og elevens erfaringer og opplevelser av 

omverden. (Stålhammar 2004: s.66) Det er selvsagt flere nyanser på skalaen mellom total 

kulturell konsonans og total kulturell dissonans. På denne skalaen vil de to konsertene i denne 

oppgaven vil ligge på hver sin plass. Leadbelly er en konsert med ganske høy kulturell 

konsonans, men Johan Sara i bilder i alle fall i Vestoppland, må plasseres lengre over mot 

kulturell dissonans. Jo sterkere kulturell dissonans, jo mindre sammenheng er det mellom 

elevenes erfaringer og musikken som presenteres i konserten og derfor blir det mer nødvendig 

å hjelpe elevene til å skape mening ut av konserten. Dette kan gjøres gjennom forberedelser, 

ved bruk av paratekster og ved å gjøre kunstneriske grep i konserten. Johan Sara i bilder 

bruker film for å understreke og forsterke det musikalske uttrykket. Men også Leadbelly har 

funnet det nødvendig  å bruke historier for å følge elevene inn i det tidsuniverset som 

Leadbellys musikk er hentet fra.  

 

Musikk er ikke et entydig begrep. I selve musikken ligger mange meningslag som i møtet 

med mennesket får mening. Frede V. Nielsen prøver å konkretisere dette mangfoldet dette 

gjennom å beskrive musikkens innhold gjennom akustiske meningslag, strukturelle 

meningslag, kroppslige lag, spenningslag, emosjonelle lag og åndelige meningslag. (Nielsen 

1998, s. 133 - ff) Hva som er viktig i musikken kan variere med tid, sted, anledning og hvem 

man er sammen med. Stålhammar har definert noen av de rollene musikken kan ha for 

individet og for gruppen. For individet kan musikken ha en eskapistisk rolle, der musikken 

gjør det mulig å koble av fra hverdagen, få distanse fra virkeligheten; en essensiell rolle, der 

musikken gjennom en egenskap av å kunne kanalisere følelser og engasjement, spiller en rolle 

for individets liv; og en eksistensiell rolle, der musikken bidrar til identifikasjon, til å plassere 

seg i verden og til å skape en forståelse av seg selv og verden. (Stålhammar 2004, s. 112 –ff) 

Musikkens rolle for gruppen summerer Stålhammar opp i en stemningsskapende rolle, som 

bl.a. bidrar til atmosfæren, kommunikasjonen i en gruppe, en allierende rolle og en 

distanserende rolle som bl.a. bidrar til å identifisere verdier i, tilhørighet og identifikasjon 
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med en gruppe eller å skape avstand fra andre grupper. (Stålhammar 2004, s. 128 – ff) For 

elevene som er intervjuet i denne undersøkelsen er musikk betegnet som noe positivt; som en 

viktig og selvfølgelig del av elevenes liv. Informantene bruker mye tid til musikk enten det er 

alene, sammen med familien, med venner eller på skolen. På tross av dette oppfatter elevene 

jeg har snakket med skolens musikkundervisning som kjedelig, de har også en generell 

oppfatning av skolekonsertene som kjedelig og forglemmelig. Vi snakker her om en helt 

annen forståelse av musikk. Stålhammars undersøkelser viser at ungdom ser musikk som del 

av en større sammenheng, og at de opplever en motsetning mellom det de oppfatter som 

skolens musikkverdier og sine egne verdier: ”Musik och identitet framstår allt tydligare som 

en central enhet, framförallt utanför undervisningssammanhanget.” Innholdet som legges inn i 

skolen underlegges ifølge Stålhammar et visst ”kunskaps- ock erfarenhetsraster” som i 

prinsippet legges over alle emnene i skolen. ”Detta raster består av tekniker, mätbara 

kunskaper och progressiva inläringsmetoder” (Stålhammar 2004: s. 108). Heller ikke 

skolekonsertene ser ut til å komme helt utenom dette rasteret. Koblingen til læreplanverket er 

en sentral målsetting i den kulturelle skolesekken. Da ligger utfordringen til hvordan man 

innenfor disse rammene skal kunne vektlegge skolekonsertenes potensial for estetisk erfaring, 

eller enda videre, for å bruke Bollnows begrep: Hvordan kan skolekonsertene gi mulighet for 

eksistensielle møter? Her er samspillet mellom de kontinuerlige og diskontinuerlige 

læreprosessene viktig. Skolekonsertenes mulighet for å kunne gi estetiske opplevelser og 

erfaringer må ses i sammenheng mellom konsertene og til musikkfaget og de andre fagene i 

skolen. Men det kan ikke være skolekonsertenes ansvar å skulle stå for den kontinuerlige 

undervisningen. Til det er ressursene for små og besøkene for sjelden. Dersom man ikke ser 

konsertene som isolerte hendelser, men snarere som en viktig del av skolens oppdrag, og 

samtidig kobler de innholdsmessige sidene ved konserten til undervisningen og bruker 

konsertsituasjonen til å lage gode ritualer på skolen, så vil man kunne legge til rette for at 

elevene får dypere estetiske erkjennelser gjennom skolekonsertene. De fleste av konsertene 

ser likevel ut til å gå inn i den kontinuerlig strømmen av inntrykk. 

 

Elevene på de to skolene jeg besøkte viste også at det, i tillegg til de individuelle forskjellene, 

finnes lokale forskjeller på hvilken musikk som foretrekkes. I Telemark var det 

countrymusikk, og spesielt Hellbillies som elevene foretrakk, i Vestoppland gikk preferansene 

mer i retning av rock og pop. Arbeidet med forberedelser og informasjon om konserter vil 

derfor kunne variere fra skole til skole. Derfor var det ikke avgjørende at skolen i Telemark 

ikke hadde forberedt elevene til den aktuelle konserten med Leadbelly. Som Andreas sa: 
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”Konserten passa godt til den musikken man hører på i området.” Man kan si at elevene var 

forberedt til denne konserten fordi det var samsvar mellom elevenes egen forståelseshorisont 

og konsertens. På samme måte var det annen musikk som de likte dårligere, eller som Bjarte 

sa: ”... det er liksom mest sånn som spiller litt sånn annen musikk enn vi er vant til liksom.” 

Det er selvsagt nødvendig å legge mer arbeid i å forberede musikk man ikke er vant med enn 

en konsert med musikk man er vant til og kjent med. Det trengs et godt samarbeid med 

produsentene som sender ut konserten og skolene for å vurdere behovet for informasjon og 

forarbeid. Lærerens lokale spisskompetanse vil være avgjørende for at elevene skal kunne få 

et så godt utbytte av konserten som mulig.  

 

En annen kommentar som sier noe om sammenhengen mellom skolekonserten og den lokale 

settingen den kommer inn i er Solveig fra Vestoppland som sier: ”Musikerne må respektere 

de plassene de kommer til”. Hun reagerte svært negativt da en sanger kom til skolen hennes 

og kun refererte til skolen og stedet der hun bodde som ”bondelandet”. Musikerne som 

besøker skolene må prøve å sette seg inn i den situasjonen og det stedet de kommer til og 

selvsagt møte elever og lærere med respekt. I den konkrete konserten som Solveig refererte til 

var kommentarene et hinder for muligheten til at Solveig kunne få en god opplevelse av 

konserten. 

 

1. Skolekonserten må ses i sammenheng med skolens virksomhet og skoledagen 

2. Lite forberedelse gjør ofte musikken i konsertene fremmed for elevene 

3. Det må tas hensyn til den lokale kulturen og lokale forhold 

 

5.2 Skolen som ramme  
Konsertene foregår som regel i skolen; i lokaler som ikke er godt tilrettelagt for formidling av 

musikk eller er tilpasset et publikums behov. I vårt tilfelle melder elevene om mangel på 

blending, eller direkte innsyn i lokalet, hardt golv å sitte på. Generelt opplever elevene 

skolekonsertene som små produksjoner, som det er satset lite på. Dette er en situasjon som 

både elever og lærere har kommentert under intervjuene, men som skolene ikke har ressurser 

til å gjøre noe med. Men det er en situasjon som bidrar til å gjøre opplevelsen av konserten 

dårligere, og dermed bidrar til dårligere kvalitet på konsertene. De forholdene elevene 

kommenterer er ikke nødvendigvis dyre å få til eller vanskelige å gjennomføre. Det er stort 

sett å slippe å sitte på golv og et lokale som er blendet. Mitt inntrykk er at konsertene stort sett 
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er lagt til rette for å kunne fungere under svært enkle sceniske forhold. Konserten Johan Sara 

i bilder er nærmest et unntak fordi den krever blending for å fungere optimalt. Men denne 

forenklingen av konsertene vil, som vi skal se under avsnittet om skolekonsertene som egen 

sjanger, være en begrensing i å kunne lage kunstnerisk gode konserter.  

 

Et annet tydelig bilde er at maktforholdet mellom scene og sal er ubalansert. Selve konserten, 

som den blir presentert av musikerne fra scenen, er svært godt forberedt, men konserten som 

hendelse på skolen er ukjent for elevene til like før konserten starter. Det er ikke gjort noe for 

å myndiggjøre elevene eller å skape forventninger til konserten. Skolen som arrangør gjør lite 

for å gjøre elevene som publikum kjent med musikken og dermed klar for å delta i konserten. 

Konserten blir dermed noe hemmelig, og som jeg har påpekt over, uten å være i samspill med 

elevene og hva som ellers skjer i skolen. På begge skolene fikk elevene høre om konserten rett 

før de skulle inn i gymsalen. Vi kan si at elevene ikke er forberedt til å gå på konsert, de går 

på skole. Fokuset i skolen ligger først og fremst på en praktisk avvikling av konserten, og ikke 

på hvordan elevene skal få utbytte av konserten. Denne siden med konserten må inkluderes i 

skolens arrangøransvar. Det dreier seg om didaktisk tilrettelegging og er et område som 

lærerne er eksperter på. Ved en slik vektlegging vil skolekonserten kunne få oppmerksomhet 

som noe mer enn en 40-minutters hendelse i gymsalen. Og gitt skolens kompetanse, burde 

skolen være en god ramme for å få til dette.  

 

Hvis det materiellet som skolene mottar på forhånd også kan virke som en indikator på 

hvilken oppmerksomhet fylkeskommunene og Rikskonsertene vier skolene som arrangør, så 

gjøres det alt for lite for å hjelpe skolen til å gjøre denne oppgaven godt. Det er behov for å 

utvikle metoder for hvordan skolene kan forberede konsertene. Rikskonsertenes Bruk 

konserten (Nygaard 2009) er et svært godt bidrag for å vektlegge denne siden ved konserten 

og til å utvikle slik kompetanse. 

 

Lars Kaijser har beskrevet konsertarrangører ut fra begrepene motiv, organisasjon og modus. 

(Kaijser 2007). Det kan virke litt søkt å skulle snakke om skolen som konsertarrangør, men 

skolekonserten skal da være en konsert og skolen er arrangør. Med motiv mener Kaijser en 

diskusjon om hvorfor man begynte å arrangere og hvordan man identifiserer sitt arbeid i dag. 

Her vil en skole skille seg sterkt fra en frivillig arrangør, som f.eks. en jazzklubb. Skolene er 

pålagt oppgaven som arrangør, i tillegg til mange andre oppgaver. Ved noen skoler er det 

kulturkontakter som virkelig brenner for det kulturtilbudet skolen mottar gjennom den 
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kulturelle skolesekken. Det fikk vi bekreftet gjennom intervjuene med musikerne, selv om 

arrangørene ved de to skolene som er grunnlaget for denne oppgaven ikke viste sterk 

motivasjon for oppgaven som arrangør. Spørsmålet er hva som skal til for å øke motivasjonen 

hos skolene som arrangerer konsertene. Her vil temaer som skolekonsertenes og Den 

kulturelle skolesekkens plass i skolen være sentrale. Hvor viktig oppfattes kulturtilbudet i 

skolene hos lærerne og skolen, hvordan kan tilbudet ses på som en mulighet for 

undervisningen og hvordan legges det til rette for at skolene kan gjøre denne jobben? De 

lærerne vi snakket med har ikke noen tids- eller lønnskompensasjon for arrangørjobben de 

gjør, den kommer i tillegg til alle andre oppgavene de har. 

 

Det andre begrepet som Kaijser benytter er organisasjon. Det handler om hvordan arbeidet 

konkret er organisert, planlagt og gjennomføres. Her er arbeidet på de to skolene lagt opp på 

to helt forskjellige måter. I Telemark er det rektor som har ansvaret for arrangeringen. Han får 

all informasjon om konserten og kan informere lærerne om konserten. Han har også ansvar 

for selve arrangementet og kan bruke skolens organisasjon med vaktmester som gjør lokalet i 

stand og musikklæreren som fikk ansvaret for å få pianoet stemt. Det er en effektiv måte å 

organisere arbeidet på. Ansvar og myndighet  sammenfaller og det er lett å gjennomføre 

arbeidet. På skolen i Vestoppland er det mer komplisert. Skolen her er mye større enn skolen i 

Telemark, så skolen er i utgangspunktet en større organisasjon. Her er det også rektor som 

formelt er kontaktperson. Det vil si at det er han som får informasjon om konsertene og som 

fylkeskommunen, som formidler turneene til skolene, forholder seg til. Når jeg kom til skolen 

var det imidlertid ikke rektor som var kontaktperson, men derimot en inspektør som ikke 

visste annet enn at det skulle være konsert og at det ikke skulle være stoler i lokalet, men som 

tok mot musikerne og viste dem til rette. Vaktmester hadde fått beskjed av rektor å blende 

lokalet. Resultatet var at konserten ble teknisk gjennomført på en god måte. Men da jeg skulle 

ha en samtale med kontaktlæreren etter konserten var det en tredje person, en formingslærer 

ved skolen, jeg skulle snakke med. Hun hadde ansvar for å informere lærerne på skolen om 

det som skjedde, men klaget på at hun ikke hadde noe informasjon. Da jeg spurte henne om 

hun ikke brukte informasjonen som ligger på internett, fortalte hun at hun hadde glemt 

passordet og derfor ikke kom inn. Hun var på skolen en dag i uken og da hadde hun 6 timer 

forming. Hun innrømmet at hun ikke hadde verken tid eller kompensasjon for å utføre 

oppgaven. Hvorfor denne skolen hadde denne noe uklare organiseringsmodellen fikk jeg ikke 

noe svar på. Men det kan virke som om kontaktlæreren har den faglige troverdigheten og er 

interessert i kulturarbeidet på skolen og at hun derfor var den som var motivert for dette 
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arbeidet. Når det viste seg praktisk umulig for henne å være praktisk arrangør, tok rektor over 

den praktiske gjennomføringen. Det betyr i tilfelle at det ikke er samsvar mellom det faglige 

og det praktiske i en slik måte å organisere det på. Konsertene blir da fra skolens ståsted 

primært et spørsmål om praktisk gjennomføring. 

 

Kaijsers modusbegrep ”betecknar här den klang eller hellre den stämning som utmärker 

arrangörernas verksamheter.” Som arrangør er skolene stort sett fornøyd med konsertene, de 

er fornøyd med at det er god kvalitet på musikere og formidling og en god variasjon i uttrykk. 

De vi har snakket med innrømmer imidlertid at skolekonsertene står i en stadig 

legitimeringssituasjon, det vil si at det skal lite til før lærerne stiller spørsmål med om det er 

fornuftig å bruke så mye tid på konserter som man gjør, dette har i større grad blitt aktualisert 

gjennom innføringen av Den kulturelle skolesekken der skolen også arrangerer utstillinger, 

teaterforestillinger, forfatterbesøk, kulturarvproduksjoner, filmtilbud, verksteder mm. 

Modusbegrepet vil i en skolekontekst i stor grad være koblet opp mot den stemningen 

konserten skaper hos arrangøren, uten at skolen som arrangør kobler dette opp mot en type 

stolthet eller en følelse av at skolen selv har bidratt til suksessen.  

 

Ved noen skoler har man fått til et system med elever som arrangører. Her vil Kaijsers 

begreper være en god hjelp også når man skal planlegge denne virksomheten. Hva skal 

skolens begrunnelse for å ønske elevarrangører være, hva skal motivasjonen for 

elevarrangører være, hvordan skal elevarrangeringsarbeidet organiseres og hvor stor frihet gis 

elevene i selv å kunne utforme denne rollen? På samme måte som rektoren i Telemark hadde 

ansvar og mulighet for å gjennomføre, må også elevene som gis et elevarrangeringsansvar få 

myndighet til å kunne gjøre jobben.  

 

1. Fysisk er de fleste skolene ikke perfekt tilrettelagt for kunstopplevelser 

2. Liten bevissthet om skolens rolle som arrangør både fra skolens side og RK 

3. Mangelfullt opplegg fra produsentene av konsertene til skolen for å kunne gjøre 

jobben 

4. Konsertene har gjennomgående lav status i skolene - Skolen er lite rettet mot verdien 

av estetiske erkjennelser 
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5.3 Skolekonserter er en egen sjanger 
Som jeg nevnte i innledningen var elevene gjennomgående fornøyd med at skolene får besøk 

av Rikskonsertenes skolekonsertordning. Noen ville reagere svært sterkt dersom konsertene 

ble borte. De mener de gjør skoledagen mindre kjedelig, de er viktige fordi de gir avbrekk og 

variasjon, gjennom konsertene møter og lærer man om mange ulike former for musikk, som 

bidrar til at elevene får utvidet horisonten sin, videre mener elevene at skolekonsertene bidrar 

til å motivere for å arbeide i andre fag og bidrar til et bedre omdømme av skolen. Konsertene 

representerer altså noe som elevene både vurderer som verdifullt i seg selv og som har 

betydning for elevenes forhold til skolen og arbeidet med fagene, i følge elevene selv. Det 

som gjør konsertene viktig for elevene er ikke primært koblet til konserten som estetisk 

hendelse. At konsertene gjør skoledagen mindre kjedelig og at de lærer flere musikkformer å 

kjenne kan kanskje tolkes i denne retningen, men hovedinntrykket er primært at konserten er 

viktig fordi den representerer variasjon og noe åpne rom i en travel skolehverdag.  

 

Men når vi sammenligner elevenes beskrivelser av skolekonserten med deres beskrivelser av 

hvordan en konsert kan være, så ser vi at forskjellen er stor. Når de beskriver en ”perfekt 

konsert” ser vi at den uten unntak er satt i en sammenheng der de er sammen med venner, 

forbereder seg til konserten ved å møtes, synge sangene, prate med hverandre om det som skal 

skje eller bare rett og slett glede seg til konserten. Elevene vil gjerne kle seg opp med t-

skjorter og andre effekter som gjør at de kan identifisere seg med situasjonen og bandet som 

spiller. Under konserten er det viktig å være del i det som skjer, de vil synge med, slå seg løs, 

være litt gal, en av elevene ville til og med være med på scena – men ikke for å spille. Som 

Jostein sa: ”... hadde vært helt gærn for å si det sånn. Det hadde vært det råeste jeg hadde vært 

med på.” Så selv om elevene er glad i den avvekslingen skolekonsertene er, og at de lærer om 

nye musikkformer, så snakker vi om opplevelser av en helt annen karakter i skolekonsertene. 

Stemningen her blir beskrevet på en helt annen måte og om jeg har nevnt tidligere – uten 

sammenheng, konsertene oppleves som litt rare, med fokus på historie, kjedelig ”men bedre 

enn å ha time”, med musikk elevene ikke har noe forhold til, men som de kanskje kan lære 

noe av. Elevene vil gjerne at konsertene skal være på store arenaer, med skikkelig lyd og lys. 

De snakker konsekvent om konserter på kveldstid. Foruten de elevene som har favorittband, 

er elevene ikke veldig opptatt av hvem som spiller. De må gjerne være kjent, men det 

viktigste er at de spiller musikk som elevene liker.  
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Det er nødvendig å si at begge de to konsertene jeg besøkte fikk gode tilbakemeldinger. 

Kanskje først og fremst Leadbelly, fordi den innholdt musikk som alle elevene likte og som 

de kunne tenkt seg å høre mer på. Det er så uvant med kjent musikk i skolekonsertene, at 

Erika sier at hun nesten fikk sjokk når hun hørte denne musikken. Konserten hadde imidlertid 

ikke bare en kunstnerisk ambisjon, den skulle også fortelle historien om Leadbelly og si noe 

om at musikken fortsatt var aktuell og brukt av kjente band. Men også konserten med Johan 

Sara jr. ble godt likt av elevene, på tross av at musikken var fremmed – joik i et 

jazz/elektronika-landskap – og de ikke var forberedt på denne konserten i det hele tatt. Denne 

konserten stolte imidlertid helt på at musikken og den ledsagende filmen holdt. Låtene i 

konserten ble kort introdusert, primært for å fortelle hva de handlet om. Siden tekstene var på 

samisk, ble introduksjonene og filmen brukt som ikke-musikalske grep, for å invitere 

publikum inn det forholdsvis ukjente musikalske landskapet på. At musikerne i begge 

konsertene ga publikum oppmerksomhet med blikkontakt og smil, ble lagt merke til og satt 

pris på av elevene.  

 

Det er interessant å registrere at de aktuelle konsertene er relativt godt likt, men at elevene 

likevel tegner et generelt bilde av sine erfaringer med skolekonsertene som kjedelige og 

forglemmelige. Konserten oppleves ikke i et vakuum. Börje Stålhammar viser til Dewey når 

han skriver ”Erfarenheter från en situasjon uppfattas i ljuset av erfarenheter fran tidligare 

situasjoner, vilka också ackumuleras i form av intuisjon inför kommande och tänkta 

situasjoner”. (Stålhammar 2004: s. 44) Dette er en prosess som minner mye om det som Beth 

Juncker kaller den 4. dimensjon (Juncker 2006b: s.10) Når vi spør elevene om hvilke 

skolekonserter de husker, er det vanskelig for dem konkret å beskrive de konsertene de har 

opplevd. De har derimot ingen problemer med å si hva en skolekonsert er for noe. Hvordan de 

opplever den, hvordan stemningen er og hva som karakteriserer en skolekonsert, dette har 

elevene klare forestillinger om. Alle tidligere erfaringer elevene har mer skolekonsertene går 

inn i det som Stålhammar kaller for det longitudinelle aspektet ved erfaringene, det er 

erfaringer som bidrar til å skape de holdningene, verdiene og innstillingene vi tolker og forstår 

nye situasjoner med. De nye aktuelle situasjonene kaller Stålhammar for det transverselle 

aspektet ved erfaringen. Det er de omgivelsene elevene opplever den aktuelle konserten i. 

Stålhammar viser her til sosiologen Herbert Blumer som beskriver de omgivelsene vi 

opplever som bestående av fysiske objekter, f.eks. stoler (eller mangel på stoler), lyd og 

lysforhold mm., sosiale omgivelser som venner, uvenner, skolekamerater, lærere og musikere 

og abstrakte forhold, som musikkpreferanser, moral, prinsipper, estetikk osv. (Stålhammar 
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2004:s. 45). De skolekonsertene som elevene har møtt gjennom barneskolen og 

ungdomsskolen utgjør en stor erfaringskapital som de har opparbeidet gjennom en kumulativ 

prosess. Og det er selvsagt ikke bare erfaringene med skolekonsertene som bidrar til denne 

erfaringskapitalen. Musikkundervisningen, musikklytting alene og med venner, egen 

musikkpraksis mm. går også inn i den musikkbaserte erfaringskapitalen som eleven møter 

konserten med, i tillegg til andre erfaringer i den sosiokulturelle konteksten som elevene står 

i. Om konsertene ikke settes inn i en sammenheng av skolen, så vil elevene gjennom sin 

erfaringskapital selv skape denne sammenhengen. (op.cit. s. 46). I denne sammenhengen er 

det også relevant å vise til Dewey som mener det er en feil å tro at elevene bare oppfatter det 

som skolen legger opp til at de skal lære. I vårt tilfelle oppfatter elevene mer enn det som er 

skolekonsertens intensjon. Det foregår en kollateral innlæring, som ”innlärandet av attityder, 

känslor av olust eller vällyst.” Denne innlæringen kan ofte spille en større rolle enn selve 

konserten. Dewey mener at den viktigste holdningen som kan læres, er å skape et ønske om å 

ville lære mer. (op.cit. s. 45) I vår sammenheng, det viktigste er at konserten skaper et virkelig 

ønske om flere konserter. Skal vi få det til må skolekonsertene nærme seg det som elevene 

oppfatter som en ”perfekt konsert”. 

 

Skolekonsertene blir produsert for definerte aldersgrupper. De konsertene som er omhandlet i 

denne oppgaven er produsert for ungdomsskolene. Det betyr at musikerne og produsentene 

har tatt utgangspunkt i hva de tror passer for elever på dette alderstrinnet. I hvor stor grad 

konsertene skal adapteres for å tilpasses et spesielt publikum er en stadig problemstilling for 

kunstnere og produsenter. Det er et poeng at kunsten skal kunne utfordre, provosere og at den 

skal kunne stå på egne bein som estetisk objekt som elevene skal kunne være i direkte 

samspill med. På den andre siden er det et poeng at mye kunst krever en utviklet kunnskap 

eller forforståelse for at den skal kunne gi mening. Dersom man går for langt i å adaptere 

kunsten til en målgruppe, det vi si å tilpasse emne, språk, musikkstil, handling, og budskap til 

målgruppen vil konserten fort kunne få en karakter av å være en pedagogisk tekst. (Juncker 

2006: 81) I noen tilfeller vil det kunne være riktig gå i en slik retning. F.eks. hvis musikken 

man ønsker å presentere i en konsert står fjernt fra elevens forventede erfaringskapital. I en 

evaluering av en konsert med støybasert musikk, viser Øyvind Nordahl et eksempel på en slik 

konsert som trenger spesiell forberedelse. (Nordahl 2008) Da står produsent i en valgsituasjon 

om man skal la være å presentere en musikkstil fordi den er for vanskelig tilgjengelig eller 

gjøre den tilgjengelig ved å foreta adapsjoner. Men i mange andre tilfeller vil det være riktig å 

stole på at musikkens estetiske kraft er sterk nok til å møte elevenes begjær. I slike situasjoner 



 109 

kan det være nyttig å skjele til Dag Solhjell som bruker paratekstbegrepet i en 

kunstformidlingssammenheng. I dette perspektivet er fokuset ikke læring, men hvordan man 

paratekster kan gjøre kunstverket mer tydelig, og dermed hvordan man kan gjøre det lettere 

for publikum å skape mening av møtet med kunsten. I en skolekonsert kan det være snakk om 

et relevant forarbeid , informasjon og PR-materiell, om hvordan selve konserten er lagt opp 

med introduksjoner, scenografi, publikumsbehandling, lyd og lys, at ensemblene som spiller 

er relevant besatt osv. Vekt på paratekster (hvor det kunstneriske tydeliggjøres) heller enn 

adapsjon (der det kunstneriske justeres/endres), kan være en interessant innfallsvinkel for 

utvikling av skolekonsertene. 

 

Når elevene i så stor grad skiller mellom det en skolekonsert gir dem og det den perfekte 

konserten representerer, vil kanskje Beth Juncker observasjoner om to parallelle paradigmer 

for barnekultur som lever side om side, kunne si oss noe om hva som er på spill her. Hennes 

utgangspunkt er barnelitteratur, film og teater. Men hun generaliserer funnene sine til å gjelde 

all kunst for barn. Hun beskriver en tradisjon som hun kaller det normale paradigmet. Dette er 

en form for voksent tilrettelagte opplevelsestilbud for barn i alle aldre, som er tydelig preget 

av adapsjon. Kunst for barn oppfattes i dette paradigmet som et oppdragelses og 

utdannelsesfelt som er sosialt, psykologisk, pedagogisk og didaktisk bestemt. Kunsten, i seg 

selv, har mindre betydning i dette paradigmet. Det er de instrumentelle mulighetene som er 

viktige, kunst er ofte et redskap for å lære noe annet. Her er det ofte barn og ungdoms logisk 

begrepslige, kognitive kompetanse som står i sentrum . (Juncker 2006: s. 82) Elevenes 

formelle kompetanser er i sentrum her, med vekt på leseevne, faktisk viten, og allmenn 

dannelse. Når elevene vi har snakket med sier at mange av konsertene de har deltatt i betoner 

historie, er det fordi slike sider ofte betones i konsertene. De skal jo bidra til å realisere 

skolens læringsmål. Det er her snakk om konserter som ikke utfordrer, men holder seg til 

konvensjonene og som så og si aldri eksperimenterer. Juncker beskriver dette paradigmet som 

institusjonsstyrt. Det skal backe opp om skole og undervisning. Barn og ungdom har i dette 

paradigmet status som becomings, de er i et løp der de skal formes til et voksenliv. Og 

spørsmålet er hva kunsten kan gjøre for og med barn?  

 

I det nye paradigmet er spørsmålet snudd: Hva gjør barn og ungdom selv med kulturen? Her 

har, i vår sammenheng, elevene fått en aktiv rolle; og målet i dette paradigmet er å bidra til 

barns egne estetiske erkjennelsesprosesser. Barn og unge oppfattes som be-ings, som lever her 

og nå, og som gjennom sitt begjær skaper sine liv her og nå. Her blir konsertene et råstoff og 
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redskap som elevene er i samspill med. Musikkens ses på som gjenstand for estetisk 

opplevelse og erkjennelse. Snarere enn å være et oppdragelsesfelt, snakker vi nå om konserten 

som et sensitivt estetisk-symbolsk felt. Det vil si et felt som barnet er aktivt i samspill med. 

Her vil det ikke være snakk om en kunstform som kun lever sitt liv i skolen, men som også 

lever i familie og i fritid. (Juncker 2006: s. 87) Juncker har sitt fokus på barn og har 

utgangspunkt på litteratur, film og teater. I denne oppgaven er det konserter og ungdom det 

handler om. En viss forskjell er det selvsagt. Men hennes fokus på barns aktive forhold til 

kunsten er et viktig perspektiv å spille inn når vi diskuterer konsertene, på samme måte som 

hennes optimistiske syn på det estetiskes kraft gjennom leken, til å bidra til å skape 

erkjennelse og sensitiv kognisjon. Et slikt utgangspunkt åpner for en helt annen type konserter 

i skolen som kan ligne mer på den ”perfekte” konserten, som elevene beskriver dem. Men da 

må man våge å stole på musikkens kunstneriske og estetiske kraft, og legge opp til 

konsertsituasjoner som legger til rette for estetiske opplevelser. Det er dette Erika snakker om 

når hun sier: ” Det skal være sånn at du kjenner musikken liksom.. du kjenner liksom 

musikken.. føler som pulsen din liksom i kroppen.”, eller når Jostein skulle ”  kjøpt meg mett 

av klær og sånt ta dom. Liksom alle klesplagga, bare.. bare ta dom liksom.” og Solveig som 

hadde vært på utekonsert med masse regn: ”Men i hvert fall så var, selv om det regna 

kjempemye, så var det sånn skikkelig bra følelse”.  

 

1. Skolekonserten oppfattes som forskjellig fra ordinære konserter 

2. Elevene uttrykker lave forventninger til skolekonsertene 

3. Konsertene er adaptert for å passe inn i skolen og for definerte alderssegmenter 

 

5.4 En annerledes publikumsrolle 
På samme måte som det er stor forskjell på en skolekonsert og en ”perfekt” konsert, er det 

stor forskjell på det være publikum på en skolekonsert og på en ordinær konsert. Det mest 

åpenbare er at skolekonserten er obligatorisk og at vi derfor snakker om et tvunget publikum. 

De er ikke til stede fordi det ligger en interesse til grunn eller at de ønsker å markere en 

identitet eller en samhørighet. De er tilstede på konserten fordi de må. Ellers risikerer de å få 

markert fravær. Det er konserten som har valgt publikum og ikke publikum som har valgt 

konsert. 
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En annen klar forskjell har sammenheng med dette. Ettersom publikum må komme, er det 

ingen som har gjort en innsats for å trekke et publikum. De betyr, som vi har sett av 

intervjuene, at publikum ikke er spesielt motivert, informert eller forberedt til å være til stede 

på akkurat den konserten som finner sted på skolen. Når de så er kommet blir det gjort lite for 

at de skal føle seg spesielt satt pris på som publikummer, eller for at de skal ha en optimal 

opplevelse av konserten. Publikum blir tatt for gitt og har lav status og liten oppmerksomhet i 

en skolekonsert. 

  

Publikumsrollen blir definert ut fra disse forholdene. Den viktigste funksjonen er å være til 

stede. Nå er jo tilstedeværelse en forutsetning også for offentlige konserter, men ved slike 

konserter er man til stede som resultat av et bevisst valg. På en skolekonsert er det ikke 

elevene selv som har tatt dette valget. Som vi har sett betyr ikke dette at det er et motvillig 

publikum, elevene er snarere glad for at de skal på konsert. Men ikke fordi de skal få en 

kunstnerisk opplevelse, men snarere fordi de får et uventet avbrekk eller en variasjon i 

skoledagen. Elevene sier at de føler seg passet på. Å være på skolekonsert er noe elevene må 

”prestere”, de føler seg passet på og lærerne er opptatt av at de oppfører seg bra og er stille. 

Det kan føre til reksjoner dersom man lever seg inn i musikken. Man kan ikke glemme tid og 

sted. Som Erika når hun beskriver hva som gjorde at hun hadde en så god opplevelse av 

”Leadbelly” - konserten: 

  

”Rytma og takten. Når eg hører sånn.. det var litt deilig, du hadde liksom lyst til å 

begynne å bevege deg. Du har lyst til å reise deg opp og berre… ja.. eg veit likksom 

ikkje ka.. 

Men det kunne du ikke? 

Nei. Eg gjorde det ikkje. Nei.. heh.. 

  

Det er ikke mulig for Erika å bevege seg på skolekonserten, dersom hun hadde gjort det hadde 

hun blitt ledd av, mente hun. Og det er en helt annen publikumsopplevelse og frihetsfølelse 

hun beskrev når hun snakket om den perfekte konserten.  

  

Den store forskjellen her er at skolekonserten arrangeres i en setting der publikum føler at de 
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ikke kan slå seg løs og fritt reagere eller spille sammen med musikken som framføres. Som 

publikummere er elevene passet på av lærerne som vil at elevene skal oppføre seg bra, og 

elevene er samtidig redd for at medelevene skal le av dem hvis de i for sterk grad lever seg inn i 

og lar seg engasjere i skolekonserten. Resultatet er at elevene synes skolekonsertpublikummet 

og stemningen på konsertene er slapp. Flere elever nevner dette, selv om dette poenget 

nyanseres, og spesielt når vi snakker om den konserten som hadde besøkt skolen den dagen 

intervjuene fant sted. Som Lena fra Vestoppland resonerte: 

  

Jaaa… Det er vel..  Det er jo mange som synes sånne ting itte er noe artig og .. berre 

… venter på å få gå ut att.. men. Jeg satt litt langt nede så jeg så ikke så  mye 

egentlig. 

  

…. 

  

Men hva gjorde publikum i løpet av konserten da? 

  

Eeh, eeh.. Dom jeg såg så er det jo noen som bare sitt rolig og ser på og er veldig 

begeistret for musikken, mens andre som itte er det. Som sitt og gjesper og prater og 

venter på at de skal bli ferdig.” 

  

Begeistringa for musikken er vanskelig å vise, elevene må holde igjen, de ”bare sitt rolig og ser 

på.” Og mange sitter og bare venter på at det skal bli ferdig. Gadamers begreper av tid når han 

beskriver fest-aspektet (festive) ved den estetiske opplevelse er interessante her. Han snakker 

om tom tid (empty time) og fylt tid (fulfilled eller autonomous time) som to måter å forholde 

seg til tid på; der tom tid er den tida vi har til disposisjon som vi trenger å fylle med noe. Når 

noen sitter og venter på at konserten skal bli ferdig er det et eksempel på tom tid. Da 

kalkulerer vi hvor mye tid det er igjen av konserten. Fylt tid kjennetegnes ved at vi går opp i 

noe på en måte som gjør tiden til en skapende del av det vi feirer. Dersom vi går inn i en 

konsert, tar konserten den tiden konserten bruker. Da betyr det mindre om konserten varer i 

20 minutter, 40 minutter eller 2 og en halv time. Dette er ikke tid vi kalkulerer slik vi gjør med 

tom tid, som Gadamer skriver om tidsfølelsen i festen: 
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”We all know that the festival fulfills the every moment of its duration. The 

fulfillment does not come about because someone has empty time to fill. On the 

contrary, the time only becomes festive with the arrival of the festival.” (Gadamer 

1977: s. 42) 

  

Dette tidsbegrepet tangerer Deweys tanker om den estetiske erfaringen som en veksling 

mellom ”undergoing” og ”doing”. (Dewey 1934: s. 52) Den eleven som sitter og gjesper og ser 

på klokka hvor mye tid det er igjen av konserten lever i tom tid og konserten er noe som skjer 

rundt han (undergoing). De elevene som spiller sammen med omgivelsene og framføringen av 

musikken, som åpner seg for det som skjer og som legger en viss innsats i å være en del av 

opplevelsen (doing), vil tre inn i en tilstand av fylt tid (fulfilled), der konserten fyller hvert 

øyeblikk av tida – tida blir en følelse av fest, ved ankomsten av konserten – for å omskrive 

Gadamer-sitatet over. For at dette skal bli en estetisk og ikke anestetisk opplevelse, krever det 

at publikum har en konsert å forholde seg til (undergoing) som gir mulighet til en slik 

opplevelse. På den ene siden må konserten vektlegge de kunstneriske og musikalske 

kvalitetene på en slik måte at eleven har noe substansielt å forholde seg til, at det virkelig er 

noe å forholde ”doing” til. Men i denne sammenhengen er det viktigste at man blir bevisst på 

hva et skolekonsertpublikum er. De kan ikke gå uforberedt til en konsert. Man må ha som 

ambisjon at publikum er kvalifisert. Her ligger et ansvar til musikere og produsenter å 

informere og sette skolene i stand til å vite hvilke konserter som kommer. Ikke bare tittel på 

konserten, hvilken musikkstil og hvem som er musikere. Men også hvordan man har jobbet 

med konserten og hvilke problemstillinger som er viktige, og ikke minst muligheter til å ha hørt 

eksempler på den musikken som kommer på forhånd. Så påhviler det skolene et ansvar å 

presentere dette på en måte som gjør elevene kjent med musikken og som motiverer elevene til 

konserten. På samme måte som elevene på en drømmekonsert bruker tid på å forberede seg, 

eller kvalifisere seg til konserten, – selv om musikken kan være kjent for dem – så må man 

forberede seg til skolekonserten. Da vil undergo-aspektet bli styrket og muligheten for elevene 

å samspille (doing) med konserten er større. 

  

På samme måte som elevene både er elever og publikummere på skolekonserten er også det å 
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være lærer på en skolekonsert tosidig. På den ene siden har man en rolle som publikummer 

som gjør at man skal være med på lik linje med elevene. På den andre siden er man på jobb - 

som lærer – og har en konstant beredskap på å skifte rolle når det trengs. Elevene melder om at 

de merker denne forskjellen tydelig. Noen lærere er med og hører på konserten, er ”skikkelig 

med” og er ”veldig begeistra”. Det andre bildet er at lærerne, passer på, er strenge og ser til ”at 

ingen finner på noen sprell”. Men elevene legger også merke til de lærerne som er slappe. Og 

det reagerer de på. Noen av elevene er opptatt av at det er viktig at alle er med når det er 

konsert. Den spesielle og tydelige rollen som lærerne har, gjør elevenes beskrivelser av 

læreren under konserten interessant. Elevene mener selv at de ikke blir påvirket av andre 

elever, men at de kanskje kan påvirke andre under en konsert. Forholdet til lærerne er enklere 

å forholde seg til. Her er det lettere for elevene å merke påvirkningen. De blir påvirket av å bli 

passet på, de merker at noen lærere er ”slappe” under konserten og de setter pris på at lærerne 

er med og lever seg inn i konserten. Som Solveig sier: ”Alle bør liksom være med og, liksom 

vise hva dom mener og sånt”.   

  

På de skolene jeg besøkte var skolekonsertene organisert slik at klassene går samlet til 

konserten. Det er selvsagt rimelig at man forsøker praktisk å organisere elevenes vei til og fra 

konserten på en måte som tar lite tid. Problemet med en slik måte å gjøre det på og som det er 

verdt å reflektere over, er at den bidrar til å understreke forskjellen med andre konserter. 

Publikums dobbeltrolle som publikum og elever blir understreket. Og både når det gjelder å 

ivareta lærernes rolle som lærer under konserten og det praktiske med konserten, så er det 

verdt å lete etter løsninger som bidrar til å understreke konsertene som estetisk hendelse i 

skolen. 

 

1. Publikummet har ikke valgt konserten, den er ikke frivillig 

2. Elevene opplever en dobbeltrolle som elev og publikummer. Som publikummer blir de 

tatt for gitt 

3. Det viktigste med konserten er å være til stede.  

4. Elevene er takknemlig for avbrekket i skoledagen. 

5. Publikum føler seg bundet i konsertsituasjonen. Lærernes konsertatferd oppfattes av 

elevene som viktig. 
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6. Oppsummering 
 

I over 40 år har Rikskonsertene arrangert skolekonserter. De kunne da fortsette et arbeid som 

symfoniorkestrene i Norge, Musikkens Venner Landsforbund og Landslaget Musikk i skolen 

hadde drevet med i en årrekke. Utgangspunktet for skolekonsertene var et tett samarbeid 

mellom kunstneriske og pedagogiske miljøer.  

 

Skolekonsertenes kulturpolitiske mål er altså at konsertene skal ha kunstnerisk kvalitet, at 

kunsten er tilgjengelig for et publikum og at konsertene ivaretar en kunstnerisk utvikling og 

fornyelse. Som del av Den kulturelle skolesekken (DKS) skal også konsertene bidra til 

realiseringen av skolen sine læringsmål. 

 

Prinsippene for opplæringen og læreplanverkets generelle del åpner for en estetisk dimensjon 

i skolen. Her har skolekonsertene en klar forankring i skolen. Fra den generelle delen siterer 

vi: ” I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser 

og få opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatninger og til brudd 

med gamle former.” 

 

Erling Lars Dale minner om at skolen røtter ligger i en pietistisk protestantisme, et 

positivistisk kunnskapssyn og et der de praktisk estetiske fagene skal fremme utvikling av 

ferdigheter som skal være nyttig i produksjon. I denne skolen har det estetiske liten verdi. Den 

barnesentrerte reformpedagogikken var en reaksjon mot denne skolen, men falt i den andre 

grøfta. Barnet blir her sett på som en født kunstner og dannelsesperspektivet blir fullstendig 

fraværende.  

 

Et barnekulturelt perspektiv på skolekonserter må ta hensyn til at barn og ungdom lever livet 

sitt her og i dag. Barndom og ungdom er perioder av livet med sin egen verdi og ikke bare en 

forberedelse til voksenlivet. De er be-ings og ikke become-ings. De skaper sin egen 

virkelighet gjennom sitt begjær. Dette begjæret møter de kunsten med gjennom en estetisk, 

dialektisk prosess.  

 

Det har skjedd en endring i måten å oppfatte musikk og konserter på fra å være tekstbasert til 

å være formidlingsbasert. Her oppfattes publikum som en aktivt medvirkende del av 
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konserten. Konserten er dermed ikke en arena for å effektivt kommunisere en tekst eller et 

budskap, men et fellesskapsfremmende ritual der mennesker møte for å utforske, bekrefte og 

feire felleskapet , som Small understreker. De estetiske møtene i skolekonsertene er et 

dialektisk møte mellom eleven og den kunstneriske ytringen slik den framstår her og nå. Den 

kunstneriske ytringen er det som Dewey kaller ”undergoing”, dette møtet må bearbeides av 

eleven (doing). Kunstens estetiske verdi er et resultat av denne prosessen. Gadamer bruker 

begrepene spill, symbol og fest for å beskrive de estetiske fellestrekkene ved kunsten, enten 

det er den historiske kunsten eller samtidsuttrykket. Spill kan sammenlignes med Deweys  

”undergoing - doing” begrepspar. Symbol er vårt møte med kunsten som den framstår for oss 

i den konteksten den befinner seg i og festbegrepet sier noe om kunstens sosiale funksjon er 

og som er preget av en følelse av tiden som fylt tid. Festbegrepet er tett koblet til Smalls 

ritual-begrep, der en viktig side ved konserten er at vi utforsker, bekrefter og feirer 

fellesskapet. I dette perspektivet må vi se konserten inn i en større sammenheng når vi skal 

analysere den som sosialt og estetisk fenomen. Da blir alle som på en eller annen måte legger 

til rette for konserten viktig.  

 

Intervjuene med elevene har jeg brukt Glaser og Strauss` grounded theory metode for å 

behandle. Börje Stålhammar har arbeidet med denne metoden i forhold til musikkpedagogiske 

spørsmål, og det er hans beskrivelse av metoden som ligger til grunn for analysen. Jeg har 

benyttet meg av kvalitative forskningsintervjumetoder i innsamlingen av det empiriske 

materialet.  

 

Elevene opplever konsertene som viktige og vil reagere dersom de ble borte. Først og fremst 

fordi de har en funksjon som pusterom, der de får en pause fra en krevende skoledag. De synes 

musikerne som kommer til skolen er flinke å formidle musikken. Men skolekonsertene 

framstår som isolerte hendelser som ikke har sammenheng med det som ellers skjer i skolen og 

ellers i elevenes hverdag. Det oppleves ofte stor kulturell dissonans mellom skolekonserten og 

elevens hverdag. 

 

Skolelokalene er ofte lite tilpasset skolekonserter, og ettersom det er lite fokus på skolens 

arrangørrolle, blir det gjort lite for å bedre disse forholdene. Resultatet er at konsertene 

tilpasser seg de begrensningene som lokalene gir. 
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Elevene opplever på mange måter skolekonserter som en egen sjanger, som både skiller seg fra 

den musikken de vanligvis hører på og som en konsertform som skiller seg fra elevenes bilde av 

hvordan en konsert bør være. De føler nok på at det er konserter der det blir lagt mer vekt på 

at man skal lære noe, i betydningen av målbar faktakunnskap, enn den estetiske opplevelsen.  

  

Som en konsekvens av dette blir publikumsrollen annerledes på en skolekonsert enn på en 

ordinær konsert. For det første må man være publikummer, noe som normalt er et fritt valg og 

for det andre er skolesituasjonen en del av skolekonserten. Lærerne har på samme måte som 

elevene en dobbeltrolle der de både skal være lærer, som bl.a. innebærer en vaktrolle og de skal 

være publikummer. Bevisstheten om at de er på skolen og underlagt de verdiene og de rollene 

som skolen krever av dem er tydelig. Elevene er mer på skolen enn på konsert under 

skolekonserten. 

  

I problemstillingen, som jeg har prøvd å drøfte i denne oppgaven er det to spørsmål jeg 

spesielt har hatt oppmerksomhet mot: 

 

I hvor stor grad kan skolekonsertene gi ungdom estetiske opplevelser? 
Hvordan oppleves det å måtte være publikummer og elev på en skolekonsert? 

 

Det første spørsmålet er på mange måter et ”tros-spørsmål”. Og svaret mitt er: Jeg tror at 

skolekonsertene i stor grad kan gi muligheter for estetiske opplevelser. Men det fordrer at vi 

fokuserer på konsertene som estetiske opplevelser. Det er en retning som mange pedagoger8 

og mange kulturarbeidere ønsker å bevege seg i. I denne retningen tar med oss elevenes bilder 

om en perfekt konsert og Smalls tanker om konserten som ritual, Gadamers syn på kunst som 

spill, symbol og fest, og Junckers bilde av elevene som be-ings og det estetiskes betydning 

som en 4. Dimensjon: ”Den erobrer krop, sans og sind hos publikum, skaper en virkelighet, 

der i disse øjeblikke kun er til og kun giver mening og betydning for dem, der deltager” (Juncker 

2006b: s.8). Da må skolene gi rom for det estetiske, som det er gitt åpning for i 

Læreplanverket og være rettet mot å gjøre skolekonsertene til symbolsk-estetiske hendelser 

som gir elevene noe å spille med og mot og som bidrar til en følelse av fest eller ritual, som 

Small har beskrevet det. Her ligger også utfordringen for skolen som arrangør. 
                                                
8 Det teoretiske grunnlaget i denne oppgaven er i stor grad hentet fra pedagoger og pedagogiske tenkere som 
Dewey, Small, Dale og Nielsen. 
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6.1 Problemstillinger for videre arbeid 
 

Denne oppgaven peker på mange områder som det vil være nyttig å arbeide videre med, for å 

kunne utvikle skolekonsertene. Noen har å gjøre med hvordan man kan skape sammenheng 

mellom konsertene, skolen og elevenes musikkinteresser. Noen handler om skolen som ramme 

for konsertene, om konsertenes form og om elevene som publikummere. Det handler om å 

skape det estetiske rommet i skolen som læreplanverket åpner for. Her er noen aktuelle 

problemstillinger: 

• På hvilken måte kan man skape sammenheng med skolekonsertene som kunstnerisk 

opplevelse og resten av skolehverdagen, slik at konsertene i større grad blir sett på som 

en ressurs i skolen – som fest eller ritual?  

• Hvordan kan elevene få større eierskap til konsertene? 

• Hvordan kan produsenter og musikere bedre samarbeide med skolen for å gjøre 

konsertene mer relevante for elevene?  

• Er det forskjell på hvilken måte de ulike musikksjangrene presenteres i 

skolekonsertene? 

• Hva er en estetisk opplevelse for elever og hvordan kan man forberede elevene på slike 

opplevelser? Hvordan kan man sette elevene i stand til å spille med? 

• Hvordan kan man gjøre det lettere å oppfatte det kunstneriske ved en konsert, og hvor 

langt kan man gå i å adaptere kunst før kunsten forsvinner? Adapsjon eller formidling? 

• Hvor mye styrer skolens lokaler, kravene til ensemblestørrelse og små ressurser for 

lyd, lys, scenografi, kostymer mm. det estetiske uttrykket i konsertene? 

(Skolekonsertenes kontekster og paratekster)  

• Hvordan kan skolen settes bedre i stand til å ville fylle en arrangørrolle? Hvilke 

områder bør man satse på å utvikle kompetanse? Hva trengs av informasjon og 

materiell for å gjøre jobben på en god måte? 

• Hvordan kan man utvikle skolen som fysisk ramme for konsertene. Finnes det 

løsninger som kan ta hensyn til forhold som blending, akustikk og publikums komfort? 

Det er løsninger som vil være viktig for langt flere anledninger enn skolekonsertene. 

• Kan skolekonsertordningen tenkes på ny, mer løsrevet fra de fysiske rammene som 

skolen setter?  
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Vedlegg 3:  Brev til skolene 
 

Til  

XXX ungdomsskole 

 

Kontakt: Rektor,  

 rektor@skolen i telemark.no 

 

 

 

Undersøkelse av ungdomsskoleelevers opplevelse av skolekonserter. 

 

Rikskonsertene og Kulturskatten i Telemark sender hvert år 2 konserter til skolene i 

Telemark. Vi er svært interessert i å vite hvordan skolene og elevene opplever dette tilbudet.  

 

I forbindelse med skolekonserten ”Leadbelly” som skal spilles på NN ungdomsskole 

xx.04.08, ber vi om tillatelse til å gjennomføre en intervjuundersøkelse med 4 elever i 9. 

klasse, samt kontaktlærer for Den kulturelle skolesekken og et dokumentasjonsopptak av 

konserten på skolen. I tillegg ber vi om hjelp til den praktiske gjennomføringen av 

intervjuene. Konkret betyr det å kunne disponere et rom hvor intervjuene kan foregå. Og at 

skolen plukker ut elever til intervjuene. Intervjuene med elevene må skje samme dag som 

konserten gjennomføres. Intervjuet med kontaktlæreren kan foregå senere, men dersom det er 

praktisk og tidsmessig mulig, helst samme dag. Klokkeslettene for intervjuene kan skolen selv 

bestemme, det er helt greit at intervjuene går fortløpende uten pauser. 

 

Hvert av elevintervjuene med 4 elever på 9. trinn skal skje i etterkant av konserten og vil 

hvert ta ca. 30 - 40 minutter. Det er også viktig å ta et dokumentasjonsopptak av konserten, 

med fokus på publikum. Informantene og skolen vil anonymiseres i oppgaven. Opptakene vil 

ikke være direkte offentlig tilgjengelig. Intervjuene vil også være del av et masterstudium i 

musikkpedagogikk med fokus på rikskonsertenes skolekonserter, som jeg (Helge Øye) 

gjennomfører nå ved Norges musikkhøgskole.  

 

Det er lagt opp til enkle utvalgskriterier:  
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• Det skal velges ut 2 jenter og 2 gutter 

• Minst en av elevene bør ha et aktivt forhold til musikk 

• Jeg er ikke ute etter de mest ”positive eller negative” elevene 

• Elevene må kunne uttrykke seg muntlig 

 

Elevene skal ikke vite at de skal intervjues før konserten, det er viktig at de ikke går til 

konserten med ”informantbriller”, men at de er vanlige publikummere. Dersom elevene vet at 

de skal intervjues på forhånd er det en fare for at de tenker i retning av ”feil/riktige svar” i 

stedet for ”ærlige svar”. 

 

Intervjuene foregår som en samtale der spørsmålene vil dreie seg om den aktuelle konserten, 

kulturopplevelser på skolen, forholdet til levende kulturopplevelser generelt og deres forhold 

til musikk i og utenfor skolen.  

 

Jeg håper det er mulig å gjennomføre intervjuer på Gransherad ungdomsskole og at dere har 

mulighet for å hjelpe meg praktisk med rom og utvalg av elever. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Helge Øye 



Vedlegg 4:  Intervjumal - Elevene 
Eleven: 
 
 

• Litt om deg  
o Fritid (kort) 

 Hvilke interesser har du?  
 Hva gjør du i fritida? 
 På hvilket nivå, har du drevet på lenge? 

o Familie – søsken 
 Samme interesser?  

 
• Forhold til musikk (viktig) 

o Er musikk viktig for deg? 
o Spiller / synger du? 

 Hvor? I band - korps - spelemannslag - kor - med venner - alene? 
 Ønsker du å kunne spille? 
 Har du spilt tidligere 

o Lytter du til musikk? 
 Hva hører du på 
 Favoritter 
 Forskjellig musikk etter anledning 
 Hvor får du tak i musikk? 

o Hvor lytter du på musikk? 
 På rommet 
 Fritidsklubb 
 Konserter 
 Skolen 
 Mobil mp3/cd 

o Hvem lytter du sammen med? 
 Med venner  
 Alene 
 Andre 

o Hvor ofte lytter du til musikk? 
o Regner du deg selv som musikalsk 

 Hva må til for å være musikalsk? 
 

• Om skolekonserter (viktig) 
o Den aktuelle skolekonserten 

 Fortell om konserten. 
 Hva synes du om konserten? 
 Bra/dårlig 
 Hva var høydepunktet? 
 Hvordan hadde du det under konserten? 
 Koste du deg? 
 Kjedet deg? 
 Passet den for ungdomsskoleelever? 
 Hva ville du forandret på? 
 Musikksjangeren – er dette musikk du vill ha hørt på hjemme? 
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 Minnet konserten deg om noe – hva tenkte du om musikken? 
o Musikerne 

 Var musikerne flinke? 
 Synes du at fikk kontakt med publikum? 
 Gjorde de noe for å få kontakt?  
 Hva tror du de ville si med konserten? 

o La du merke til publikum i løpet av konserten? 
 Hva gjorde de under konserten? 
 Pratet? 
 Lyttet? 
 Blir du forstyrret eller påvirket av andre publikummere under 

konserten? 
o Dersom noen ikke liker konsertene, hvordan kan de vise det? 

 Påvirker det deg at andre ikke liker konserten 
 Tror du din måte å oppleve konserten på og hvordan du oppfører deg på 

konserten på påvirker andre? 
o Hva visste du om konserten på forhånd? 

 Har det vært noe PR for konserten på skolen? 
 Har du fått hørt noe om den i (musikk)undervisningen? 
 Har du sett presentasjonsmateriell? 
 Når hørte du om konserten for første gang? 

o Skolekonserter generelt 
 Husker du noen tidligere konserter (ha med liste og materiell for 

tidligere konserter)? 
 Hvorfor har dere skolekonserter? 
 Synes du skolekonserter er viktig? 
 Tror du at du lærer noe av konsertene 
 Har noen konserter fått deg til å høre på annen musikk? 
 Hvilke sjangere har konsertene du har hørt hatt? 
 Er det noen sjangere du savner? 
 Dersom du fikk vite at det ikke ble flere skolekonserter: Ville det bety 

noe for deg? 
o Hvordan er det å være på konsert i skoletida? 

 Hva gjorde du rett før du kom til konserten? 
 Hva gjorde du rett etter konserten? 
 Hvordan vi du beskrive stemningen på skolekonserter? 
 Medelever? 
 Lærere? 
 Skulle konsertene vært frivillige? 

o Hva er en perfekt konsert for deg? 
 Når på døgnet?  
 Hvor skal konserten holdes? 
 Hvilken musikk / musikere?  
 Hvem skulle vært med deg på konserten? 
 Hva skulle du gjort før og etter konserten ? 

o Hva er forskjellen på en vanlig konsert og en skolekonsert? 
 
 

• Om skolen (kort) 
o Trives du på skolen, med skolearbeid? 
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 Hvilke fag foretrekker du 
o Fellesskap 

 Oppfatter du miljøet/samholdet på skolen som godt? 
 Gjør skolen mye som er felles? 

• Samlingsstunder, idrettsdager annet? 
o Musikkundervisningen på skolen 

 Hva gjør dere? Lytte, spille, synge, diskutere,komponere? 
o Andre kulturtilbud på skolen 

 Teater, utstillinger, forfatterbesøk mm 
o Er det vanlig at det kommer besøk utenfra til skolen? 

 
 
 



Vedlegg 5:  Intervjumal - Musikerne 
 
Musikerne: 
 

• Om konserten 
o Hva er formålet med konserten 
o Var den aktuelle konserten god eller dårlig? 
o Hvorfor er denne konserten viktig 

 
• Om publikum 

o Hvordan vil du beskrive ungdomsskolepublikum? 
o Er det stor forskjell på ulike publikum? 
o Er det sammenheng mellom forskjeller i skoler og publikumsreaksjoner 
o Kva gjør dere for å fenge publikum 

 Musikalske virkemidler 
 Andre virkemidler 

 
• Om skolen 

o Er det forskjell på skolene dere besøker 
o Fysiske forhold 
o Tilretteleggelse/forberedelse- lærere – publikum  
o Mottakelse rent praktisk 
o Miljø på skolene 

 
 

• Om skolekonsertene  
o Hvorfor er det viktig å turnere i skolene? 
o Forskjeller fra ”ordinære” konserter 
o Hva er en god og en dårlig skolekonsert? 

 
 
 



Vedlegg 6:  Intervjumal - Kontaktlærer 
 
Kontaktlærer: 
 

• Den aktuelle konserten 
o Hva synes du om den? 
o Relevant i forhold til skolen? 
o Hvordan synes du elevene tok imot konserten? 
o Var musikerne dyktige musikkformidlere? 

 
• Om skolekonsertene 

o Generelt – hvordan vil du beskrive tilbudet 
o Informasjon om konsertene 

 Er informasjonen relevant for skolen? 
 Er innholdet godt? 
 Kommer det tidsnok? 

o Hva mener du er det viktigste med skolekonsertordningen 
o Er sjangrene godt representert 
o Er musikerne dyktige nok? 

 Som musikere 
 Til å formidle til elevene 
 Til å forholde seg til skolen 

o Er konsertformen god – føles den relevant for skolen? 
o Føler du at du kan være med å påvirke hvilke konserter dere mottar? 

 Føler du evt. behov for å kunne påvirke det i større grad? 
o Hvordan er det å være lærer på konsert? 

 Er publikummer (rollemodell) viktigst?  
 Eller lærer som skal passe på at elevene oppfører seg? 
 Er dette en konflikt?  
 Hvordan kan man takle situasjoner uten å ødelegge 

konsertopplevelsen? 
 Hvilke situasjoner er vanlige? 
 Når en konsert tydelig ikke når elevene, hvilke måter har elevene å si 

fra om dette? 
 Finnes det typiske trekk ved elever som er urolige på skolekonserter? 

 
• Om skolen 

o Har konsertene status/oppmerksomhet fra andre lærere? 
o Hvordan informeres lærerne om at skolekonsertene kommer? 
o Hvordan vil du beskrive ”kulturen” å skolen?  

 Endringsvilje 
 Styring 
 Samarbeidsklima 
 Elevmedvirkning 

 
• Om å ta mot besøk 

o Har dere mye besøk utenfra 
o Hvem er det som har innpass i skolen i skoletida? 
o Har dere spesielle opplegg for å ta mot besøk? 


