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Forord

Denne mastergradsoppgaven ble til gjennom en meget lang og smertefull prosess.

Jeg har levd meg gjennom en del fortvilelser, usikkerheter ved siden av den enorme gleden 

studiet har gitt meg.

Av økonomiske og familiære grunner hadde jeg ikke mulighet til vanlig studieforløp.

Men hver tur til Dragvoll i Trondheim var en fest og oppløfting. Jeg husker spesielt en 

forelesningsrunde med Nils Holger Petersen som virkelig ga meg mot og inspirasjon til å streve 

videre og fullføre studiet.

Jeg takker min veileder Leif Jonson for hans tålmodighet, Vegard Ståltnes for hans faderlige 

administrative rådgiving og informasjon. En takk også til mine arbeidsgivere, representert  

først og fremst ved Lene og Johild ved kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylke for deres 

støtte, interesse og hjelp med å fremskaffe materiale. En stor takk til Egil Rundberget også ved 

Rikskonsertene for at han forsynte meg med de nødvendige dvd-er og annet 

informasjonsmateriale jeg trengte. Og ikke minst takk til min kloke venninne Hajnalka, som 

hjalp til med analysen og statistikken. 

Takk til skolene og de mange positive og forståelsesfulle elever som orket å svare på 

spørsmålene mine og gjorde det mulig for meg å foreta denne undersøkelsen.

Men den største takk allikevel til min kjære, som har hjulpet meg med sine 

diskusjonsvekkende kritikker, som både  klargjorde og ledet mine tanker i riktig retning.  Han 

også ytret en betydelig hjelp ved å korrekturlese hele oppgaven. Uten hans og mine to 

tenåringers tålmodighet og positive støtte kunne jeg aldri ha kommet i mål.

Nå har jeg kommet til avslutningen, og håper at mitt strev blir til nytte for dem, som kommer  

etter meg på samme vei og er glødende opptatt av å skape den beste Rikskonsert 

produksjonen.

Molde, september 2011

Judit Toth Sylthe 
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Kapittel 1. Tema, problemstilling og metodevalg.

1.1.Bakgrunn for temavalg

Utgangspunktet for denne oppgaven er refleksjoner som jeg gjorde meg som utøvende 

musiker etter  å ha turnert for Rikskonsertene i 20 år. Disse refleksjoner var knyttet til mange 

forhold i min jobb. Det var alt fra skapelsesprosessen til innøvingen, Rikskonsertenes vurdering 

av skolekonsertproduksjoner og gjennomføringen i skolene med elevenes og lærernes respons. 

Gjennom disse årene ble jeg klar over at den virkelige utfordringen er å skape en 

velfungerende ungdomskoleproduksjon, siden dette alderstrinn er det mest krevende på alle 

vis. 

I utgangspunktet er jeg klassisk musiker. Som sådan er jeg veldig opptatt av å prøve ut  

hvordan et rent klassisk program vil fungere framført ovenfor ungdomskoleelever.  De har som 

regel lite referansegrunnlag om klassisk musikk på grunn av altfor lite, og sporadisk møte med 

denne musikkform i hverdagen.

 Problemstillingen går ut på hvorvidt det er mulig å lage et program som kan gi estetisk  

opplevelse, og samtidig bidra til å gi elevene ny kunnskap gjennom konserten, i hovedsak 

basert på klassisk musikk.

Mitt andre hovedanliggende er om Rikskonsertene oppfyller sin rolle som formidler av 

kunnskap og allsidige estetiske opplevelser ovenfor ungdomskoleelevene ?

Den tredje problemstilling, som jeg i utgangspunktet  ikke hadde tenkt å ta med, er om det er  

sammenheng mellom skolenes konsertforberedelse og elevenes opplevelse av konserten. Jeg 

ble klar over at dette var et sentralt aspekt da jeg samlet stoff og etter å ha gjennomgått 

besvarelsene av spørreskjemaene. Mange av svarene ga nemlig en antydning om at elevenes 

dannelsesbakgrunn, som delvis skolene står for, har betydning for konsertopplevelsen.

Jeg hadde også lyst til å prøve ut om Bourdieus teorier om distinksjon har relevans for 

ungdomskoleelevenes musikkopplevelse i mitt fylke.

Disse spørsmålene har jeg ruget på en god stund, og satte derfor igang med masteroppgaven 

for å finne frem til svar, både for meg selv og for andre undrende medmusikere.
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1.2 Problemstilling og metodevalg

Problemstillingen kan oppsummeres i seks punkter:

1. Hva slags repertoar har dominert ungdomskoleproduksjonene i Nordmøre og 

Romsdal gjennom 3 skoleår fra 2008-2011.

2. Hvilken form for formidling fungerte best på konsertene ?

3. Fikk ungdommene ny kunnskap gjennom konsertene ?

4. Kan en produksjon fungere hvor det i hovedsak er klassisk musikk som brukes ?  

5. Har skolenes forarbeid og kulturtilbud noe å si angående konsertopplevelsen ?

6. Har Bourdieu relevans brukt i vurdering av norsk ungdomskolekultur ?

Som metode har jeg brukt det kvantitative undersøkelsesopplegget. Jeg har basert meg på 

Dag Ingvar Jakobsen sin bok om undersøkelsesmetoder, og tolking og analyse av de 

innhentede data. Jeg har laget en spørreundersøkelse, basert på min problemstilling for å 

kunne trekke statistiske slutninger, og for å kunne lage korrelasjonsanalyser om de forskjellige 

forhold som jeg vil undersøke. Om metoden skriver jeg mere utfyllende i det tredje kapittelet, 

som er mitt metodekapittel. 

1.3 Oppgavens oppdeling

Jeg vil dele oppgaven i 6 Kapitler.

Det første kapittelet handler om bakgrunn for temavalg, om hvorfor jeg har valgt dette tema 

for min  masteroppgave. Jeg har oppsummert  problemstillingene, som i hovedsak handler om 

Rikskonsertenes ungdomskoleproduksjoner i Romsdal og Nordmøre i perioden 2008-2011. Jeg 

har prøvd å finne svar på problemstillingene gjennom en kvantitativ undersøkelsesmetode, ved 

å lage, tolke og analysere disse spørreskjemaene.

Det andre kapittelet er mitt teorikapittel, hvor jeg har skrevet om dannelse knyttet til tre av 

dannelsespedagogikkens markante skikkelser, Kant, Bourdieu, og Skjervheim. Jeg prøver å 

belyse hva slags påvirkning disse hadde på norsk skolepolitisk tenkning og på de estetiske  

fagenes stilling i norske ungdomskoler. Jeg vil også drøfte hvorvidt dannelse har en 

sammenheng med smak og de estetiske valgene vi foretar daglig.  I den sammenheng: I 

hvilken grad har oppdragelse betydning for hva vi liker eller misliker.

 

I dette kapitlet vil jeg også kort komme inn på ungdomskultur og identitet. Dette temaet er  

forøvrig så mangfoldig og stort at det ikke er rom for å gå i dybden. 
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Det tredje kapittel er mitt metodekapittel. I første del har jeg skrevet om mine 

problemstillinger.

I den andre del har jeg skrevet om den kvantitative forskningsmetoden, og i den tredje del om 

selve spørreundersøkelsen. Avslutningsvis har jeg orientert om analysen av min 

datainnsamling.

I mitt fjerde kapittel har jeg skrevet om Den Kulturelle Skolesekken, som står for all estetisk 

opplevelse som blir  servert til skolene.  I andre del av dette kapittelet har jeg tatt for meg 

Rikskonsertenes kultursyn, og deres visjoner  i forbindelse med ungdomskolekonserter.  I 

tredje del skrev jeg om samarbeid med fylkeskommunene, organisering av konsertene og 

målsettingene for dem.

Det femte kapittelet handler hovedsakelig  om formidling, kunstnerisk kvalitet og min egen 

analyse av konsertene.  I første del har jeg skrevet om formidling. Hva er musikkformidling, 

hva slags former har den, og hvorfor er formidling så viktig i skolekonsertproduksjoner ? I den 

andre del har jeg skrevet om formidling i skolekonsertsammenheng. Den tredje del handler om 

kunstnerisk kvalitet. Den fjerde del handler om Rikskonsertenes retningslinjer for godkjennelse 

av skolekonsertene. Retningslinjene er presentert i min egen fortolkning, supplert med 

tilleggsinformasjon via intervju med programrådets leder. I femte del har jeg i lys av dette 

analysert  de 10 produksjonene som elevene fikk oppleve gjennom deres 3 år på 

ungdomskolen i Romsdal og på Nordmøre. 

I det sjette avsnittet har jeg presentert en plan for en ungdomskoleproduksjon som jeg har 

selv har veldig lyst til å lage. Hovedpoenget i denne produksjonen er at elevene deltar aktivt 

både i skapelsesprosessen og i framføringen. Det er min overbevisning at en slik produksjon 

kan være veien videre for å få ungdommene interessert i Rikskonsertbesøket som et  frivillig 

estetisk møte med musikk som kunstart.

Det sjette kapittelet oppsummerer og konkluderer mine problemstillinger.
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Kapittel 2.  Teorikapittel

I dette kapittelet vil jeg snakke om dannelse versus utdannelse. I den sammenheng vil jeg 

drøfte tre banebrytende pedagogiske filosofer, som etter min mening i stor grad har påvirket 

den estetisk-politiske tenkning som har hatt innvirkning på den musikkpedagogiske tenkning i  

våre skoler.

Uansett hva slags oppdragelse eller musikkpedagogiske retning vi snakker om blir  

grunnspørsmålene de samme.  Hva skal læres, med hvilket innhold, hvordan skal det læres, 

med hvilke læreprosesser? Og hvordan skal barna fortolke verden, for å kunne utvikle seg 

harmonisk?  (Fredens og Kirk 2001:140-143)

Luc Ferry har en morsom og tankevekkende historisk gjennomgang over hvordan barn skal 

eller ikke skal tilegne seg kunnskap. Han presenterer tre ulike moralske verdensbilder som 

utgangspunkt for utdannelse. For å si det kortfattet: etter det «aristokratiske synet» prioriterer  

utdannelsen barnets naturlige talent, og pedagogikken er naturalistisk og elitistisk. For et  

evnerikt barn består lykken i aktualisering av dets naturlige anlegg. Det «republikanske synet»  

verdsetter ikke begavelse. Det er alle barns elementære rett å få innføring i disipliner som 

ansees som et demokratisk samfunns eiendom. Det viktigste er å delta, og gå så langt som 

mulig på en vei hvor det ikke settes grenser på forhånd. Den «morsomme utdanningsmodell» 

har som mål å ha det moro. Det er kun velvære som teller, gjennom en fri utfoldelse av 

barnets egen personlighet. Ideen om normer, tradisjoner, og kunnskapstilegnelse er 

fremmedgjørende, og bærer med seg faren for at en ny individualisme reiser seg.  

Men uansett hva slags pedagogisk retning vi er tilhenger av, må vi være enige om at det er  

forholdet mellom eleven og kunnskapen som teller. I den sammenheng er lærerens rolle, 

uansett metode, å være en god kunnskapsformidler, mens elevens ansvar er innsatsvilje.

(Ferry 2007 Samtiden nr 2)

Utdannelse er et evigvarende sentralt problem uansett tid, sted og nasjonalitet. Men hvordan 

henger utdannelse og dannelse sammen? Spiller dannelse en sentral rolle i vår utdannelse, 

eller er dette et forsømt område i det norske skolesystem? Kan man være et velutdannet 

menneske uten estetisk dannelse? Dette var de spørsmålene jeg prøvde å få svar på da jeg 

startet dette kapittelet.

Før jeg går over til å drøfte dannelsens betydning i det norske skolesystem vil jeg presentere 

de tre nevnte interessante filosofer.  Nemlig Kant, Bourdieu og Skjervheim, som jeg vil vie 

større plass i min avhandling. Dette vil jeg gjøre fordi de hver på sin måte har en 
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nøkkelposisjon i dannelseshistorisk sammenheng.

Siden Platon og Aristoteles var Kant den første som sa noe grunnleggende om estetisk 

dannelse. Bourdieu bygget sin teori på Kants filosofi, men foretok samtidig en sosiologisk 

kritikk av hans teori. Skjervheims teorier har i stor grad påvirket norsk pedagogisk filosofi.  

Hans grunnleggende begrep er pedagogisk dialektikk, hvor han balanserer mellom frivekst-

modellen og påvirknings-modellen.

 

2.1. Kant Bourdieu og Skjervheim i dannelsesperspektiv sammenheng.

2.1.1 KANT

Immanuel Kant (1724-1804) hadde stor innflytelse på vestlig tenkning generelt, og dermed 

indirekte  også innvirkning på vestens tenkning om musikk. Kants estetikk gjelder ikke bare  

kunst, men alt som er skjønt og sublimt, og som dermed kan underlegges en smaksdom, så 

som naturen. 

Kant mente at mennesket  var splittet i to:  Det erkjennende subjekt (jamfør hans «Kritikk av  

den rene (teoretiske) fornuft» (erkjennelsesteori) og et moralsk handlende subjekt (jamfør 

«Kritikk av den praktiske fornuft» (moralfilosofi).   Mennesket levde på denne måten i 2  

verdener; teori (erkjennelse) og praksis (moral).  Han forsøkte å bygge bro over denne 

splittelsen med en avhandling om estetikk (Kritikk av dømmekraften).  (Varkøy 2003:176)    

Hovedtema i Kritikk av dømmekraften er hva som skjer når vi feller en smaksdom.  Han mente 

at en smaksdom (skille mellom skjønt og uskjønt) ikke kunne være annet enn en subjektiv  

dom.  Han mente videre at de estetiske dommene var basert på et velbehag som var uten 

interesse.  Han mente således at en estetisk opplevelse av kunstverk eller natur var opplevelse 

av hensiktsmessighet uten hensikt.  Skjønnhetsopplevelser oppsto ved harmonisk vekselspill  

mellom sanselighet og forstand.  Kant skilte klart mellom kunstverk og nytteobjekt.  Et hvert  

ønske om formål reduserer kunstverkets verdi. (Varkøy 2003:176).  

Kant mente at mennesket gjennom dømmekraften hadde evne til å se former for enhet mellom 

sanselighet og forstand (jamfør Kritikk av dømmekraften).  Splittelsen mellom erkjennelse og 

moral er så stor at den bare kan leges av en subjektiv estetisk dømmekaft (syntese).

Den estetiske dommen går fra den konkrete iakttagelse til en allmenn dom. Den forener frihet, 

fornuft og erfaring. Skjønnhetserfaringen gir dermed håp om vei ut av motsigelsen mellom 

naturens tvang og menneskets frihet.  Skjønnheten vitner om en før-begreplig harmoni mellom 

subjekt og objekt. Kant bidrar dermed med å definere kunsten som en selvstendig 

bevissthetsytring  ved siden av vitenskap og moral.  (Varkøy 2003:177).

Ved drøfting av den estetiske dømmekraften bruker Kant begrepene «det skjønne» og «det 
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sublime» (det veldige eller opphøyde).  Vi må dessuten skille mellom «det skjønne» og «det  

pene og behagelige».  Det behagelige oppleves gjennom sansesmaken, det skjønne gjennom 

refleksjonssmaken (frihetens smak).  Sansesmaken er grunnet på min private følelse, mens 

den estetiske dommen, basert på refleksjonssmaken er universell.  Det kjønne er knyttet til  

det formålsløse, og en estetisk dom vektlegger dermed formopplevelsen, løsrevet fra 

gjenstandens nytte.

Vurdering av skjønt/uskjønt er uavhengig av om gjenstanden er ønsket eller ikke.  Smaken 

ved det skjønne er desinteressert, Den estetiske dommen er ikke «engasjert», men 

kontemplativ.  

Den estetiske vurdering av  det skjønne er basert på formålsløs subjektiv formopplevelse.  Det 

sublime er derimot ikke knyttet til noen  bestemt form.  Det sublime kan være formløst, 

representert ved krefter og perspektiver.  I estetisk vurdering (dom) fokuseres ofte på egen 

utilstrekkelighet.  Dommen kan ofte være ubehagelig (mennesket truet av den veldige 

naturen.  Men mennesket kan likevel felle refleksjonsdom hvis det er i sikkerhet. (Varkøy 

2003:178).

Etter Kants vurdering er den estetiske dommen  basert på desinteresse, preget av et 

distansert og kontemplativt forhold til gjenstanden.  Det dreier seg om en refleksjonsdom 

basert på et interesseløst velbehag.  I en refleksjonsdom om at noe er skjønt ligger derfor en 

påstand om at dette er allmenngyldig.

Den allmenngyldige refleksjonsdommen kan ikke være begrepsmessig (ikke vurdere ulike 

kunstverks verdi opp mot hverandre).  Det er derimot snakk om en subjektiv allmenngyldighet  

basert på den enkeltes objektive følelse. (Varkøy 2003:179).

Slik sett dreier estetisk erfaring seg ikke om erkjennelse av gjenstand, men heller om 

erkjennelse  av forskjellen mellom mennesker og ikke-mennesker.  Mennesket har iboende 

evne til å gå utover seg selv. Mennesket er bærer av en annen natur, ikke underlagt den 

fysiske naturen.  For eksempel  menneskets desinteresserte kontemplasjon av et maleri av en 

naken kvinne som motkraft mot det naturlige seksuelle begjær. (Varkøy 2003:180).

I følge Kant er det estetiske velbehaget subjektivt almengyldig fordi det baseres på vår felles 

evneutrusting.  Denne felles desinteresserte lyst/behag ved det skjønne kaller Kant for «sensus 

communis». Dette er et vesenskjennetegn ved mennesket. Dette styrer vår estetiske 

dømmekraft. 

Kant sier at kunst uttrykker seg gjennom den estetiske formen, trukket ut  av den empiriske 

og moralske virkeligheten. 

Kants drøftinger av hva skjønnhetsvurderinger er og ikke er, kombinert med hans krav om 

skjønnhetens frihet fra krav om sannhet, nytte, moralsk verdi og sanselig begjær, gjør hans 
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estetiske tenkning sentral i etablering av estetisk autonomi. (Varkøy 2003:181).

2.1.2  BOUREDIEU

Bourdieu mente at borgerskapet og folket hadde ulike forhold til kunst, og at Kants estetikk 

var storborgerskapets estetikk.

Hovedskillet mellom Bourdieu og Kant ligger i deres syn på i hvilken grad estetiske dommer 

har  utspring i individet eller i det sosiale.  Bourdieu kritikk av Kant er presentert i Bourdieus  

verk:  Distinksjonen – en sosiologisk kritikk av dømmekraften. Distinksjon betyr å lage eller se 

forskjeller.  Bourdieu forsøker å forklare forskjeller mellom folk, og dermed den undertrykkelse 

som skjer i et samfunn som er basert på frihet og likhet.  Bourdieu søker å forklare at selv i 

vestlige demokratier har ikke alle en viss sjanselikhet, kan ikke fritt velge utdanning og yrke.

Bourdieu mener at i alle samfunn er det noen som dominerer og andre som domineres.  En 

person  som domineres i yrkes- og utdanningssituasjon vil også gjøre det i privatliv og 

samfunnsliv.  

Bourdieus grunnbegreper er habitus, felt og kapital.

Habitus innebærer  blant annet at man tilpasser seg sitt eget miljø. En persons habitus er 

preget av den sosiale opprinnelse,og kommer til uttrykk i handlinger og handlingsmønstre. Har  

menneskene fri vilje, eller er livet forutbestemt av deres sosiale opprinnelse?  Bourdeu mener 

at alle er produkt av sitt miljøs tradisjoner og verdier, men at vi prøver å omforme dette 

miljøet slik at det den enkelte er gode til blir akseptert som noe positivt.    

Det som kjennetegner et felt er at en gruppe mennesker strides om noe som er felles for dem. 

Et felt er derfor i overført betydning et sted eller område i stadig endring. (Varkøy 2003:182). 

Felt eksisterer enten alene, eller som del av et større felt.  Feltet har en egen logikk, er 

produkt av en spesiell historie.  Feltet er fortolkningsfellesskap hvor maktrelasjoner bestemmer 

språk, hva det kan tales om, og hva det må ties om.(Varkøy 2003:182-183)

Kapital er kjent fra økonomien og marxistisk teori. Kapital gir makt over dem som ikke har 

kapital.  Det dreier seg om økonomisk, kulturell og sosial kapital.  Økonomisk kapital er  

viktigst for skillet mellom folk.  Deretter følger den kulturelle kapitalen (både utdannelse og 

dannelsesarv).  Dette dreier seg om å ha kunnskap i og fortrolighet med det kulturelle feltet. 

Sosial kapital har en formildende mellomstilling,  representert ved å ha forbindelser, vennskap 

og tillit.

Rikdom på en kapitalform medfører ikke nødvendigvis rikdom på en annen.  De nyrike har ofte 
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underskudd på kulturell kapital.  Rask vekst i kulturell kapital fører ofte til at habitus ikke  

følger med. Innenfor alle klasser finnes også motsetninger mellom økonomisk og kulturell 

kapital. Bourdieu søker å vise hvordan smaken er forskjellig mellom grupper av mennesker i 

samfunnet.  Prøver å forklare hvorfor, og hvordan dette er med på å opprettholde forholdet 

mellom de dominerende og de dominerte.  Han tar for seg borgerskapets, middelklassens og 

de folkelige klassene. (Varkøy 2003:184) Hvor man hører hjemme avhenger av den enkeltes 

totale kapital.  Bourdieu undersøker den kulturelle kapitalens rolle i samfunnet, og hvordan 

den omsettes i økonomisk og sosial kapital. Bourdieus analysemodeller prøver å forutse hvem 

som liker den samme musikken, liker hverandre, blir venner, gifter seg osv.

Bourdieu søker å forklare  kulturelle hierarkier innenfor ulike områder som mat, musikk og 

seksualitet.  Operer med begrepene legitim kultur (klassisk musikk, seriøs litteratur og 

billedkunst).  Klassisk musikk er det mest distingverende.  Halvlegitim kultur består av foto,  

tegneserier og science fiction.  TV-underholdning og bingo er sentralt i den illegitime kulturen.  

Den klassiske musikken kan igjen deles inn i egne distingverende lag, sortert etter sjangere og 

komponister.  Preferansene varierer  i tråd med sosial tilhørighet, utdannelse og yrke. Bourdieu 

peker på sammenhengen  mellom utdannelsekapital (kulturell kapital) og musikkpreferanse.

Bourdieu drøfter også sammenhengene mellom ulike smaksområder.  Analysene viser 

interessante sammenhenger/mønstre i smaken mht musikk, billedkunst, mat, drikke, ferie, bil  

osv.  Også her varierer mønstrene i tråd med plassering i det sosiale hierarkiet. (Varkøy 

2003:184)  

Bourdieus teorier oppsto i det elitistiske Frankrike på 1970-tallet. Men hans teorier har også 

relevans for Norge, fordi det nettopp i et egalitært samfunn også er viktig å markere seg. 

Elitens behov for å ligge et stykke foran massen, dyrke det sære. Dette som resultat av 

kulturell inflasjon og devaluering, som fører til problem med å skille mellom kunst og 

populærkultur. Mozart er blitt ringetone. Forbrukerkulturen spiser seg inn på den  legitime 

kulturen grunnet øket levestandard i de folkelige  lag. De dominerende lag svarer med å 

forholde seg fritt estetisk til opprinnelig illegitim kultur som om det var legitim kultur .  

Distinksjon oppstår ved at man bruker de folkelige gjenstandene på en annen måte enn de 

folkelige sjiktene. Dette gir inntrykk av at kulturelle klasseskiller brytes ned, men forskjellen 

mellom sansemakeren og refleksjonsmakeren er fortsatt like markant. (Varkøy 2003: 185) 

Bourdieu overtar mange av Kants distinksjoner, men tolker dem om fra ren filosofi til 

fenomenologiske påstander som han legger åpen for sosiologisk kritikk.  Bourdieu mente Kants 

distinksjoner var uttrykk for fortiede sosiale forhold og at frihetens smak er smaken til de 

dominerende klasser.  Han mente at de folkelige lag hadde en funksjonell og realistisk 

kunstoppfatning. Kunsten skulle være positiv/pen og nyttig.  Eliten mente kunsten ikke skulle  
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være pen og nyttig, men til tider direkte ubehagelig.

Kants estetikk isolerte finkulturen i en verden for seg adskilt fra produksjon, forbruk og 

fornøyelse. Borgerskapet mente geniet var en gudebenådet naturbegavelse, mens Bourdieu 

mente det var resultat  av inkorporert kulturell kapital som fulgte av familiens ansiennitet.  

Kant foretrekker de dominerende former framfor substans, letthet og vilkårlighet framfor 

tyngde og nødvendighet, det abstrakte framfor det figurative. Kant mente den egentlige 

skjønnheten var fri, uten relasjon til hva gjenstanden egentlig er.  Kants estetikk favoriserte  

abstrakt framfor figurativ kunst.

Fransk borgerskap rangerer kunstartene etter hvor immaterielle de er.  Den folkelige smak har 

fokus på innholdet og reduserer kunstvurderinger til moralske dommer.

Til forskjell fra Kant mener de dominerende franske klasser at de dannede ikke feller 

smaksdommer, bare refleksjonsdommer, og at de har henfalt til pervertert estetisme.  De 

vurderer også kosmetikk, klesdrakt, idrett og seksualitet under frihetens smak. (Varkøy 

2003:186)

Bourdieu vurderer den folkelige smak som resignert og uten stolthet. Folket elsker sin skjebne. 

Bourdieu ønsker ikke å oppvurdere de lavere klassers smak. Betviler heller ikke at noen 

kunstverk fortjener universell respekt.  Bourdieu vil gjennom sin innsikt i det sosiale spillet  

rundt kunsten frigjøre kunsten, gjøre den autonom. Bourdieu avviste imidlertid genietikken, og 

mente at kunstens autonomi måtte skapes sosialt.  Han mente at den autonome kunsten 

hadde et politisk potensiale som ligger i kunstens evne til autonomi.  Autonom kunst er  

dermed grunnlaget for en kritikk som er tyngre enn  samfunnsvitenskapens kritikk fordi 

samfunnsvitenskapen har forfalt til servil oppdragsforskning. De kunstneriske univers er 

overnasjonale i likhet  med markedsøkonomien, men  er viktigere enn markedsøkonomien 

fordi de bygger på andre verdier.   De står for en alternativ globalisering (Varkøy 2003:187).

Andre tolker Bourdieu dithen at han forsøker å bryte ned skillet mellom legitim kultur og 

populærkulturen, at han gjør den folkelige kulturen til norm.  Kunsten skal føre til sanselig  

nytelse eller ha moralsk innhold.  Til forskjell fra Kant knytter Bourdieu sammen sanselighet og 

skjønnhet. Han opphever distansen mellom det opplevende subjektet og det estetiske 

objektet, i strid med Kants desinteresse.  

De to tolkninger av Bourdieu bygger på forskjellige vektlegginger.  Men Bourdieu mente 

uansett  at noe var galt med tingenes tilstand:  Fornektelse av sansesmaken reduserte den 

estetiske erfaringen, noe som reduserer kunstproduksjonens kvalitet.  Kunsten fornektet på 

den måten sin nærhet til det sanselige og emosjonelle, og fikk derfor lavere status på grunn av 
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sin livsfjernhet. Dette fører også til at livskvaliteten i den dominerende klasse blir lavere.  Når 

refleksjonssmaken dominerer blir både kunsten og livet kjølig, ironisk, og lett, distansert og 

blodfattig, preget av pervertert estetisme, som også Kant reagerte imot. (Varkøy 2003:188)

Det finnes to former for kunstnerisk reduksjonisme; ensidig sansesmak-orientering (som i de 

folkelig lag) og refleksjonssmakens dominans (som i de dominerende samfunnslag).  

Kant og Bourdieu advarte begge mot reduksjonisme, men ut fra ulik vinkling og prioritering,  

Kant  trakk fram menneskets evne til å felle desinteresserte estetiske dommer som verdifull 

(refleksjonsmak), men aksepterte sansesmaken selv om den var lavere, og advarte mot ren 

estetisme.  Bourdieu betegnet den folkelige smaks tendens til å være ekstremt jordnær og 

nytteorientert, men advarte mot de dominerende samfunnslag perverterte estetisme 

(refleksjonsmakens dominans).  Både Bourdieu og Kant drøfter forholdet mellom sansesmak 

og refleksjonsmak, men er uenige når det gjelder hvilken  grøft det er verst å falle i. 

Kant viser forståelse for viktigheten av kunstens nærhet til det sanselige og til refleksjonen: 

Kunstens frihet ligger i møtet mellom det sanselige og forstanden.  Vi må dermed unngå både 

underkastelse under naturen  og tilflukt i «formen».  (Varkøy 2003:189)

2.1.3  KANT OG BOURDIEUS MUSIKKPEDAGOGISKE RELEVANS

Kant og Bourdieu kan ha relevans for musikkpedagogisk tenkning på følgende måte:

Kants estetikk kan ha positive konsekvenser gjennom hans tese om kunstens autonomi.  Dette 

gjør at kunsten og den estetiske erfaring kan være grunnlag for kritikk mot en livsorientering 

med ensidig vekt  på lønnsomhet og effektivitet.  Negative konsekvenser kan være at kunsten 

gjøres til noe kjølig og livsfjernt.  Det kan i så måte advares mot absolutt formalisme som 

grunnlag for musikkpedagogisk refleksjon.  

Bourdieus estetikk kan ha positive konsekvenser ved fokusering på det varme, 

følelsesmessige, lidenskapelige og livsnære, som kontrast til det kjølige Kantianske.  Gjennom 

etablering av begrepene habitus og kapital kan man dessuten fokusere på musikalitet som en 

sosial størrelse og ikke noe naturgitt.  Mulige negative konsekvenser kan være en 

romantisering av det folkelige som  det naturlige og ekte.  Dette kan også føre til at man i for  

stor grad fokuserer på det pedagogisk dogmet om å ta utgangspunkt i elevens sosiokulturelle 

forutsetning ved å la eleven bli der han/hun er.  «Dette innebærer en manglende forståelse for 

at pedagogisk virksomhet også dreier seg om utvikling og progresjon, om å utvide horisonter 

og stimulere individets evne til selvbestemmelse ved øket kjennskap til valgmulighetene.» 
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(Varkøy 2003:190).      

    

2.1.4  SKJERVHEIMS PEDGOGISKE FIOSOFI

1.Menneskevitenskap og naturvitenskap.

I følge Skjervheim tenderer man som et resultat av positivismen mot å se på kunst som 

middel innen både kultur- og utdanningspolitikken.Positivismen  har blitt toneangivende, også  

innen utdanning og pedagogikk.Det uheldige er at positivismens måte å analyse på bare  

avdekker fragmenter av fakta. (Varkøy 2003:47)   

Skjervheim legger vekt på forskjellen mellom naturalistisk-positivistisk retning og 

fenomenolistisk-eksistensialistisk retning innen vitenskapen.Den første konsentrerer seg om 

den ytre observerbare verden, (objektivisme).  Den andre legger vekt på at det er forskjell 

mellom å forklare (som i naturvitenskapen) og å forstå (som i menneskevitenskapene).  I 

subjektivismen fokuseres det på at det finnes et menneskelig subjekt som handler ut fra 

overveielser og hensikter, Videre har mennesket bevissthet som alltid er rettet mot noe, er 

intensjonalt.   

Skjervheim poengterte at dersom man opererer med for enkle kategorier i 

menneskeforståelsen (helse, tilpassing, naturlig utvikling) så blir de etiske spørsmålene borte.  

Bak disse enkle kategoriene finnes mer grunnleggende perspektiver. Blant annet er mennesket 

et transcenderende vesen som er i stand  til å reflektere over grunnlaget for sin egen 

refleksjon. (Varkøy 2003:48).

I følge Skjervheim er følgende spørsmål sentralt i pedagogikken: Hva er et menneske? 

Hvordan vinner vi forståelse, kunnskap og innsikt? Hva er sant og hva er galt? Det er i så måte 

viktig at pedagogikken baseres på forskningstradisjon som sikrer rett menneskeforståelse, 

forståelse av saksforholdene og forståelse av undervisning og oppdragelse som fenomen 

(jamfør de klassisk filosofiske grunnproblemer).

En ren positivistisk/naturalistisk metode i studiet av mennesker vil føre til tingliggjøring av  

mennesket.For å unngå dette bør man knytte denne type forskning opp mot en klassisk 

filosofisk tradisjon.  

I følge Adorno spres denne tingliggjørelsen mer og mer, til skade for ekte menneskelige 

relasjoner og produkter. Den modernistiske kunsten kunne bøte på dette ved at den rev seg 

løs fra det tingliggjorte samfunnet ved å fornekte det eller bryte med de kjente estetiske 

kodene. (Varkøy 2003:49).

15



2.Mellom påvirkning og fri tekst.

I følge Skjervheim er behaviorismen en pedagosisk retning som kan betegnes som teknisk 

vitenskap. Den er hovedteorien bak undervisning og oppdragelse, og er grunnlaget for den 

autoritære pedagogikk. Her ligger makten og friheten hos læreren, mens eleven er preget av 

avmakt og ufrihet. Dermed blir eleven tingliggjort, noe som er umoralsk.

Som et alternativ til den tingliggjorte tekniske pedagogikk framholder Skjervheim Rousseaus 

pedagogikk hvor barnet skal vokse og utfolde seg fritt.Eleven er et individ som skal utvikle seg 

fritt. Dette kobles sammen med grunnleggende kritikk av kulturens etablerte normer og 

verdier. (Varkøy 2003:50).

Skjervheim er også skeptisk til dette alternativet fordi det blir vanskelig å forme pedagogikken 

når læreren abdiserer. Dessuten erstatter Rousseau bare det autoritære med en mer sublim 

hersketeknikk; det mykt manipulerende.  

Rousseaus teori bygger på en teori om mennesket som et biopsykologisk vesen. Det har 

høyere intelligens enn dyr, men ikke anderledes. Han opererer dessuten med et moralteoligisk 

premiss. Mennesket er i utgangspunktet godt, men kan utføre vonde handlinger hvis det blir  

ødelagt av kulturen.

  

Skjervheim lurer på om det finnes et tredje alternativ mellom den autoritære pedagogikk der 

eleven skal adlyde blindt, og den antiautoritære frie vekst. (Varkøy 2003:51).  

Skjervheim fant alternativet i det dialektiske system slik det er representert i Sokrates sin 

filosofi. Sokrates stilte spørsmål for at menneskene ved å tenke selv skulle finne frem til den 

klokskapen de hadde inne i seg. Men dette dreidde seg ikke om fri vekst siden Sokrates 

påvirket gjennom sine spørsmål. I følge Skjervheim var det viktig at man i pedagogikken ved 

siden av å påvirke også sørget for filosofisk selvrefleksjon, for slik å legge grunnen for fri 

vekst. Dette ved at eleven i læringsprosessen selv må finne argumenter for hva som er rett og 

galt. Målet i en slik dialektisk pedagogikk er at eleven gjennom økt kunnskap kan bli lærerens  

likemann. Elevens kunnskap bygges opp gjennom økende kunnskap i saksforholdene, ikke ved 

å overta lærerens vurderinger. (Varkøy 2003:52).

Forholdet mellom lærer og barn er anderledes enn forholdet mellom professor og student. 

Men for dialektisk pedagogikk gjelder alltid at den lærende aldri må reduseres fra individ til  

ting.  
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Når det blir vanskelig å formidle almengyldige verdier fristes man lett over til å utøve 

undervisning som teknikk, til å bevege seg fra hva og hvorfor over til hvordan.  Dette fører i  

følge Skjervheim til fremmedgjøring. Derfor viktig at man ser på pedagogikk som filosofi og 

holder fast ved hva og hvorfor. (Varkøy 2003:53).     

Skjervheim anklager den etablerte pedagogikken for at den misforstår praktisk pedagogikk 

som teknikk. Han etablerer i den sammenheng uttrykket «Det instrumentalistiske mistaket».  

Dette går ut på at man overser skillet mellom det Kant kaller pragmatiske (eller tekniske) 

handlinger og praktiske handlinger. En pragmatisk handling har mål og kalkyle som begge er  

basert på verifisert eksperimentell kunnskap som gir retningslinjer for hvordan målet skal nås. 

Man lykkes når man når målet. Praktiske handlinger er handlinger i det sosiale feltet, og 

rettesnoren er allmenngyldige moralske normer. Man handler ut fra moralske prinsipp som 

også kan følges av andre. Det er dette Kant mener med «det kategoriske imperativ». En 

moralfilosofisk regel hvor grunnprinsippet er respekt for alle.  (Varkøy 2003:54).

I følge det kategoriske imperativ er det bare legitimt å handle ensidig teknisk/pragmatisk i  

forhold til ting/objekt. Det er imidlertid mulig å behandle personer som ting.  Men dette  

fungerer kun hvis bare noen handler på denne måten.Hvis alle gjør det fører det til alles kamp 

mot alle. Benyttet av  lærere ovenfor elever fungerer denne type pedagogikk som 

hersketeknikk.  

Den pedagogiske konsekvensen av det instrumentelle mistaket kan være at elevene begynner 

å behandle læreren og hverandre som ting. Resultatet blir gjensidig mistillit og problemer med 

disiplin. Tilliten kan bare gjenopprettes dersom læreren slutter å behandle eleven taktisk eller  

strategisk (som en ting).

Skjervheim mener at feilen med å overse skillet mellom pragmatiske og praktiske handlinger 

kan spores tilbake til en pedagogikk basert på naturvitenskaplige idealer med utgangspunkt i  

ytre observerbare fakta.  (Varkøy 2003:55).

Skjervheim er ytterst kritisk til at all rasjonell handling må baseres på mål/middel modellen,  

med kunnskap som instrument, og der kunnskapen baseres på nøyaktige eksperiment. Han 

mener imidlertid at pedagogikken noen ganger kan inneholde instrumentelle handlinger. Dette 

gjelder blant annet musikkfaglig undervisning som ut fra deres faglige egenart godt kan 

vurderes gjennom et teknisk undervisningsperspektiv. Et konkret eksempel er ferdighetslæing.

Skjervheim mener  imidlertid det er viktig alltid å være klar over problemet med å overse 

skillet mellom pragmatiske og praktiske handlinger.
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3.Deltakerstyring som positivisme i ny innpakking.  

Skjervheim er kritisk til den danske pedagog Knud Illeris sine tanker om deltakerstyring. 

Illeris framstiller det nemlig som om man kun har valg mellom påvirkningspedagogikken eller  

fri-vekst-teorien. (Varkøy 2003:56). Skjervheim mener man dermed utelater en tredje og 

avgjørende instans, nemlig saksforholdet. Han mener at lærer og elev bør se på saksforholdet 

sammen, og at den som har størst innsikt får rett. På denne måten lærer man eleven å tenke 

selv istedet for bare å besvare med et fasitsvar. Den pedagogiske diskusjonen bør først og 

fremst handle om kvaliteten på argumentene, ikke bare institusjonalisert makt.    

Skjervheim mener deltakerstyring blant annet kan føre til at man blir mer opptatt av hvordan 

man gjør ting enn hva man gjør. Han mener at Illeris gir styringsproblematikken en for stor og 

overordnet plass. En ekte dialektisk læringsprosess må formes av den indre logikk i den 

problematikken man behandler. Utover dette krever den minimalt med styring. 

Ut fra dette er Skjervheim også sterkt kritisk til tendensen til å vurdere didaktikk (vitenskap 

om læring) som teknisk refleksjon rundt målformuleringer, undervisningsformer og 

rammefaktorer.  Slik form for didaktikk vil falle utenfor den ideelle læreprosessen. Dialektiske 

læreprosesser krever imidlertid visse forhåndskunnskaper. Det er stor forskjell i 

kunnskapsnivået mellom lærer og elev i tidlig skolealder. Undervisningen må da være preget 

av instrumentell didaktikk mer enn av dialektikk. Men når eleven blir eldre og rikere på 

kunnskap er det riktigere at student og lærer ideelt sett deltar i undervisningen på like fot.  

Det er da viktig å kvitte seg med den teknisk orienterte didaktiske tankegangen.  

Skjervheim mener også at en slik teknisk didaktisk tankegang preger ideen om deltakerstyring

der læreren foruten å være deltaker også er regissør. Han etterlyser system som sikrer den 

dialektiske læreprosessen samtidig som den akademiske friheten bevares.  (Varkøy 2003:57).

4. Er vi alle humanister?

Skjervheims pedagogisk-filosofiske system kan oppsummeres på følgende måte.

-  Det er grunnleggende forskjell på menneskevitenskapene og naturvitenskapene.

-  Pedagogikk vil aldri kunne baseres på naturvitenskapelig/positivistisk    

virkelighetsforståelse alene.

-  Pedagogikken og den pedagogiske filosofi må forholde seg nært til den klassiske     

filosofi på grunn av felles grunnproblemer.

-  Pedagogikk kan ikke baseres på instrumentell tenkning uten å bryte med 

grunnleggende moralske prinsipp.
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-  For å unngå å havne i instrumentalismens garn må den skille mellom pragmatiske og 

praktiske handlinger.

-  Idealet for pedagogikk er hverken påvirkningsmodellen eller fri-vekst-modelloen, 

men den sokratiske dialektikk.

  

Den pedagogiske-filosofiske humanismen tar utgangspunkt i individet. Undervisningen må ta  

utgangspunkt i barnets egenskaper og den menneskelige natur. Det er kobling mellom 

pedagogisk-filosofisk grunnsyn og menneskesyn når det påståes at mennesket har en naturlig 

legning for musikk. (Varkøy 2003:59).

Varkøy stiller spørmålet om en musikkpedagog som tror det er mulig å utvikle standardiserte 

tester for måling av kunnskaper i musikk. Slike tester er preget av tanken om pedagogikk og 

undervisning som teknikk. Dette stemmer dårlig med Skjervheims dialektiske ideal. Dessuten 

har musikkfaget disipliner og felt som ikke kan underlegges rasjonalitet uten at man mister  

vesentlige poeng i undervisningen. En slik kunnskapstest forholder seg også til musikalsk  

læring  som om det skulle måles via ytre observasjoner. Man klarer derved ikke å måle den 

indre musikalske opplevelse. En som satser på slike kunnskapstester kan dermed ikke kalles 

humanist.       

Et annet spørsmål er om man må være humanist i Skjervheims forstand for å være «anstendig 

pedagog». Den nevnte type tester fører til objektivisering av det menneskelige subjektet, og 

dermed til å redusere mennesket fra reflekterende individ til manipulerbar gjenstand. Man 

overser dermed også skillet mellom pragmatiske og praktiske handlinger, reduserer mennesket 

til ting og bryter med  Kants kategoriske imperativ. Vi kan vanskelig tenke oss et samfunn uten  

felles normer. En felles norm må være at man bare må handle slik at alle skal kunne handle på 

samme vis uten at samfunnet bryter sammen. Derfor må Kants kategoriske imperativ gjelde. 

Hvis ikke, blir samfunnet preget av alles kamp mot alle. En anstendig pedagog må derfor  

være humanist. (Varkøy 2003:61).,   

2.2 Dannelse i norsk skolepolitikk.

Hver gang vi lærer noe nytt dannes vi. «Dannelse er en læreprosess som man arbeider med 

gjennom i hele livet, noe som man utvikler i dialog med omgivelsene, og som man aldri bli  

ferdig med.» sier Knut Imerslund i sin artikkel i Samtiden.(5/6-2010) 

I Stortingsmelding 30 som ligger til grunn for den nye skolereformen utviskes forholdet mellom 
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danning og utdanning. Med andre ord forholdet mellom kompetanse og dannelse.

Ifølge Imerslund skulle skolens oppgave  være å gi almendannelse til våre barn. Skolen burde 

vise oss de immaterielle verdier, gi ballast i form av estetisk og etisk dannelse, som skulle  

hjelpe til å stå imot en såkalt postmodernistisk kultur som truer med å dominere vårt liv med å 

legge vekt på materielle verdier. Dannelse er å skape en sammenheng og mening ved at man 

insisterer på visse grunnleggende verdier. Dannelse står for noe som tjener fellesskapets sak. 

Det er ikke en omfattende detaljkunnskap, men en beredskap som hjelper å vurdere og velge. 

(Imerslund :2010)

Dårlig smak kan også ha en dannende effekt, ironi kan også være dannende ved å forstyrre og 

løse opp fastlåste tanker. Et dannet menneske søker sin frihet, men tar også ansvar for sine 

medmenneskers frihet, og har ikke alle svarene på forhånd, er alltid klar til å endre mening.

(Sæverot 2007).  

Det er en retning blant politikere som ville framelske skolens rolle som kompetansebygger. Geir 

Størli sier i Musikkfokus at «hos den norske gjennomsittspolitikeren har musikalsk og kulturell  

dannelse aldri stått høyt i kurs. Dermed har den ikke særlig status i den norske skolen eller i  

den norske samfunnet.» Skolen skal være en kompetansebygger som tilfredsstiller 

næringslivets behov og formidler kunnskap som kan omsettes i penger. Kunnskapen skal tjene 

den materielle verdiskapningen i samfunnet, i et samfunn hvor alle skal ha enorm kompetanse 

på et snevert felt, som resulterer i lite refleksjon i de øvrige feltene i vårt liv, og i redusert 

allmennorientering.

Kompetanse er individuelt og gjør individet mere verdifull i materiell sammenheng.

Dannelse står for noe felles for mennesker og tjener fellesskapets sak.

På artikkelens slutt konkluderer Imerslund med at dannelse kan bli profitabelt i arbeidslivet av  

følgende grunner:

• dannelse skaper store kontaktflater, 

• gir evner i flere retninger, som evne til refleksjon, kreativitet, dialog, 

samhandling

• sett på denne måten kan dannelse bli del i et utvidet kompetansebegrep. 

(Jamfør Bourdieus begrep om kulturell kapital).

(Imerslund 2000)

Det er interessant å registrere at i skolehistorisk sammenheng har det bestandig vært en 

spenning mellom en dannelseorientert og en praktisk nytteorientert pedagogisk tenkning. De 

to pedagogiske tenkninger; kulturell dannelse eller real-dannelse, eller med andre ord, 
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dannelse og utdannelse gir forskjellige svar på hva som gir borgere de beste forutsetninger for 

å fungere på best mulig måte i et samfunn. Den nye dannelsestenkningen var sterkt fokusert 

på at individet hadde en forpliktende forhold til staten. Kant hevdet at individet ikke kan  

betraktes som et middel, mens Hegel hevdet at alle er sosiale vesener før de blir individer, og 

staten er betingelse for individualiseringen. Mens Nietzsche har sett på staten som en trussel 

mot individualiseringen. 

I dannelsesteoretisk sammenheng kan vi si at drøftingen av forholdet mellom individ og stat  

har en parallell med drøftingen mellom musikkens funksjon i oppnåelsen av generelle 

pedagogiske målsettinger mot musikkens funksjon i individets selvrealisering. 

I denne sammenheng er det interessant å lese hva  Nietzsche har sagt om forskjellen mellom 

dannelse og utdannelse. Han sa at dannelse betyr frihet og selvrealisering uten formål eller 

nyttekrav. Unyttighet vurderte han som et sentralt aspekt ved dannelsesprosessen. Han har 

sett på sin samtids stat som en fare for dannelse hvor arbeidsdeling og spesialisering 

undergraver dannelse. Han hevdet at det finnes to farlige retninger. Den ene som krever 

dannelse av massene, den andre undertrykker det samme ved at dannelsen tvinges til å oppgi 

sine høyeste krav og underordne seg staten. Dannelsesborgerskapet er enten tjenere av 

nasjonsbygging eller er på jakt etter fortjeneste og fornøyelse. På denne måten er dannelse 

statens tjener i å skape nyttige, lykkelige mennesker i en rask dannelseprosess og framstille 

nyttige borgere, så fort som mulig. Men disse borgere skal bevilges bare den mengde kultur 

som er nødvendig for  karrieren.

 

Nietzsche skiller mellom et dannet og et utdannet menneske. 

Dannelse er «den sarte, bortskjemte, eteriske gudinnen» mens utdannelse er 

«livsnødvendighetens, yrkets og fornødenhetens tjenerinne» hos Nietzsche. 

I den sammenheng står materiell  dannelse for lærdom og kunnskap, og skal ikke 

sammenblandes med dannelse. Det lærde og det dannede menneske skal ikke forveksles, de 

hører til 2 forskjellige verdener, enda de av og til kan møtes i ett og samme individ. Men 

lærdom og dannelse skal aldri bli sammenfallende egenskaper i et menneske. 

Nietzsches kritikk er imot enhver stats restaurative pedagogiske prosjekt, idet den reduserer 

dannelse til utdannelse.(Varkøy: Musikk for alt og alle;  2000:221-225)

Når vi ser den norske grunnskolen med sitt instrumentelle dannelsesbegrep, da må vi si at den 

er veldig fjern fra Nietzsches dannelsesideal. I det norske skolesystem er det nesten umulig å 

tenke fag uten å kunne henvise til noen samfunnsrelatert nyttefunksjon. Det klassiske 

dannelsesideal som legger vekt på hva refleksjon og kunnskapforståelse gjør med individet, 

21



har i stor grad veket plass  for real-dannelse tenkning med vektlegging på samfunnets behov. I  

de norske læreplanene opptil 1997 vurderes kunsten som et middel til å skape 

samfunnsnyttige borgere. Det er ganske paradoksalt at i den sammenheng vurderes musikken 

positivt bare på grunn av sin utenommusikalske nytteverdi.

I dannelsetenkningen er det også en annen spenning mellom individets selvutfoldelse og 

samfunnets behov. Musikkundervisningens fremste mål i den sammenheng er å hjelpe å skape 

og foredle det menneskelige i mennesket. Kunsten og musikken blir herved et moralsk politisk 

middel. Det er ikke overraskende at musikk vurdert ut fra en generell pedagogisk 

formåltenkning i de norske læreplanene framstår som et middel for å oppnå 

allmennpedagogiske målsettinger. Musikken vurderes positivt bare for sin utenommusikalske 

nytteverdi. 

Er skolens mål «å danne harmonisk utviklede individer, eller personer som er fleksible?» Er det 

mulig å forene et «klassisk dannelsesideal med tilpasningskravene fra et rask foranderlig 

samfunn?»  (Varkøy 2003:kapittel 6). 

Skolen framstår på samme tid som et moderne prosjekt og en konservativ institusjon med et 

restaurativt prosjekt. Dette står i motsetning til den humanistiske pedagogikken, basert på  

enkeltindividets behov, og til den kritiske pedagogikken, som vil danne kritiske personligheter  

for å omforme samfunnet. Mens Nietzsche har en grunnleggende total innvending mot at 

skolens dannelsesprogram skal ha noen som helst sammenheng med samfunnets behov, 

kritiserer Bourdieu den herskende borgerlige stat og dets restaurative pedagogikk som 

reproduserer hierarkiet i samfunnet. Hos Nietzsche kan dannelsen  aldri stå i statens tjeneste. 

Hos Bourdieu kan den det, hvis det er sammenfall mellom statens og individuelle eller sosiale 

gruppers interesser. 

Men la oss se på hva vi legger i ordet musikalsk dannelse. Musikalsk dannelse oppstår når vi  

tilegner oss musikalsk kompetanse, musikalske ferdigheter sier Kirsten Fredens og Elsebeth 

Kirk i boken Musikalsk Læring. (Fredens og Kirk 2001:193) Det er ganske merkelig at de to 

forfattere ikke legger vekt på forståelse eller opplevelse i den sammenheng, eller ikke er 

tydelige nok i å fortelle hva de legger i begrepet musikalsk kompetanse. De sier videre at 

tradisjonelt handler dannelse om et allmenn akseptert smaksystem, hvor vi bedømmer hva 

som er dårlig eller godt. Smaken er forskjellskapende, og vitner om forskjellige livsvilkår og 

livsstil. Ved å tilegne seg musikalsk kulturell kapital gjennom musikalsk læring får man  

dannelse til kulturlivet, og gjennom musikalske aktiviteter skaper man også forskjeller i det  

sosiale livet. 
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Forskjellige former for musikalsk læring vil alltid inneholde noen dannelsesaspekter. Derfor er 

dannelse en del av den musikalske læring. Musikalsk læring er som alle typer læring en 

personlighetsutvikling, og som sådan hjelper den mennesker til å tilpasse seg 

livsomstendighetene. Det er en prosess, som kan resultere i atferds- og verdiendringer, og som 

kan igangsettes både innenfra og utenfra. (Fredens og Kirk 2001:196)

«Gjennom musikk kan vi systematisere, sortere og strukturere vår virkelighet slik at den blir 

forståelig og mindre kaotisk» sier Ulrika Bergroth-Plur i sin artikkel i Bruk Konserten (Bergroth-

Plur 2009). Skolekonsertene er en ypperlig arena for å etablere musikalsk dannelse. 

Skolekonsertene hjelper elever til å videre bearbeide de daglige mangfoldige inntrykkene til 

mening og kunnskap. Samtidig bygges det gjennom konsertene verdier og holdninger som 

skaper toleranse og forståelse for andre, og for mennesker med fremmed kulturbakgrunn. På 

den andre side kan vi gjennom skolekonsertene bidra til å utviske forskjellen i den kulturelle  

kapitalen barn tilegner seg gjennom sin klassetilhørlighet og sosiokulturelle bakgrunn.    

I skolene snakker vi om en kontinuerlig og en diskontinuerlig læreprosess, ifølge Dale. De 

fleste fagene, inkludert musikkfaget hører under denne kontinuerlige prosessen med en 

planlagt progresjon, gradvis framgang og stadig gjentagelse. Skolekonsertene og andre 

kunstopplevelser i skolen sorterer under de diskontinuerlige læringsprosessene. Disse møter 

har en overraskende karakter og kan ikke planlegges, men det er vesentlig at lærerstaben har 

en åpen holdning i å akseptere og orientere seg mot disse estetiske møtene. I ideell situasjon 

legges den kontinuerlige læreprosess opp på en slik måte at den muliggjør disse 

diskontinuerlige møter med kunst. Hvis skolen klarer å utnytte forholdet mellom 

musikkundervisning, som kontinuerlig dannelsesprosess, og skolekonserter som diskontinuerlig 

møte, da skal dette gagne elevenes musikkforståelse og også lede til høyere selvforståelse.

 

Dannelsens og oppdragelsens historie er et virvar av forskjellige teorier. Vi ser påvirkning fra 

flere hold i norsk skolesystem. Varkøy, som har analysert de norske lærerplanene i sin 

doktoravhandling, påstår at den materielle dannelse står svakt i norsk skolesystem. Den 

formale dannelse klarte å bevise sin eksistensberettigelse gjennom sin nytteverdi i forhold til  

andre fag.

Den australske professoren, Anne Bamford har gjennomført en storslått  UNESCO bestilt 

undersøkelse om hva som er forskjellen mellom undervisning i estetiske fag, og undervisning 

gjennom estetiske metoder. Denne undersøkelsen slå fast at god undervisning i musikk og 

andre estetiske fag har store positive effekter på barn i skolen, i form av positiv selvtillit,  

mindre fravær, bedre trivsel, og bedre lese og skriveferdigheter. 
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Det som er rapportens slående relevans for det norske skolesystem, er at de estetiske fagenes 

omfang og status går nedover i de norske skolene. I følge PISA-rapportene resulterer dette i 

nedadgående testresultater i de andre fagene som matte, norsk og engelsk. Det er ikke nok at 

i Norge synker de estetiske fagenes timetall. I tillegg har ikke de estetiske fagene vært 

obligatoriske i lærerutdanningen siden 2003!

Vi kan være stolte av et velutbygd kulturskolesystem med høyt kvalifiserte lærere i Norge. De 

sentrale myndigheter har også gjennomsett de positive effektene av dette.  Men dessverre er 

det en økende kvalitetsforskjell mellom kulturskolenes og grunnskolenes undervisning i de 

estetiske fag. Det virker som om Norge ikke er villig til å ta konsekvensene av nyere forskning 

og erfaring. Nemlig at det er sammenfall mellom landenes satsing på de estetiske fag og deres 

skåring i PISA testene. Og her snakker vi om den materiale dannelse, som igjen står langt fra 

det dannelsesideal,  som Schiller og Nietzsche opererer med.

I skolekonsertsammenheng er  problemet det store gap mellom kulturskolens og utøvende 

kunstneres høye dannelsesmål, og skolenes lave dannelsesnivå innen musikk.

Det står i Kunnskapsdepartementets Strategiplan at et av hovedtiltakene skal være « å støtte  

lokale initiativ slik at kulturskolen kan videreutvikles som lokalt resurssenter for barnehage, 

grunnskole og videregående opplæring.»  For at kulturskolenes høyt utdannede lærere, som 

ofte også er skapende kunstnere i RKs (Rikskonsertenes)regi, skal kunne oppnå 

strategiplanens målsetning, må det legges til rette for et tett samarbeid mellom disse 

virksomhetene. 

RK har utarbeidet et rosverdig forsøk på å samordne skolenes fagplan med de utsendte 

produksjoner. RK påpeker i heftet «Bruk konserten !» videre jobbmulighet basert på disse 

kulturmøters inspirasjon. De har ganske detaljerte oppskrifter for før- og etterarbeid, og 

hvordan  skolene kan knytte an de utsendte produksjoner til skolens læringsmål. 

 Men så lenge skolens undervisningstilbud ikke forbedres i de estetiske fagene har DKS (Den 

Kulturelle Skulesekken) ikke optimale forutsetninger for å kunne gi kunstopplevelse gjennom 

sine produksjoner. Men «gjennom undervisning i og undervisning gjennom estetiske fag vil vi  

kunne utdanne unge mennesker med nyskapende tanker, kreative hjerner og med en økt 

entusiasme for læring og for livet.» (Rian 2007)

 

2.3 Noe om ungdomskultur

Det finnes forskjellige definisjoner på ungdomsbegrepet. Noen sier at det er en sosial prosess 

som innebærer en transformasjon fra barn til voksen. Denne transformasjonen kan også 

24



betraktes på to måter, den ene som en livsfase, som er uferdig, og den andre som en 

dannelse, hvor ungdommene gradvis overtar de voksnes verdier og samtidig løsrives fra 

foreldrene. Vi kan betrakte ungdommene som en egen generasjon på vei ut i samfunnet, som 

bærer både på samfunnsmessige interesser og egne erfaringer basert på sentrale opplevelser 

som videreformer deres holdninger og verdier de tar med seg i livet. Forskere mener at 

ungdomstiden er en følsom aldersfase, hvor selvbildet og verdier  som i denne tiden utvikles 

fester seg og blir der bestandig og utgjør en generasjon bevissthet. Denne 

generasjonbevisstheten gjør at ungdom kan vise et kulturelt speil av framtiden. (Strandbu og  

Øia 2007:1.kap.).

Ungdomsforskningen er opptatt av den særegne kontekst ungdommene vokser opp i, og 

hvordan denne varierer fra generasjon til generasjon. I denne sammenheng er det verdt å 

nevne noen av dem, som til tross for variasjoner mellom ulike ungdomsgrupper eller 

ungdomsgenerasjoner allikevel utgjør noen felles tidstypiske trekk som gjør at ungdommene 

kan betraktes som en enhetlig sosial kategori i Norge idag. Disse særegne forhold  kan ha 

relevans i forhold til ungdommenes livsstil, dannelse og smak, som nødvendigvis påvirker min  

undersøkelse. (Ibid 2007:1.kap.).

Den første komponent er det demografiske forhold. Dette påvirker ungdommenes valgmulighet 

til friere valg i utdannelse. Dagens ungdomsbefolkning er mere heterogent sammensatt. 

Mange vokser opp med kamerater med innvandrerbakgrunn, noe som skaper både toleranse 

og tilvenning til større kulturell variasjon. 

  

Ved å innføre 13 års skolegang for alle spiller skolen en viktig rolle for ungdomskulturen ved å 

gi lik erfarings- og verdibakgrunn.

 

Vi er for tiden i en overgangfase mellom det tradisjonbaserte samfunn, hvor de unge 

hovedsakelig lærte av de eldre, til  det nye moderne samfunnet hvor de ulike aldersgrupper 

lærer av hverandre. I dette moderne samfunnet utgjør ungdommene en sosial gruppe med 

direkte relasjon til samfunn, mediesamfunn og de jevnaldrende, og som skaper en ramme for 

ungdomskultur og identitet. Populærkultur og det uferdige, ungdommelige er blitt mere 

etterstrebelsesverdig, og dette «er et tegn på  betydningen av det uferdige og fleksible i vår 

kultur.» (Ibid 2007:20)

Modernitetsteoretikere hevder at de unge som vokser opp idag «må orientere seg i et globalt 

rom av usikkerhet» (Ibid 2007:21). Vi lever i et samfunn med stadig større individualisering,  

hvor alle stilles overfor den store eksistensielle oppgaven å sette seg selv i sentrum for sitt 

eget liv. Dette ved at individet hele tiden er tvunget til å ta beslutninger og dermed utvikle en  
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spesiell fleksibilitet. Dette gjør at sosiale former og handlinger hele tiden betviles og endres.  

Individualisering øker friheten, samtidig med at gamle samfunnsstrukturer svekkes, og 

konkrete handlings-situasjoner blir uforutsigbare og usikre. Dette utsetter ungdommene for en 

enda mer sårbar posisjon, som samlet sett peker på økt tilpassingsevne og samtidig mulighet  

til enda mer marginalisering og til ikke å lykkes.

2.4 Musikalske omgangsformer og musikalsk verdi 

Even Ruud setter igang en diskusjon ved sitt påstand, hvor han sier «måten vi bruker 

musikken på, de ulike musikalske omgangsformer som barn og unge møter musikken i 

forbindelse med, vil prege musikksmak, musikkfortrolighet, det innhold og uttrykk som 

tillegges musikken» (Ruud 1983:66)

Han skiller mellom intensjonal og funksjonal musikkopplæring. Den intensjonale  

musikkopplæringen inneholder foreldres påvirkning i heimen, musikkpedagogens 

håndtverksmessige opplæring og musikkformidlerens opplevelses-skaping. Den funksjonale 

opplæring skjær gjennom musikkindustrien hvor økonomiske hensyn styrer verdier og 

målsettinger bak musikkvalget. Vi trenger ikke å fremskaffe stort bevismateriale for å 

konstatere at denne funksjonale musikkopplæringen er den sterkeste påvirkningsfaktor blant 

ungdommene idag, delvis på grunn av musikkopplæringens skarve plass i samfunnet og på  

grunn av musikkfaget er lavt prioritert i skoleplaner.

Ruud tar en gjennomgang for å få klarhet i hvor barn møter musikken, og hvordan de 

forholder seg til den i ulike sammenhenger.

Bakgrunnsmusikken er en masseprodusert musikkform som har som hovedformål å 

anonymisere musikken og bruke den for å stimulere diverse aktiviteter. Den skal høres, skal 

påvirke oss men ikke i den grad at den avleder oss fra viktige oppgaver. Bakgrunnsmusikken 

er i stor grad på vei inn i skolene, uten at det er påvist at den har positiv påvirkning på læring.  

De barn som er oppdratt til å lytte til musikk forstyrres av bakgrunnsmusikk i  

skolesammenheng. Men det virker slik at færre og færre barn blir opplært til aktiv lytting.  Når 

bakgrunnsmusikk er en fast del av deres hverdag, da er det vanskelig å hoppe inn i en aktiv  

lytterrolle som skolekonsertene egentlig krever, uansett sjanger. Her kreves igjen at skolen 

har en gjennomtenkt «musikkpolitikk» ved at de bevisstgjør elevene forskjellen mellom aktiv  

lytting og bakgrunnsmusikk. Samtidig vil den nytteorienterte samfunnstenkning helst gjøre  

skolen til en slags arbeidsplass hvor utbyttet er kunnskap, og bakgrunnsmusikk muligens er en 
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type stimuli i en passiv monoton læreprosess.

 

Det eneste som skiller hverdagmusikk fra bakgrunnsmusikk er at man trykker på 

kanalknappen selv. Hva slags knapp man trykker på er avhengig av flere faktorer som kan 

knyttes til smak og identitet, og som jeg senere går dypere innpå. 

Ruud påstår at på grunnlag av elevenes interesse for musikk burde den i større grad inngå i 

skolenes timeplan. Musikkfaget har noe i seg som de andre fagene ikke besitter, nemlig 

egenopplevelse, som gir umiddelbar kontakt med omverden. Siden skolene styres av 

kunnskapformidlingsidealet, faller musikkundervisning ofte i samme kunnskapformidlende  

fallgrube, som de andre fagene, istedenfor å skape egenopplevelse på musikktimene. Hvis 

man kunne samordne skolenes musikkundervisning, den frivillige musikkopplæring og det  

frivillige musikkliv, da kunne musikken ha hatt en funksjon som personlig uttrykksmiddel.  

Dette ved å formidle elevens egne erfaringer både som individ og samfunnsmedlem. Musikken 

kunne ha vært et stort hjelpemiddel i personlighetsutvikling. Samtidig med at musikken også  

kunne ha tatt vare på de musikkfaglige verdier som tilegnelse og videreføring av 

kulturtradisjoner, og håndtverksmessige ferdigheter. (Ruud 1983, kap. 4)

 

Når vi snakker om musikalsk kvalitet eller verdi kan man ikke vurdere det utfra bare 

musikalske kriterier, men må se det i en større sammenheng. Den enorme utviklingen av de 

tekniske reproduksjonsmidler har resultert i at det ikke er selve uttrykket, eller musikken, 

men lydkvaliteten på gjengivelsen som teller. Kvalitet må ha referanser til verdier. En slik verdi  

er mellommenneskelig kontakt. Musikken har en spesiell evne hvor man trekkes ut av den 

spesifikke situasjonen, og erfaringer også overføres til senere opplevelser. Massemedienes 

største trussel ovenfor mennesker, og barn spesielt, er at den setter oss i en passiv isolasjon. 

Opplevelse gjennom deltakelse er en autentisk opplevelse hvor barn kan formulere seg 

gjennom egne erfaringer i motsetning til massemedier, hvor de voksnes formulering- og 

uttrykksevne kommer i forgrunnen til fortrengelse av barns egne erfaringer. Derfor har DKS en 

viktig misjon med sine mangfoldige tilbud på autentiske kulturmøter med levende utøvere i  

direkte formidlingskontakt med barn.

Når vi velger ut musikk for ungdom må vi ta hensyn til deres musikalske erfaringsbakgrunn 

som vi gradvis kan utvide for å oppnå større musikalske kompetanse. Ærlighet er også et 

kvalitetskriterium. Man må forsøke å formidle autentiske opplevelser gjennom et personlig 

uttrykk. Hvis vi isolerer musikk fra den funksjonssammenheng den opptrer i, kan vi si at  

musikalske kvaliteter finnes i musikken selv, i et triangel av melodi, harmoni og rytme. God 

musikk skal ikke bare utvikle språklig og musikalsk fantasi men skal også inspirere til  

bevegelse. (Ruud 1983 : kap.5) 
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2.5 Kort om Identitet

Identitet er et latinsk ord, og betyr «det samme». Ut fra dette skulle vi tro at identitet er en 

konstant vi er utstyrt med. Men identitet er noe som vi former og danner hele livet i samspill  

med andre, de grupper og delkulturer vi pendler mellom. Identitet er en aktiv prosess om vår 

oppfatning av oss selv som et moralsk, sosialt og kulturelt vesen, samtidig som den innebærer  

andres oppfatning av oss.  

Man kan skille mellom personlig og sosial identitet. Personlig identitet handler om å finne en  

personlig kjerne hvor man kan si at man eksisterer i overensstemmelse med seg selv over lang 

tid.

Sosial identitet handler om at man plasserer seg selv i en sosial kontekst.

I det moderne samfunnet stilles individet og identitetsbegrepet overfor nye utfordringer.

Det er to markante sosiologer som har skrevet mye interessant om individet i det moderne 

tidsalder, Anthony Giddens og Stuart Hall. 

Ifølge Giddens har modernitet sammenheng med industrialisering. En annen viktig faktor i  

moderniseringsprosessen er kapitalismen, med konkurranse på et fritt marked og bruk av 

andres arbeidskraft. Modernitetens viktigste sosiale form er nasjonalstaten , som er en del av 

et globalisert samfunn bestående av et verdensomspennende nettverk av nasjonalstater. 

Globaliseringen  er et dialektisk fenomen, som sammenbinder det lokale med det globale. 

Modernitetens hovedkjennetegn er den ekstreme dynamikken, som også påvirker musikklivet i 

form av rask utvikling av nye stilarter, og offensiv verdensomspennende markedsføring.

Giddens forklarer modernitetens dynamikk med tre forhold:

1. Atskillelsen av tid og rom – dette gir mulighet for å frikoble fra den eksisterende 

kontekst og koordinere sosiale aktiviteter uten fysisk eksisterende sted, aktiviteter kan 

løftes ut fra tradisjonelle sammenhenger og plasseres i nye tids- og romsammenhenger.

2. Abstrakte systemer – kommunikasjonsmidler (som penger) som fungerer uten å ta 

hensyn til personenes egenskaper. I det moderne samfunn infiltrerer ekspertsystemer 

alle felter, og tillit er nødvendig for å kunne fungere.

3. Institusjonell refleksivitet – kontinuerlig revisjon av all kunnskap. Har vitenskapen 

underminert kunnskapens sikkerhet? (Karlsen 2004:59-61)

Hall opererer med tre identitetssubjekter. 
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1. Opplysningstidens subjekt – individet er enhetlig, fornuftig og handlekraftig med en  

indre kjerne som varer hele livet.

2. Sosiologiske subjekt – påvirket av den moderne verdens kompleksitet, men har fortsatt 

en indre kjerne som formes gjennom interaksjon mellom individet og samfunnet og 

skaper en harmoni mellom den personlige og den sosiale verden.

3. Det postmoderne subjekt – er fragmentert og sammensatt av flere motstridende 

identiteter. Det finnes ikke en kjerne med et sammenholdt selv. Vår selvforståelse 

består av flytende selvbiografiske historier  som vi forteller både for oss selv og for 

andre for å skape en meningsfylt sammenheng. 

Ifølge Hall utvikler vi strategier for å kunne håndtere de forskjellige identiteter.

Giddens og Hall har ikke så veldig motstridende ide om hva identitet er. Det som er forskjellen 

mellom dem er at Giddens tenker i helhet, mens Hall tenker i punkter hvor vi har motstridende 

identiteter. Hos Giddens er identitet en refleksiv forståelse av selvet på bakgrunn av ens 

livsfortelling. Hos Hall opptettholdes et velfungerende menneskes identitet ved hjelp av 

selvbiografiske fortellinger som man foretar stadig revisjon av. Kultur og kunst har en viktig  

rolle i å skape menneskenes livsfortellinger, fordi kunst har tilgang til sterke følelsesmessige 

opplevelser, som hjelper til med å definere og utvikle identiteter.

Livsstil og forbruk kan knyttes til identitet på den måte at begge tjener den hensikt å  

tydeliggjøre identitet. Smak er en viktig komponent i skapelsen av livsstil. Ifølge Bourdieu er  

livsstilsvalg begrenset på grunn av økonomi, sosial bakgrunn og enkeltmenneskets habitus.  

Mens vanehylsteret hos Giddens er et positivt begrep som hjelper til med å beskytte 

mennesket er habitus hos Bourdieu en begrensende faktor. Ifølge Bourdieu er kultur og 

kunstverden mest egnet til å uttrykke sosiale og økonomiske forskjeller. Slik sett har kunst en 

stor plass i livsstilsvalg. I senmoderne samfunn er livsstil ikke bare å tilfredsstille vår  

nyttebehov, men også viktig for å skape vår skiftende identitet.

Karlsen hevder at vi fremdeles lever i et klassedelt samfunn i Norge.  Derfor er livsstilsvalg 

fremdeles basert på sosial bakgrunn og utdannelsesnivå. (Karlsen 2004)

2.6 Om Musikalsk identitet 
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Kultur er et velegnet felt for å produsere, oppleve og dele kunstneriske minner som vår 

identitetskapelse er avhengig av. Kultur kan oppfattes som et mønster av tegn og symboler 

som vi burde kunne avkode, og som identitet dannes på bakgrunn av. Kulturopplevelser er  

viktige, fordi de knyttes til følelser og erfaringer som danner grunnlag for emosjonelle minner 

som ble til i interaksjon med  andre mennesker knyttet til de livsfortellingene som danner 

grunnlag for vår kulturelle identitet.

 

Vi bruker kunstneriske utrykk for å avgrense oss selv, og for å kommunisere med andre om 

hvor hører vi hjemme i et større sosial landskap. Kulturvalget stemmer ikke bestandig med de 

verdier familien og skolen står for. Derfor kan kulturvalget være utrykk for en gryende 

individualitet. Gjennom å identifisere seg med en rekke idoler prøver man ut forskjellig 

identitet overfor omgivelsene. Kulturell deltagelse handler om å føle seg hjemme i en kultur 

med jevnaldrende. Felleskapet kan fungere som en base på jakten etter de autentiske 

troverdige kulturformer som hjelper til med å finne kontakten med ens dypere indre. Selv om 

kulturell smak kan signalisere sosial og kulturell tilhørighet, ifølge Bordieu, er den ikke 

nødvendigvis en avspeiling av sosial klasse, økonomi og utdanning. Antropologisk forskning er  

mere opptatt av å vise hvordan kunsten kan omforme sosial virkelighet. (Ruud 1997:6)

Musikkopplevelser er sterke minner som er med å skape fortellingen som hjelper til med å 

danne vår musikalske identitet. Ruud kategoriserer disse musikkopplevelser i fire rom.

1. Det personlige rom: Våre tidlige musikkopplevelser er knyttet til trygghet og tillit.  

Musikk stimulerer vår følelsesbevissthet og gjennom følelsene lærer vi også å tolke 

kroppens signaler, slik at følelsene blir en viktig informasjonskanal om hvordan vi har  

det med oss selv. I ungdomstiden bruker vi disse kroppslige uttrykk gjennom dans for å 

markere våre tilstedeværelse på et større sosial arena. 

    

2. Det sosiale rom: Musikk ikke bare avgrenser oss overfor andre, men danner 

inngangsport til et større verdifelleskap. Musikkvalget markerer i ungdomstid vår 

gryende individualitet. Ungdommene tilegner seg en sosial basiskompetanse ved å 

prøve ut en rekke identiteter. Identitetsfortellingen handler ofte om å føle seg hjemme i 

en jevnalderkultur. Identifikasjon med artister kan gi styrke og mot til å forme sitt  

selvstendig liv med sin egen smakskultur.

3. Tidens og stedets rom: Tid og sted er uløselig knyttet til musikkopplevelser og på den 

måten får vår musikalske identitet en historisk dimensjon som synkroniseres med 

samfunnets offisielle historieskriving. Musikk er en viktig del av den lokale og regionale  
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identiteten og viktig for vedlikehold av det etniske særpreg.

4. Det transpersonlige rom: Noen musikkopplevelser kan gi en grensesprengende følelse, 

som skaper en endret bevissthetstilstand. I en slik bevissthetsstilstand kan individet  

oppleve at ny mening legges til identiteten. Identiteten får en transpersonlig dimensjon.  

(Ruud 1997:7-15) 

Hvis jeg vil oppsummere betraktningene om identitet kan jeg si at de forskjellige kulturuttrykk  

og først og fremst musikk er en viktig identitet og smaksfaktor. I ungdomskolealderen spiller  

musikk en stor rolle i utprøving av forskjellige identiteter. Gruppetilhørligheten kan i en 

overangstid spille en rolle i utformingen av musikksmak. Våre sosiale omgivelser spiller også 

inn i utformingen av både musikksmak og musikalsk identitet, og da tenker jeg først og fremst  

familie og skolen. Jeg tror ikke at sosial klassetilhørighet, økonomi eller utdannelse spiller så  

stor rolle i Norge som i Bourdieus Frankrike. I Norge skulle jeg tro at geografiske forhold er 

mere avgjørende, siden det er enorme avstander for å nå fram til kulturtilbudstedene. Jeg ser 

mere sammenheng angående musikksmak og identitet i forbrukersamfunnet og i musikkfagets 

lave status i skolene. 

Den andre slående relevans som jeg har lest utfra min spørreundersøkelse er at Hall sin fler-

identitet modell  er absolutt gjeldende blant ungdommene. Ut fra svarene var det 

overraskende å se en generell usikkerhet og sprikende, mange ganger motsigende smak 

angående musikk. De fleste ungdommer synes å være mottagelig for mange forskjellige 

stilarter, bare det er trygghetsskapende, beroligende og vakkert. Hvis jeg nå vil trekke litt 

frimodige konklusjoner skulle jeg si at dette vitner om en grunnleggende usikkerhet og 

utrygghet blant ungdommer.

Desto mere jeg har lest om forskjellige ungdomskolerelaterte emner i kultursammenheng må 

jeg vende tilbake til at skolens oppdragelse og dannelsesskapende funksjon er grunnleggende i  

å skape en musikalsk identitet. Og da må musikkundervisningen få den særegne plassen i  

skoleplaner som den burde ha fortjent. Dette både når det gjelder viktighet av dannelse og 

musikkfagets nytteverdi i utviklingen av en helhetlig og harmonisk samfunnsborger.    
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Kapittel 3. METODEKAPITTEL 

3.1 Problemstillingen

Jeg vil gjerne klargjøre hva som ligger i min problemstilling. Jeg vil belyse det  

forskningsmessige utgangspunktet som ligger i problemstillingen, og arbeidet for å samle inn  

det empiriske datamaterialet, som skal ligge til grunnlag for min analyse og min endelig  

konklusjon.

 

I min oppgave vil jeg samle inn eksakt informasjon fra så stor populasjon som mulig om 

ungdomskolekonserter. For å kunne oppnå dette vil jeg bruke spørreundersøkelse som metode. 

Jeg vil foreta generaliseringer som skal representere meningen til en bestemt gruppering, 

nemlig ungdomskoleelever i Romsdal og Nordmøre. 

Jeg vil bruke Dag Ingvar Jacobsen sin bok «Hvordan gjennomføre undersøkelser» som 

grunnlag i dette kapittelet.

Ifølge Jakobsen er den første oppgaven angående utvikling av spørreskjema, å avklare hva jeg 

vil finne svar på, med andre ord konkretisere min problemstilling. Hvem skal jeg undersøke, 

hvem er enheten for min undersøkelse, hva slags variable og verdier har de, og hva slags 

kontekst skal jeg fokusere på.

En eksplorerende problemstilling kan avdekke ny kunnskap om fenomenet ved å finne ut hva 

fenomenet består av (innholdet, variable, verdier), utvikle en ny teori om fenomenet som 

ender i en hypotese som skal undersøkes. Dette er en teori og hypoteseutviklende 

problemstilling hvor vi har lite kunnskap fra før. 

En klar problemstilling har en teori fra før, men man skal undersøke hva som skjer hvis man 

innfører en eller flere variable. Dette er en teori og hypotesetestende problemstilling.

Min problemstilling er en «klar problemstilling», hvor fenomenet er Rikskonsertenes 

ungdomproduksjon i mitt fylke. På grunn av min mangeårige erfaring som turnerende musiker 

for Rikskonsertene har jeg gjort meg mange tanker om de forskjellige produksjoner, og om 

selve skapelsesprosessen og ikke minst om hvordan disse produksjonene fungerer i skolene. 

Men min kunnskap begrenser seg til min side av saken, utøvernes side. Jeg vil gjerne få 

objektive svar på flere spørsmål fra elevenes side. På grunnlag av dette vil jeg danne 

hypoteser som jeg vil undersøke nærmere, og bekrefte eller avkrefte. 
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I mitt teorikapittel har jeg drøftet skolekonsertene som estetiske dannelsesskapende 

opplevelser, og som sosiale hendelser. Jeg vil finne ut hva elevene synes om 

skolekonsertproduksjoner. Har deres mening noe sammenheng med musikkundervisningen på 

skolen og med deres klassetilhørighet. Ved siden av dette er jeg nysgjerrig på å finne ut om en 

produksjon med bare klassisk musikk kunne ha eksistensgrunnlag i ungdomskolene. 

3.2 Den kvantitative forskningsmetode.

I en kvantitativ undersøkelsesmetode vil man finne ut noe om utbredelsen av et fenomen i et 

bestemt utvalg. I min oppgave er fenomenet ungdomskolekonserter. I den forbindelse vil jeg 

finne svar på mange spørsmål:

1. Hvilken formidlingsform fungerer i ungdomskolekonsertene?

2. Får ungdommene ny kunnskap gjennom konsertene? 

3. Ville de ha gått på konsertene frivillig?

4. Har utbyttet av konsertene noen sammenheng med musikkundervisningen på skolen og 

skolens konsertforberedelse?

5. Har klassetilhørighet i Bourdieus ånd relevans hos ungdomskoleelever i Norge?

6. Synes ungdommene at de får allsidig konsertopplevelse gjennom RKs skolekonserter?

7. Kunne en konsert med utelukkende klassisk musikk ha fungert på ungdomskoletrinnet?

Spørsmålet er: Når skal vi ha en kvantitativ datainnsamling? 

1. Når vi har god forhåndskunnskap om fenomenet.

Jeg har relativt god kunnskap om fenomenet, siden jeg har turnert for RK i de siste 20 årene 

og har vært med på å lage produksjoner og omarbeiding av produksjoner som ikke fungerte i 

praksis.

 

2. Når vi vil teste og bekrefte hypoteser.

Jeg har en hypotese om at det er sammenheng mellom skolenes forberedelse 

ogungdommenes konsertopplevelse, i hvert fall hva angår kunnskapformidling.

Jeg tviler på at Bourdieus klassetilhørighets- og smaksfilosofi gjelder i like stor grad i Norge ,  
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som i Frankrike. Jeg håper at i alle fall et fåtall ungdommer kan tenke seg å høre på ren 

klassisk skolekonsert, hvis musikken er fengende og formidlingen er pågående.

3. Når vi ønsker generalisering.

 Jeg er litt usikker på i hvor stor grad mine undersøkelsesenheter er representative for 

ungdomskoleelever som populasjon, siden de er ungdomskoleelever fra 2 småbyer i et 

begrenset geografisk område, og det på det av den grunn kan være avvik både fra distriktet 

og fra de større byene med bredere kulturtilbud til daglig.

4. Når vi har mange enheter.

Jeg har klart å samle 109 enheter som har gitt målbare svar på mitt skjema.

5. Når vi vil ha lave prosjektkostnader.

Spørreundersøkelsesvarianten er den mest utbredte i den kvantitative undersøkelsesmetode. 

Vi kan si at en spørreundersøkelse tas i bruk når omfang, fordeling og forskjeller skal 

kartlegges. De innsamlede data brukes til å forstå årsak og sammenheng. Dette kan i min 

oppgave på en forenklet måte formuleres slik: Hva er årsaken til at skolekonsertene fungerer, 

eller ikke fungerer, på den måten de gjør? 

Den kvantitative undersøkelsesmetoden er individualistisk, spørreskjemaer er individualistiske,  

det sentrale er at forholdene er klart definerte på forhånd.

 

Kvantitativ undersøkelse skaper også distanse, men i mitt prosjekt er det en blanding som 

fungerer best. Dette fordi nærhet er nødvendig for å forstå de undersøkedes virkelighet, mens 

avstand er viktig for å kunne vurdere denne virkeligheten, på en mer objektiv måte.

 

Valget mellom kvantitativ eller kvalitativ metode er ikke av prinsipiell, men heller av strategisk  

karakter i forhold til hva jeg ønsker med oppgaven. Det kan samles inn både kvantitative og 

kvalitative data i samme undersøkelse. Disse kan komplettere hverandre.

3.3 Spørreundersøkelsen

En spørreundersøkelse kan deles inn i fem faser: forberedelsen – planleggingen – utforming av 

spørsmålene – utprøving av spørsmålene – gjennomføring av spørreundersøkelsen. 
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3.3.1  Forberedelse og planlegging 

Forberedelsen og planleggingen har ingen klare skiller. I de fasene må man ta avgjørelse 

ovenfor flere problemstillinger.

Metodens første problemstilling er: hvordan skal vi samle inn data om virkeligheten?  Den ene 

muligheten er den deduktive metode, fra teori til empiri. Vi skaper forventninger basert på 

tidligere teorier, og samler inn data for å se om forventningene våre stemmer med 

virkeligheten. Den induktive metoden går fra empiri til teori. Her samler man inn data om 

virkeligheten, tematiserer den og danner teorier ut fra dem. Det er mye både for og imot 

induktiv or deduktiv metode. Det som skiller dem mest fra hverandre er hvor åpne de er for ny 

informasjon. Men uansett hvilket tilnærming jeg velger er det viktig med analytisk tilnærming,  

hvor jeg må avklare  mine forventninger eksplisitt. 

Enda jeg har visse antagelser om svarene jeg muligens kan få, tror jeg at min metode er en 

induktiv metode, hvor jeg på grunnlag av min undersøkelse skal trekke slutninger som kan 

munne ut i teorier. (Jacobsen 2005:28)

Metodens andre problemstilling er: «holisme» kontra individualisme.

Ved individualistisk tilnærming menes at enkeltmennesket er den viktigste datakilde, og  

meninger og atferd er uavhengige av den sosiale sammenhengen mennesket inngår i. Ved 

holistisk tilnærming forstås et samspill mellom individet og den spesielle sammenhengen det 

befinner seg i. Den fokuserer på hvordan mennesket opptrer i ulike sammenhenger. 

Jeg har valgt den kvantitative metoden, som gir en individualistisk tilnærming, hvor elevene  

opptrer som selvstendige og rasjonelt tenkende individer  istedenfor  som gruppemedlemmer i 

en sosial gruppe. Dette er en mulig ulempe ved kvantitativ undersøkelsesmetode vurdert opp 

mot det gjengse syn at enkeltmennesket preges av sin gruppetilhørlighet (jamfør Bourdieu). 

(Jacobsen 2005:29)

Metodens tredje problemstilling er: nærhet eller distanse. 

Distanse er en del av det positivistiske tankesett, ved å si at idealet er distanse til  

forskningsobjektet . Det er nødvendig at virkeligheten vi undersøker ikke må forstyrres av 

forskeren. Forskningen burde være «repliserbar», det vil si at uansett forsker burde man 

komme fram til samme resultat. Andre hevder at distanse gjør forskningen dårlig. Forskeren 

burde gå inn i en relasjon med forskningsobjektet for å kunne forstå disse på deres egne 

premisser. De hevder også at forskerens personlige verdier alltid vil påvirke undersøkelsen, 

ingen forskning er nøytral ! I spørreundersøkelse er det kanskje lettere å holde distanse, fordi 

man ikke får kontakt med individet. Spørreskjemaet er anonymt, men samtidig har jeg 
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kjennskap og forståelse for de kulturelle verdier og ståsted ungdommene har som sosial 

gruppe. (Jacobsen 2005:30) 

Metodens fjerde problemstilling er: ord eller tall.

Den kvantitative undersøkelsemodellen tar utgangspunkt i at den sosiale virkelighet kan måles  

ved hjelp av metoder som kan gi oss informasjon i form av tall. Dette forutsetter at 

undersøkelseobjektet kan presse inn sin forståelse av virkelighet i faste svaralternativer, som 

er definert på forhånd av forskeren. Den kvalitative undersøkelsemodellen får gjennom åpne 

intervjuer fram hvordan mennesker selv konstruerer sin virkelighet, og får fram alle 

variasjoner i fortolkningen av virkeligheten. Når det gjelder tall eller ord, er konklusjonen at 

«begge gir viktig informasjon, men av ulik type og innhold» (Jacobsen 2005: 41).

På et spørreskjema har man ikke ha plass til mange ord, enda spørsmålene er åpne. Her 

baserer man seg på korte svar og i hovedsak tall.(Jacobsen 2005:31) 

 

Metodens femte problemstilling: Skal vi bruke positivistisk eller hermeneutisk metode? 

Jakobsen har en veldig klargjørende tabell i sin bok, som ser ut slik: 

POSITIVISME HERMENEUTIKK 

Ontologi Lovmessigheter Generelle lover finnes ikke

Epistemologi Det generelle Det ulike og særegne

Objektiv virkelighet som kan studeres 

gjennom objektive metoder og mål 

Virkeligheten er konstruert av 

mennesker og må studeres 

ved å undersøke hvordan 

mennesker oppfatter 

virkeligheten

Kunnskap er kumulativ Kunnskap er lokal og unik

Metode Deduktiv Induktiv

Individualistisk Holistisk

Avstand Nærhet

Nøytral og objektiv Styrt av undersøkelsens 

verdier og interesser

Tall Ord

Jakobsen (2005:32; tabell 2.1)

Positivismen kontra hermeneutikk.

Det positivistiske vitenskapssyn var påvirket av naturvitenskapene. Ifølge positivister oppnår  
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man  viten gjennom sanseerfaring og gjennom empiriske observasjoner. I positivismen avvises 

alle type metafysiske spekulasjoner. I vitenskapelig forskning avdekkes forskningsobjektet 

gjennom sanseerfaring. Positivistisk vitenskap søker årsak -konsekvens forklaringer, og baserer 

seg på erfaringsmessige kjensgjerninger.

Hermeneutikk er læren om fortolkning. Den legger vekt på åndsvitenskapenes vesensforskjell 

fra naturvitenskapene. Mens naturvitenskapene søker etter målbare enheter, søker de 

humanistiske vitenskapelige metoder etter å finne mening gjennom å forstå. Ifølge Gadamer 

sin filosofiske hermeneutikk er de naturvitenskapelige metoder uegnet i de humanistiske 

disipliner. Vår nasjonale og kulturelle arv, som han kaller horisont, er i endring gjennom vår  

interaksjon med hverandre i situasjoner, som er resultat av forutgående interaksjoner. Dette 

leder til den hermeneutiske sirkelen, som er en fortolkning av delene som utgår fra en 

forhåndsforståelse av helheten, som delene hører hjemme i. Denne delforståelsen påvirker på 

sin side hvordan vi forstår helheten.

For enkelt å oppsummere forskjellen mellom positivisme og hermeneutikk kan man si at 

positivismen innebærer en materialistisk virkelighetsoppfattelse, mens hermeneutikken har en 

mental virkelighetsoppfattelse. Positivismen forsøker å være objektiv, og prøver å gi 

forklaringer, mens hermeneutikken legger vekt på det subjektive, og prøver å forstå.

Etter mye vurdering for og imot henviser Jacobsen til Karl Popper som forkaster både den 

positivistiske antagelsen om lovbaserte regelmessigheter og den hermeneutistiske 

forståelsesbaserte antagelsen om at alt er unikt. Han påstår at sosiale systemer også er 

underlagt visse lovmessigheter, men disse lover er ikke absolutte. I sosiale systemer kan man 

finne regelmessigheter som kan munne ut i sannsynligheter. 

Det er umulig å finne objektiv kunnskap om samfunnet, vi ser hva vi er opplært til å se. Vi kan  

bare få en subjektiv kunnskap om sosiale fenomener. I den sammenheng oppstår et nytt 

begrep, inter-subjektivitet, som sier at all kunnskap i utgangspunktet er subjektiv, men i visse  

situasjoner kan flere mennesker  ha den samme oppfatningen om fenomenet.

Jeg tror at intersubjektivitet er veldig gjeldende i den elevgruppen jeg har valgt som mine 

undersøkelsesobjekter. Ungdommene har en egen ungdomskultur med egne koder angående 

språk, musikk, klær, tilnærmet smak på mange felt. Så jeg antar at i ungdomskolekonsert-

sammenheng kan de også ha tilnærmet samme oppfatning om konsertene.

Inter-subjektivitet er en enighet mellom mennesker istedenfor objektiv sannhet.

(Jacobsen 2005:31) 
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3.3.2  Utforming av spørreskjema 

 

Når man søker etter ny kunnskap må man først avgjøre hva slags kunnskap man vil ha. 

Jakobsen  deler inn kunnskap i 3 kategorier: 

1. Beskrivelse:  Gjennom undersøkelsen får man kunnskap om hvordan fenomenet man 

undersøker ser ut.

2. Forklaring:   Gjennom undersøkelsen får jeg en forklaring på hvorfor fenomenet ser ut 

som det gjør.

3. Prediksjon:  Her skulle man prøve å forutsi hva som skal skje i fremtiden på grunnlag 

av innsamlet data.

I mitt tilfelle er kunnskapen jeg vil erverve både beskrivelse og forklaring. Fenomenet er 

ungdomskolekonserter i mitt fylke, og jeg vil beskrive hva ungdommene mener om disse 

konsertene. Er de åpne for en konsert med bare klassisk musikk? Samtidig vil jeg forsøke å gi 

en forklaring på om deres meninger har noen sammenheng med musikkundervisningen og 

konsertforberedelsen i skolene, eller med deres sosiokulturelle bakgrunn. Her kan jeg også få 

en årsak-konsekvens sammenheng. Et annet spørsmål jeg også synes er verdt å undersøke er 

om de skulle gå på RKs skolekonserter om de var frivillige.

Kvantitative data opererer med tall og størrelser. Der må jeg kategorisere spørsmålene før 

innsamling av data. På denne måten er informasjoninnsamlingen forhånds-strukturert, og gir  

en lukket tilnærming til problemstillingen. Undersøkelsen forhåndsdefinerer hva som er 

relevant å svare på.

Fordeler ved dette er :

     -    Den gir mulighet til generalisering på grunn av høy ekstern gyldighet

• Datainnsamlingen er effektiv

• Den  kan beskrive et forhold presist

• Det er lettere å strukturere informasjon

• Vi kan bevare en kritisk avstand til respondentene. 

Grad av åpenhet i den kvantitative tilnærmingen

Problemstilling→ Strukturering og →
kategorisering

Innsamling av data → Analyse av data 

                                    Forsker             Respondent          Forsker 
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Jeg må sørge for å utforme spørsmålene så korrekt og presist som mulig.Jeg kan velge mellom 

lukkede og åpne spørsmål. I den lukkede formen er svaralternativene gitt på forhånd. Ved 

senere analyse er det lettere å hanskes med lukkede svaralternativer, fordi kodingen er enklere 

og gir bedre målbare variabler. Ved åpne spørsmål er respondentene frie til å utforme sine 

svar. De åpne spørsmålene kan være en slags sikkerhetsventiler for å gi mulighet til 

respondantene å få sagt hva de vil. Disse spørsmålene er vanskeligere å analysere. Vi må dele 

svaralternativer i ulike temaer slik at vi kan analysere dem ved hjelp av tabeller og statistiske  

mål. 

Spørsmålene kan være såkalt dykotime spørsmål, hvor det er bare 2 svaralternativer, ja/nei, 

enig/uenig, etc. 

Som for eksempel: Var konserten bra i sin helhet?

Den andre type spørsmål er skalaspørsmål, som besvares ved en gradering av svarene.  Ved 

bruk av skalaspørsmål er det en risiko for at respondentene velger midtkategorier. 

For eksempel: Har utøvere fått kontakt med sitt publikum?

(svar på spørsmål med et tall fra 1-3)

Den tredje type spørsmål er sjekkliste spørsmål, hvor det til hvert spørsmål er en rekke 

svaralternativ.

Et eksempel: Hva visste du om konsertene på forhånd?

• musikklærere har fortalt om konserten

•  har fått utdelt presentasjonsmateriell, og studert dette på egen hånd

•  visste ingenting på forhånd 

I utforming av spørreskjemaet kan vi skille mellom ulike måter å formulere spørsmål på og 

ulike prinsipp for utforming av svaralternativ. Spørsmålene kan stilles om:   kunnskap –  

holdninger - meninger – følelser – egenvurdering - intensjon.

Spørsmålene kan ha form av enten direkte spørsmål, eller påstander.

Ved utforming av spørsmålene må vi passe på følgende:

•  spørsmålet må utformes så enkelt som mulig

•  samme begrep kan tolkes forskjellig av forskjellig folk

•  folk har en korttidshukommelse, hjelp dem å oppfriske minner

•  unngå ledende spørsmål

•  vurder nøye om man skal ha en «vet ikke» kategori i svaralternativer

•  bruk åpne spørsmål også, ikke bare lukkede
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•  begynn spørreskjema med ufarlige spørsmål,  avslutt med de mer følsomme

•  unngå filterspørsmål, det vil si ved positiv svar må du gå videre til neste , ved negativt 

 hopper du over neste spørsmål. Dette kan skape forvirring

•  pass på effekten av spørsmålkontekst, les spørreskjemaet som helhet

•  bland positive og negative påstander i spørsmålskjema

•  test skjema på en fåtallig respondentgruppe.

3.3.3 Utprøving av spørreskjema

Jeg har laget ferdig et spørreskjema og prøvde det ut i min sønns klasse, en 10. klasse i 

Molde. Resultatet var tankevekkende. Den første feilen var at de ikke husket alle 6 

produksjonene, eller hadde et tåket, vagt minne om dem. Den andre feilen var at svarene ikke 

kunne transformeres til målbare data. Den tredje feilen var at ikke alle spørsmål hadde 

relevans for problemstillingen.

Jeg måtte tenke på nytt, og omarbeidet spørsmålene slik at de hadde direkte eller indirekte 

relevans med problemstillingen, og at de ble målbare, overførbare til tall. Angående 

hukommelse måtte jeg innse at jeg er nødt til å vise et sammendrag av hver konsert, slik at  

det kan hjelpe ungdommene til å hente fram de riktige minner om konsertene. Istedenfor å 

sende spørreskjema per e-post har jeg valgt å være til stede og bistå med forklaring hvis noe 

blir uklart.

3.3.4 Gjennomføring av spørreundersøkelsen

Datainnsamlingen må tilfredsstille to etiske krav, empirien må være gyldig og relevant, og må 

være troverdig og pålitelig. Begrepgyldighet handler om at vi måler det vi tror vi måler. Her må 

man nøye veie sine spørsmål for å være sikker på at de handler om problemstillingen. Vi 

kommer her borti en del beslektede begrep, intern og ekstern gyldighet. 

Intern gyldighet handler om hvor vidt de data vi har samlet inn gir dekning  for de  

konklusjoner vi trekker. Dette betyr at intern gyldighet er en absolutt forutsetning for min 

oppgave. 

Ekstern gyldighet handler om at konklusjonen min også er gyldig i andre sammenhenger,  eller  

overførbar. Hvis konklusjonen er overførbart til større enheter kan jeg også snakke om 

generalisering. Min målsetting med undersøkelsen er å velge såpass store enheter at det gir 

mulighet til generalisering. Disse gyldighetbegrepene har påvirket både utformingen av 

spørreskjemaet, samt spørreundersøkelsens analyse og konklusjon. 
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Jeg har delt spørreskjemaet i 2 deler. Den ene delen skulle stille spørsmål, som angikk direkte 

de 6 produksjonene som ungdommene har sett. Den andre delen var mere generelle spørsmål 

om elevene selv, om deres forhold til musikk, om skolekonsertene, og om estetiske fag på 

skolen. Jeg har valgt å være til stede ved utfylling av spørreskjemaer . Jeg tror at jeg på den 

måten kan oppklare misforståelser rundt spørsmålene. I utgangspunkt har jeg sent brev til 6 

skoler og bedt å få komme til en 10. klasse i hver. 3 av skolene var i Romsdal, 3 på Nordmøre. 

Jeg har fått positiv svar fra 4 av dem, alle tre på Nordmøre og bare 1 i Romsdal. På den måten 

kunne jeg samle 109 undersøkelsesenheter som jeg har fått utfylt svarskjema fra. Jeg har 

erfart underveis at jeg ikke trengte alle spørsmålene jeg stilte for å få relevans angående 

problemstillingen min. Men de har allikevel hjulpet til med å danne et helhetlig bilde av hver 

elev i forhold til problemstillingen.

Jeg  har  delt  det  generelle  spørreskjemaet  i  4  deler.  Den  første  om  eleven  og  foreldres 

utdannelse for å kunne undersøke om Bordieus teori har relevans i norske ungdomskoler. Den 

andre delen er om elevnes forhold til  musikk, musikksjangre,  og deres praktisk forhold til 

musikk. Den tredje om skolekonserter generelt og om RKs skolekonserttilbud. Den siste delen 

om skolens musikkundervisning og om de estetiske fagenes viktighet.

Det andre spørreskjema var om de 6 konsertene som ungdommene har opplevd. Her har jeg 

lagt spesiell vekt på å få svar som konsentrerte seg om 2 områder, som kunne vurderes i 

sammenheng med ungdommenes konsertopplevelse, nemlig forarbeid og formidlingskvalitet.

3.4 Analyse av datainnsamling

Analysen har jeg konsentrert om to problemstillinger. Den ene problemstilling er følgende: Har 

ungdommenes opplevelse av konserter sammenheng med fire andre forhold i 

skolekonsertsammenheng?  Disse fire forhold ble forsøkt belyst gjennom en rekke spørsmål.  

(se vedlegg 1-2-3)

De fire forholdene er som følger:

1. Forberedelse  til konserter (vedlegg 2og3)

-Hva visste du om konserten på forhånd ? (tre svaralternativer som kodes 1-2-3)

2. Formidling fra utøvere (vedlegg 2og3)

-Har utøvere fått kontakt med publikum? (tre faste, kodet svaralternativer 1-2-3)

3. Forhold til de estetiske fagene (vedlegg 3)

-Liker du musikktimen på skolen? (tre svaralternativer med koding 1-2-3)

-Skulle du ha valgt musikkundervisning frivillig på skolen? (tre svar med koding 1-2-3)
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-Synes du at det er  viktig med de estetiske fagene ? (tre svar med koding 1-2-3)

4. Kulturtilbud på skolen (vedlegg 3)

-Har dere mange kulturtilbud på skolen? (tre faste svaralternativ med koding 1-2-3)

Det andre problemstillingen jeg har sentrert mine spørsmålene om er: Kan en konsert med 

bare  klassisk musikk fungere i ungdomskolene? Jeg har tenkt å relatere dette spørsmålet til  

tre andre forhold for å finne ut om det er sammenheng mellom dem.

De tre andre forholdene er:

1. Hva er din gjennomsnittskarakter? (vedlegg 1)

2. Ungdommenes musikksmak – Bourdieu ? (vedlegg 1)

- Hva slags musikk hører du til daglig ? (fem svaralternativer med koding 0-1-2-3-4)

3.  Foreldres utdanning – Klassetilhørighet ? (vedlegg 1)

-Hva slags utdannelse har dine foreldre ?(fem svaralternativ med koding 0-1-2-3-4)

Ingen undersøkelse  enten det kommer fra kvalitative eller kvantitative analyser kan gi 

objektiv svar ifølge Jacobsen. Derfor må vi tolke undersøkelsen, med andre ord sette 

resultatene inn i en større sammenheng. Man kan tolke resultatene ved hjelp av en teori. 

Ved bruk av en eksplisitt teori må man ta hensyn til fire sentrale elementer. Jacobsen sier 

følgende om disse elementer:

3.4.1. Oversikt og beskrivelse av variabler, som henger sammen   (vedlegg 3)  

I min første problemstilling opererer jeg med de følgende variabler: 

- Læring gjennom konserten 

- Forberedelse til konserten 

- Formidling hos utøvere 

- Forhold til estetiske fag 

- Kulturtilbud på skolene.

    

 I min andre problemstilling er det følgende variable: Ungdomskoleelevenes syn  på om en 

klassisk konsert vil fungere, elevenes gjennomsnittskarakter, hvilken musikkgren elevene lytter 

til daglig, og foreldres utdannelse.
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3.4.2. En beskrivelse av hvordan disse variabler henger sammen   (vedlegg 4)  

Når det gjelder min første problemstilling må jeg se variablenes korrelasjon, vurdert for hver 

enkelt konsertproduksjon.

Malikka: Her er det sterk korrelasjon mellom

• læring og utøvernes formidling 

• hva de visste om konserten på forhånd og mellom etterarbeid

• om de likte musikkfaget på skolen og om de ville ha besøkt RK-konserten frivillig 

Haddy:  Her er det sterk korrelasjon mellom:

• utøvernes kommunikasjon og formidling 

• hva de visste om konserten på forhånd og mellom etterarbeid

• utøvernes formidling og om de likte musikkfaget på skolen

•  om de likte musikkfaget på skolen og ville ha besøkt RK-konserten frivillig

Fjord og fjell: Her er det sterk korrelasjon mellom:

• læring og utøvernes formidling

Frevo: Her er det sterk korrelasjon mellom

• læring og utøvernes formidling 

• læring og utøvernes kommunikasjon 

• hva de visste om konserten på forhånd og mellom etterarbeid

• hva de visste om konserten på forhånd og formidling

• utøvernes formidling og om de likte musikkfaget på skolen

• om de likte musikkfaget på skolen og om de ville ha besøkt RK-konserten frivillig  

Tango: Her er det sterk korrelasjon mellom:

• hva de visste om konserten på forhånd og mellom etterarbeid

• om de likte musikkfaget på skolen og om de ville ha besøkt RK-konserten frivillig 

• de estetiske fagenes viktighet på skolen og utøvernes formidling 

• kulturtilbud på skolen og utøvernes formidling 

Eplemøya: Her er det sterk korrelasjon mellom:
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• læring og utøvernes kommunikasjon

• læring og utøvernes formidling 

• utøvernes kommunikasjon og etterarbeid

• utøvernes kommunikasjon og formidling

• utøvernes kommunikasjon og om de likte musikkfaget på skolen

• om de likte musikkfaget på skolen og om de ville ha besøkt RK-konserten frivillig 

I min andre problemstilling variable henger sammen på følgende måte.

Det er sterk korrelasjon mellom 

• interesse for klassisk musikk og musikkgrenen elevene hører på

• foreldrenes utdannelse og elevenes karakter (vedlegg 5)

Alle andre sammenhenger er ikke signifikante, og det ser ikke ut til at foreldrenes utdannelse 

har noen påvirkning på elevenes musikksmak.

3.4.3. En forklaring på hvorfor disse variabler henger sammen slik de gjør.

Dette er en interessant punkt, fordi det finnes ikke noen klar og entydig forklaring på hva som 

er årsaken til disse korrelasjoner. Korrelasjonen mellom elevenes læring gjennom konserten og 

utøvernes formidling er misvisende. Dette fordi formidlingsspørsmålet var et åpent spørsmål 

som jeg i etterkant kodet i diverse svaralternativer, men som utfra de svarene jeg har fått ikke 

sier noen ting om formidlingens kvalitet. Derimot forteller svarene på spørsmålet om 

kommunikasjon noe om i hvilken grad elevene var fornøyde med musikernes formidlingsevne.

 

Den statistiske analysen viser at elevene vurderte at kvaliteten på kommunikasjon varierte fra 

konsert til konsert. Det vil si at det varierte fra konsert til konsert i hvilken grad konsertenes 

budskap nådde fram til elevene. Når de fleste elevene likevel hevder at de ikke har lært noe da 

kan det bety et av to:

1. Det framkommuniserte budskapet ble ikke ansett som verdifull kunnskap . 

2. I sin vurdering av konsertenes kunnskapsverdi legger de til grunn den samme 

nytteorientering som i de andre skolefagene. Dette burde i så fall være et hint om at 

nytteorientert musikkopplæring gjør at elevene går glipp av musikkens innerste vesen, som 

jeg skrev mye om i kapittel 3.

Når det gjelder den andre gjennomgående relasjons-sammenheng mellom hva man visste på 
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forhånd om konsertene og om etterarbeid, da er det en negativ relasjon her som viser at 

skolene gir før og etterarbeid lav prioritet.

Den neste gjennomgående relasjon er at hvor elevene liker musikkundervisningen på skolen 

der vil de ha frivillig konsertbesøk av RK. Man kan si at musikkfagets prioritering på den måten  

kan påvirke konsertopplevelsen på skolene.

Angående min andre problemstilling hvor korrelasjon mellom musikkgren og interesse for 

klassisk musikk er signifikant kan jeg ikke gi god nok forklaring på hvorfor det er slik.  

Spørsmål angående elevenes musikksmak var et åpent spørsmål uten oppgitte 

svaralternativer. For å kunne foreta analyse måtte jeg kode svarene inn i flere svarkategorier. 0 

var hører ikke på noe, 1 var rock/pop, 2 var hip hop og rap, 3 var alt annet som for eksempel 

jazz, folkemusikk etc., 4 var klassisk+ andre. Mesteparten av ungdommene oppga flere 

alternativ. Svarene ga ikke noen klar tendens når det gjelder sammenhengen mellom generell 

musikalsk smak og aksept av klassisk musikk.  Dessuten er sammenhengen mellom elevenes 

generelle musikksmak og aksept av klassisk musikk en så kompleks problemstilling at den vil  

kreve en egen studie. 

Sammenhengen mellom foreldrenes utdannelse og elevenes gjennomsnittkarakter er 

selvinnlysende, siden et hjem med høytutdannede foreldre i større grad vil stimulere barna til  

bedre skoleprestasjon.(vedlegg 5)

3.4.4. Under hvilke forutsetninger vil teorien være gyldig.   (Jacobsen 2005:377)

Som tidligere nevnt er min populasjon ungdomskoleelever fra 2 småbyer i Møre og Romsdal.

Det kan derfor tenkes at resultatene hadde vært annerledes i større byer hvor kulturtilbudene 

er bredere og skolene har lengre erfaring med RKs skolekonserttilbud. Samtidig kan mine 

småbymiljøer befolkningsmessig og kulturtilbudsmessig representere en gjennomsnitt på 

landsbasis. 

3.4.5 Undersøkelsens totale gyldighet 

Undersøkelsens totale gyldighet avhenger av at den tilfredsstiller 4 krav:

1. Hvor god er påliteligheten, spørsmålet er hvorvidt undersøkelsens konklusjoner skyldes om 

det er bra håndtverksmessig kvalitet på spørreskjemaet.  Gjennom undersøkelsen vil jeg ha 

svar på 6 konkrete spørsmål. (det første jeg skrev i min problemstilling har bare delvis med 

elevenes svarskjema å gjøre, det henger mere samme med min analyse av konsertene.) Jeg 

kan ikke se at svarene er resultat av at jeg hadde ledende spørsmål, eller at svarene skyldes 
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glipp i mitt skjema. Jeg fikk delvis overraskende svaralternativer som jeg ikke regnet med på 

forhånd, men det er ingen mangel på pålitelighet.         

2. Hvor god er den begrepsmessige gyldigheten. Her er det spørsmål om hvorvidt jeg har målt 

hva jeg ville måle, og om jeg har fått korrekt informasjon og brukt riktig undersøkelses design. 

Jeg har målt hva jeg ville måle, men jeg er ikke sikker på om jeg har fått korrekt informasjon. 

Dette kommer ikke av at jeg har stilt gale spørsmål, men er resultat av at  ungdomskoleelever 

ikke har bestrebet seg nok på å gi presise svar. Jeg har opplevd at en del av svarene var 

useriøse og slurvete og derfor mer verdiløse. Jeg tror at for å få et mer korrekt bilde av 

ungdommens synspunkt burde spørreundersøkelsens utforming i større grad tatt hensyn til  

den aktuelle aldersgruppens forutsetninger.

3. Hvor god er den interne gyldigheten? Dette skulle gi uttrykk for om mine data gir dekning 

for for mine konklusjoner.  Hvis jeg ser bort fra usikkerheten om den begrepsmessige 

gyldigheten  og antar at svarene jeg har fått er riktige, da har jeg dekning for konklusjonene 

mine i de innsamlede data. Svarene er av en slik karakter at de taler for seg selv, det kreves 

ikke mye tolkning for å komme fram til slutninger.

4. Hvor god er den eksterne gyldigheten? Dette skulle si noe om hvorvidt man kan 

generalisere, og i tilfellet hvor sikre mine generaliseringer er. Jeg er usikker på i hvilken grad 

jeg har grunnlag for å generalisere. Dette skyldes i hovedsak den snevre  geografiske 

avgrensning av min undersøkelse. Dessuten er Rikskonsertene inne i en  dynamisk og positiv 

utvikling angående samarbeid med skolene. Dette gjør at det er tvilsomt om undersøkelsens 

konklusjoner vil være gyldige innenfor en utvidet tidshorisont.(Jacobsen 2005:387)
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Kapittel 4. Den Kulturelle Skolesekken, Rikskonsertene,

og samarbeid med fylkene.

4.1 Den Kulturelle Skolesekken

Allerede etter andre verdenskrig har det vokst fram en sosialdemokratisk ide her i Norge om å 

bringe kultur og kunst ut til folket. Denne ideen ble utgangspunktet for den lange prosessen 

hvor fylkeskommuner og kommuner etablerte en modell for allsidig kunstformidling, som 

resulterte i den ordning vi idag kaller Den Kulturelle Skolesekken. (Jeg skal framover bruke 

forkortelsen DKS). Målet med DKS er å gi barna et kulturtilbud som er likeverdig med de 

voksnes, gjennom møter med profesjonelle kunstnere av diverse slag, i skoletiden.  (Nygaard 

og Germeten 2009:16)

DKS var satt igang som en prøveordning i 2001. Siden dengang ble den etter hvert en fast 

ordning, som gjennom årene fikk mere og mere penger fra statsbudsjettet. Ved 

Stortingsmelding nr 8 i 2007-2008 ble ordningen  utvidet til også  å omfatte videregående 

skoler. Det betyr at barn får regelmessig kulturtilbud fra 6 til 19 år. 

Målsetningene for DKS er følgende  (formulert i Stortingsmelding nr 8 2007-2008)

• å bidra til at barn og unge får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud

• å legge til rette for at elevene lettere skal få tilgang til, 

• å gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

• å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i 

realiseringen av skolens læringsmål.  

For å oppnå sine mål vurderes DKS hele tiden utfra de følgende prinsipper

-   den er en varig ordning som skal gjelde alle elever

-   skal hjelpe å realisere målene i læreplanverk

-   den skal sikre høy kvalitet gjennom profesjonell kunst av forskjellig art

-   skal servere kulturelt mangfold av kulturer og ulike tidsepoker

-   skal presentere en kulturell bredde med variasjon i formidlingsmåter

-   skal gi et regelmessig tilbud på alle klassetrinn

-   skal sørge for samarbeid mellom skoler og kultursektoren

-   skal sørge for god rollefordeling mellom skole og kultursektoren

-   DKS må ha forankring lokalt  

( www.denkulturelleskolesekkken.no )  
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For at DKS skal kunne hjelpe til med å realisere skolens læringsmål er det nødvendig med et 

godt samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og skolene på den ene siden, og 

Fylkeskommuner og Rikskonserten på den andre. Samarbeid med fylkene og kommunene er 

ekstremt viktig for at alle skal få et eierforhold til DKS, også ute i distriktet.

Stortingsmelding nr 8 (2007-2008:22) sier følgende om dette: 

«Arbeidet med DKS 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 kultur-  sektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i DKS, og for å informere om 
innhaldet i god tid.» 

4.2 Rikskonsertene

4.2.1 Om Rikskonsertene

Rikskonsertene ble opprettet i  1967. Den første konserten ble holdt i  Hammerfest i  januar 

1968.  I  dag  er  Rikskonsertene  (jeg  skal  bruke  forkortelsen  RK framover)  landets  største 

landsdekkende formidler av levende musikk. 

Virksomheten er tredelt:

• Offentlige konserter med turneer over hele landet, og Oslo World Music Festival.

• Skolekonserter

• Utenlandsvirksomhet, i samarbeid med UD.

«Konsertene er produsert i samarbeid med utøvere og aktører innen norsk og internasjonalt 
musikkliv. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Hvert år blir om lag 10 000 konserter spilt 
i  skoler, kulturhus, klubber, konserthus og barnehager over hele Norge og i  store deler av 
verden. Rikskonsertene har et spesielt ansvar for norske musikk- og utøvertradisjoner, og for å 
fremme kunstneriske nyvinninger.» 
Årsrapporter: http://www.rikskonsertene.no/Om-oss/Om-oss3/ 

«Rikskonsertene er Norges største formidler av konserter til alle deler av landet, og jobber 
med  å  ivareta  de  fleste  musikksjangere,  både  innenfor  tradisjonelle  og  nyere  uttrykk. 
Rikskonsertene skal skape og tilrettelegge for fellesopplevelser av musikk og kunst.  Gjennom 
kvalitet, samarbeid og nye formidlingsformer skal Rikskonsertene være et kraftsentrum i norsk 
musikk- og kulturliv. Rikskonsertene har det helhetlige ansvaret for skolekonsertordningen i 
samarbeid med alle landets fylkeskommuner. Rikskonsertene er nasjonal aktør på musikkfeltet 
innenfor Den kulturelle skolesekken, finansiert over Kultur- og Kirkedepartementets budsjett.»
(www.rikskonsertene.no)

Siden etableringen av RK i 1968 har det skjedd mange endringer, som for eksempel:

• antall av profesjonelle musikere har økt kraftig
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• konsertarrangørene er blitt mindre avhengige av RK

• det samme gjelder fylkeskommunene gjennom utvikling av deres egne ressurser

• Samarbeid mellom arrangørene og RK og mellom fylkeskommuner og RK er blitt mye 

bedre

• Publikum er blitt mer mobilt, det kreves større resurser til markedsføring

• RK er blitt mer åpne for  innspill utenfra  ( Difi-rapport 2009:3 )

Disse forandringer stiller RK overfor flere utfordringer angående publikumoppslutning, 

ressursutnytting, satsing på nyskapning samt videreutvikling av samarbeid uten å miste egen  

kompetanse og legitimitet. De siste årene har RK tatt disse utfordringene ved å videreføre 

samarbeid, spesielt med fylkeskommunene, ved å satse på å gjøre seg mere synlig ved store 

enkeltsatsinger som «Hele Norge synger», og ved å heve kompetansen på en del 

administrative oppgaver. ( Difi-rapport 2009:3 )

Ved siden av skolekonsertene har en viktig del av RKs arbeid  til nå vært å gi økonomisk støtte 

til lokale arrangører. I den sammenheng spilte  de regionale musikerstillinger en viktig rolle. De 

fleste distriktmusikere har stillinger delt mellom undervisning og utøvende virksomhet. Deres 

hovedoppgave er å gi skolekonserter i deres eget fylke og å undervise i lokale kulturskoler, 

men har ofte også oppdrag som støttespillere i forskjellige større ensembler eller som solister 

med lokale kor eller orkestre.  Disse regionale musikerne spiller en stor rolle i formidlingen av 

musikk ute i distriktene. Blant disse musikerne er det mange som dekker flere musikksjangre. 

Noen kultursosiologer hevder av takket være det  desentraliserte kulturlivet med de mange 

distriktmusikere -som bidrar til å redusere avstanden mellom de med høy og lav kulturkapital -  

er ikke Bourdieus kultursyn gjeldende i Norge. Andre mener at til tross for diverse 

støtteordninger for rock, pop og andre musikksjangere er det et tydelig kulturelt klasseskille 

som følger de økonomiske skillelinjene.  

 

RK har nylig blitt konfrontert med den kanskje største utfordring i sin 40 års virksomhet. RKs 

offentlige konsertvirksomhet skal legges ned, midlene omdisponeres til tilskuddsordninger for  

musikere og arrangører under Norsk Kulturråd og til kombinasjonskonserter i regi av RK, med 

utgangspunkt i skolekonsertene. 

Fungerende direktør for RK  Thorstein Granly sier:

 «Vi har idag fått ett nytt oppdrag for deler av virksomheten, hvor fremtidens konserter i regi  
av Rikskonsertene vil ta utgangspunkt i de mange flotte utøvere vi har på skolekonsertturneer. 
Arbeidet med omstillingen vil starte umiddelbart, og vi velger idag å se fremover.» 
(pressemelding fra RK 11.05.2011, Rks hjemmeside)
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Kulturdepartementet sier videre om vedtaket at 

«midlane til den offentlege konsertverksemda i Rikskonsertane skal omdisponerast til styrking 
av musikar- og arrangørstøtta under Norsk kulturråd og til meir desentraliserte konsertformer i 
Rikskonsertane: Musikarordninga skal utvidast til å femne om alle musikksjangrar og bidra til  
turnear i fleire delar av landet. Styrking av arrangørordninga vil bidra til å styrkje fleire gode 
konsertarrangørar lokalt.» (Pressemelding Kulturdepartementet 11.5.2011 ,Nr.:44/11) 

MFOs leder Renèe Rasmussen sier at den nye ordningen legger atskillig større byrder på 

turnemusikere enn det som var tilfelle før, da RK har tilrettelagt alt det praktiske med 

turneene. I tillegg til dette, skaper vedtaket usikre økonomiske tilstander fordi ingenting er  

lenger forutsigbart. «Huitfeldt har skissert en tredeling av midlene som skal omdisponeres, 

men har ikke sagt noe om hvordan fordelingen skal se ut.»(Rasmussen, 25.05.2011)

Denne saken kan virke litt skremmende i første omgang, og kan sette igang en del kaotiske 

tanker. Men når man tenker videre, har utfordringen også mange spennende aspekter, som vil 

presse fram en annerledes tankegang fra RK, fra Norsk Kulturråd, og fra de mange lokale 

konsertarrangører og turnerende musikere. Med riktig organisering og med utbygging av 

fungerende rutiner både på arrangørside og på kvalitetssikring side kan det bli både kulturelt  

mangfold, sjangerbredde og ambisjonsnivå for enhver smak på de offentlige konsertene. 

Rikskonsertenes virksomhet er tredelt. Skolekonsertene utgjør den største delen av RKs 

virksomhet. «Kommunene abonnerer på RKs skolekonserter, en ordning som idag omfatter 

99,7% av alle grunnskoler i landet.  600000 barn får to årlige besøk av profesjonelle musikere. 

Hvert år gjennomfører ca 800 musikere 10000 skolekonserter i Norge.» 

(www.rikskonsertene.no/no/Skolekonserter2/Om-skolekonsertordningen/)

 

Konsertene er delt i to alderstrinn, en fra 1.-7. klasse og den andre fra 8.-10. klasse. I de siste 

årene har de videregående skoler også blitt involvert i skolekonsertordningen gjennom DKS sin 

utvidelse. Det foregår også barnehageprosjekter på utprøvingstadiet, som etter hvert også kan 

bli en fast ordning. Rikskonsertene har det  overordnede ansvaret for alle skolekonserter, selv 

om fylkeskommunene står for en stor andel av konsertproduksjonene. « RKs rolle som 

nasjonal eier av skolekonsertordningen henger nøye sammen med utviklingen av DKS og av 

fylkeskommunenes satsing på musikkområdet.» (Virksomhetsplan 2009:punkt 4.6)  I 

årsrapport fra RK  skrives det mye i forskjellig formuleringer om tverrfaglig samarbeid innenfor 

de kunstneriske disipliner: « Retningen på alle RK sin virksomhet skal være PÅ TVERS.» 

(Virksomhetsplan 2009:punkt 5.3)

« Musikken skal være det bærende element i RK virksomhet, men gjennom Musikk for alle 
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sanser vil vi også inkludere andre kunstneriske uttrykk. (... ) Mange av skolekonsertene som 
var sendt ut i 2009 kan defineres som tverrkunstneriske forestillinger, der den musikalske 
opplevelsen forsterkes gjennom en parallellopplevelse, som består av andre kunstarter.» 
(Virksomhetsplan 2009:punkt 5.8 ) 

Når vi kommer til kapittel 7, Konsertvirksomhet for barn og unge, er det første overordnede 

mål: «Fokusere på høy kvalitet og mangfold innenfor skolekonsertordningen .» 

(Virksomhetsplan 2009:punkt 7.)

Her repeteres det samme som før med litt annen ordlegging.  Det  eneste nye poeng i forhold 

til de forrige erklæring er at RK nå sier at de vil involvere utøvere i større grad i skapelses-

prosessen.

Som en ny satsing i skolekonsertordningen har RK  også hatt større prosjekter, hvor de frakter 

barn til konsertsteder, som prosjektet med Trondheim symfoniorkester.

For å oppsummere om skolekonsertene kan vi si at skolekonsertordningen er en unik 

anledning til å stimulere barns fantasi og kreativitet, dette for å gi utviklingsmulighet i et  

musikalskt dannelsesperspektiv, og for å systematisere og strukturere barnas virkelighet 

gjennom kunstopplevelsen. «Rikskonsertenes visjon er å produsere skolekonserter som 

berører, overrasker og begeistrer, tre ord som alle er koblet til menneskets følelsesliv.» sier 

Bergroth-Plur (Bergroth-Plur 2009:98).

En musikkopplevelse kan skape undring og refleksjon, som det ikke kan settes ord på, og som 

kan skape en kaotisk tilstand av å være berørt. Hvis barnet får knagger i form av kunnskap og 

lærdom i tillegg til opplevelsen, da kan kaoset  bli til en organisert forståelse, som gir mening. 

Skolekonsertenes intensjoner i så måte er å sette igang følelsene, gi opplevelse av profesjonelt 

framført musikk i forskjellige sjangre, «gi en kunstnerisk, men også fra et dannelsessynspunkt 

viktig plattform å stå på» i regelmessig møte med  utøvere i en spontan livssituasjon og bli 

aktiv del i en (minst) toveiskommunikasjon. 

Skolekonserter kan ifølge Bergroth-Plur ha flere oppgaver i forhold til barn. 

• Gjennom konsertene formidles direkte kunnskap og erfaring.

• Skolekonsertene utvikler et kritisk skjønn hos barn, basert på gjentatte erfaringer og 

regelmessig øving på skolen, i de estetiske fagene.

• Skolekonsertene kan bidra til å gi barna en allmenndannelse, og hjelpe elevene til å 

tilegne seg verdier som reduserer murer mellom mennesker og kulturer.

• Skolekonsertene skal være aktiviserende, og stimulere til egen musikalsk aktivitet.

• Utøvere skal ha høye musikalske kvalifikasjoner og bra formidlingskompetanse med 
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evne til å tilpasse konserten til deres publikum og å skape eierskapfølelse gjennom 

trygghet og tydelighet.

• Gjennom skolekonsertene lærer elever å hanskes med sine egne følelser, gjenkjenne 

dem hos selv og hos andre, og ved dette tilegne seg en emosjonell kompetanse som 

skaper forståelse og toleranse.

«Men for å få bli trygg i opplevelsene og i de reaksjonene de skaper, må man først og fremst 

ha en mulighet til å bli utsatt for dem! Det er derfor skolekonsertene er så viktige.» sier 

Bergroth-Plur. (Bergroth-Plur 2009:103).

4.2.2 Om Programrådet

I 1997 har RK opprettet et programevaluerings råd som bestå av produsenter, musikere og 

representanter fra skoleverket. De har vurdert omlag 500 konserter, og godkjente ca 

halvparten av disse. (Thoreby 2006:40).

Nedenfor presenteres programrådets formål, mandat og sammensetning slik det fremstilles på 

RKs hjemmeside.

1. PROGRAMRÅDETS FORMÅL

Programrådet er en nasjonal vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke 

kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og produksjonsfaglig kvalitet for alle programmer som 

inngår i Rikskonsertenes skolekonsertordning. Programrådet skal også ha en rådgivende 

funksjon for RK med hensyn til andre forhold relatert til utvikling av skolekonsertvirksomheten.  

 

2. PROGRAMRÅDETS MANDAT

Programrådet skal i henhold til samarbeidsavtaler (inklusive rutinebeskrivelser) med fylkene 

vurdere skolekonsertproduksjoner ut ifra det vurderingsgrunnlag som legges fram, og gi en 

anbefaling / ikke anbefaling mht videre bruk av produksjonen i Rikskonsertenes 

skolekonsertordning.

Programrådet kan også inviteres til å vurdere utviklingsprosjekter og tiltak relatert til  

skolekonsertvirksomheten.

Programrådet skal også vurdere langsiktige tendenser mht utviklingen av programtilbudene.  

Konklusjonene tilgjengeliggjøres årlig for RK, DKS, fylkeskommunene, skoleverket og 

skolekonsertordningens musikere.
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3. PROGRAMRÅDETS SAMMENSETTING

Programrådet har følgende sammensetting:

-1 musiker med personlig vararepresentant

-1 medlem for grunnskolen

-2 fylkesprodusenter

-1 produsent fra RK

-1 utvalgsleder fra RK

 (RKs hjemmeside om Programrådet).

Senere vil jeg i kapittel 3 komme tilbake til programrådet, og vil ta for meg hvilke kriterier de 

legger til grunn for deres vurdering og eventuelle godkjenning av produksjoner.

4.2.3 Om Ressurs og utviklingssenteret

På oppdrag fra Kultur og kirkedepartement har RK i 2006 opprettet et ressurs og 

utviklingssenter i Konsertavdelingen Barn og unge. Senterets hovedoppgave er å stå for den 

regulære skolekonsertvirksomhet, og å utvikle  kompetanse i forhold til musikkformidling. 

Senteret skal bidra til:

• kompetansebygging av fagpersonell som er involvert i produksjonen

• nettverksbygging

• inspirere til tiltak som sikrer kvaliteten

• øke kunnskap om musikkformidlingen

• samarbeid med høyskoler og universiteter om forskningsoppgaver  

Det er fem områder Resurssenteret spesielt fokuserer på: Kompetanseheving, kvalitetssikring, 

utvikling, nettversbygging og informasjonspredning/profilering.

I tillegg til dette gis det plass for internasjonal virksomhet og flerkulturelle problemstillinger.

Målgruppene for senterets prosjekter er produsenter, turneleggere, turnekoordinatorer, 

utøvere, lærere, kulturkontakter, barnehager. Det er lagt vekt på å ha samarbeid med 

høgskoler, universiteter og forskningsmiljøer. (www.rikskonsertene.no)

 

4.3 Samarbeid med fylkeskommunene

Fylkeskommunene er RKs største samarbeidspartner.
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«Fylkeskommunene har ansvar for turnéplanlegging, og produserer og leverer skolekonserter 

til ordningen på lik linje med Rikskonsertene sentralt.» (RKs hjemmeside med veiledning for  

nye produksjoner 2010) For å oppnå best mulig helhetlig resultat er det også nødvendig at RKs 

og fylkeskommunenes konsertproduksjoner koordineres enda bedre, slik at det samlede 

skolekonserttilbudet oppleves som en helhet.

Fordelingen av gjennomføringsansvar av skolekonsertene fastsettes mellom fylkene og RK 

gjennom en samarbeidsavtale. Denne avtalen varierer etter fylkeskommunenes kapasitet, 

kompetanse og ønske angående produksjonsmengde. For å sikre kontinuitet og kvalitet i 

skolekonsertordningen har avtalene 18 måneders oppsigelsestid. Fra 2009 har 

fylkeskommunene ansvar for 61 % av konsertene som de gjennomfører ved hjelp av midler 

overført fra RK. 

«De største utfordringene i denne sammenheng er å sikre at alle fylkene og RK 

gjennomgående arbeider ut fra de samme kvalitetskriteriene, og at man har en fellesforståelse 

for hva man sammen ønsker å oppnå gjennom konsertopplevelsene på skolene.» 

(Virksomhetsplan 2009:punkt 4.6)

Rikskonsertenes virksomhet bygger på et dynamisk samspill mellom publikum, utøvere og 

offentlige instanser på regionalt og lokalt nivå.  Av disse er fylkeskommunene de viktigste 

samarbeidspartnerne for RK. Skolekonsertordningen er også en del av DKN, og er som sådan 

et tema i den overordnede kulturpolitiske målsetningen i Norge. Hvis vi legger til grunn de 

overordnede kulturpolitiske målsetningene,  er skolekonsertenes oppgave :

•  å formidle produksjoner av kunstnerisk høy kvalitet , 

•  å nå ut til store masser, 

•  å sørge for utvikling og fornyelse i produksjon,

•  å distribuere konsertproduksjonene på en kostnadseffektiv måte til sitt publikum.

I samarbeidsavtalen med fylkene presiseres videre at «programtilbudet gjøres mangfoldig og 

gis stor variasjonsbredde mht utøvere, sjanger,  programinnhold og form, både på kort og lang 

sikt».  Men forutsetningen for at elevene skal kunne motta konserttilbudet på en meningsfull  

måte er skolens satsing på før og etterarbeid, og ikke minst « å medverke til å utvikle ei  

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

læringsmål» slik det står i Stortingsmelding nr 8.  

For at skolekonsertene skal kunne bidra til å realisere skolens læringsmål er det nødvendig 

med et godt samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og skolene på den ene siden, og 

Fylkeskommuner og RK på den andre.
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KAPITTEL 5
Analyse av Rikskonsertenes Ungdomskoleproduksjoner

På RKs hjemmeside understrekes at det skal være variasjon i alle sjangere på skolekonserter, 

slik at elevene kan motta produksjoner av ulike sjangre i løpet av sin 10-års skolegang.

La oss ta en titt på produksjonene som har gått i Møre og Romsdal fra 2008 høst til 2011 vår. 

Jeg har tenkt å analysere disse konsertproduksjonene ved hjelp av programrådets 

retningslinjer. Så la oss se litt på programrådets vurderingskriterier.

Men før jeg ser på vurderingskriteriene vil jeg prøve ut et par tanker om hva som er musikalsk 

kvalitet, og hva som er god formidling. Hva som regnes for god musikk er veldig vanskelig å 

vurdere, fordi vi har forskjellig oppfatning av hva musikk er. Det er avhengig av mange 

komponenter som sjanger, kulturell bakgrunn, erfaring, alder, etc.

5.1 Om Musikkformidling

Når det gjelder musikkformidling  har jeg basert mine betraktninger på boken «Fra øverom til  

scene» (Nesheim/Hjelle/Sæter:1997).

   Når vi vil definere hva musikkformidling er må vi først se på de begrepene som knyttes til

musikk/kunst-formidling. Først og fremst må vi definere hva musikk er. Er lyd en forutsetning 

for at noe er musikk? Er all lyd musikk? Er det en forutsetning at noen hører lyden for at det 

skal være musikk? Er et noteark, komponert av noen, musikk? (uib.1997:8)

Svaret på denne problemstillingen kan variere fra det at musikk er organisert lyd, til det at det 

er utøveren eller komponisten som bestemmer hva som er musikk. Eller at musikk er det som 

oppleves som musikk, det er lytteren som bestemmer hva som er musikk.

Ifølge nevnte bok snakker vi om musikkformidling når det er noen som utøver/skaper 

musikk,og som ønsker at andre skal oppleve denne musikken. Med andre ord noen formidler 

en musikkopplevelse til andre.

 

     Men musikkformidling er også kommunikasjon, hvor musikken er et kommunikasjonsmiddel  

mellom utøver/skaper og lytter. (uib.1997:10)

     

Vi kan dele musikkformidling inn i tre hovedområder:
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Stilforståelse og interpretasjon. Her snakker vi om repertoarvalg, innstudering av programmet, 

tolkning, alt arbeid som må gjøres i forhold til musikken før konsertframførelsen. 

Hvis vi bruker Dag Solhjells begreper slik Signe Kalsnes bruker i sin artikkel om 

Musikkformidling (Geir Johansen m.fl. 2004:92-108.) da kaller vi det tekst. Teksten er selve 

kunstverket vi skal oppleve, og som står i konteksten.

Konsertproduksjon og scenisk beredskap. Her snakker vi om ferdigheter som gjør at utøver 

kommuniserer med sitt publikum, verbale kommentarer, bevegelse på scene, antrekk, 

lyssetting, tekniske hjelpemidler for framføring.

Hvis vi igjen bruker Dag Solhjells begreper, da kaller vi det kontekst. Med kontekst forstås alle  

relasjoner kunstverket blir satt i , alt annet vi forutsettes å kjenne til, eller blir kjent med 

gjennom formidleren, slik at det kaster lys over kunstverket, eller styrer våre tanker i en 

bestemt retning. 

Administrative og organisatoriske oppgaver. Dette innfatter alle de oppgaver som skal gjøres 

praktisk for å muliggjøre en konsert, som planlegging, utplassering av stoler, billettsalg, etc.  

Ved Dag Solhjells sin begrep kaller vi det paratekst. Parateksten er alle de fysiske og 

menneskelige redskaper i formidlingen, som ikke er del av kunstverket. (uib.1997:10-11)

 

Musikkformidling er en lang kommunikasjonslinje mellom formidler og mottaker helt fra  

musikkens tilblivelse og gjennom mottakerens oppfatning og opplevelse, hvor kontekst, tekst  

og paratekst må stå i harmoni med hverandre og skape en støttende helhet.

Musikkformidling er et tverrfaglig område, som henter sin kunnskap fra musikk, estetikk,  

kunsthistorie, sosiologi, antropologi, musikkpedagogikk, psykologi, kulturpolitikk, og så videre.

(Kalsnes 2004:95)

Ut fra disse beskrivelser kan vi si at musikkformidling er å tilrettelegge musikkframføring slik  

at opplevelsen eller forståelsen av musikken kan bli bedre, klarere for lytteren. For å oppnå 

dette må vi ta bort de barrierer (rotete scenebilde, musikere henvender seg til hverandre 

istedenfor publikum, bruker språk som ikke passer til sitt publikum, etc) som forstyrrer 

musikkopplevelsen. Vi må også legge til forsterkere (musikere skaper direkte kontakt med 

sine lyttere, har en estetisk, fungerende scenebilde, tilpasse språket til sitt publikum) som 

øker opplevelsen.

Musikkformidling kan også kalles for musikkens retorikk. Hos grekere var retorikk et viktig 

fagfelt som hadde to sider, innhold-side: som handlet om å uttrykke seg elegant, og form-side:  

som var evnen til å snakke høyt og tydelig. 
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    Musikkformidling er også kommunikasjon mellom senderen, musiker/ skaper og publikum.

     I musikken gjelder også de samme kommunikasjons-formelen som gjelder andre 

kommunikasjonsformer mellom mennesker: sender – budskap – mottaker ; 

     komponist – komposisjon – lytter ; eller  musiker – musikk – lytter.

     Musikkformidlingen er vellykket, hvis kommunikasjonen  ikke er en enveis, lineær modell, fra  

senderen til lytter, men en sirkulær modell, hvor lytteren og senderen kontinuerlig påvirker 

hverandre under hele konsertsituasjonen. (Nesheim 1997:15)

Hvis jeg vil oppsummere hovedmålet med musikkformidling, da er det viktigste å ha gode 

utøvere, med overlegen teknisk kunnskap for interpretasjon, og å ha fokus på den totale 

tilrettelegging overfor publikum, slik at de får en best mulig konsertopplevelse.

 

5.2 Skolekonsertene og Musikkformidling 

 Skolekonsertene  er oppsøkende konserter. Det vil si at barna ikke har  valgmulighet, de er 

nødt til å være til stede. I denne forbindelsen er det viktig at musikere er seg bevisst hva som 

er hensikten med konserten. At de er klar over hva slags musikksyn/kultursyn de påtvinger sitt  

publikum, og sørger for at forestillingen også er pedagogisk tilrettelagt for den aktuelle 

elevgruppen. 

Ifølge Ulrika Bergroth-Plur er skolekonsertene  en unik arena for å påvirke, stimulere barn i 

Norge, og den viktigste utviklingsarena for utøvere i forhold til formidlingskompetanse. 

Gjennom skolekonsertene kan vi utvide barnas auditive bank, gi mestring i forhold til lytting, gi  

dem mulighet til å oppleve og erfare og finne nye sammenhenger. Skolekonsertenes 

målsetning er å  få barn til å oppleve profesjonelt framført musikk fra forskjellige sjangere, 

gjennom regelmessig møte med utøvere i en spontan livssituasjon, slik at barna blir en aktiv  

part i en toveis kommunikasjon istedenfor å være passive mottakere. 

En god skolekonsert burde være et samspill mellom opplevelse og læring. I møtet mellom 

utøver og publikum påvirkes begge parter. For at opplevelse også skal være en læringsprosess 

kreves det før og etterarbeid fra skolenes side, og gjennomtenkt direkte kunnskapformidling 

fra utøvernes side. Skolekonsertene skulle også utvikle barnas kritiske sans, og med dette 

utvikle den «gode smaken» gjennom gjentatte konsertbesøk.

Skolekonsertene skulle bidra til allmenndannelse gjennom å presentere forskjellige 

musikksjangere fra forskjellige verdensdeler. Skolekonserten skulle også aktivisere barna 

gjennom å inspirere til egen musikkaktivitet.
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Skolekonsertens viktigste oppgave: « å støtte det enkelte menneskets evne til å identifisere 
seg selv som tenkende og følende individ, og å kunne kommunisere denne unike personen til 
omverdenen. ( ..) men for å bli trygg i opplevelsene og i de reaksjonene de skaper, må man 
først og fremst ha en mulighet til å bli utsatt for dem!» ( Bergloth-Plur 2009:103)
 

Det er klart at RK gjennom Den Kulturelle Skolesekken har et ansvar, og en enestående 

mulighet til å oppdra barn. Det har skjedd utvikling angående kvalitetssikring av  

konsertproduksjoner gjennom kursing av produsenter og gjennom oppretting av programrådet, 

og ikke minst gjennom hardere konkurranse med utenlandske eller flerkulturelle kunstnere. 

Men klarer skolene å bruke skolekonsertene? Er RKs produksjoner nok tilrettelagt? Klarer 

skolene å se muligheten for å bruke konsertene i en kontinuerlig læringssammenheng og i et 

dannelsesperspektiv? Dette er de viktigste spørsmålene Geir Salvesen stiller i sin artikkel i RKs 

Bruk konserten hefte (Nygaard og Germeten 2009). I de nyeste musikkpedagogiske teorier er 

elever aktivt lærende. De utvikler kunnskap, holdninger og verdier i samspill med andre, så i  

det henseende er det viktig at skolekonserter settes inn i en større sammenheng, hvor det er 

rom for mest mulig aktiv deltagelse i samspill med andre. Hvis skolekonsertene er 

kunstopplevelser, skulle dette også bidra til å forsterke læring i andre fag. 

Forskningsresultatene viser at god kunstfaglig undervisning forsterker elevenes positive forhold 

til skolen. Men ifølge Salvesen viser andre forskningsresultater at skolene ikke utnytter den 

kunstneriske opplevelsen verken i forhold til kunstfagundervisningen eller i undervisningen i  

andre fag. (Salvesen 2009:105).

På den ene side  har konserter og andre kunstopplevelser et stort potensial angående gode 

læreprosesser, men uten lærerens fagkompetanse kommer man ingen vei på dette feltet. Og 

her har vi en bekymringsfull utvikling i lærerutdanningen de siste årene. Nemlig at 

kunstfagene, inkludert musikk ikke er obligatoriske i lærerutdanningen. Og da har vi enda ikke 

snakket om de mange lærere som underviser i kunstfagene uten utdanning i fagene !  I den 

sammenheng er det litt interessant å sitere Kristin Halvorsen i hennes kommentar på 

Imerslund sin artikkel, hvor hun sier: «jeg er overrasket over hvor tradisjonelt syn svært 

mange med mye makt har på skole og kunnskap». Med dette siktet hun til den fortsatt  

rådende holdning angående de estetiske fagenes «manglende» nytteverdi. (Imerslund, 2010)

  

Satsing på den kunstfaglige kompetansen, og å skape en felles kunstforståelse mellom skole 

og kunstutøvere er utrolig viktig i skolen. Ifølge Salvesen er framtidens oppgave å skape 

møteplasser, sette igang forskning som gir et felles språk og forståelse. «Både kunstnere og 

lærere må få den kunnskapen og erfaringen de trenger for å dele ansvaret og dra nytte av 

hverandre i dette arbeidet» sier Salvesen. (Geir Salvesen 2009:107)
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Det temaet som det skrives mye om i det siste er hvordan man kan tilpasse 

konsertproduksjonene til skolens lærerplan, hvordan kan man oppnå bedre samarbeid med 

skolene og skape en helhetlig musikkdannelse. I Musikk og Kultur nr.3-2011 er en artikkel om 

en spørreundersøkelse om DKS. Forskeren hevder at barn er redusert til passive deltakere på 

konsertene istedenfor å få anledning til aktiv musisering, og henviser til prøveprosjekter i Oslo.  

Hun mener også at kulturskolene bare dekker 30% av skolebarn sin musikkopplæring og der er 

det barna til den kulturelle middelklassen som er representert. Det kunne være et eget 

forskningsområde å undersøke hvorfor det er slik? Hva er grunnen til det, og hva skal til for at 

kulturskolene skal kunne aktivisere større masser uten klasseavhengighet?

 Jeg er litt enig med Lubna Jaffery, statssekretær i Kulturdepartementet når hun sier at 

opplæring er Kulturskolenes oppgave, mens DKS står for opplevelsen. Ifølge Helge Øye burde 

DKS sine produksjoner være forbilde og inspirasjon, som motiverer til den egenaktivitet som 

kan finne sted i skolenes undervisning,  i kulturskoler og i elevenes egne fritid. (Øye 2009:22) 

Han påpeker videre at i den sammenheng er det viktig å se på 

«hvilke oppgaver skolekonsertenes totalt tjue 45 minutters møte med elevene skal ha. Og 
hvilke oppgave skolens musikkundervisning skal ha. Det er behov for langt bedre faglig nivå på 
musikkundervisningen på grunnskolene i Norge ( ...) mange har forventninger til at de 
musikerne som er ute i skolene skal kunne bidra til å rette på denne situasjonen.»
(Øye 2009:23)

Rikskonsertproduksjonene er bare en del av DKS, men den andre side av saken er at en god 

Rikskonsertproduksjon burde være en aktiviserende faktor, som legger opp til elevaktiviteter i 

form av et eller annet aktiv deltagelse under konserten, og på den måten kombinerer 

deltakelse med opplevelse istedenfor bare passiv mottaking. Her kommer vi uvilkårlig bort i  

forskjellen mellom monologisk og dialogisk formidling. En skolekonsert kan brukes som et 

typisk eksempel på monologisk formidling, hvor utøverne er avsendere og elevene er 

mottakere. Men på den andre siden er en konsert en intim, toveis kommunikasjon, hvor 

avsender og mottaker påvirker hverandre kontinuerlig i en sosial rituell kontekst, og må på 

denne måten ha en dialogisk karakter uansett elevaktivitet eller mangelen på sådan.

Det er også en utrolig stor forskjell  mellom skoler angående det såkalte forarbeid og 

etterarbeid i forbindelse med Rikskonsertbesøk. Dessverre er det altfor personavhengig, og 

ikke systematisk nok når det gjelder å skape gode, innarbeidede rutiner for før- og etterarbeid 

i skolene. Det er klart at det perfekte skulle ha vært et grundig samarbeid mellom den enkelte 

skole og produsenten, turneleggeren eller utøverne om produksjoner. Da kunne 

Rikskonsertbesøket virkelig ha vært en del av en helhetlig musikalske dannelse av skolebarna, 

ikke bare et segment i en allmenndannelse-sammenheng.  
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5.3 Hvordan skal vi bedømme kunstnerisk kvalitet? 

Før jeg går igang med å bedømme kunstnerisk kvalitet må jeg snakke litt om smak, som er et 

grunnelement i bedømmelsen av kvalitet. Ifølge Gripsrud er smak en rekke valg utfra vår 

habitus og sosiokulturelle kapital som skaper vår livsstil. Bourdieu snakker om god og dårlig  

smak. Han motsier Kant når han påstår at å erfare skjønnhet er ikke en naturlig evne, men 

baseres på sosiale omstendigheter og vår grad av utdannelse. Dette forutsetter en bestemt 

habitus som er et sentralt aspekt i smaksdannelsen. Bourdieu deler mennesker i 2 kategorier 

etter smak, de med den «gode» smaken og de med den «barbariske» smaken. De med den 

barbariske smaken bruker de samme vurderingskriterier ved vurdering av kunst, som de 

bruker i deres vanlige dagligliv. De med den gode smaken bruker kriterier som er spesifikke for 

det estetiske feltet. De kan nyte kunst fordi de har en spesiell disposisjon for det. De oppnår 

en slags selvstendighet ved å frigjøre seg fra lært kunnskap. Ifølge Bourdieu klargjør kunst 

klasseforskjeller, fordi smaksforskjell knytes til habitusforskjell, og det skaper livstilforskjeller.  

De med den gode smaken har analytisk evne, avansert språkbruk, og på grunn av det utvikler 

de evnen til abstraksjon, refleksjon og analytisk språkbruk. Den gode smaken gir en betydelig 

kulturell kapital, som gir trygghet til å innrømme at de har glede av «barbariske» 

kulturopplevelser. Dette resulterer i at folk med den gode smak er mere åpne for å ta imot 

populærkulturen. Dette gjelder ikke dem med den «barbariske» smaken. Deres åpenhet imot 

finkulturen er mye mer begrenset. (Gripsrud 2002:92)

Det er tre komponenter med innbyrdes sammenheng som bestemmer om vi er åpne og 

oppsøkende ovenfor kulturopplevelser. Dette er habitus, den kulturelle kapital og smak. Etter 

den såkalte utdanningsrevolusjonen på sekstitallet ble kulturell kapital vanlig i bredere  

samfunnslag.

Men hvordan bedømmer vi kunstnerisk kvalitet ?

 

Gripsrud sier at i prinsippet må vi kunne vise til kriterier for begrepene bra eller dårlig foran 

hver dom. Disse allmenngyldige estetiske normer skifter fra sted til sted, fra tid til tid og  

varierer med de sosiale klasser.  Disse normer som ligger til grunn i vår vurdering av kvalitet 

skifter med de  forskjellige kulturgrener. Visse kulturgrener er ikke sammenlignbare og er 

vanskelige å vurdere opp mot hverandre. For slike vurderingsvansker gir Umberto Eco en 

nøkkel ved å si at verdien av et kulturprodukt avhenger av hva vi vil bruke det til!

Forskjellen mellom fin- og populærkultur er mere og mere utvasket. Det kan delvis komme fra 

det moderne samfunns grunntese. Ifølge denne grunntesen er alt nytt  bedre enn det gamle. 

Fornyelse har en verdi i seg selv. Så innen kunstfeltet er «nyskapende» trylleordet, som kan 

spenne fra et enkelt moteskift til ny kunstnerisk følsomhet og tankegods i 

samfunnsforbedringens tjeneste.  (Gripsrud 2002:99 )
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5.3.1 En drøfting av Ønskekvist-modellen

I min framstilling av ønskekvistmodellen bygger jeg på boken Introduksjon til Ønskekvist-

modellen (Langsted/Hannah/Rørdam Larsen 2003:kapittel 1)

Ønskekvist modellen er et redskap for å kunne vurdere kunstnerisk kvalitet. I denne modellen 

vurderes ikke bare dt  kunstneriske produktet, men også dets møte med publikum. Med andre 

ord kunst i formidlingssituasjon.

Første skritt er å diskutere hva som er kunstnerisk kvalitet. Forfatterne presiserer at 

kunstnerisk kvalitet ikke er ensbetydende med publikumsuksess. I heldige tilfeller kan det 

være slik, men de er ikke hverandres forutsetninger. Ifølge forfatterne er kvalitet i performativ 

kunst en kombinasjon av tre komponenter, som Villen, Kunnen og Skullen. (ibid 2003:12)

Villen 

Viljen kan deles i to komponenter, uttrykksviljen og kommunikasjonsviljen. Uttrykksviljen er en  

vilje som går innenfra, og grunner i en brennende vilje fra kunstnerens side, i vår tilfelle  

musikernes, til å uttrykke/framføre noe. Denne uttrykksviljen innebærer ambisjoner, 

selvbevissthet og ekspressivitet for å bearbeide verden. Kommunikasjonsviljen er av dialogisk 

karakter, som forutsetter et samspill med publikum .

I kunstnerisk kommunikasjon arbeides det hardt for å fange publikum, gjøre dem interessert,  

og for å bevege dem. Den kunstneriske viljen er vellykket bare hvis den avspeiles i noen 

kunstneriske ambisjoner, som skal være synlige under hele framføringen. (ibid 2003:16)

Kunnen

Den kunstneriske kunnen er forskjellig fra kunstart til kunstart. Men uansett hvilket kunstform 

vi snakker om, er den nødvendig for å kunne uttrykke de kunstneriske intensjoner, og for å 

kunne kommunisere. Kunnen  defineres ofte som profesjonalitet, med konkrete 

håndtverkmessige krav til utøverne. I vårt tilfelle er kunnen at musikere kan spille sine 

instrumenter, og er velbevandret i den stilarten de opererer i. Kunnen er ikke konstant og 

uforanderlig, den påvirkes av omgivelse og samtid. (ibid 2003:17)
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Skullen

Villen og kunnen i kombinasjon er ikke nok for de performative kunstarters kvalitet. Relasjon 

til publikum, omgivelsene, samfunnet, hvor kunstverket skal framføres er også vesentlig i den 

sammenheng. Skullen må forholde seg til sitt publikums livssituasjon, så publikum ikke bare  

bekreftes, men tilføyes noe annet, en ny innsikt i noe.

Skullen handler om konsertens nødvendighet, og om hvordan den kommuniserer med sitt 

publikum og sin samtid. (ibid 2003:18)

Ønskekvistmodellen gir et par konkrete kriterier for vurdering av kunstnerisk kvalitet ut fra 

sine tre grunnelementer. Jeg har oppsummert dem og tolket dem inn i en skolekonsert 

sammenheng. De er følgende:

Villen:

- Hvordan er temavalget for produksjonen?

- Hvordan er repertoarvalget?

- Klarer den ferdige produksjonen å innfri ambisjonene ved produksjonen?

- Har utøverne formidlingslyst og spilleglede?

- Oppleves en felles vilje blant utøverne?

- Hvordan kommuniseres drømmen bak produksjonen?

Kunnen:

- Behersker musikerne sitt instrument på høyt nivå? 

- Fungerer den musikalske framføringen i forhold til sjangeren?

- Harmoniserer produksjonens ambisjoner og utøvernes kunstneriske evner?

- Hvordan er forholdet mellom den kunstneriske innsats og den tekniske 

avviklingen av konserten? 

- Er det godt samspill mellom utøverne?

- Er det noe magisk med konserten?

Skullen

• Er det engasjement i formidlingen?

• Påvirker produksjonen sitt publikums tanker og følelser?

•      Hvordan er publikums reaksjon?

• Har produksjonen relevans i en kunstnerisk og samfunnsmessig sammenheng?

•      Er det noe enestående i produksjonens satsing? 

Det er mange likhetspunkt mellom Ønskekvist -modellen sine vurderinger av kunstnerisk 

kvalitet, og RKs programråd sine kriterier for konsertvurdering. Jeg velger derfor å anvende 
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dem begge i min analyse av de ti produksjonene.

Nå skal vi se litt nærmere på hva som er programrådets retningslinjer for godkjennelse av 

skolekonserter. Jeg har supplert programrådets skriftlige retningslinjer med noen forklarende 

kommentarer. Dette på grunnlag av samtale med programrådets leder Tone Vandvik. Jeg har 

valgt ut de deler av retningslinjene som gjelder vurderingskriterier:

5.3.2 Programrådets formål og vurderingskriterier

Programrådet er en nasjonal vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke 

kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og produksjonsfaglig kvalitet for alle programmer som 

inngår i Rikskonsertenes skolekonsertordning. Programrådet skal også ha en rådgivende 

funksjon for RK med hensyn til andre forhold relatert til utvikling av skolekonsertvirksomheten.

Produkt

- Programmets kvalitet (innholdkvalitet)

- Utøverkvalitet (framføringkvalitet)

- Formidling-kvalitet

Angående produktet står ingen detaljer om hva man burde vektlegge, så jeg har prøvd å lage 

et slags skjema utfra andre uttalelser hos Rikskonsertene og basert på min mangeårig erfaring 

som turnemusiker.

Programmets kvalitet.

• Er programtema relevant for aldersgruppen? Har det noe å si til målgruppen? Er det 

gjenkjenningelement i programtema?

• Har programmet en kunnskapsformidlingsdel? Gir den ungdommene ny kunnskap om et 

eller annet?

• Hvordan er programmets oppbygging?  Er det laget med høydepunkter eller er det flat 

profil?

Utøverkvalitet.

• Har utøverne tilstrekkelig instrumental kunnskap for gjennomføring av programmet?

• Har de nok verbale ferdigheter til hjelp i formidlingen? 

• Har de kanskje med seg utøvere som har fortellerbakgrunn, eller er skuespillere?

• Klarer de å veve sammen instrumentale og verbale ferdigheter?

• Godt samspill mellom utøvere er veldig viktig!
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Formidlings-kvalitet  forutsetter at de to øvrige punktene (program- og utøverkvalitet) er  

tilstede.  

En bra formidling er:

• Toveiskommunikasjon mellom utøvere og mottagere. Dette er nødvendigvis ikke i form 

av elevaktivitet. Det kan være i form av stille oppmerksomhet, engasjert opprømthet, 

måpende nysgjerrighet.

• Direkte kunnskapsformidling i spontane former gjennom god musikk, uansett sjanger.

•  Å hjelpe barn til å utvikle den gode estetiske smaken gjennom god 

rollemodellpresentasjon og estetisk framvisning.

• Å inspirere i etterkant til å utforske eller videreutvikle egne musikalske aktiviteter.

• Å få tilhørere til å identifisere seg selv og gjennom dette bli trygg i opplevelsen.

• Å se helheten, og sørge for at kunnskapen treffer.

• Å skape naturlig engasjement.

• Å ha energi og å ha noe man brenner etter å få formidle.

Tilrettelegging

Produsentfaglige grep:

Dette er egentlig et redskap i formidlingen, eller rettere sagt et middel for å oppnå god 

formidling. For å gi tilskuerne mest mulig verdifull opplevelse må man klargjøre følgende: 

• Hva er det kunstneriske målet for forestillingen, hvorfor vil man spille forestillingen?

• Har vi nok kunnskap om hvordan vi kan oppnå forestillingens kunstneriske mål?

• Finnes det kritiske momenter som ikke fungerer og som trenger videre bearbeidelse?

• Hvilke råd og tilbakemeldinger bør vi gi til produsenten for å hjelpe denne videre?

Dramaturgi 

• Henger  forestillingen godt sammen? 

• Hvordan fungerer konserten som en helhet?

• Finnes det naturlige høydepunkter, organiske spenningskurver i konserten?

Scenografi  

Etter å ha sett en del produksjoner i de siste årene har jeg fått inntrykk av at scenografi er et 

noe forsømt område ved Rikskonsertenes ungdomskoleproduksjoner. Man trenger imidlertid 
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ikke avanserte virkemidler. 

Det kan gjøres et par enkle grep, som for eksempel:

•  Planlegging av utøvernes bevegelsesmønstre.

•  Lage en enkelt fargebakgrunn som kulisse.

•  Bruke noen enkle, fargebevisste rekvisitter til konsertene.

•  Gi utøvere en bevisst holdning til sin påkledning.

•  Lage litt magi!

•  Legge ti rette for at publikum ser og hører det som foregår på scenen.

Produksjon-spesifikke faktorer (arena, annet)

• Her finnes stort sett gymsaler, som varierer fra det mest puritanske og primitive til 

nesten estetiske nytelser hva angår sal som arena.

• Man burde vurdere spillearena utfra konsertens karakter og lydnivå og eventuelt andre 

spesielle behov. 

Forhold til målgruppa

Det er en stor fordel for skapelses-prosessen hvis utøvere og produsent er klar over 

målgruppen, i dette tilfellet skolebarnas alder, og har visse personlige erfaringer fra hvordan 

denne målgruppen er som publikum. Hva kan fange dem, og hva slags virkemiddel kan 

fungere i den aktuelle forestillingen?

Informasjonsmateriell

• Er informasjonsmateriellet  tilstrekkelig, velorganisert, og ellers i samsvar med 

utøvernes behov for å kunne skape en verdifull forestilling?

• Svarer konsertene til de forventninger informasjonsmaterialet har skapt?

Forarbeid/etterarbeid  

• Er  materialet  til hjelp for  lærerne i konsertforberedelsen?

• Det er vanskelig fra sentralt hold, det vil si fra Rikskonsertene eller fra fylkene, å følge 

opp etterarbeid i skolene. 

• Hvilke  rutiner finnes for  etterarbeid og til videre egenaktivitet i skolene? 

(Basert på Rks hjemmeside om programrådet 2008,  og intervju med programrådets   

leder Tone Vandvik, 2011.juni)
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5.4  Min egen  analyse av konsertene

Jeg vil nå utføre en analyse av de ti konsertproduksjoner som gikk i Romsdal og Nordmøre i de 

tre siste år. Analyse av konsertproduksjoner er bare et bitema i min oppgave. Derfor har jeg 

anvendt en forenklet analysemodell basert på Ønskekvist-modellen og retningslinjer for RKs 

programråd. Jeg foretar denne analysen for å gi noen svar på tre av mine problemstillinger 

angående konserter, ut fra objektive vurderingskriterier.

I mitt tredje kapittel har jeg laget en statistisk oversikt over konsertene, basert på 

spørreskjema utfylt av ungdomskoleelever. Ved å tolke resultatene av denne 

spørreundersøkelsen kan man danne seg et bilde av i hvilken grad produksjonene hadde 

suksess blant ungdommene.

I mine vurderinger av konsertproduksjonene baserer jeg meg på mere objektive kunstneriske 

kriterier. Jeg viser i så måte til Programrådets retningslinjer og Ønskekvistmodellen. 

Vurderingskriteriene i min analysemodell er følgende:

1. Er temavalget passende for aldersgruppen, og har det interesse for    

ungdomskoleelever?

2. Er repertoaret interessant, og behersker musikerne sjangeren?

3. Har konserten en bevisst oppbygging med høydepunkter?  

4. Gir konserten ungdommene ny kunnskap?

5. Har utøverne formidlingslyst og spilleglede?

6. Er utøverne flinke på  sitt instrument? 

7. Fungerer samspillet mellom utøverne?

8. Kommuniserer de med publikum?

9. Hvordan er scenografi og påkledning? Er det bevist valg på dette punkt?

10. Er det helhet og utvikling i løpet av konserten?

11. Er det «magi» i konserten?

12.           Er det servert tilstrekkelig konsertinformasjon i programheftet?
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FREVO

1. Temavalget passer bra til aldersgruppen, gitar er et populær instrument, som 

mange har prøvd seg på. Så konserten har slik sett mange 

identifikasjonspunkter for elevene.

2.  De har valgt et allsidig repertoar, som spenner over flere sjangere, og som de 

behersker.

3.  Ja, vi kan si det. Det absolutte høydepunktet var gitar-hero spillet med 4 elever 

på scenen. Det var et smart påfunn, det gir musikkopplevelse skapt av 

publikum, og inspirerer trolig til egenaktivitet framover.

4.      De lærer litt om gitarhistoria, om div faguttrykk.

5.      Utøvere er litt fargeløse i de verbale delene, men de viser absolutt 

spilleglede.

6.      De er flinke hver på sitt instrument.

7.      De er også veldig  samspilte.

8.      De kommuniserer med publikum gjennom spilleglede. Til og med de verbale 

delene fungerer.

9.      Scenografi og påkledning er et forsømt område her også, som i dessverre de 

fleste sammenhenger.

10.      Det er helhet i konserten. Den er både en kommunikativ, 

kunnskaptilføyende og opplevelsesgivende konsert.

11.      Jeg synes at det glimter til med magi i gode samspills øyeblikk, hvorpublikum er 

også med, og skaper toveiskommunikasjon med publikums reaksjoner. Det er 

både kunnskapsformidlende og opplevelsekonsert

12.      Bra informasjonsmateriell, som dokumenterer nytte av «Bruk konserten» heftet

i før og etterarbeid.

MALIKA

1.  Passer til  alderstrinnet, fordi den berører et veldig vesentlig tema, identitet, 

som innebærer annerledeshet, kulturtradisjoner, toleranse osv.

2. Musikken er spesiallaget, spennende krysning mellom forskjellige sjangre.

3. Konserten er av meditativ karakter, ingen klare høydepunkter. I tilfelle må det 

være danseinnslagene.

4. Konserten formidler indirekte kunnskap om fremmed land og kultur. Karakteren 

er mer en opplevelse enn kunnskapsformidling.

5. Musikere er litt usynlige i mørke, men danseren uttrykker glede og lyst.
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6. Alle behersker utmerket sitt instrument .

7. Samspillet er perfekt.

8. Forestillingen kommuniserer med publikum uten ord, på et innadvent vis.

9. Scenografi og påkledning er, for en gang skyld i skolekonsert sammenheng, 

gjennomført.

10. Konserten har en helhet og progresjon.

11. Det er en absolutt magisk konsertopplevelse. Det hører med blant

         opplevelsekonsert kategori.

12. Informasjonsmateriell er tilstrekkelig.

HADDY SYNG UT

1. Temavalget passet, fordi det handlet om å tørre å være selv.

2. Musikken er selvkomponert, ikke enormt spennende, men på grunn av de 

rytmiske elementene fengende.

3. Konsertens høydepunkter erde to elevaktivitetene, og spesielt den mot 

slutten.

4. Konserten ga ikke direkte kunnskap, men vi har lært noe av hennes erfaringer 

som hun delte med oss.

5. Haddy hadde masse energi og spillelyst .

6. Alle behersket sitt instrument, de var ikke noe raser spillere, men solide 

nok.

7. Samspillet var bra mellom musikere.

8. De kommuniserte med sitt publikum gjennom de verbale tekstene og gjennom 

elevaktivitetene. Jeg synes ikke at kommunikasjon gjennom musikken fungerte  

så bra.

9. Scenografi og påkledning var ikke gjennomtenkt, det var den vanlige 

uinteressante type RK- konsert visuelt sett.

10. Konserten hadde en helhet på grunn av den røde tråden om å tørre.

11. Jeg synes ikke at konserten hadde magi, for meg var den litt kjedelig.

12. Konsertinformasjon angående før og etterarbeid kommer med masse   flotte 

forslag, litt lite informasjon om musikken de har brukt.

FJORD OG FJELL

1. Tema er her å lytte og å utforske følelser, og om kommunikasjon mellom  

utøvere  i  rom  og  med  publikum.  Uten  et  eneste  ord.  Fungerte  til  

alderstrinnet.
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2. Repertoaret var selvlaget, spennende musikk, med elementer av både    

folkemusikk, jazz og samtidsmusikk.  Med variert stemningsinnhold.

3. Konserten hadde et absolutt høydepunkt. Låten med a cappella start og 

trommeslagerens danseinnslag .

4. Det var ikke direkte kunnskap, var mere en opplevelseskonsert, men vi  

har lært om lytting og utforskning av stemninger.

5. Det var spilleglede hos musikere.

6. Hver av dem behersker på høyt nivå sitt instrument.

7. Samspillet fungerte meget bra mellom dem.

8. De kommuniserte bra gjennom musikk og bevegelse med sitt publikum.

9. Artig scenografi med spillerom på midten, bra med lyssetting og   

enhetlig fargebruk i påkledning. Forfriskende avveksling fra et vanlig 

konsertoppsett.

10. Det var en variert fin helhet i programmet.       

11. Jeg synes at de gjennom musikken og scenografien har klart å skape magi.

           Dette var først og fremst en opplevelseskonsert.

12. Bra info, inkludert før og etterarbeid. 

I TANGO

1.      Det er en fremmed musikksjanger for ungdommer, men temavalget kan 

     allikevel være interessant på grunn av at det er litt unikt.

2.     Repertoaret er diverse tangoer, og alle behersker sjangeren.

3.     Konserten har utvikling, god dynamikk og variasjon, ikke direkte       

    høydepunkter.

4.     Vi har lært om tango, og ikke minst om hvordan man skal spille autentisk    

    tangomusikk.

5.     Deres spill var energisk og gledesfylt.

6.     De var alle veldig flinke på sitt instrument.

7.     Bra samspill.

8.     De kommuniserte med publikum gjennom forskjellige medier, først og fremst 

    gjennom musikk, verbale kommentarer, og gjennom bilder.

9.     Scenografi var satt med lerretet bak musikere. Påkledning var gjennomtenkt 

    med fargebruk i svart og rødt.

10.    Det var en helhetlig tangohistorisk gjennomgang.

11.    Det var magi her og der, men dette var like mye kunnskapformidlende som 

    opplevelse konsert, så magien datt bort innimellom. Med dette vil jeg ikke si 

    at informative konserter utelukker magi !
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12.   Programheftet er veiledende på alle måter, gir tips ti etterarbeid.

TRE GITARER

1. Temavalget er relevant for ungdommer, gitarer er et populær tema.

2. Repertoaret var variert og interessant, fra pop/rock til folkemusikk, jazz og 

klassisk.

3. Konserten hadde flere høydepunkter, var god dynamikk under hele veien.

4. Vi har lært masse om forskjellige gitarer, og om spilleteknikker og tekniske 

hjelpemidler.

5. Det var spilleglede og humor i konsertframføring.

6. De var alle flinke på sitt instrument og behersket godt alle sjanger.

7. Samspillet fungerte bra mellom de tre musikere.

8. De kommuniserte godt med publikum både gjennom musikken og gjennom 

verbale kommentarer.

9. Scenografi og påkledning var et forsømt kapittel her også.

10. Konserten hadde en helhet, gjennom temavalget gitar, som gjennomgående 

instrument.

11. Ja, det var mange magiske øyeblikk på grunn av utmerket musikalsk 

framføring og på grunn av fine arrangementer. Dette var både 

kunnskapformidlende og opplevelseskonsert. 

12. Programheftet fortalte det vesentligste vi trengte å vite.

MOZART SI VERD 

1. Temavalget er bra, fordi det skapte en glede av gjenkjennelse. Alle har hørt 

et eller annet om Mozart.

2. Mozarts musikk er tidløs, allmenngjeldende, og iørefallende.

3. Konserten er variert og hadde høydepunkter.

4. Vi lærte masse både om Mozart, og om den tiden han levde i.

5. Kvartetten hadde masse energi og spilleglede.

6. Alle var  flinke, og teknisk overlegne på sitt instrument.

7. Samspillet fungerte bra, enda dette var konsentrasjonskrevende vanskelig 

musikk.

8. De kommuniserte godt med publikum gjennom musikken. Kvartettens  

verbale kommentarer var ikke alle like overbevisende i innhold eller i f

ramførelse.
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9. Oppsettingen ga ikke mye rom for scenografi, men en Mozart relatert 

bakgrunn kunne ha gjort seg. Påkledningen var gjennomført enhetlig.

10. Det var helhet og framdrift i konserten.

11. Det var innslag av magi, på grunn av Mozart sin geniale musikk, som hver 

gang gir en aha opplevelse. Konserten var både kunnskapformidlende og ga 

samtidig opplevelse.

12. Programheftet var informativt, men skulle gjerne ha vist 

kvartettmedlemmenes navn.

FRA DELTA TIL POP

1. Temavalget var blues i forskjellige former, og blues er den sjangeren som 

appellerer til alle aldersgrupper, en slags evergreen sjanger.

2. Repertoaret var variert og viser forskjellige blues typer.

3. Konserten hadde ikke direkte høydepunkter, men var variert og dynamisk  

spilt.

4. Vi har lært om blues og spillemåter.

5. De hadde absolutt spilleglede.

6. Var veldig flinke på sine instrumenter, og behersket sjangeren.

7. Utmerket, energisk samspill.

8. De kommuniserte godt, både verbalt og musikalsk, med sitt publikum.

9. Scenografi og påkledning lot ikke til  å være bevisst valgt.

10. Det var en fin helhet, med progresjon i konserten.

11. De er flotte formidlere, men jeg fant ikke magi i konserten, kanskje ikke 

riktig sjanger for magi ? Her var det snakk om blanding av 

kunnskapformidlende og opplevelseskonsert.

12. Programheftet var  helt fint, med masse forslag til før og etterarbeid. 

DOBBEL FOCUS

1. Tema er rytmisk afrikansk poesi med kombinasjon av musikk. 

2. Repertoar er afrikansk musikk og poesi.

3. Konserten har litt flat struktur, kanskje den eneste høydepunkt er 

elevaktiviteten med synging og klapping.

4. Vi lærer litt om afrikansk musikk, poesi og kultur.

5. De har spilleglede, spesielt trommespillerne.

6. De behersker sitt instrument og sjanger.

7. Samspillet er bra.
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8. De kommuniserer med publikum gjennom musikk og rytme, de verbale 

kommentarene er så som så.

9. Scenografi er vanlig, påkledning er fargerike etniske klær.

10. Det er en poetisk helhet i programmet.

11. Det er en slags monoton magi i konserten. Dette er først og fremst 

opplevelsekonsert.

12. Jeg kunne ha tenkt å lese alle sang- og dikttekster i programheftet, for å 

få mere ut av programmet.

EPLEMØYA

1. Temavalget er folkemusikk. Dette tørr være aktuelt, fordi elevene bør 

kjenne sin kulturarv.

2.    Stykkene er spennende, selv-arrangerte i sjangerkryssende stil. De er 

veldig interessante, og gir  uventede spennende klangbilder.

3.    Konserten har ikke direkte høydepunkter, men framføringen er 

dynamisk.

4.    Vi lærer ingenting direkte, men indirekte om folkemusikk og om 

arrangering.

5.    De har spilleglede og energi, alle tre.

6.    De synger bra, og behersker sin sjanger.

7.    Samspillet er utmerket mellom dem, de lyder homogent.

8.    De kommuniserer med sitt publikum, best gjennom musikken, de 

verbale kommentarene er en smule ensidige.

9.    Scenografi er litt spennende, mest på grunn av klangens, ikke så mye 

gjennom det visuelle. Påkledningen er ikke gjennomført.

10.    Det er en fin helhet.

11.    Det er en musikalsk klangmessig magi i konserten. Dette er ikke 

kunnskapformidling, men opplevelsekonsert.

12.    Programhefte er bra på alle måter. Med gode forslag til etterarbeid. 

Kunne ha vært fint å ha sangtekster her også !

De spørsmålene jeg har formulert kan i forhold til min tredelte problemstilling sorteres på 

følgende måte:  

1. Sjanger dominans : spørsmål 1-2

2. Formidling : spørsmål 3- 5-6-7-8-9-10-11

3. Kunnskap : spørsmål 4-12

72



Mitt første spørsmål var : Hvilken sjanger dominerer blant RK-produksjonenne?

Etter mitt syn er det konserter med sjangerblanding som det er mest av. Da tenker jeg på 

blanding av folkemusikk, jazz, pop/rock, eller etnisk musikk enten i en slags crossover med 

andre nyere musikkformer, eller kombinert med elektronisk musikk. 

Mitt andre spørsmål var: Hvilken form for formidling fungerer best?

Her kom jeg frem til et overraskende resultat. Jeg trodde på forhånd at konsertene med 

direkte kunnskapsformidling skulle fungere best i formidlingssammenheng, men utfra min  

analyse må jeg  erkjenne at det forholder seg helt motsatt. I min analyse av konsertene kunne 

jeg konkludere med at opplevelseskonsertene har formidlet konsertbudskapet best. Dette fordi 

de var konsentrert om det musikalske. Musikerne har dessuten spilt egne verker, som ga dem 

et frigjørende eierforhold til konserten.  Der var det også mest magi til stede.

Min andre konklusjon i formidlingssammenheng  er at de verbale ferdighetene er begrenset 

hos de fleste gruppene.  Stive og tilfeldige tekster gagner ikke konsertopplevelsen. Musikere 

må gjøre, hva de er best til, å spille, eller få med seg skuespillere, hvis de vil formidle tekst på  

en verdig måte.

Elevaktivitet er ikke forutsetning  for bra formidling. Men det hjelper hvis man kan engasjere  

elevene i konserten på en eller annen måte. På dette feltet kunne man prøve å gå nye veier, 

ved å utforme konserten på en måte som kan involvere elevene som aktive deltagere i 

konserten. På dette området er Frevo et godt eksempel med gitar-hero innslaget.

Det tredje spørsmål gikk ut på : Får ungdommene ny kunnskap gjennom konsertene?

Fra 10 konserter hadde 6 direkte kunnskapsformidling. På en måte er kunnskapsformidling 

også en form for formidling. Man skaper kontakt ved å dele sin kunnskap med andre.

Programheftene inneholder i stor grad den informasjonen man trenger, og oppfordrer til videre 

bearbeidelse av konserter. På den måten kan man erverve ny kunnskap.

Kommunikasjon er et komplisert veldig sammensatt felt. Det innebærer stort ansvar både fra 

produsentenes og utøvernes side å lage konserter for ungdomskoleelever. Det krever fortsatt 

mere forskning og tettere samarbeid med skolene for å få tilfredstillende resultater for alle 

parter. Det endelige målet er å få elever på konsertene også når skolekonsertene en gang blir 

frivillige! 
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Kapittel 6 Konklusjon og veien videre.

Jeg har turnert for RK i de siste 20 årene, og har fulgt RKs utvikling gjennom denne tiden, 

både innenfra og utenfra. Jeg har lært mye både om RK og deres ungdomsrelaterte arbeid 

gjennom denne oppgaven, og det er jeg meget takknemlig for. Jeg har fått virkelig respekt for 

Rikskonsertene som etter min mening har klart å fornye seg både i tankemåte og i 

arbeidsmetode, og i å skape velfungerende forhold til sine samarbeidspartnere.

6.1 Presenterer RK allsidig repertoar på sine ungdomskolekonserter?

En av mine mest sentrale problemstillinger var om RK sender en allsidig konsertrepertoar ut til 

ungdomskolene.

Utfra mine egne konsertanalyser er svaret nei. Fra de ti konsertene var det bare en som 

handlet om klassisk musikk (Mozart si verd), i vid forstand var det fire som hadde folkemusikk  

som tema eller elementer av det (Eplemøya, Fjord og fjell, Tango og Dobbel focus). De øvrige 

seks var en blanding av alt mulig fra techno til pop, blues, country og så videre.

Når jeg har spurt ungdomskoleelever om dette, var det 60% som svarte positivt. Samtidig, når 

jeg har spurt om de skulle gå frivillig på RK-konserter, var det bare 25% som svarte ja på det. 

Så hvis over halvparten av ungdommene mener det er bra sjangermessig variasjon på 

konsertene hva er det da de er misfornøyd med, siden bare 25% ville ha gått frivillig på 

konsertene? 

 

I utgangspunktet hadde jeg enda 4 konserter som elevene i forskjellige skoler har sett. Men 

denne andre programpakken - hvor det ved siden av Tango og Eplemøya var 4 andre konserter 

- var sett av et så spesielt utvalg og lavt antall elever, at de ikke kan være representative for 

ungdomskoleelever som sosiokulturell gruppe. Jeg måtte derfor utelate de andre 4 

programmene fra min konklusjon.

Kan dette ha noe sammenheng med ungdommenes kulturell kapital, eller mangelen av sådan? 

Kulturell kapital er et mangfoldig begrep, hvor dannelsesaspektet står sentralt. (jamfør min 

kapittel 2, hvor jeg drøfter 3 ulike dannelsessyn, representert ved 3 dannelsesfilosofer.)  

Som jeg har vist i tidligere kapitler er vår kulturelle kapital avhengig av vår habitus, som er  

bestemt av vår familiebakgrunn og sosiale tilhørighet. Men dette er bare utgangspunkt for  

ervervelsen av en kulturell kapital. Dessuten trenger man masse tidkrevende jobbing for å 

oppnå kunnskap og utvikle evner som også er komponenter i den kulturelle kapital. Det er 
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diskusjoner om hvorvidt Bourdieus syn på klassedeling er gangbart i Norge, som har en 

samfunnsinndeling, politisk styresystem og kulturell bakgrunn som er veldig forskjellig fra  

Frankrikes. Men såkalte finkulturelle klasseskiller var også gjeldende i Norge.  Siden starten av 

det 20 århundre var kammerkonserter og orkesterkonserter finansiert av private midler og 

forbeholdt foreningsmedlemmer som hadde nok finansiell kapital til å kunne ha råd til det.  

(Gripsrud 2002:96) Selv nå idag, lenge etter utbygging av kulturskolesystemet, 

Rikskonsertene og det frivillige musikkliv, eksisterer visse forsteinede kodesystem, som sier at 

kunstinstitusjoner er til for de øvre sosiale sjikt.  Selv om det i Norge er mulig for alle å tilegne 

seg kulturell kapital er dette aldeles ikke tilfelle når det gjelder klassisk musikk. Hvordan kan 

ungdomskoleelever ha en kulturell  startkapital, når heller ikke deres foreldre besitter det? På 

mitt bosted, Molde har vi en meget oppegående kulturskole, som bare har en liten 

prosentandel av byens befolkning som elever. Og man kan ikke skylde på at kulturskolene er 

den klassisk musikkens høyborg, tvert imot. 

Hvis elevenes kulturkapital ikke kommer hjemmefra, kunne skolen har vært en bygger av 

denne. Og da kommer jeg tilbake til problemet med lærerutdanningen, hvor musikk nå i  

mange år har vært valgfag. Hvordan kan vi vente at skolen kan tilføye musikkulturell kapital til 

sine elever når lærere som underviser i faget ikke har det selv? I tillegg har ikke niende 

klassinger musikk som fag i læreplanen. Vi har et ungarsk ordtak: fisken lukter fra hodet.  

Dette er sannhetsord også i dette tilfellet. I politiske miljø har musikk lav prioritering, og dette  

skaper ringvirkninger i alle undervisningsrelaterte felt. Det kunne ha vært interessant å lage en 

spørreundersøkelse om hvor mange i regjering og storting som behersker et instrument på 

hørbart nivå. Mon tro om det er en høyere prosentandel i kulturdepartementet? Platon har levd 

for et par tusen år siden, men det virker som om disse to tusen år ikke har vært nok til å lære 

oss å ta estetikkens betydning og nødvendighet til følge.

Hvis det ikke engang er sådd en spire til musikkulturell kapital hvordan kan vi i så fall forvente 

et ideelt møte mellom elevene og Rikskonsertenes dannelsesbetingede konserttilbud.    

6.2 Hva slags repertoar dominerer ungdomskolekonserter i mitt fylke?

 
På spørsmålet om hva slags repertoar som dominerer ungdomskolekonserter i mitt fylke kan 

jeg si at blandingsprodukter dominerer, ofte med vekt på world-musikk. World musikk eller 

crossover er en ganske brei kategori hvor det er plass til transformert folkemusikk, afrikansk 

etnomusikk, lettgjort klassisk musikk og masse andre kategorier. Det er sjelden at 

produksjonene har en så klar sjangeravgrensing som i tilfellet «Tango» eller «Mozarts verd». 

Det virker på meg som om Rikskonsertene satser på å kjøre safe ved å servere en 

kombinasjonskonsert som kan treffe en hver på enkelte punkt. Årsaken kan også være at de 
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mange utenlandske aktører i Rks produksjoner tar utgangspunkt i sin egen musikkbakgrunn og 

musikkarv, og tilpasser denne til vestlige kulturuttrykk.

6.3 Hvilken formidling fungerer best på konsertene?

Det er vanskelig å gi noe entydig svar på spørsmålet om hvilken formidlingsform som fungerer 

best. Som det er påpekt i ønskekvistmodellen er det ikke alltid sammenfall mellom kunstnerisk 

kvalitet og publikumsuksess. Forutsetningen for kunstnerisk kvalitet ligger delvis i  

kommunikasjon. Og en god skolekonsert skulle være et samspill mellom opplevelse og læring, 

slik jeg skrev i kapittel 5.  Samtidig er opplevelse og læring nødvendige komponenter i et godt  

kommunikasjonsforhold. 

Når det gjelder kommunikasjon har jeg delt den opp i de to komponenter i mitt spørreskjema. 

Den ene  komponenten var kunnskapsformidlingsaspektet, som ble formulert slik: Har du lært 

noe av konserten? Den andre komponenten var opplevelsesaspektet, formulert på følgende 

måte: Klarte utøverne å kommunisere med sitt publikum? 

Utfra mine undersøkelser kan jeg konkludere med at vedrørende kommunikasjon var det 

konserten med Haddy og Tangoprogrammet som skåret høyest blant ungdommene. For begge 

konserter var det  78%  som mente at de klarte å kommunisere med publikum på en middels 

bra eller bra måte.  Etter dem kom Frevo med sine  69%.  Vedrørende kommunikasjon var 

Malika  «taperen». Men  Malika er en meget spesiell, utfordrende konsert uten tekst. Når det 

gjelder det andre aspektet, kunnskapsformidlingen, skåret Tango høyest med 39% fulgt av 

Haddy og Frevo, hver med  34%. Også i dette henseende var Malika taperen.

Haddy har truffet et ømt og interessevekkende punkt hos ungdommene, identitet, gjennom å 

snakke om å tørre. Hun trakk inn sin innvandrerbakgrunn som i seg selv er en sterk 

gjenkjennelsesfaktor.  Nesten alle ungdomskoleklasser, uansett sted i Norge, har elever med 

innvandrerbakgrunn, så situasjonen er velkjent for de fleste. Den verbale delen av konserten 

var like viktig som den musikalske. I min egen vurdering av konserten var jeg ikke så imponert 

over det musikalske stoffet, men formidlingsbiten fungerte bra, både på grunn av hennes 

utstråling i opplevelsesbiten, og på grunn av hennes kunnskapformidling om identitet.

Tango var en konsert med bra kunnskapsformidling gjennom tangohistoriens diverse stasjoner. 

Opplevelsesbiten var forsterket med en multimediapreget  danseseksjon, alt i en fin estetisk 

ramme, med utmerkede musikkprestasjoner.

Frevo hadde både bra kunnskapsformidling gjennom diverse gitarhelter og varierte stilarter. 
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Samtidig skåret opplevelsesbiten høyt med gitarhero-spillet som var en utmerket ide.

 For meg var det mest unike og magiske tross alt Malika. Dette er den konserten jeg skal 

huske lengst! 

Hva er grunnen til at denne konserten ikke klarte å vekke den gjenklangen den skulle ha 

fortjent blant ungdommene? Den har også «snakket» om identitet på en ikke verbal, mer 

fordekt måte. Den hadde utmerket selvkomponert musikk i ungdomvennlig techno stil, masse 

assosiasjonvekkende bilder, imponerende forførerisk magedans. Og likevel har den ikke falt i 

smak. Kan det ha noe å gjøre med at ungdommene er vant med mere direkte, ukompliserte 

uttrykksmåter, og at det dvelende meditative er for fjernt fra deres rastløse væremåte? Det 

skulle ha vært interessant å undersøke årsaken nærmere, men dette kan bli emne for en 

annen masteroppgave.

Oppsummering av min problemstilling om kunnskap er at undersøkelsen viser at de fleste 

elever, to tredjedel og oppover, mener at de ikke har lært noe gjennom konsertene. Dette er et 

ganske slående resultat. Hvis jeg prøver å tolke dette vil jeg si at det henger sammen med 

skolenes syn på  kunnskapsformidling, og musikkfagets feiltolkning i  

undervisningssammenheng. Elever tenker kunnskap i form av formalkunnskap. Deres 

referanse er matematikk- og språktimer som skaper forventning om regler eller tørr 

musikkhistorie. De tenker ikke på estetiske opplevelser i form av overført 

kunnskapservervelse. Og ikke i form av fri abstrakt assosiasjon, ei heller i form av meditativ 

tankespinning.

Her må jeg vende tilbake til det jeg skrev før, at musikk er et helt unikt fag som burde 

behandles som sådan. Den vanlige kunnskapformidlende undervisning kan ikke gi forventet 

resultat i en slik sammenheng. I musikkfaget burde vi kombinere en fordekt 

kunnskapsformidling med å slippe løs de fleste barns iboende kreative naturtalent. Med det 

mener jeg at hvis man har en utenlandsreise i kikkerten som utgangspunkt for å praktisere 

språkkunnskaper, da har man større iver etter å erverve den aktuelle kunnskap. Hvis man har 

et kreativt praktisk mål for øyet, er man mer villig til å erverve de redskaper som er 

nødvendige for å nå målet.   

6.4 Kan en konsert med hovedsakelig klassisk musikk fungere i  

ungdomskolene?

Neste problemstilling var en av mine viktigste spørsmål. Kan en konsert med i hovedsak 

klassisk musikk fungere i skolekonsert sammenheng?  52% svarte negativt, mens 31% svarte 
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positivt og 17% prosent var usikre. Hvis jeg tar i betraktning at ungdommenes møte med 

klassisk musikk er meget sporadisk, er dette et oppmuntrende resultat. Hvis man ikke lever i  

en familiesituasjon hvor man regelmessig møter klassisk musikk, da er sjansene til å bli  

fortrolig med denne musikkformen minimale. 

Vi lever dessverre ikke bare i luftforurenset, men også i lydforurenset omgivelser. Man kan 

knapt oppsøke et sted hvor man ikke blir belemret med en eller annen form for 

bakgrunnsmusikk. Man blir foruroliget av stillhet, og ungdommene blir usikre og nesten redde 

av lavmælte  musikkuttrykk, samtidig som de har en sjelden uttalt lengsel etter det  

harmoniske og vakre. (Det var påfallende mange , som skrev om dette i spørreundersøkelsen!) 

Nesten en tredjedel av de spurte kunne tenke seg en ren klassisk konsert. Jeg har fått en del 

svar hvor de kommenterte deres positive valg ut fra en eller annen minneverdig opplevelse 

med klassisk musikk. Noen negative svar var begrunnet med at de ikke trodde at de skulle 

skjønne seg på en slik musikkform. Dette tyder på at flere har det vanlige synet på klassisk 

musikk som elitær finkultur, nemlig at den krever stor forhåndskunnskap. Da kan man igjen 

spørre hva som er grunnen til at mange 16-åriger har dette synet på «finkultur» i 2011? 

6.5 Gjelder likevel Bordieu også her til lands?

Utfra de foreliggende svar jeg har fått på spørsmålet om sammenhengen mellom foreldres 

utdannelse og elevenes musikkvalg, gjelder Bourdieu tese ikke i Norge! Men som sagt er 

allmengyldigheten i disse svarene usikre. Dette skyldes i stor grad den snevre geografiske 

avgrensningen. Når det gjelder finkultur har storbyer kanskje større konsentrasjon av 

klassiskmusikk-elskere en småbyer ute i distriktet. Dette kunne trolig ha påvirket andelen av 

elever som er interessert i klassiske konserter, og kunne ha gitt korrelasjon i forhold til 

foreldres utdannelse. Det er en relativ stor prosent, 17%, som er nølende. Man kan anta at 

man ved hjelp av en interessant klassisk konsert hvor man blander de kjente iørefallende 

musikkstykker med mindre kjente og eksperimentelle stykker kunne ha vunnet de nølende. Og 

hvis skolenes musikkundervisning oppnår både et kvalitativt og kvantitativt løft i framtiden, da  

kan også NEI-siden minke ved at elevene erverver både en formal og funksjonell 

musikkunnskap som gir økt forståelse uansett sjanger.

6.6 Har skolens forarbeid og kulturtilbud sammenheng med 

konsertopplevelsen?

Siste punkt i min problemstilling kan spinnes videre fra min forrige setning. Har skolens  
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forarbeid og kulturtilbud sammenheng med konsertopplevelsen? Utfra undersøkelsen kan jeg 

ikke se noen statistisk korrelasjon mellom disse komponenter. Men i de tre-fire klassene hvor 

jeg foretok min undersøkelse var det ikke nevneverdig forberedelse til konsertene (over 70% 

hadde ikke fått noen informasjon om noen av konsertene).

I min egen praksis som turnemusiker for Rikskonsertene erfarte jeg at forarbeid og etterarbeid 

varierte veldig fra skole til skole. Grad av forberedelse var veldig personavhengig. I de tilfeller 

hvor musikklæreren var et engasjert fagmenneske, traff man på strålende godt forberedt 

ungdommer, noe som selvfølgelig lettet vårt arbeid. 

Man kan  spørre om forberedelse er en forutsetning for en god konsertopplevelse. Jeg kan ikke 

si entydig ja til dette. Jeg tror det er veldig avhengig av konsertens vesen. Noen konserter kan 

gi en enestående konsertopplevelse uten noen form for forhåndskunnskap, mens visse andre 

forutsetter forberedelse for å kunne gi et tilfredsstillende utbytte. Når det gjelder etterarbeid er 

det vesentlig at skolene bygger videre på konsertopplevelsene og bruker dette som 

inspirasjonskilde til individuelt egenarbeid eller videre refleksjoner i fellesskap. 

Ungdomskolealderen er en vanskelig alder, hvor man strever med å finne sin identitet på 

mange plan. Samtidig med at man er i en frigjøringsfase hvor man har behov for både  å 

markere sine egne grenser, sine egne valg, og samtidig prøve å dekke over sin usikkerhet med 

ekstrem oppførsel. Hvor kameratenes gode eller dårlige påvirkning er viktigere en foreldres 

gode råd. Hvor musikken er en viktig identitetsmarkør som hjelper ungdommene i deres 

emosjonelle svingninger, ved å avlede stress, ved å skape spesielle selvbilder, og ved å skape 

et inntrykk av å virke kul slik at de kan imponere hverandre.

For å sitere Ruud er «musikk et middel til å produsere virkeligheter, sosiale rom, tilhørighet, 

grense mellom oss og de andre, med andre ord identitet.» (Ruud 1997: 3) I vår 

identitetsdannelse er minnearbeid en viktig faktor. Minnearbeid tar utgangspunkt i våre 

subjektive opplevelser, som ofte er bundet til følelser, på samme måte som musikk. Derfor er 

musikk et vesentlig element i vårt konstruerte selvbilde som består av personlige og sosiale 

erfaringer, og som gjør oss i stand til å forholde oss til våre omgivelser og i videre betydning, 

til samfunnet. 

Derfor er det viktig at musikk blir en naturlig del av ungdommenes hverdag, ikke bare på 

fritidsbasis men også gjennom kyndig profesjonell veiledning i undervisningen, slik at skolenes  

kontinuerlige dannelsesprosess og Rikskonsertenes diskontinuerlige opplevelsestilbud inngår et 

helhetlig og harmonisk samvirke mot det mål å bedre elevenes musikk- og selvforståelse. 

Dette for at Rikskonsertenes konserttilbud i framtiden skal framstå som en frivillig valgt  
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kulturopplevelse.   

 

   

6.7 Veien videre: Mitt forslag til ungdomskoleproduksjon.

Tidligere i dette kapittelet har jeg kommet til den konklusjon at det er viktig å gi elevene 

eierfølelse ovenfor konsertproduksjonene gjennom aktiv deltagelse. Jeg vil ut fra dette 

presentere en konsertproduksjon, som nettopp tar sikte på slik aktivisering.

Jeg vil lage en konsert, hvor ungdommene deltar både i skapelsesprosessen og i framførelsen.

I skapelseprosessen kan de involveres på følgende måte.

Vi gir dem 3 temavalg, som kunne være eksempelvis 

1. kjærlighet

2. identitet

3. frykt 

Jeg håper at disse tre tema er av en slik karakter at de opptar mesteparten av ungdomskolens 

elever.

Hver skole kan velge et av disse tema som utgangspunkt for det videre arbeidet.

De kan utfra dette velge mellom enten å skape en tekst til et gitt musikkstykke, eller lage 

musikk til en gitt tekst. Eller de kan stå for begge deler, skrive både teksten og musikken. I  

tillegg  kan vi tilby et rytmisk, godt egnet klassisk musikkstykke som utgangspunkt for å  

koreografere et dansenummer.

Jenter i ungdomskolealder er veldig opptatt av dans og øvedanser i friminuttene. Det kunne ha 

vært morsomt å utfordre dem med et annerledes musikkstykke enn det de er vant til.   

Vi kan besøke skolene på forhånd for å klargjøre oppgaven ved å vise dem et eksempel på 

hvordan de skal gå til verks. Vi setter også en tidsfrist for innlevering av «produktene».

De skapte innslagene skal sendes oss pr. mail, slik at vi kan sy sammen programmet før vi  

drar på konsertturne. Alle skoler må ha minst tre forslag til innslag.

Vår del av programmet kan være div populære klassiske stykker som har relasjon til skolenes 

temavalg, og som ungdommene har noen erindring eller kjennskap til. Vi må med andre ord 

være forberedt på å ha 3 forskjellige konsertalternativer.
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Vi må også regne med å måtte være behjelpelig med framførelsen av ungdomstykkene, være 

del av «bandet», hvis dette er nødvendig. Vi kan bruke visualisering, for eks vise notebildet  

som spilles på skjerm, eller skaffe oss animasjonsfilmer fra Volda. Vi har hatt vellykket  

samarbeidprosjekter med animasjonslinjen i Volda før, de er kreative og lydhøre. Hvis vi 

allikevel velger en enklere løsning, da kan vi enten bruke en hel utstilling som skolene lager.  

Dette dersom de har et kreativt visuelt kunstfaglig prosjekt på gang. Eller de kan rett og slett  

bare ta utgangspunkt i et enkelt stofftrykk eller en opphengt papirkonstellasjon som de 

utfordres til å lage som konsertbakgrunn. 

Det er en del risikofaktorer i denne planen. Prosjektet kan strande på skolenes manglende 

vilje, musikklærerens manglende interesse eller kunnskap og elevenes begrensede 

instrumentale ferdigheter. Prosjektet kan også bli problematisk dersom det kolliderer med 

andre større prosjekt, som bruker opp alle ressurser på skolen, og så videre. Derfor kreves 

god og tidlig planlegging i dette prosjektet. Det beste skulle ha vært å samle de aktuelle  

skolenes musikklærere til en prosjektpresentasjon og idedugnad lang tid i forveien. Hvis de 

tenner på ideen, da blir prosjektet livskraftig. 

Som sagt er dette en veldig annerledes konsertidè, som krever større planlegging og forarbeid 

en vanlig, men som kan bli vellykket på grunn av ungdommenes involvering og eierskap til  

konsertene.  Poenget er på denne måten å komme fram til meningsfulle, allsidige og 

oppdragende produksjoner, som ungdommene går til med vellyst! 
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   VEDLEGG 1 

Generell spørreskjema for elever

Om deg

Din alder

Gutt / Jente

Hva er ditt gjennomsnitt karakter?

Hva slags utdannelse har dine foreldre? 

1. Ungdomskole (kode 1)

2. videregående (kode 2)

3. høyskole (kode 3)

4. universitet (kode 4)     

5. vet ikke (kode 5)

Ditt forhold til musikk

Er musikk viktig for deg? Hvorfor?

Hva slags musikk hører du til daglig?

•  hører ikke på noen (kode 0)

•  pop, rock, metallic (kode 1)

•  rap, hip-hop, jazz (kode 2)

•  alt mulig  (kode 3)

•  klassisk + (kode 4)

Spiller du eller synger du aktivt?
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Er du elev ved en kulturskole?

VEDLEGG 1 s.2

Om skolekonsertene

Hva er dine forventninger til et Rikskonsertbesøk? (du kan krysse flere alternativer!) 

• Å bli underholdt

• Å lære noe gjennom forskjellige kunstformer

• Å la tankene mine fly i fred og ro, mens jeg hører på musikk

• Å ha det gøy med kompisene mine

• Slippe å ha en vanlig time

• Vil gjerne skape en opplevelse sammen med musikere 

• Nysgjerrig på hva som kommer fra Rk denne gangen

Synes du at skolekonserter er viktig? Hvorfor?

Kan du tenke deg muligheten av at en ren klassisk skolekonsert kan bli interessant for deg?

Begrunn svaret ditt!

Synes du at Rikskonsertene visert et variert repertoar gjennom sine konserter?

Hvis Rikskonsertbesøket var et frivillig skoletilbud skulle du ha gått på dem? Hvorfor?

Om skolen

Liker du musikktimen på skolen? Hvorfor? Begrunn svaret ditt!

(kode 0=nei, 1=ja, 2=vet ikke)

Har dere mange kulturtilbud på skolen?
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(kode 0=nei, 1=ja, 2=vet ikke)

VEDLEGG 1 s.3

Hvis du kunne velge skulle du ha hatt musikkundervisning på skolen?

(kode 0=nei, 1=ja, 2=vet ikke)

Synes du at de estetiske fagene (musikk, forming, dans, film, teater) er bra for ungdommer ?

Hvorfor? Begrunn!  (kode 0=nei, 1=ja, 2=vet ikke/usikkert)
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Vedlegg 2

I II III IV V VI
Var konserten bra i sin helhet?

Passet konserten til din aldersgruppe?

Ranger produksjonene fra 1-6 ( 1 ER BEST! )

Har du lært noe av konserten?

Var musikere flinke til å spille?

Klarte de å kommunisere med sitt publikum?

Var den verbale ( tekstlige ) delen av konserten bra?

Var den utenommusikalske delen av konserten
( lyssetting, kostymer, scenografi ) bra ?

Svar på hvert spørsmål med et tall fra 1-5
( 1 er negativ, 3 er middels, 5 er positiv )

Hva visste du om konsertene på forhånd?
   - musikklæreren har fortalt om konserten
   - har fått utdelt presentasjonsmatriell  og sett på dette på egenhånd
   - visste ingenting på forhånd

Har dere tat noen etterarbeid etter konserten?
   - det var diskursjon om konserten
   - konserten var inspirert til egen musikkaktivitet
   - konserten satt igang ideer for felles klassearbeid

Hadde du lyst til å delta aktivt på konserten?

Hva gjorde utøvere til å få kontakt med publikum?

Hva tror du de ville si med konserten?
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VEDLEGG 3.1  Statistisk grunnlag

Lær Vite om Formidl Viktig Tilb på Liker m Skulle
I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI skole på sk ha mus

1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 3 3
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 3 1 1 3
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3 1 3 3
1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1
1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3
1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 3 1 3 3
1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2
1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 3 1 1
1 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 3
3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 3 3 1 3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 2 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3
1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1
1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 3
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
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VEDLEGG 3.3 Statistisk grunnlag

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 3 3
1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 1
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 2
2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 3 1 3 1 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2
3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 3
2 1 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3
2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3
2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3
1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3
1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3
1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3
1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1
3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1
3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 3
1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1
2 1 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1

3=har lært mye 3=de har fått info 3=utøvere har fått 3=ja 3=ja 3=Ja 3=ja
2=har lært litt fra lærer god kontakt m 2=vet ikke 2=vet ikke 2=vet ikke 2=usikkert
1=har ikke lært noe 2=de har lest selv publikum usikkert usikkert usikkert vet ikke

1=de har ikke fått noe 2=utøvere har fått litt 1= nei 1=nei 1=nei 1=nei
info kontakt

3=utøvere klarte
ikke å få kontakt

I= Malika IV=Frevo
II= Haddy V= Tango
III= Fjord og fjell VI= Eplemøya
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5
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Vedlegg 6

95



96



97



VEDLEGG 7.1 Kategoriske svaralternativer

N=109
Kan du tenke deg en ren 
klassisk konsert ?

absolutt   relativ
JA 34 0,31
NEI 57 0,53
Usikkert 18 0,16

N=109
Har RK variert repertoar ?

absolutt   relativ
JA 66 0,61
NEI 31 0,28
Usikkert 12 0,11

N=109
Skulle du gå frivillig på
Rks skolekonserter?

absolutt   relativ
JA 28 0,25
NEI 66 0,61
Usikkert 15 0,14

JA

NEI

Usikkert

JA

NEI

Usikkert

JA

NEI

Usikkert
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VEDLEGG 7.2 kategoriske svaralternativer

N=109
Kan du tenke deg 
en ren klassisk konsert?

modus 57
modalprosent 52

N=109
Har RK variert repertoar ?

modus 66
modalprosent 60

N=109
Skulle du gå frivillig
på Rks skolekonserter?

modus 66
modalprosent 60

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

modus

Series1

Series2

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

modus

Series1

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

modus

Series1
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Vedlegg 8
Kan du tenke deg Har RK variert rep.?Skulle du ha gått Ja=1 NEI=0
ren klassiks kons.? hvis skolek var frivillig ?Usikkert Vet ikke =2

0 0 0
0 2 1
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 1 0
1 2 0
0 0 0
1 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 2
1 1 1
0 1 2
0 1 1
2 1 1
0 1 0
1 1 0
2 1 0
0 1 1
1 1 1
1 2 0
0 1 0
0 0 0
0 0 1
0 2 2
0 1 0
0 1 0
1 1 1
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 1
0 0 0
0 2 1
1 1 1
2 1 0
1 1 0
1 1 0
0 0 0
2 0 0
1 1 1
0 0 1
2 1 2
0 1 0
2 0 0
1 1 0
1 1 0
0 0 0
0 2 0
1 1 0
1 1 0
2 2 1
0 1 1
0 0 0
1 1 2
0 1 0
0 1 0
1 0 0
0 1 1
0 1 2
0 1 0
1 1 2
0 1 0
2 1 1
0 0 0
0 1 1
1 1 0
0 1 1
0 0 0
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0 1 0
0 0 0
2 1 1
0 1 0
0 1 0
0 1 0
2 0 2
1 1 0
2 2 2
0 0 0
2 2 2
1 1 0
2 2 0
2 1 2
0 1 0
1 0 0
0 1 2
0 0 0
2 1 0
0 2 0
0 0 0
1 1 1
0 1 0
2 2 1
0 1 0
1 1 1
0 1 2
0 0 0
1 1 1
0 1 0
1 1 0
0 0 2
1 1 1
2 1 0
2 1 2
1 1 1

Av 109  57=0 Av 109 Av 109
0=57 0=31 Nei 0=66
1=34 1=66 Ja 1=28
2=18 2=12 vet ikke 2=15

0=52% nei 0=28% nei 0=60% nei
1=31% ja 1=60% ja 1=25% ja
2=17% v ikke 2=12% v ikke 2=15% v ikke 
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Vedlegg 9
Liker du musikkt Har dere mange kulturSkulle du hatt musikk Er det viktig m JA=1
på skole ? tilbud på sk ? frivillig på sk ? estetiske fag? NEI=0

1 2 0 1 vet ikke
1 0 1 1 Usikkert=2
1 0 1 1
1 0 1 1
0 0 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
0 0 1 1
0 0 0 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 2 0 1
1 0 1 1
1 0 2 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
0 2 0 1
1 2 2 1
1 0 1 1
1 2 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 2 1
1 2 2 1
1 0 1 1
1 2 2 1
1 0 1 1
0 0 1 1
1 0 1 1
1 2 0 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 2 0 1
1 2 2 1
1 0 1 1
1 0 1 1
0 2 2 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 2 1 1
0 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 2 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
0 0 0 1
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0 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 1
0 2 1 1
0 0 0 0
0 2 0 1
0 0 2 1
0 0 0 1
1 0 1 1
0 0 0 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 2 1 1
0 0 0 1
1 0 1 1
0 0 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 0 0
0 0 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1
1 0 2 1
0 0 2 1
0 0 1 2
1 1 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1
2 2 1 1
0 1 1 1
0 2 0 1
0 1 0 1
0 2 1 1
0 0 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
0 0 0 1
1 0 1 1
1 0 1 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
0 0 0 0
0 0 1 1

Av 109 Av 109 Av 109 Av 109
0=35 0=76 0=28 0=6
1=73 1=14 1=68 1=102
2=1 2=19 2=13 2=1
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Vedlegg 10

Se dokument ”Virksomhetsplan 2009 – Rikskonsertene”
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