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1. Innledning 

1.1  Utgangspunkt og problemstilling  
 

Prosjektet tar utgangspunkt i produksjonen ”Bråkebøtta”, en skolekonsert produsert for grunnskolens 

barnetrinn av den norsk-britiske improvisasjonstrioen The Geordie Approach (TGA) sammen med 

produsent Kari Holdhus. Rogaland Fylkeskommune bestilte den inn som en del av tilbudet i Den 

Kulturelle Skolesekken (DKS). Denne ordningen skal garantere for at alle elever får møte 

profesjonelle kunst-og kulturuttrykk, samt at disse er integrert i skolens daglige arbeid med 

læringsmålene. Ordningen har vart i snart 10 år og må sies å være en veletablert praksis. De to årlige 

musikkproduksjoner som inngår i DKS er i regi av Rikskonsertene, en institusjon med lang erfaring 

innen produksjon og formidling av musikk til skolebarn.  

Ulike sider ved DKS–ordningen er evaluert (Borgen & Brandt, 2006), (Kleppe, Berge, & Hylland, 

2009), og man har pekt på konflikter mellom skole og kunstfeltet, organisatoriske forhold, samt 

aspekter ved formidlingen. En nyere rapport tar opp virkningen av DKS på kunstnerne og kunsten 

deres (Berge, 2010). Her kommer det frem at ordningen også betyr mye for kunstnere og utøvere, og 

at iboende ulikheter mellom skole- og kunstfelt også kan føre til konstruktiv videreutvikling.  

DKS  som ”ordning ”kan  altså ha en positiv innvirkning også på kunstnere og utøvere og deres 

arbeid, samtidig som den skal være en ressurs for  skolene.  I dette prosjektet ønsker vi å undersøke 

noen aspekter ved ”gjensidighet” innenfor  DKS-rammen, og disse spørsmålene ble da viktige: 

1. Hvordan kan produksjonen/selve konserten medvirke til at musikalsk improvisasjon 

aktualiseres og tydeliggjøres?  

2. Hvordan påvirker konsertproduksjonen og -situasjonen musikerne og deres kunstneriske 

produkt? 

Vi ønsket å belyse problemstillingene ved å se på nærmere på en enkeltproduksjon både fra utøver- og 

lærerståsted. For musikerne gjelder det sider ved produksjonens utvikling gjennom både 

produksjonsarbeid og fremføringer.  Videre har vi undersøkt sider ved produksjonens konkrete 

mottakelse ved 3 enkeltskoler våren 2010, samt workshops ved to av skolene.  
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1.2   Metode 
 

Vi  har hentet data fra observasjon og video-opptak av konserter og workshops, samt fra 

intervjuer av 6 lærere (klasselærere og/eller musikklærere) fra 3 ulike skoler. Intervjuene var 

semistrukturerte og ble foretatt på skolene i etterkant av workshop på 2 av skolene som hadde 

dette, og etter konserten på den tredje skolen. Lærerne ble av praktiske grunner intervjuet i 

par. Delvis for å spare deres tid, men også for å få frem flest mulig synspunkter. 

Intervjusituasjonen fikk dermed ofte form av en samtale mellom tre personer. Halvparten av 

lærerne karakteriserte seg som klasselærere uten spesielt ansvar for musikkfaget, mens de 

andre tre er musikkfaglærere. Musikerne ble intervjuet om sine erfaringer fra workshop på 

hhv barnetrinn og mellomtrinn, samt underveis på ulike stadier av produksjonsprosessen.  I 

tillegg kommer feltnotater, mailveksling og stillfotos. Flere av konsertene er videofilmet. 

Thortveit er ansvarlig for intervjuer av lærerne, mens Frost Fadnes står bak musikermaterialet. 

I dette materialet inkluderer han også sine egne erfaringer som utøver i produksjonen.  

 

1.2.1 Uike typer kontinuitet i skolefelt og kunstfelt 

 

Musikerne har arbeidet med produksjonen gjennom mer enn to år, og gjennomført over 100 konserter. 

Lærerne i materialet har engangserfaring med akkurat denne konserten; derimot har de mange års 

erfaring med ”skolekonserten” eller DKS‟en. Bråkebøttas musikere stiller med ekspertisekunnskap 

innen tematikken musikalsk improvisasjon, og har bygget opp et omfattende erfaringsgrunnlag 

vedrørende forestillingens innhold og komposisjon etter flere lange skoleturneer (2008-2010). Lærerne 

derimot møter denne spesifikke forestillingen for første gang, og forventes automatisk inn i rollen som 

bindeledd mellom elevene og forestillingens formidlingstema – uten nødvendigvis å ha forkunnskaper 

til effektivt å videreformidle tematikken. Samtidig har lærerne gjerne lang erfaring med besøk fra 

skoleproduksjoner, og har derfor et helt annet sammenligningsgrunnlag enn utøverne vedrørende 

produksjonens kvalitetsvurdering. To av musikerne i denne skoleproduksjonen har faktisk kun erfaring 

fra Bråkebøtta, og gruppen stiller sånn sett med et svakt sammenligningsgrunnlag i forhold til andre 

forestillinger – deres eventuelle kvaliteter og mangler. Begge parter har i så måte reelle kunnskapshull 

i forhold til å leve opp til skolekonsertkonseptets ambisjoner overfor elevene. På den annen side kan 

man argumentere for at de to partene delvis utfyller hverandres roller, og samles i et felles fokus på 

produksjonens læringspotensial. Med andre ord, selv om forståelsesgrunnlaget mellom utøver og lærer 

er forskjellig, er der et gjensidig ønske om at elevene blir eksponert for noe meningsfullt gjennom 

konserten. Begge parter er interessert i en skoleforestilling som gir en god konsertopplevelse med høy 
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kunstnerisk kvalitet, men skolene er også ute etter tematikk og verktøy for videre musikkpedagogisk 

arbeid etter musikerne har dratt videre. Metodisk betyr dette at man må være innforstått og anerkjenne 

de to partenes forskjellige utgangspunkt og vise forståelse for forskjellige perspektiv, samtidig innse 

hvordan utøverperspektivet og lærerperspektivet står i et vesentlig og utfyllende forhold. Et viktig 

metodisk grep for en videre forståelse (uten stereotypisk rollefordeling) er derfor å tolke og isolere 

mye av den skjulte kunnskapen både utøvere og lærere bruker i sin didaktiske tilnærming og 

formidling overfor elevene. Musikerne har gjennom sin publikumserfaring bygget opp en betydelig 

didaktisk ‟teft‟, uten kanskje å ha et særlig høyt bevissthetsnivå rundt sin evne til å formidle læring. 

Musikernes egenskap til raskt å både lese og tilpasse seg tilbakemeldinger fra publikum er helt 

essensiell i deres profesjonelle virke som konsertutøvere, men kan anses som en form for skjult 

didaktisk kunnskap i forhold til den generelle, kanskje ofte stereotypiske oppfatning av 

utøversituasjonen.  

2.  Materialet og situasjonen som basis 

 2.1  Kunstfagdidaktisk  utgangspunkt    

  

Hos Nyrnes (2009) finner vi et retorisk perspektiv på kunstfagdidaktikken. Hun viser hvordan 

vi gjennom tradisjonelle lesemåter og forståelsesrammer lett kommer opp i velkjente 

dikotomier og motsetningsforhold som kunst versus pedagogikk, fag versus formidling.  Det 

er for eksempel ikke uvanlig at vi tenker inn et skille mellom kunst og kunstlignende 

aktiviteter. Da vil det være forskjell på en ”kunstnerisk” og en ”pedagogisk” tilnærming, og vi 

finner mange analyser som fokuserer på nettopp slike forskjeller. Dette gjenfinnes i vår 

hjemlige debatter om kunst ”for sin egen del” eller som ”metode” i bestrebelsen på å nå andre 

læringsmål. Eller som polariserte beskrivelser av kunstnerens rolle versus pedagogens. I 

titlene på norske rapporter om DKS gjenspeiles en slik polaritetstenkning: Ekstraordinært 

eller selvfølgelig? (Borgen & Brandt, 2006), Inspirasjon eller distraksjon? (Haugsevje, 2002). 

Musikerne i TGA er ved starten av prosjektet opptatte av rollene sine, de ønsker ikke å ”miste 

ansikt” ved å gå for langt når det gjelder formidling, bruk av humor og lignende for å oppnå 

pedagogisk tilrettelegging. Underveis i prosessen blir grensene mellom formidling og utøving 

mer utvisket, og dermed mer i tråd med prosjektets opprinnelige idé; nemlig at det ”i 

prinsippet ikke er noen forskjell på å lære barn og symfonikere å improvisere”. Dessuten er 

det kan hende ikke så skarpe skiller mellom kunst og formidling som vi vanligvis forestiller 

oss: ”Fag og kunnskaper alltid finnes i formidla former, som samband mellom innhold og 

form” (Lehmann & Nyrnes, 2008). 
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”Bråkebøtta” representerer en kunstfaglig praksis med konkret musikkmateriale, og gjennom 

tilhørende workshops fikk musikerne anledning til å utforske fellestrekkene med den 

profesjonelle og nybegynneren. Ved å ta utgangspunkt i musikkens eget uttrykksregister og 

arbeidet med dette i den aktuelle situasjon slik musikerne i TGA gjør i dette prosjektet, kan 

man komme nærmere en musikalsk praksis der skillet mellom kunst og pedagogikk ikke 

lenger er det mest interessante for de involverte parter.  

I situasjonen er det kreative ressurser. Luhmann  (2009) peker på at disse finnes i relasjonen 

mellom meg og de andre, i det materiale vi har tilgang til, og det fiktive univers som får oss til 

å handle kreativt. Altså ikke i en eller annen skaperkraft jeg skulle ha i større eller mindre 

grad. ”Ideene synes å komme best fram i en cool tilretteleggelse av et samspill. Man må i alle 

sin pardoksalitet avlaste subjektet fra kravet om å være kreativ, hvis man vil ha kreativiteten 

til å blomstre” (op.cit. s. 189). 

Prinsippet er å ta utgangspunkt i materialet for å gi eleven mulighet til å reagere på noe som 

allerede foreligger.  Med dette setter man opp rammer som kan fungere som fundamenter for 

elevenes  utfoldelse. En av musikklærerne opplevde musikernes workshop  slik: ”De hadde 

mye mer tydelige rammer, som samtidig er åpne for alle slags løsninger.”  

2.2 Kunstnerisk og improvisatorisk utgangspunkt 
 

The Geordie Approach sin identitet bygger på en felles form for inkluderende improvisasjon; 

en alt er lov-tankegang hvor musikerne benytter seg av det som finnes av indoktrinerte 

ressurser hos den enkelte. Med andre ord, gjennom en prosess av fri assosiering har 

musikerne anledning til å lande på hvilken som helst musikalsk ide – innenfor for eksempel 

en stilart eller et følelsesregister – så lenge denne ideen fungerer effektivt innen den gjeldende 

musikalske sammenheng. Om den enkelte musikalske ide fungerer eller ei er konstant oppe til 

‟musikalsk debatt‟, og musikken beveger seg i så måte fra ide til ide på et rent demokratisk 

grunnlag. For eksempel blir kanskje en spesifikk melodilinje fra saksofonisten umiddelbart 

forkastet fordi ingen av de andre musikerne lar den ‟overleve‟ i den gjeldende musikalske 

sammenheng.        
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3.  Stadier i ’Bråkebøttas’ strukturelle oppbygning 
 

3.1 Gruppesammensetning  
 

Utøverne i Bråkebøtta er som nevnt tidligere tre musikere som til vanlig spiller sammen i 

samtidsmusikktrioen The Geordie Approach
1
. Trioen består av Ståle Birkeland (trommer), Chris 

Sharkey (gitar) og Petter Frost Fadnes (saksofon), og har over flere år jobbet frem en egenartig 

‟sound‟ hvor improvisasjon og elektronikk (elektroakustisk manipulasjon) gjerne forenes med mer 

moderne kommersielle uttrykk som dance, punk, pop/rock etc. Deres musikalske identitet defineres av 

en slags tverrestetikk, hvor musikalske stilarter brukes i ubegrensete kombinasjoner. ”Playful” er et 

ord de stadig blir møtt med etter konsertene.  

De tre utøverne i TGA er musikalsk ekstremt sammensveiset etter årevis med øving, turnering og 

studioopphold, og en kan lett se at denne faste enheten som trioen representerer danner 

grunnstrukturen i Bråkebøtta. Det musikalske utfallet er helt avhengig av ‟samspillet‟ dem imellom, 

og understreker med det improvisasjonskonseptets vektleggig på de kommunikative prosesser innen 

utøvergruppen. Med det menes at valget av en musikalsk struktur basert på improvisasjon, stiller 

innenfor et hvert utøvende prosjekt implisitte krav til valg av de individuelle musikerne. På mange 

måter kan man si at improvisasjonen – dens oppbygning og struktur – faktisk starter med 

gruppesammensetningen. Jazz og improvisasjonsmusikk har nettopp derfor tradisjonelt sett vist stor 

respekt for den individuelle oppbygningen innfor utøvende prosjekter (Bailey, 1992), (Monson, 1996). 

Bandlederen, produsenten eller lignende, velger ikke musikere kun etter instrumentasjon, nivå og 

ferdigheter, men vurderer like mye aspekter som personlighet, estetisk uttrykk og sosiale egenskaper. 

Denne vektleggingen kan ha mange årsaker, men en klar sammenheng er at improvisasjon som 

utøvende prosess krever et visst felles kommunikasjonsgrunnlag for å fungere. Inn under dette 

kommer at sosial dynamikk sees på som viktig også utenfor scenerommet; tanken er at om musikerne 

ikke kan ‟snakke sammen‟ i en sosial sammenheng, så vil det være vanskelig å få til en ‟samtale‟ på 

scenen også (det skal altså vanskelig gjøres å kommunisere i en musikalsk sammenheng om man ikke 

kan prate over en kaffe). Selv om dette går litt i trender, kan en helt klart se at jazzmusikere finner sin 

gruppetilhørighet og ‟sound‟ innen et fast ensemble, og at denne gruppetilhørigheten er viktig for 

deres identitet både personlig og musikalsk. Faktisk kan mye av norsk jazz sin verdensomspennende 

suksess de senere år, akkrediteres de faste ensemblenes kunstneriske egenart (som Farmers Market, 

Food og Atomic).       

                                                           

1
 Ordet Geordie henspeiler på trioens gitarist Chris Sharkey; en Geordie er rett og slett en person fra Tyneside i 

området rundt Newcastle som er Chris sin hjemby 
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Innenfor genren ny musikk har man en tilbøyelighet mot et klassiske og ofte ‟seriøse‟ image eller logo; 

en klassisk sceneopptreden hvor utøverne viser avstand til mer kommersielle uttrykk gjennom en 

nærmest asketisk sceneoppførsel; trenden er lite bevegelse, fravær av øyekontakt med publikum og så 

videre. Tanken er at musikk på høyt nivå skal ha iboende kommunikasjonsegenskaper, hvor 

underholdende sceneopptreden blir unødvendig – til og med distraherende – i forhold til det estetiske 

innholdet. Musikerne viser en bevisst avstand til det popkulturelle med andre ord, og selv om The 

Geordie Approach ‟flørter‟ med pop/rock elementer i musikken sin, søker de et ‟seriøst‟ image, og er 

vant til mørke klubber med esoterisk musikk og stillesittende publikum. Forventningsnivået og de 

forventede koder innenfor skolekonsert-formidling, som øyekontakt, humor, publikumsdeltakelse, var 

derfor å bevege seg godt utenfor trioens tradisjonelle ‟comfort zone‟.  

 

 

Birkeland måtte lære å løfte blikket opp fra trommesettet og ut i publikum. 

 

Denne ‟formidlinssonen‟ som en skoleforestilling representerer (bygget på Rikskonsertenes 40 år med 

erfaringer), framstår som en temmelig normgivende myndighet på hvordan man som utøver skal 

opptre. Forventningene er sterke, både fra Rikskonsertene sine produsenter og ikke minst 

Rikskonsertenes programråd for skolekonserter, og spiller en vesentlig rolle i utformingen av DKS-

estetikken. Gjennom en skriftlig analyse bestemmer rådet hva som blir ”anbefalt”, og legger slik 

grunnlaget for et landsomfattende kodesystem innenfor skolekonserter. 

I løpet av et år engasjerer Rikskonsertene rundt 800 utøvere til skolekonserter (Solumsmoen, 2009), og 

blir med det landets største arbeidsgiver for frilansmusikere. En viktig kategorisering vedrørende 

gruppesammensetning, er at produksjonene enten består av musikere i en ad hoc situasjon sammensatt 
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for anledningen, eller musikere som spiller sammen i faste ensembler – hvor ensemblet kanskje 

videreutvikler en allerede etablert estetikk for skolekonserter. Innenfor jazz og improvisasjonsmusikk 

kan det se ut som få av landets profilerte ensembler gjør skoleforestillinger under ‟eget navn‟. En 

mulig grunn til dette kan være en viss skepsis fra ensemblene sin side på at en barneforestillinger 

rokker med bandets merkevare og opparbeidete logo (Klein, 2000), og at en slags ‟barnsliggjøring‟ 

gjennom formidlingstilpassing sees på som en undergraving av et kanskje ellers svært ‟seriøst image‟. 

Innenfor enkelte miljøer har jazz og improvisasjonsmusikk en tendens til å understreke en slags Miles-

aktig ‟anti-formidling‟. Musikken skal ‟snakke for seg selv‟, og en misforstått tankegang i forhold til 

formidling er at man skal være tiltrekkende overfor sitt publikum kun gjennom en form for esoterisk 

utstråling. Slike tendenser til innadvent sceneopptreden kan spores tilbake 40-tallet, hvor jazz i 

aspirasjon mot det høykulturelle begynte å bevege seg fra dansemusikk til klubbmusikk.  

En tidlig utfordring for musikerne i Bråkebøtta var å skifte det kommunikative fokus fra kun scenen 

(hvor de stort sett konsentrerer seg om hverandre) og ut i publikum. Fokus ble altså å utvide den 

utøvende ‟sonen‟ fra det interne kommunikasjonsnivået til et eksternt formidlingsnivå; gruppen som 

enhet måtte lære å rette oppmerksomheten fra kun det ‟interne‟ til å inkludere ‟ekstern‟ påvirkning. 

Med dette menes ikke at improvisasjonsgrupper i sin utøvende rolle ikke til en hver tid påvirkes av 

publikum, men heller at musikerne måtte lære å anerkjenne både publikums tilstedeværelse og direkte 

påvirkningskraft på en måte som var fremmed for deres ‟vanlige‟ sceneopptreden.  

 

 

Sharkey lar barna få produsere sin egen støy gjennom gitarledningen 
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3.2  Valg av improvisasjonskonsept 
 

Programrådet sin vurdering av Bråkebøtta understreker at musikerne med “sin lekenhet og bevegelse 

i rommet inkluderer …  elevene i sin musikk”, men samtidig påpeker et ønske om ”mer bruk av 

humor”. På denne måten presiserer de, som eksempel, en viss vektlegging av humor som engasjerende 

virkemiddel, og implisitt påpeker at ”lekenhet” i så måte ikke holder. Selv om Bråkebøtta gjennom 

sine forestillinger i økende grad har tatt i bruk humor, så faller det nok mange musikere tungt for 

brystet å ‟falle tilbake‟ på utstrakt bruk av humoristiske innslag. En hovedårsak er nok en viss frykt for 

at deres estetiske virke, altså deres innarbeidete kunstneriske uttrykk, på en måte reduseres i status 

gjennom det som kan oppfattes som en slags ‟latterliggjøring‟. En skal faktisk ikke undervurdere det 

hinderet det er for mange musikere med et ‟seriøst‟ image, eller alvorlig framtoning, å plutselig måtte 

være morsomme på scenen. Det kan nesten føles invaderende på enkelte å måtte åpne opp sitt 

personlige kreative følelsesliv for humor; spesielt om kreativiteten normalt ‟hentes‟ fra et mer 

alvorspreget følelsesregister. Innenfor en musikkstil som gjennom flere tiår har kultivert og feiret den 

personlige ‟stemme‟ kun basert på auditive premisser, er det å bevege seg fra normert innadvent 

sceneoppførsel til utadvent og inkluderende oppførsel et stort skritt å ta.       

Bråkebøttas britiske gitarist var på forhånd totalt ukjent med det norske DKS-fenomenet, og var nok 

den av musikerne som ble mest overrasket over tilpasningskravet på formidlingssiden. Selv om 

Sharkey nå – etter over 100 skolekonserter – har innarbeidet det forventede kodesystemet i utøvingen 

overfor barn og unge i Norge, så er det ikke sikkert at den unge, ‟kule‟ gitaristen (betegna av Jazzwise 

i 2008 som ”one of the most exciting guitarists on the UK scene”) hadde takket ja til oppdraget om 

han visste hva han gikk til (?). Dette er et viktig poeng i rekrutteringen av etablerte ‟merkevarer‟ 

(artister, band og ensembler). Hva om man for eksempel som Sharkey går under betegnelsen en av 

Storbritannias mest spennende gitarister, i hvilken grad kan barnekonserter rokke ved, og til og med 

undergrave den merkevaren dette representerer?  

 



 11 

 

The Geordie Approach som gruppe er også en merkevare av betydning, og har blant annet gitt ut 

kritikerrost plate på det franske selskapet Bruce’s Fingers (BF68), og har turnert jevnlig i både Norge 

og Europa i en årrekke. Trioen har altså et ‟navn‟ innefor moderne improvisasjonsmusikk, og tanken 

var å videreføre sine innarbeida erfaringer som gruppe, og komponere en forestilling med like høyt 

improvisatorisk nivå som sine ”voksenkonserter”. Bråkebøttas trommeslager, Ståle Birkeland, påpeker 

her at ”hovedintensjonen var å gjøre improvisert musikk tilgjengelig for barneskoleelever, og at de 

skulle få delta i utøvingen av spontan musikk”. Chris Sharkey på sin side poengterer at Bråkebøtta 

skulle ”presentere en produksjon som ga unge mennesker en sjanse til å engasjere seg med musikk og 

improvisasjon i en kontekst hvor konsept om ‟rett‟ og ‟galt‟ ikke gjelder”. Slik viderefører her Sharkey 

The Geordie Approach sin gruppeestetikk, hvor trioens innarbeidete koder gjennom flere år blant 

annet vektlegger forkastelsen av ‟rett‟ og ‟galt‟. Improvisasjon på et høyt nivå ifølge The Geordie 

Approach skal inkludere alle tilgjengelige musikalske muligheter (og ikke forkaste noen).  

Når en her snakker om et høyt improvisatorisk nivå, så trekkes det litt upresise nivåbegrepet inn for å 

illustrere i hvilken grad musikerne viser et høyt improvisatorisk engasjement fra et utøverperspektiv, 

og altså benytter seg av de suverene musikalske ferdigheter og (ikke minst) improvisatoriske 

muligheter indoktrinert i deres virke som musikere. Det er nok ikke å legge skjul på at noen musikere 

ser på barneforestillinger som en ‟pengejobb‟, hvor holdninger om at produksjonen skal være ‟lett 

gjennomførbar‟ og ‟ikke kreve de store virtuose krumspring‟ er nokså vanlige. Improvisasjonsmusikk 

blir i så måte et dårlig valg for en forestilling. Grunnen er at det er vanskelig å ‟liksom-improvisere‟ 

innenfor improvisasjonsstrukturer, musikerne er trent opp til en arbeidsform hvor alle musikalske 

muligheter til enhver tid skal vurderes innenfor en utøvende situasjon. Improvisasjonsprosessen krever 

stor konsentrasjon uansett om man spiller i en gymsal eller London Jazz Festival, og er derfor et dårlig 

valg om man som musiker har ambisjoner om å ‟slippe lett unna‟ innenfor en skolekonsert-

produksjon.     

 

 

 

 

 

Sharkey bruker hodet til å lage 

støy med gitarledningen (til stor 

entusiasme fra salen).   
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Bråkebøtta sitt strukturelle grunnlag landet altså naturlig nok på improvisert musikk. The Geordie 

Approach hadde allerede brukt årevis på å perfeksjonere en musikkstil utelukkende basert på 

improvisasjon – hvor de tre går på scenen uten forhåndskomponerte ideer eller satte strukturer. Dette 

er på mange måter den eneste måten de tre kan skape musikk sammen på, hele konseptet rundt trioen 

er basert på improvisasjon. Utfordringen musikerne satte seg i skoleproduksjonens planleggingsfase 

var denne: Hvordan opprettholde det improvisatoriske ‟nivået‟ i en barneforestilling, men samtidig 

kommunisere og formidle musikk innfor et kodesystem som barna kan relatere til? Med andre ord, 

musikerne ville at den enkelte skolekonsert skulle være like improvisatorisk krevende fra en utøvers 

ståsted som deres ‟voksenkonserter‟. Når Birkeland ble spurt om hva han synes er det viktigste 

grunnlaget for en skoleforestilling, satt han øverst på listen at ”det er viktig å ha utøvere på et høyt 

nivå innenfor sin kunstart”. For musikerne i Bråkebøtta ble det følgelig avgjørende å vektlegge ”sin 

kunstart”. Når en snakker om en slik følelse av en felles estetikk innen improvisert musikk, bruker en 

gjerne uttrykket idiomatisk improvisasjon (Bailey, 1992). Spesielt blir dette relevant for visse typer 

stilistisk improvisasjon (som for eksempel flamenco, indisk klassisk musikk, frijazz), men en kan 

enkelt videreføre begrepet til en mer personlig idiomatisk tilnærming – altså et personlig idiom. En 

snakker her gjerne om en spesifikk ‟sound‟, ‟tone‟ eller ‟uttrykk‟. Dette går fra individnivå til 

gruppenivå, og omfatter både individuelle musikere og faste grupper (fra duo og trio til orkester). Til 

og med musikerkollektiv, lokale miljø og enkelte byer kan sies å ha en personlig idiomatisk 

tilnærming: ”Chicago sound”, ”London friimprovisasjon”, ”West Coast cool jazz” og så videre. Et slik 

etablert personlig idiom glir naturlig nok over i en følelse av identitet, hvor den personlige ‟sounden‟ 

på en måte utgjør kostymet eller klærne en tar på seg for å gå ut på scenen.    

 

3.3  Utvikling av formidlingsmaterialet  
 

Musikernes holdning til Bråkebøtta var at som deres (viktige) improvisatoriske prinsipper skulle 

overleve en hel forestilling, måtte det konseptuelle innholdet og det musikalske rammeverket aldri bli 

for komponert og uspontant. ”Kaotisk, men kontrollert” påpekte en musikklærer i etterkant av et 

Bråkebøttabesøk, og vektlegger med det kanskje balanseringskunsten mellom det spontane og frie, og 

det mer demokratiske og strukturerte i improvisert musikk. Sharkey understreker hvordan flere skoler 

har gitt utttrykk for at Bråkebøtta er betraktelig mer ”uformell enn andre skolekonserter”. En 

forklaring er kanskje at det ‟ukomponerte‟ lett oppfattes som uformelt (og hvor veien til ”kaotisk” nok 

er temmelig kort alt ettersom personlig legning). George McKay (2005) påpeker i ”Circular 

Breathing” (s. 195) at ”adhockery” nærmest fungerer som en kulturell strategi innenfor improvisert 

musikk; improvisasjonsmusikken skal opponere mot etablissementet, hvor utbrytning av ‟det satte‟ er 

temmelig indoktrinert i de fleste improvisasjonsmusikeres tankesett. Resultatet blir følgelig ikke bare 
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at musikerne har ‟adhockery‟ og spontanitet som viktig strategi, men også at publikum fra deres 

perspektiv gjerne sitter igjen med en følelse av å ha opplevd noe ‟radikalt‟ og ukonvensjonelt. I denne 

sammenheng legger ”Bråkebøtta” opp til en formidlingsstrategi godt plantet innenfor 

improvisasjonsmusikkens estetiske retningslinjer. I opposisjon til konvensjonell (‟mainstream‟) 

estetisk tankegang, understreker en her allerede i tittelen ”Bråkebøtta” en feiring av det radikale, og 

kanskje litt ‟farlige‟ og ‟frekke‟. På samme måten som London-musikere så fri improvisasjon som en 

manifestasjon og videreføring av radikal politikk på 60-tallet, brukes konseptet ‟bråk‟ her for å 

utfordre oppfatningen av hva musikk er og kan være innenfor det kulturelle miljø som en skole 

representerer. Bråkebøtta har med andre ord et utgangspunkt som kanskje utfordrer skolens 

konvensjonelle musikalske koder – utfordrer den ellers normative ‟musikktimen‟. Tittelen 

”Bråkebøtta” ble til en viss grad debattert under preproduksjon, og da spesielt i hvilken grad barna 

anser ordet eller begrepet som negativt ladet. Musikerne var klare på sitt; her var endelig en mulighet 

til å være ”bråkebøtter” (til og med få betalt for det), uten autoritær inngriping. En klar videreføring av 

TGA sin estetikk ble understreket, Bråkebøtta skulle presentere barn for en estetikk normalt forbundet 

med støymusikk og samtidsimprovisasjon, hvor ’bråk’ eller støy får sin musikalske plass innenfor 

visse rammer. På samme måten som den britisk malerprodusenten Ronseal gjorde stor suksess på 90-

tallet med slagordet ”it does exactly what it says on the tin”, gjør musikerne aktiv bruk av tittelen 

Bråkebøtta, og forsøker å ’pushe’ grensene mellom musikk og bråk. I hvilken grad Bråkebøtta klarer å 

utfordre det konvensjonelle varierer stort fra skole til skole (!); selv om tilbakemeldingene til 

musikerne fra både elever og lærere gjennomgående indikerer at de har fått en del ’nye’ inntrykk av 

hva musikk er og kan være. Lærere bruker ofte ord som ”spennende” og ”annerledes”, mens elevene 

ofte synes det var ”kult” og henger seg opp i at musikken ofte er ”høy” (mye lyd) og ”bråkete” i 

positiv forstand. Det er klart at eventuelle negative reaksjoner som måtte forekomme til støy, lydnivå, 

disharmoni etc. ikke nødvendigvis blir tilbakemeldt til musikerne umiddelbart etter en konsert, og nok 

ofte forblir usagt overfor utøverne.     

 

Lærerne er ofte overrasket hvor fokusert er del av barna er gjennom forestillingen 
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På samme måten som Ronseal ikke forsøker å skjule seg bak markedsføringsretorikk (men heller rett 

ut beskrivende ‟labeling‟ av produktets iboende kvaliteter), så bruker musikerne i Bråkebøtta tittelen, 

eller ‟label‟, som estetisk utgangspunkt og gjør det de kan for å leve opp til å være en gjeng 

‟bråkebøtter‟. Musikerne leker med ‟det bråkete‟, og får automatisk en direkte lenke til barnas egen 

estetikk – en estetikk som skolen, foreldre og lærerne – og representanter fra „den voksne verden‟ – 

kanskje prøver å undertrykke. Støy, bråk, høy lyd, og så videre skal tilpasses omgivelsene, hvor det er 

spesielt interessante å merke seg hvordan det for tiden er gått mote i begrep som ‟innestemme‟, 

‟utestemme‟, ‟timeout-tegnet‟ blant pedagoger i skoler og barnehager.  

Et viktig poeng her er hvordan Bråkebøtta ‟treffer‟ spesielt godt gutter på de øverste trinnene i 

barneskolen. Musikerne får ofte tilbakemeldinger fra lærere overrasket over at en gruppe med ”spesielt 

vanskelige gutter” klarte å holde full fokus på forestillingen (jfr kap. 6.2). En mulig forklaring er nok 

Bråkebøttas lek med en ellers undertrykt barneestetikk – musikerne oppmuntrer til en form for 

‟bråkete‟ oppførsel som skolen ellers bruker mye energi på å stagnere. Det er ikke meningen å 

overromantisere dette; barna lærer sosialisering gjennom impulskontroll (‟bråk‟ i tide og utide blir fort 

upraktisk…), men samtidig viser det kanskje at man kan gjøre en del pedagogiske grep gjennom å 

spille på barnas premisser. Det som normalt ikke er lov har stor tiltrekningskraft, og kan kanskje 

benyttes som læringsverktøy innenfor kontrollerte rammer. 
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Innenfor en skoleforestilling er det helt klart en fordel at McKay‟s ‟adhockery‟ oppfattes som 

uformelt; spesielt da uformell oppførsel fra ‟scenekanten‟ fort oppfattes som mindre ‟skummelt‟ enn 

en mer formell (klassisk?) konsertopptreden. Improvisasjon som utøvende teknikk fungerer i så måte 

som en viktig barrierebryter mellom utøvere og elever. Ungene ”tente på det” og var ”begeistret” etter 

konserten. (jfr kap. 5.2). De fleste som er vant til å gå på konsert er nok enige i at en sterk, ”begeistret” 

publikumsopplevelse står og falle på at barrierene er nede. En uformell konsertatmosfære med en 

følelse av inkludering fra utøverne oppheves ofte av kritikere som et av de største kvalitetstegnene 

innenfor ‟live‟ musikk (spesielt innenfor pop/rock og jazz). Improvisasjon som utøvende teknikk, har 

en innebygd barrierebrytende mekanisme med sin spontane mulighet til tilpasning, og da spesielt 

tilpasning i forhold til publikumsreaksjon. Den britiske saksofonisten Evan Parker sier at dette er en 

prosess bestående av “feedback loops”, og forklarer (i forhold til publikumsopplevelsen) at “det har 

noe med å være i midten av det mens det blir laget, og delvis være ansvarlig for å lage det” (Avant 4, 

1997). Parker mener altså at publikum i så måte er delaktig i den skapende prosessen – publikum 

påvirker musikerne og musikerne påvirker publikum, og gjennom en konstant “feedback loop” skapes 

en intimitet mellom musikere og publikum spesielt effektiv og tilstedeværende innen improvisert 

musikk. Gitaristen Derek Bailey skrev at “improvisasjonspublikummet, uten tvil, har en makt som 

ingen annet publikum har”, hvor det skapes en “grad av intimitet med musikken som ikke kan oppnås i 

noe annen situasjon” (Bailey, 1992).    

 

 

 

Frost Fadnes gir tegn til elevene om når de 

kan ’bråke’, og når musikken skal pause og 

være helt (!) stille.  
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En av de sterkeste felleskodene mellom moderne improvisasjonsmusikk og barn er at improvisasjon 

kan ses på som en søken etter de barnslige og enkle kunstneriske uttrykkene. Søken etter naivistiske 

estetiske virkemidler er vanlig, hvor musikerne prøver å ‟skjule‟ sine tekniske fingerferdigheter 

gjennom å spille ‟feil‟ eller ‟stygt‟ eller ‟uvanlig‟ på sine instrumenter. Spesielt den britiske 

improvisasjonsmusikken, med sitt opphav i London på 60-tallet, var opptatt av å bryte ut av det 

konvensjonelle med å snu ryggen til tradisjonelle musikalske elementer som konvensjonell rytmikk og 

melodi. Londonmusikere som Derek Bailey og Evan Parker, utviklet alternative teknikker på 

instrumentene sine, og benyttet seg av det mer abstrakte – støy og mer atmosfæriske lydlandskap ble 

normen. En effekt av dette er at det blir skapt en illusjon av ‟folkelighet‟ med at musikerne viser at all 

lyd kan være musikk –  et grusomt ‟vræl‟ fra en saksofon kan passe inn i en musikalsk sammenheng. 

Med andre ord, publikum inviteres inn i musikken gjennom et inntrykk av at ‟dette er noe de kunne ha 

gjort selv‟. Det hele blir selvfølgelig en illusjon; britiske improvisasjonsmusikere er noen av de mest 

virtuose musikerne som finnes, både rent teknisk i beherskelsen av sitt instrument (spennvidde, fart, 

timing, tone og så videre), men også estetisk og utrykksmessig i hvordan de har evnen setter 

improvisasjonsideene i en musikalsk sammenheng. For barn blir denne prosessen ekstra magisk, fordi 

de får inntrykk av at ‟utrente‟ ytringer som støy, klapping, sang og så videre kan skape ‟ordentlig‟ 

(voksen?) musikk i rett sammenheng. Dette betyr ikke at barn, eller det generelle 

improvisasjonspublikum for den saks skyld, ikke også kan la seg rive med og imponere av musikernes 

ferdigheter, men at naivistiske virkemidler er en viktig inngangsport til det utøvende, hvor grensene 

mellom lytter og utøver kan svekkes gjennom enkle naivistiske virkemidler. Som den britiske 

forfatteren Ken Robinson uttrykte det i en forelesning om barn og kreativitet, at “det å ta feil er ikke  

det samme som å være kreativ”, men “hvis du ikke er klar for å ta feil kommer du aldri opp med noe 

originalt” (ted.com). Robinson sier videre at barn er svært urredde på dette området, og påpeker 

viktigheten av å konstruere situasjoner og strukturer innen for skolen hvor det i store grad er lov å 

prøve og feile.    

Et annet viktig aspekt innenfor den britiske improvisasjonsmusikken er bruken av humor. Musikerne 

bruker bevisst humor for å forvandle ‟den vanskelige kunstmusikken‟ til noe mer lettfordøyelig. På 

samme måte som britene brukte humor for å overleve ‟The London Blitz‟ i begynnelsen av andre 

verdenskrig, brukes humor innenfor det meste av britisk kunstmusikk basert på et slags 

overlevelsesinstinkt – det mørke, eller ‟vanskelige‟ og abstrakte gjøres lettere med at man på en måte 

gjør narr av den utøvende prosessen. Eksempler er hvordan den britisk/israelske saksofonisten Gilad 

Atzmon under er spesielt fryktinngytende utbrydd av munn og klovsyke på de britiske øyer presenterte 

sin versjon av In a Sentimental Mood som In a Mental State of Moo, eller hvordan den blinde 

fagottisten Mick Beck på en konsert i Sheffield nylig ba publikum ordne med lyset på scenen selv, da 

scenelys ”is none of my concern”. Poenget her er at improvisasjonsmusikere ikke er fremmed med å 

bruke humor innenfor den ellers så ‟seriøse‟ kunstmusikken. Sharkey, kom i denne sammenheng på 
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den berømte Picasso-frasen alle barn er kunstnere, problemet er hvordan forbli en kunstner nå vi 

vokser opp. Med andre ord, for improvisasjonsmusikere er ofte det å finne tilbake til det ‟barnslige‟ 

opphøyd til en kjærkommen estetisk kvalitet. En konservatorieutdannet improvisasjonsmusiker – 

indoktrinert i hva man normalt forbinder med finkultur eller høykultur – bruker nemlig mye av tiden 

på å finne tilbake til det barnslige, og mer spontane utrykket. Dette må ikke misforstås med at det 

improviserte uttrykket dermed er mindre sofistikert, tvert imot avslører det hvordan man gjennom 

normal skolering, fra barnehage til universitet, har en tendens til å luke bort det spontane og uslipte 

uttrykket som improvisasjon ofte representerer. Innenfor improvisasjonsmusikken bruker man like 

mye tid på å finne fram til alternative teknikker og alternative lyduttrykk som man for eksempel øver 

konvensjonelle skalaer. Poenget er at man skal kunne ha improvisatorisk frihet gjennom fullstendig 

kontroll av både det konvensjonelle (den konvensjonelle og tradisjonelle instrumentale teknikken), og 

finne nye ukonvensjonelle og uprøvde metoder å uttrykke seg på.    

4. Formidlingssonen 

4.1  En fleksibel struktur  

 

En god måte å forklare improvisasjon som fenomen innen musikk, er å se for seg et nakent rom som 

skal fylles av en musikalsk ide eller tanke. Disse tankene blir så til melodilinjer, rytmer etc. som på en 

måte møblerer rommet. Den musikalske tanke går så rundt og komponerer nye ideer som igjen legger 

til, forandrer, eller tar vekk møblement alt ettersom musikken utvikler seg. Faktisk kan denne ideen 

brukes rent fysisk ved at man aktivt bruker rommet man spiller i, hvor akustikk, interiør og dekor etc. 

innvirker på våre musikalske valg (i det mer abstrakte rom). Bråkebøtta må tilpasse seg et enormt 

spenn av rom, fra gymsaler til mediatek og auditorium, og forsøker å bruke de akustiske ‟rammene‟ 

som hvert rom representerer. Fleksibiliteten i en improvisert struktur tillater en slik tilpasning, slik at 

for eksempel en gymsal med stort ekko krever at en velger et mer svevende og mindre rytmisk 

lydbilde, mens et tørrere mediatek tillater en mer ‟rocka‟ lyd.  

Dette med valg er noe av det viktigste i improvisert musikk. Improvisasjonsnoviser – fra amatører til 

profesjonelle musikere – blir ofte overvelda av musikalske muligheter: ”når jeg improviserer kan jeg 

jo gjøre hva som helst!”. Det er derfor viktig å ta rasjonelle valg: ”jeg velger å spille denne rytmen 

fordi jeg vil!”. Uten nokså klare valg blir improvisasjonene fort til en udefinert suppe av lyd, så 

utfordringene for Bråkebøtta er derfor både å formidle klare improvisatorisk/musikalske ‟tanker‟ og 

formidle en viss uformell lekenhet – og med andre ord oppfordre til lekenhet innenfor visse rammer.    

Det er viktig å understreke at improvisasjon som utøvende teknikk kan fungere på ethvert nivå. Det er 

i grunnen ingen forskjell på å lære barn eller symfonikere å improvisere. De samme prosessene tas i 

bruk uansett nivået på deres respektive musikalske ferdigheter. Enkelt forklart, kan man si det slik at 
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musikalsk improvisasjon baserer seg på det å gå fra stillhet til lyd i en utøvende situasjon. I en 

læresituasjon er den første utfordringen å få improvisasjonsnovisene til å tørre og begynne på noe – en 

musikalsk ide – som kan fungere i en musikalsk sammenheng. Selv om yngre barn nok ikke har 

særlige sperrer på det å lage lyd (snarere tvert i mot) vil det fortsatt være en utfordring å gi den 

improviserte leken en slags struktur og musikalitet. Gjennom leken må en rett og slett finne balansen 

mellom det frie og løse, og samtidig holde seg innen visse musikalske rammer og strukturer; hvis ikke 

sklir det fort ut, og går fra ingen lyd til mye lyd...  

 

4.2 Gjensidig påvirkning  

 

Den tette enheten som TGA representerer, med sine innarbeidete normer og koder, har etter 

musikernes innrømmelser gått igjennom en dramatisk transformasjon fra den første Bråkebøtta 

turneen i september 2008 og fram til i dag fem skoleturnéer senere. Følgende punkt blir nevnt som 

spesielt viktige i forhold til deres musikalske utbytte og utvikling som følge av skoleforestillingene:   

 Den musikalske flyten er ryddigere og de improvisatoriske ideene er mer økonomiske i sin 

utvikling. Utøverne oppfattet tidlig at man overfor barn må komme til ‟poenget‟ temmelig 

raskt, og har i så måte utviklet teknikker for å unngå musikalske død-perioder mellom ‟de 

gode ideene‟ (innenfor fri improvisasjon er disse dødpunktene et av de største faremomentene 

i forhold til å miste publikumsinteressen).    

 TGA innrømmer at de tidligere var svake på publikumsformidling, og da spesielt i forhold til 

aktiv publikumsanerkjennelse (kroppsspråk, øyekontakt, bevegelse etc.). De er nå også mer 

utadvendte i sin sceneopptreden utenfor DKS-rammen, og mener har fått mer selvsikkerhet på 

scenen enn før.    

Fokuset innenfor en skoleproduksjon ligger naturlig nok på barnas læringsutbytte, men det er samtidig 

svært interessant å merke seg hvordan musikerne anerkjenner spesifikke punkt hvor de kan si å ha 

utviklet seg som utøvere gjennom Bråkebøtta. Birkeland nevner blant annet hvor viktig det har vært 

for ham å måtte forlate den ”trygge trommestolen”, og bevege seg framfor trommesettet i mye mer 

direkte kontakt med publikum. Han poengterer også hvordan TGA under en nylig Spania-turne 

(desember 2010) gjorde flere konserter i samarbeid med en improvisasjonsdanser, noe han mener ville 

”skremt vannet av oss for tre år siden”.  
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Ståle Birkeland benytter seg av cajon for å komme tettere på publikum

 

Tilbake til Evan Parker sine ”feedback loops”, kan en her se hvordan improvisasjon som fenomen og 

utøvende teknikk helt åpenbart ‟tvinger‟ musikerne til å tilpasse seg. Improvisasjon krever en ekstrem 

‟tilstedeværelse‟, en intuitiv forståelse for omgivelser og publikum – situasjonsbestemt kunst med 

andre ord – hvor barnas samlete reaksjoner gjennom over 130 Bråkebøtta-forestillinger har formet 

store deler av forestillingen. Dette skjer selvfølgelig også innen andre musikkformer, men blir desto 

tydeligere innenfor improvisasjonsmusikk grunnet sine egenskaper til å ‟suge opp‟ inntrykk fra 

omgivelsene – representert ved publikum, rom, akustikk, lyd, lys etc.    

 

4.3  Disiplin og struktur vs fleksibilitet og spontanitet  

 

Barna plukker raskt opp ordspillet rundt tematikken bråk, lyd og musikk som forestillingen bygger på, 

og de er til en viss grad forberedt av lærerne i forkant. Musikerne, i samarbeid med produsent, har 

gjort tilgjengelig på nettet informasjon om improvisasjonstematikken, med forslag til øvelser som 

lærerne kan prøve seg på sammen med elevene opp mot selve forestillingsdagen. Meningen er altså at 

forestillingen skal være et resultat av klasseromsarbeid i forkant, ikke kun fungere som et 

utgangspunkt til framtidig arbeid i etterkant av konserten. Inntrykket fra musikerne er at grundig eller 

systematisert forberedning sjelden skjer utover kort innledning av tematikken. Med andre ord savner 

musikerne at elever og lærere virkelig får prøvd ut tematikken i egen undervisningstid, noe som nok 

både gjenspeiler tidspresset i dagens skole, samt illustrerer en mulig skepsis mot å bevege seg inn i et 

kanskje ukjent fagområde. Samtidig kan det nok stilles spørsmålstegn ved hva musikerne egentlig vet 
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om dette, hvor deres inntrykk nok ikke står helt i samsvar med lærernes betraktninger rundt 

tematikken og dens direkte relevans til musikktimene (jfr kap. 5.2).  

Musikerne påpeker at de noen få ganger er blitt positivt overrasket av lærere som virkelig har kastet 

seg inn i forsøk på improvisasjonsteknikker i klasserommet. På en skole ble de overrumplet av en 

musikklærer som hadde satt seg godt inn i tematikken og blant annet fått klassen til å improvisere 

rundt ”En Ekte Lofottorsk” i uka fram mot konserten; ”det funker jo også!” utbrøt han. Dette hører i 

følge musikerne til unntakene, men er et godt bilde på utøvernes balansegang mellom nøye 

gjennomtenkte strukturer og disiplinert forberedning (f.eks ”En Ekte Lofottorsk”) og mer eller mindre 

bruk av spontane ideer og innspill, hvor det delikate og sårbare i en slik måte å strukturere musikk på 

oppstår i møtepunktet mellom utøverne og den enkelte skolesituasjon. Spesielt gjelder dette i forhold 

til elevdisiplin, og i hvilken grad barna skal oppføre seg konvensjonelt (for eksempel sitte stille), eller 

skal få lov til å ‟slippe seg løs‟ i takt med musikerne. En gjenganger for musikerne, er at de mot sine 

egne intensjoner for forestillingen opplever utstrakt bruk av ‟hysjing‟. Når de står klar på bakrommet, i 

en gymnastikkgarderobe, eller bak et sceneteppe, blir de genuint oppgitte om lærere ”hysjer” på 

elevene i utstrakt grad (”vær stille, sitt ned!”). I følge dem skal Bråkebøtta nemlig sette pris på bråk, 

og vil ikke at elevene skal måtte innfinne seg til ´klassiske´ publikumskoder. Samtidig har lærerne et 

ansvar for at elevene oppfører seg innenfor visse grenser, og musikerne blir like oppgitt når elevene 

tilsynelatende totalt mangler selvdisiplin. Et godt eksempel på det er følgende: et sårbart punkt i 

Bråkebøtta er mot slutten, da musikerne begynner prosessen med å dele ut perkusjonsinstrumenter 

(over 100 stykker fra en ‟bråkebøtte) i samspill med diverse ‟samples‟ og en melodiøs saksofonsolo. 

Selv om dette stort sett går bra, hvor barna ofte sjenerøst deler på instrumentene seg imellom, har de 

også vært ute for at det går galt enkelte ganger der barna ‟stormer‟ frem mot scenen og 

perkusjonsbøtta for å sikre seg et instrument. Det sier seg selv at opp imot 150 barn mot samme punkt 

fort kan utvikle seg til en liten katastrofe, og de fant aldri en god måte å gjøre det på; samtidig ville de 

ikke kutte ut et element som stort sett var en nokså magisk del av forestillingen. Løsningen kom et 

stykke uti turne nummer 2 (2009), hvor Sharkey prøvde en mimikk med å rekke opp hånden for å 

indikere at ‟de som rekker opp hånden skal få…‟ Dette var en type selvdisiplin barna var vant med, 

uten at det la en demper på musikkopplevelsen, og nesten samtlige barn ble på sin plass og rakk 

hånden i været.  
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Utdelinga av perkusjon fra Bråkebøtta 

 

Et annet eksempel på publikumskontroll er hvordan produsent Holdhus insisterte på at musikerne aldri 

fikk lov til å vise ‟hysj tegnet‟ med pekefinger foran munnen, og de måtte derfor prøve å komme opp 

med andre metoder for å dempe støynivå fra publikum. Elementer som humor og bruk av høyt lydnivå 

fungerte bra for å få oppmerksomhet, men uten tvil det beste virkemiddelet mot uønsket prating og 

støy er å spille meget svakt… (det er mer effektivt enn noen form for ‟hysjing‟). Faktisk gjorde 

Bråkebøtta en sommerforestilling i Stavanger Konserthus (2009) for over 500 barnehagebarn, hvor 

flere av barna spontant sovnet da Frost Fadnes gikk rundt i publikum med en rolig og melodiøs 

saksofonsolo. Konserten var vel strengt tatt i ‟hviletiden‟ for de aller minste, men dog viser hvordan 

man kan holde barna fornuftig innenfor visse rammer kun gjennom mimikk og musikalske parameter.     

De mest ´disiplinerte´ elevene er ofte de som har størst problemer med å ´slippe seg løs´ selv når 

anledningen byr seg og når det for en gangs skyld faktisk er ´lov´ å la seg rive med. Ved en barneskole 

hadde musikerne store problemer med å ”få publikum med seg” under konserten. Elevene virket 

tafatte, og var lite villige til å i det hele tatt spille på de utdelte perkusjonsinstrumentene. Forklaringen 

kom nok delvis etter forestillingen, hvor rektor på myndig og autoritært vis kommanderte en liten 

”hær” av elever til å hjelpe med nedrigging. Barna stod klar på geledd for så å bli beordret til 

spesifikke bæreoppdrag (”du tar stortrommen, du tar gitarforsterkeren”). Normalt foregår dette svært 

annerledes, hvor ”bærehjelperne” er første møtepunkt for musikerne, og hvor et lite felleskap raskt blir 

bygget opp mellom musikere og ”hjelpere” rundt oppgave om å sette i stand konserten. Disse elevene 

er også ofte de mest entusiastiske i publikum, og ‟tar ansvar‟ innad i lytterskaren. Det legger derimot 

en kraftig demper på musikkopplevelsen om barna på død og liv skal presses inn i en ‟klassisk‟ 

konsertoppførsel, og ikke få lov til å la seg rive med. Den positive ‟bakgrunnsstøyen‟ det eventuelt 

medfører fungerer faktisk som en viktig anerkjennelse for utøverne – de forventer at om de liker 

musikken har det behov for å si det til kameraten eller venninnen. En av de mest positive 
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konserterfaringene Bråkbøtta har hatt så lang var konsert ved Johannes Læringssenter i Stavanger 

(2010), hvor de spilte for fremmedspråklige barn fra ”hele verden”, og hvor responsen var like 

energisk, spontan, og ellevill som en hvilken som helst rockekonsert. I forhold til en vanlig norsk 

skolesituasjon, var nok dette godt over gjennomsnittet ‟ellevilt‟, men formidlet samtidig en slik glede 

at formidlingssituasjonen allikevel ble en meget positiv opplevelse både for utøvere og publikum. Som 

en motsetning kan nevnes hvordan den erfarne trommeslageren Stein Inge Brækhus fortalte nylig om 

den bisarre opplevelsen av å spille foran oppimot 3000 totalt stillesittende barn ved en skole i India. 

Fra et utøverperspektiv danner slik jerndisiplin en kløft mellom utøvere og publikum, og kan virke 

direkte ødeleggende i forhold til formidlingssituasjonen, og det potensielle fellesskapet mellom barna 

og utøvere. 

       

5.  Skolen som konsertarena  

5.1 DKS og skolekonserten som en innarbeidet del av skolehverdagen 

 

Lærerne i vårt materiale er gjennomgående godt fornøyd med DKS sitt tilbud til skolene, noe vi også 

ser i andre studier (Hylland 2010). De er blitt vant med at det er variert, og de forventer kvalitet på 

produksjonene. De ser på tilbudet som en berikelse for elevene og for dem selv. Gode ”her og nå” 

virkninger, de merkbare spontane  opplevelser,  er viktige og kjennetegnes av uttalelser som dette : 

Elvene er i hundre etterpå 

De lot seg rive med 

Andre positive virkninger er mer langsiktige og lar seg ikke alltid fange opp umiddelbart:   

De får møte kunst- uttrykk som de ellers ikke ville møtt 

For mange er dette det eneste de får 

Lærerne stoler på DKS som en slags garantist for varierte kulturopplevelser for alle, og dermed en 

svært viktig kilde, samtidig som det for noen elever er den eneste kilden.  

DKS sine produksjoner representerer kvalitet for lærerne. De er kjent med nettsidene og ressursene 

som finnes der, de vet hvor de skal finne ulike typer praktisk og faglig informasjon, og benytter seg av 

det. For- og etterarbeid er lærernes vanlige arbeidsform (!). Men av og til kommer produksjonene litt 

brått på. ”Det hender vi blir litt overrasket”, sa en av lærerne. Det kan bety at de ikke har hatt tid til å 

lese så veldig nøye på nettsidene i forkant, det kan også være at de rett og slett ikke har fått det meg 

seg at konserten skal være denne dagen. De tar med seg klassene til gymsalen og lar det stå til i en 
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slags trygg forvissning om at det kommer til å bli bra.  De kan også, hvis det passer slik, være ”væpnet 

til tennene” i forhold til ulike typer forberedelser. Særlig hvis det forventes at noe skal innlæres på 

forhånd. Men som en av lærerne sa: ”Vi vet jo hva det går ut på”. Dette er positivt ment, de har 

gjennom flere år fått erfare skolekonserten som en positiv hendelse for elevene. Samtidig finnes det en 

mulighet for at skolene tar konsertilbudet mer eller mindre for gitt, at lærerene er blitt noe 

”bortskjemte” med at de kan ta elevene med på noe som i praksis er utforpliktende.     

De ser skolekonserten mest som en hendelse der og da, en inspirasjon i hverdagen, en happening, og 

mange ulike kunstuttrykk kan ha denne virkningen.  Det er ikke alltid vi ønsker å uttrykke oss med 

ord, bilder eller bevegelser etter en kunstopplevelse.  Det ”umiddelbare” innenfor musikk knyttes blant 

annet til at elevene får høre og oppleve ukjente sjangre og se ting de ellers ikke ville fått oppleve. De 

blir overrasket og engasjerte, og i denne produksjonen er lærerne opptatte av hvordan ”musikerne får 

elevene med seg”. Dette tror jeg fungerer som et virksomt kvalitetskriterium. I skolehverdagen bruker 

vi dette med elevenes engasjement som et kriterium på en god undervisningsøkt. Følelsen av flow kan 

oppstå når elevene er engasjerte går fullt og helt opp i den felles aktiviteten eller samtalen. Dette er 

 gullkornene og de gylne øyeblikk  når du opplever en intens glede….det går opp for elev en ny 

sammenheng, eller i diskusjoner, der du opplever et  engasjement. Ting skjer der og da (K1).  

Disse ”gylne øyeblikk” i undervisningshverdagen har noe felles med en opplevelse som kan oppstå i 

en konsertsituasjon, og dermed blir de verdsatt.    

Positive erfaringer og holdningene hos lærerne er med å skape positive forventninger hos elevene. De 

gleder seg til konsert, noe denne læreren merket godt da elevene fikk sin nye ukeplan. Ordet ”Konsert” 

var ved en feiltakelse kommet med fra forrige ukes plan, og elevene uttrykte stor glede ved dette:  

”Jippi, konsert nå igjen”.  

  

5.2  Lærernes møte med Bråkebøtta 

 

De ulike lærerne trekker frem svært ulike sider ved produksjonen. Musikklærerne
2
 trekker naturlig nok 

frem spesifikke elementer som går på musikalsk innhold eller fremføring:  

 

Vi har hatt stomp tidligere, og selv om dette ikke var helt det samme, så var det elementer de 

kjente igjen; det som vi har trent på, det jobber også profesjonelle musikere med (M4) 

                                                           

2
 Betegnelsene M1, M2, M3 og tilsvarende  K1-3  står for hhv musikklærere og klasselærere. Jfr også  s. 2 
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Her knyttes kvalitet til at elevene kunne gjenkjenne elementer i konserten. Musikerne brukte materiale 

som elevene selv arbeider selv med i musikktimene, de øver og trener seg på det samme som 

musikerne. At elevene gjenkjente elementer fra egen musikkundervisning og fikk se at de også kan 

brukes også i en profesjonell sammenheng, var positivt for lærerne. De fikk dermed gjennom 

konserten en bekreftelse på sin egen undervisning.  

 

Uansett om man likte sjangeren eller ikke, så var det kvalitet. Ikke noge tull her 

Nivået på musikerne, det var høgt (eg spele sjøl) ( M5) 

 

Dette er en anerkjennelse av utøvernes nivå, og det ligger en mulighet i denne kommentaren til å 

slippe å ta stilling til om man liker eller ikke liker selve musikken, men kan dreie samtale inn på 

håndverksmessige aspekter ved fremføringen. Det kan være en fruktbar tilgang til refleksjon rundt en 

musikkopplevelse. Hvis det hos eleven begrenser seg til å dreie se om å enten  ” like” eller ”ikke like” 

blir ofte diskusjonen låst før den kommer i gang. 

En annen lærer var opptatt av dramaturgi og oppbygning av konserten:  

 

De skapte en forventning, kom inn bakfra, en fornøyelse å se på dem. De lekte, de 

engasjerte(K2)  

 

De lekte, du så de hadde det gøy. Det gir gode signaler. En fornøyelse å sitte å se på dem. 

Viktig å vise glede og spontanitet (K1) 

 

Læreren har en dobbeltrolle i DKS. Dels skal de være publikum sammen med elevene, dels skal de 

være ansvarlige for at innholdet knyttes til elevenes læring. Her kan det virke som om læreren trygt 

kunne gå inn i rollen som publikum sammen med elevene. En fornøyelse å se på dem, sier læreren. 

Ikke uventet var musikerne opplevelse av konserten på denne skolen svært positiv! Dette står i sterk 

kontrast til Frost Fadnes‟ opplevelse fra bakrommet (s.16) der lærerne mer har rollen som 

”ordensvakter”.  

Den positive konsertsituasjonen på skolene i vårt materiale, kan synes uavhengig av lærernes   

formelle eller spesifikke musikkompetanse. Viktigere er en positiv forventning til DKS, og skolenes 

egne arbeidsmåter. Lærerne verdsatte fremføringen og stemningen som ble skapt der og da, selv om de 



 25 

var skeptiske til innholdet:  …”det var jo eksperimentell jazz da” (K1). På tross av dette var konserten 

en  ”inspirasjon og fornyelse”.  

Lærernes doble oppgave består i at de skal ivareta skolens forpliktelse til å knytte det kunstneriske 

innholdet til skolens læringsmål, samtidig som de skal være publikum på konserten sammen med 

elevene sine. En oppfatning er at dette kan gjøres i forkant, med ulike typer forberedelse for eksempel 

innen et tema eller en aktivitet. Eller det kan gjøres som etterarbeid, i form av refleksjon eller praktisk 

arbeid. Uansett er det skolens ansvar. DKS har ansvar for det kunstneriske, i følge 

styringsdokumentene. Denne delingen av ansvar bygger på kjente motsetninger, nemlig at det for det 

første er mulig å skille mellom kunstneriske og pedagogiske arbeidsoppgaver, og dernest at de 

involverte parter vet hva disse arbeidsoppgavene går ut på.  

Interessant i denne sammenheng er Jank og Meyer (2009) sin didaktiske tenkning. De minner oss om 

at undervisningsinnholdet ikke er en ”sak” som eksisterer uavhengig av undervisningen, men som 

frembringes av lærere og elever i felleskap som et resultat av en arbeidsprosess. Timens materiale blir 

først til undervisningsinnhold når det lykkes elevene å inndra elevene i målrettet samtale eller handling 

(s.55). At elevene er engasjerte og lar seg rive med er derfor et viktig kriterium på om man er på ”rett 

vei” i forhold til å oppnå læring. En pedagog vil derfor glede seg over ”gylne øyeblikk” der dette skjer. 

Og mulighetene for ”gylne øyeblikk” er ikke forbeholdt noe spesielt fag eller aktivitet. Sånn sett er 

musikernes intensjoner om publikumskontakt og –anerkjennelse helt i tråd med prinsippet om ”å få 

elevene med seg” som også er viktige for læreren i det daglige arbeidet.  

Der lærerne opptrer som ”ordensvakter” og viser med sin plassering i rommet (bak elevene langs 

veggen) og kroppsspråk (armene i kors) i at de ikke er en del av publikum, er det vanskeligere for 

musikerne å oppnå kontakt for formidling.   

En positiv ”her og nå opplevelse”, vil slik vi ser det, i seg selv være i tråd med læringsmål. Arbeidet 

kan ta ulike retninger etterpå, avhengig av den enkelte lærer og situasjonen ved skolen og klassen.   

 

5.3  Hvordan kan lærerne bli inspirert i sitt videre arbeid?   

 

Musikerne ønsket med produksjonen å inspirere til å ta i bruk konkrete verktøy for improvisasjon. Det 

vil naturlig nok være stor variasjon mellom lærerne i forhold til hva de legger merke til av konkrete 

elementer. Disse utsagnene viser ulik grad av kunnskap og bevissthetsnivå omkring musikkutøving, 

didaktiske virkemidler og utstyret som musikerne brukte:  

 

de brukte elektrisk lyd som de blandet med sine egne instrumenter(K2) 
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med en slik loop-pedal tror jeg vi skulle fått til mer her på skolen. Ofte synes jeg det stopper 

opp når det kommer til utstyr (M5) 

 

M5 er selv utøvende musiker og kjenner til avansert elektronisk utstyr og bruken av dette. Han har 

også deltatt på kurs og sett mange muligheter for kreativt musikkarbeid ved hjelp av teknologi. Men 

det er begrenset hva en skole kan anskaffe av utstyr, og dermed må disse mulighetene avskrives. K2 

har ikke spesifikk kunnskap om musikkteknologi, og dermed blir dette aspektet uaktuelt.  

Produksjonen bruker til dels avansert teknologi som en del av uttrykket. Frost Fadnes sier at det er en 

”kompensasjon” for at de bare er 3 musikere, og at de bruker teknologi for å utvide sine 

uttrykksmuligheter.  Det kan tenkes at det til dels avanserte lydbildet kan være med på å ”tilsløre” den 

direkte tilgangen til musikalske ”vektøy” slik musikerne ønsker. Dette gjelder som vi ser for lærere 

med svært ulik musikk-kompetanse. 

Elementer av ”produksjonens tematikk” fanges likevel opp på ulike måter. En lærer sier det slik på 

spørsmål om eventuell inspirasjon til videre arbeid:     

nei ikke direkte, men jeg la merke til det var enkelt, gå i gang med ingenting, golvet, å ja, sånn 

kan vi gjøre, en god inspirasjon, få i gang forskjellige småting. Det var jo enkle ting, sjøl om 

vi ikke har akkurat slagverket stående der, og du trenger jo ikke det….går an å få til 

forskjellige ting, slå på alt mulig, lage rytme (K1) 

Å begynne med ingenting, det er kjent for oss (K2) 

 

Lærerne på småskoletrinnet kjente seg igjen i måten musikerne brukte lydmaterialet på, og kommenter 

at de selv i hovedsak arbeider utforskende, særlig på småskoletrinnet.  

K1 sier dette om arbeidsmåtene på mellomtrinnet:  

I språkfag de er det jo mye med herming, improvisering, kreativitet…  dette med 

arbeidsmetoden tankekart, brainstorming, dette er jo i alle fag.  Men tenkte ikke akkurat 

direkte at dette kan jeg bruke….. det er jo en del av metodene våre 

 

M1 snakket om at hun ble inspirert til å ”gjøre rammen større”. I sitt daglige arbeid med faget er hun 

opptatt av at elevene skal få jobbe aktivt med musikk, og hun bruker ofte improvisasjon som en del av 

dette. I musikernes arbeidsmåte så hun at det var tydelige rammer med plass til ”mange løsninger 

inni”. For det er, som hun påpeker, fort gjort å komme med en forhåndsbestemt innstilling om hvordan 
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noe skal låte eller en bevegelse skal se ut. Det er imidlertid en faglig sett krevende arbeidsmåte som 

krever et stort repertoar hos læreren.      

De hadde mye mer tydelige rammer som samtidig er åpne for alle slags løsninger. Dette er 

en utfordring, det er lettere å si den takten skal høres sånn ut, nå skal du gjøre sånn og sånn. 

Men da må en inn og rette, korrigere, og da kan en oppleve at noen trekker seg (M1).  

 

Selv om lærerne var nokså samstemte i at konserten var en inspirasjon og først og fremst en ”her og 

nå”, inspirasjon i hverdagen, så viser disse svarene at inspirasjonen kan konkretiseres og kanskje føre 

til ulike former for nyutprøvinger. Svarene viser også hvor vanskelig det ville være å ”skreddersy” et 

workshop-konsept for bruk i skolen. Lokal forankring er et av DKS sin fremste suksesskriterier. Det 

kreves i så fall en svært fleksibel og lydhør tilnærming fra musikere.   

 

5.3.1   Å arbeide kreativt på veien  mot de ”hundrevis av mål”   

 

På skolene i vår region er det mange forestillinger gjennom året. Det er jevnlige morgensamlinger og 

forestillinger, samt større oppsetninger og revyer på faste klassetrinn. Elevene blir dermed vant til å 

være publikum og til være på scenen. Musikk og sang er et viktig element i alle samlinger og 

forestillinger.  

  De vet hva øving er (M1) 

 

På disse forestillingene skal det presenteres produkter av ulike slag, alle elevene skal delta og det er 

ofte stramme tidsrammer for innøving. Forestillingen er en krevende arbeidsform, (Thortveit, 2010) og 

det kan oppleves som vanskelig å kombinere med ulike typer skapende prosesser:  

…. hvis du skal derfra til dit, hvis du skal ha en forestilling som varer en halvtime /tre 

kvarter med armer og bein, dans og musikk og korps og alt som skal, så krever det jo…. Så 

hvis du skal komponere da i 3 uker, da er det mye som har rent i havet i mellomtiden (M2) 

 

Likevel er M2 opptatt av at denne delen av musikkopplæringen blir ivaretatt: ”Komponering og 

improvisasjon blir sånn ymse i musikktimen og prosjektene. Prøver å putte inn noe; lydforming og den 

type ting.” Elevene ønsker å vise seg frem, å komme med egne ting, en dans de vil vise, en tekst de 

ønsker å lage melodi til 
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De ser seg sjøl i ånden stå foran. De vil gjerne vise. Positivt med norsk skole i dag.. (fokus på 

seg sjøl) men dette går an. Å gå fram, ta initiativ, ikke selvfølgelig tidligere… Ikke 

anledninger heller 

 

Dette er flere av lærerne inne på: 

Elevmassen er mye mer aktiv, sier hva de mener, frimodige, naturlige, jeg tror det er det at de 

får det ut, sitter ikke og er beskjedne..den store massen da…(K1) 

De er ikke bare mottagere, det er medspiller også (M1) 

Ja, veldig mye mer enn tidligere (K1) 

 

Dette gjelder i det daglige arbeidet i skolehverdagen, andre fag har innebygde muligheter for 

utforskende prosesser:   

Tenker f eks engelsk norsk der tar vi tema, dialog, skuespill,  og veldig ofte er det mange som 

spør ”kan vi ikke ha skuespill” ? Deler inn i grupper, da improviserer vi, vi øver, og det er det 

kjekkeste de vet…… full rulle. Da får du det veldig inn (KL2) 

 

Lærerne i vårt materiale synes altså å være opptatte av ulike former for improvisasjon og 

arbeidsformer der elevene får muligheter til komme med egne ting. På veien mot de ”hundrevis av mål 

som skal nås” kan man arbeide kreativt underveis, sa en av lærerne. Det oppleves imidlertid 

tidkrevende, og kan komme til å få mindre fokus på de skolene som jobber prosjekt- og 

forestillingsbasert i musikkfaget. Arbeidet med musikalske produkter som skal vises frem vil derfor 

oftere være lærerstyrte. Musikkundervisningen kan dermed komme til å gå glipp av utforskende 

prosesser som K2 beskriver ovenfor i språkfagene.       

 

6.  Videreutvikling av produksjonen   
 

6.1   Bruken av workshops 

 

I et forsøk på å utvide potensialet til Bråkebøttas tematikk og pedagogiske innhold, arrangerte Frost 

Fadnes og Birkeland fire workshops på to forskjellige skoler overfor elevklasser innen produksjonens 

målgruppe. Begge skolene skulle fire uker senere få besøk av produksjonen som konsert, og tanken 

var å forberede elevene (og lærerne) på improvisert musikk. Seminaret var i hovedsak basert rundt 
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improvisasjon som strukturell metode, hvor de to musikerne ga en innføring i improvisasjonsbegrepet 

gjennom eksempler på spesifikke improvisatoriske verktøy, strukturer og ideer. 

Frost Fadnes og Birkeland var i utgangspunktet åpne i forhold til hvordan kurset skulle utvikle seg, og 

ville la elevene styre retningen litt selv basert på respons, forkunnskaper etc. De hadde derimot satt 

opp en punktvis liste med tematikk de ville prøve å illustrere og diskutere med elevene:   

 Bruk av rytme; utvikling av enkle klappe- og stemmeøvelser  

 Musikalsk rollefordeling/plassering; bakgrunn, forgrunn, solist etc.  

 Bevegelse; statisk, fort, sent  

 Dynamikk; bråk, stillhet  

 Kommunikasjon; ”samspill”, samarbeid, motarbeid, krangling…  

 Visuell notasjon; noter, bilder, grafikk, farger 

 

Tanken for musikerne er at ”uansett hvilket utgangspunkt man velger så er det lurt å ha visse løse 

spilleregler som kan hjelpe med å få struktur på det hele”. Med andre ord, selv om punktene kun var 

utgangspunkt, ville de illustrer over for lærerne tilstede at etter hvert som en kommer i gang med en 

undervisningssituasjon, med improvisasjon som tema, kan forhåndsplanlagte strukturer enkelt 

kombineres med mer situasjonsbestemte ideer – hvor det hele smelter sammen i en ”naturlig 

tilpasningsprosess”.  

Det som gjør improvisasjon til et effektivt læreverktøy er nettopp at man raskt kan tilpasse seg barnas 

forkunnskaper og interesser. Noen grupper eller individer ønsker å spille høyt og mye, andre er 

kanskje mer stillefarne. Etter hvert kan en bevege seg inn på litt vanskeligere ting hvor barna får 

muligheten til å utvide sin musikalske klangflate. På samme måten jobber Frost Fadnes med 

profesjonelle musikere: Han er med å lede et større improvisasjonsorkester (Kitchen Orchestra), og 

skriver ”vi har alltid vært flinke på å spille fort, høyt og mye, men har det siste året jobbet med å spille 

så lite så mulig. Resultatet er at orkesteret nå har en mye større klangflate å jobbe fra, nå kan vi spille 

både høyt og stille”. Han fortsetter, “med andre ord, det ene går ikke utover det andre”. Femårige 

propeller må få lov til å ”bråke” gjennom musikken, men samtidig bli utfordret til å prøve ut de 

”roligere” aspekter. Improvisasjon er å spille de rette tingene på rett plass, og blir gradvis morsommere 

og mer musikalsk dess flere elementer man har å jobbe med.  

Ved den første skolen musikerne besøkte traff de elever fra 4. og 5. trinn. Seminaret startet ved at 

Frost Fadnes ga en enkel og kortfattet introduksjon i improvisasjonsbegrepet, hvorpå de to fremførte 
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en improvisert duo (trommer og barytonsaksofon) for å eksemplifisere teorien. Frost Fadnes brukte 

begreper som ‟den musikalske tanke‟ og hvordan vi innenfor visse rammer og strukturer kan utvikle 

musikalske ideer i en utøvende sammenheng. Musikerne går her rett inn i en abstrakt/filosofisk 

tankegang for å best mulig forklare deres estetiske utgangspunkt innenfor improvisert musikk. Det 

som var overraskende for musikerne var hvor fort barna satt seg inn i metodikken, og til og med 

”kunne gå i meningsfull dialog” om tematikken. Spesielt viste elevene forståelse for musikernes bruk 

av bilder – både reelle og abstrakte. De forstod for eksempel hvordan filmkomponisten skriver 

‟skummel‟ musikk til ‟skumle‟ bilder eller scener, og flere kom selv med eksempler på hvordan man 

skriver musikk til fotografier og malerier. Ved en av skolene hang der helt tilfeldig et 

nasjonalromantisk maleri på veggen bak musikerne (en elv gjennom norsk natur), og elevene nærmest 

instruerte musikerne i hvordan man kunne oversette dette spesifikke naturbildet til et musikalsk 

uttrykk. Det var altså uproblematisk å bruke abstrakte musikalske termer, hvor elevene i så måte viste 

”større åpenhet” og forståelse for improvisasjonstanken enn en ofte finner blant universitetsstudenter 

eller profesjonelle musikere (dette ut ifra musikernes eget erfaringsgrunnlag fra tidligere seminarer 

med ‟voksne‟ musikere; fra konservatoriestudenter til symfonikere).  

De to barneskolene som deltok i forsøksprosjektet meldte seg frivillig etter generell invitasjon til alle 

skolene i Bråkebøtta påfølgende turneplan (våren 2010). I ettertid ble det klart at de to som meldte sin 

interesse også var skoler som i utgangspunktet prioriterer musikk i den daglige undervisningen. I 

seminarsituasjonen var det merkbart at elevgrunnlaget hadde en god musikalsk forståelse, og viste en 

grunnleggende innsikt i musikkestetiske verdier (gjennom både komposisjon og utøving). Med andre 

ord, elevenes utgangspunkt på de to skolene gjorde det ganske lett å gjennomføre et ad hoc seminar; 

de holdt et høyt fokus og viste stor entusiasme basert på et godt musikalsk grunnlag. Ideelt sett skulle 

det vært arrangert improvisasjonsseminar i forkant av samtlige skoler før en Bråkebøtta-turne, for slik 

å danne seg et bilde av i hvilken grad improvisasjonsestetikk fungerer innenfor skoler hvor musikk 

kanskje ikke blir prioritert i særlig grad. Musikerne bruker uttrykk som ”gode” og ”dårlige” skoler i 

etterkant av en forestilling basert på et slags helhetsinntrykk av skolens holdning til forestillingen. 

Viktige momenter innenfor denne helhetsvurderingen går på i hvilken grad musikerne følte seg 

velkomne og om elever og lærere virker motiverte og fokuserte på musikken. Dette varierer stort fra 

skole til skole, men når musikerne sitter igjen med inntrykket ”dårlig skole”, kan dette reflekere 

tilbake på skolens generelle prioriteringer innenfor musikk.  
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6.2  Skolens egne regler for deltakelse  gjør meningsfylt dialog mulig  

 

  ”Dokker har øvd!”  

Første økt i  5 klasse (ca 15 elever) Musikerne er i dialog med elevene fra første stund. De spiller og 

viser sitt materiale, som er ulike lyder, noen av dem er ”morsomme”. Elevene ler og ser ut til å kose 

seg. Så tar de i bruk kort med figurer som sirkel, trekant, bølgebevegelse. Musikerne viser hverandre 

kortene etter tur, spiller og stopper når kortet tas ned. Saksofonen får affektive kort: Trist, glad, eller 

kort med skrevne ord som ”vann”. 

Elevene får komme med kommentarer og stille spørsmål. De undrer seg over det de ser og 

observerer i situasjonen. Først blir musikerne ”avslørt”: ”Dokker har øvd!” . Dette må jo musikerene 

bekrefte, og de har en dialog om nødvendigheten av øving, omfang og type arbeid som gjøres av 

musikere før de går på scenen.  Hvordan får du det til? spør de videre, og dette spørsmålet gir 

musikerne mange muligheter til å få frem ulike sidere med profesjonell musikkutøving enten det er 

på blåseinstrument eller slagverk. Elevene får også anledning til å observere og kommentere 

musikernes fremtoning direkte under utøvelsen;  

Du blir helt rød (i fjeset)   

De får også anledning til å ønske seg ulike uttrykk fra musikeren: ”Spill noe skummelt”, og de gir 

musikerne respons på at de synes det høres skummelt ut med å vise dette også i kroppspråk.  

Feltnotater 19.mars 2010 

 

I denne dialogen mellom musikere og elever er skolens regler for deltakelse (skolekoden) et element 

som bidrar sterkt til resultatet av økten. Reglene for deltakelse er klare og de følges. Elevene inviteres 

til dialog, men de rekker opp handa først og venter på sin tur. De stiller ulike typer spørsmål og det 

virker ikke som de er redde for å dumme seg ut. De kommer med assosiasjoner og trekker inn 

elementer fra sitt eget miljø, for eksempel stemningen i maleriet som henger i salen (jfr s. 26). Det 

virker som om de vant med dialog, å bli tatt på alvor som samtalepartnere. Meningsfylt dialog 

muliggjøres i denne situasjonen også fordi elevene virker vant til denne tilnærmingen.  

Et annet aspekt ved dette er selve situasjonen med nytt og spennende besøk. Læreren kommenterer 

dette slik:  
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Elevene er alltid veldig lydhøre i slike sammenhenger, og det er jo ikke sånn når jeg har dem 

alene.  De satt klar, venta på, de var på hogget med en gang. Musikerne møter elevene fra sin 

aller beste side(M1). 

 

At elevene møter situasjonen med positive forventninger, er lydhøre og ”på hugget” slik som 

beskrevet ovenfor, er heller ingen selvfølge slik vi ser det. Også her blir ”settingen” i det daglige 

avgjørende, hva de er vant til i musikkundervisningen fra før. Lærernes daglig arbeid må ha 

innvirkning på elevenes eventuelt forventninger til en slik ny situasjon. Musikklæreren sier det slik:  

Men vi kan få til veldig mye, og vi jobber jo egentlig veldig likt, i musikktimene. Veldig 

praktisk. Så det er de blitt vant til (M1) 

 

Dialog kan kanskje sies å være et grunnleggende element i musikernes tilnærming til improvisasjon, 

noe dette læringselement kan være eksempel på: Elevene har nå fått utdelt rytmeinstrumenter og de 

blir bedt om å holde en puls (spille tre slag) der tempo ikke gis på forhånd. Etter hvert etableres en 

puls (dette tar en stund, må ha noe tålmodighet…..). Trommeslageren faller så inn og utbroderer 

denne når den har stabilisert seg. Musisering kommer i stand på grunnlag av elevenes felles 

grunnrytme.  

Likevel er det forholdsvis sterk styring fra musikerens side. De styrer med musikalske parametre og 

mimimikk (jfr s. 17), men etter hvert blir det muligheter for en viss eksperimentering innen rammen. I 

siste økt blir elevene oppfordret til å spille samtidig med musikerne. Dette gjør mange av dem, men i 

”samspill”, det vil si at ingen går ut over rammen, spiller for sterkt eller på feil sted.  

 

6.2.1  Inkluderende elementer i workshop og konsert 

 

Lærerne observerte og gledet seg over enkeltelevers deltakelse. En elev med ”veldig dårlig rytme”  

fikk være med å spille på slagverket. Dette fikk eleven til etter en forholdsvis kort læreprosess:  ”Både 

visuelt og auditivt”, som læreren sa. Eleven satt slik at han så godt hvordan musikeren brukte beinet på 

stortromma, samtidig spilte han på en tromme selv. Dette kunne han overføre til musikerens slagverk, 

og grunnrytmen satt godt da han ble invitert til samspill. ”Plutselig fikk han det til”, en gledelig 

observasjon for K1. 
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K2 forteller om en elev som er 

…. veldig rytmiske
3
. Han begynner med en gang, lever hele kroppen. Det så jeg at han var 

skikkelig med på dette, var veldig engasjert og ble tatt med i det som skjedde. 

Improvisasjonen ble så der og da, veldig engasjerende og kjekt  

 

Lærerne liker å se at elever blir engasjerte og tatt med i det som skjer. Elevene har godt av dette, 

mener lærerne. Det er fint for de elvene som har uro i seg, og for de som er små.  

Mye lyd, men det var kult, veldig kjekt med høg lyd. Sjelden at du får 6 –åringer en hel 

skoletime på benken. Flott at de var så mye med over så lang tid (K1)  

 

Lærerne  kommenterte også fravær av korreksjoner i workshop 

De elevene som ofte melder litt pass i vanlig klassesammenheng, de som trenger strukturen, 

fungerte jo veldig godt i denne settingen. Det tror jeg var fordi de følte at her kunne de bidra 

med noe, og så ble de ikke korrigert  

De mestra, det var ikke forskjell på dem og ”de flinke”, alle var på lik linje, alle kunne komme 

med sitt, og så å si var det på en måte riktig 

 

De inkluderende elementer som lærerne på ulike vis kommenterer her gjelder alle elevene, de lot seg 

engasjere deltok som gruppe. I tillegg ”treffer” det enkeltelever som læreren har spesiell 

oppmerksomhet på. Noen av disse er urolige og ukonsentrerte, andre melder pass i 

klassesammenhengen.  

I denne situasjonen var det mulig å trekke elevene direkte inn i musiseringen uten at det var en 

forhåndsbestemt standard på hvordan det skulle låte. Enten det var konkret å spille på slagverket 

sammen med musikerne, eller det var å bidra med en musikalsk ide eller et element som musikeren tok 

videre med inn i det musikalske forløpet. 

En situasjon der du blir korrigert har lett for å oppstå i musikkundervisningen som i annen 

undervisning:  ”Jeg har så lett for å tenke i mine egne baner om hvordan ting skal låte” (M1).   

Musikernes kunsteriske utgangspunkt for improvisasjon at det i utgangspunktet ikke finnes noe ”rett 

og galt” (jfr s.9) ble her anerkjent av læreren, det var inspirerende, og kan dermed gi muligheter for 

videreutvikling av musikkundervisningen.  

                                                           

3
 Her mener læreren en elev som synes det er vanskelig å sitte stille 
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7. Oppsummering  
 

Improvisasjon som metode har unike egenskaper i forhold til formidlingstilpassning, og fremstår som 

et effektivt verktøy i skolekonsert-sammenheng. Med sine relativt ‟elastiske‟ egenskaper går 

improvisasjonsmusikken inn i rollen som grensebryter mellom utøvere og publikum: Improvisasjon 

har en grunnleggende metodikk som omfavner det situasjonsbestemte, hvor situasjonen kan tilpasses 

de varierende utfordringene utøverne står overfor i løpet av en turne. Forskjellige konsertsituasjoner – 

med elementer som akustiske rom, atmosfære, forventninger, forkunnskaper – setter utøverne ‟på 

prøve‟ med store variasjoner fra skole til skole, men hvor improvisasjonsrommet initierer en effektiv 

formidlingssone mellom elever, lærere og utøvere.  

Denne formidlingssonen – Evan Parker sine ”feedback loops” (jfr kap. 3.3) – spinner så videre langt 

utover forestillingen i en gjensidig læringsprosess mellom musikere og elever. De musikalske 

innspillene og individuelle reaksjoner går på kryss og tvers mellom partene i et slags estetisk ballspill, 

hvor elevene lærer bort vel så mye til musikeren som musikerne gir tilbake til elevene. Som Chris 

Sharkey utbrøt etter en spesielt ‟hard dag på jobben‟, ”oh well, I was starting to enjoy it towards the 

end, and, you know, if the music is not enjoyable it‟s not worth doing”. Dette betyr ikke det ikke skal 

forventes at musikere stiller med profesjonelle holdninger og ‟holder ut‟ uansett, men heller at et 

konsept som ‟går begge veier‟ i forhold læring, estetikk og musikalsk entusiasme er mer effektive i 

forhold til formidlingskvalitet. Med andre ord, om musikerne utstråler en form for ærlig entusiasme, 

spiller dette inn i formidlingssonen og øker elevenes utbytte betraktelig.   

Det kan se ut til at lærerne i vårt materiale på ulike måter både gjenkjenner og anerkjenner de 

utforskende arbeidsmåter og den lekende tilnærmingen til utøving som musikerne representerer. 

Særlig legger de merke til at denne tilnærmingen kan virke inkluderende, da det ikke i første rekke 

dreier seg om rett og galt. De gjør seg tanker om å ”gjøre rammen større”, å kunne legge inn 

utforskende elementer underveis i arbeidet.  Hva de ”får med seg” av strukturer, ideer og verktøy fra 

produksjonens tematikk ser imidlertid ut til å være meget varierende, avhengig av forkunnskaper, egne 

eller skolens lokale prioriteringer.    

Imidlertid er det en mulig konflikt i å bruke ”for mye” av slike tilnærminger da skolesystemet legger 

økende vekt på målbare resultater og synlige produkter. Det er også ting i materialet som peker på at 

skolekonserten/DKS produksjonen som konsept er en vel innarbeidet del av skolehverdagen både for 

elever og lærere. Dette øker mulighetene for gode møter mellom musikere, elever og lærere. Elevene 

møter ofte til konsert med positive forventninger, og skolens vanlige strukturer for deltakelse er godt 

utgangspunkt for musikerne både i konsert- og workshop-sammenheng.  
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Spørsmål: ”Koffår har dokker lige, røde sko?” 

Svar: ”Spør produsenten vår…” 
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