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Helge Øye: 
Mamp -05 

Musikkformidling som kommunikasjon 
En skolekonsert sett ut fra ulike kommunikasjonsmodeller og vinkler. 

 

Det er torsdag på Fjordheim barneskole, klokka er 09.00, stedet er gymsalen. Noen musikere 

har etablert en liten scene på den ene langveggen. Det eneste som begrenser scena er to 

høytalere på stativer, til høyre på scena står to gitarer på et stativ, til venstre en bassgitar og 

i midten et lite trommesett. Det er ikke plass til svært mye mer utstyr i AVIS – bilen musikerne 

har med seg. Foran scena er gymsalen møblert med gym-matter foran, benker bak mattene og 

stoler bakerst. Det er slik de pleier å ordne salen her. En gang fikk skolen beskjed om at 

musikerne skulle være midt på golvet og elevene skulle sitte rundt dem. Men som regel er det 

matte - benk – stol som gjelder. Klasse for klasse kommer elevene inn og blir loset på plass av 

klasselærerne. De minste kommer først inn og blir plassert foran. Noen går noen løper og det 

gjelder å finne en plass sammen med en kamerat, eller noen de bruker å være sammen med på 

skolen. Snart er salen full av barn, lufta er full av liv: prat, litt roping, stoler som skraper, 

unger som bytter plasser og småkrangler litt.. De er litt usikre på hva som skal skje, men på 

grunn av scena skjønner de (i alle fall de eldste elevene – de som har vært med på dette før) 

at det er en konsert på gang. For musikerne er det andre turneuka nå, med to konserter hver 

dag, på to forskjellige skoler, med unntak av to dager hvor de spilte tre konserter. 

Programmet tar for seg rockehistorien. Det gjør de unna på 35-40 minutter litt avhengig av 

dagsformen og den responsen de får fra publikum. Det er tre år siden de laget programmet, 

så de kjenner det ut og inn. Først og fremst for sin egen del har de øvd inn noen låter de kan 

alternere mellom. Nå før konserten befinner musikerne seg i guttegarderoben. De har ikke 

med seg påkostede kostymer, men er ikledd like svarte t-skjorter det står ”Stop!” med store 

grå bokstaver.  

I 2007 ble det spilt over 9 000 konserter i regi av Rikskonsertene i skolelokaler rundt omkring 

i landet vårt, til over 1,2 millioner publikummere. (Rikskonsertenes årsrapport 2006 og 2007) 

Skolene er til sammen blant de mest brukte konsertlokalene, og definitivt de mest besøkte 

konsertlokalene. Disse konsertlokalene er ikke som andre konsertlokaler. Her er det ingen 

store foajeer, ingen påkostet arkitektur med vekt på estetikk, akustikk og ingen utforming av 

salen som skal gjøre det lettere for musikerne å nå fram til publikum. Komforten for publikum 
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er heller ikke spesielt vektlagt. De aller fleste skolekonsertene finner sted i skolens 

gymnastikksal. Her er det sjelden tenkt på at rommet skal brukes til annet enn gymnastikk. 

Det vil si, på noen av skolene er det en titteskap-scene på ene kortveggen. En scene som er så 

lite praktisk og så dårlig utstyrt at den sjelden eller aldri er i bruk.  Andre skoler har kanskje et 

annet rom som er stort nok til at alle elevene kan samles. Men først og fremst er det altså 

gymsalen som huser skolekonsertene. I og med at de små titteskap-scenene ikke er praktiske i 

bruk, gjennomføres konsertene på flatt gymnastikksalgolv. Aller helst med musikerne med 

ryggen til en langvegg, da blir det ikke så langt fram til bakerste publikummer. Som regel har 

vaktmesteren på skolen fått et kart over hvordan stoler og gymnastikkmatter skal settes opp. 

På barnetrinnet er det som oftest matter foran en rad med lave gymnastikkbenker før det 

gjøres plass til stoler bakerst. Da har man fått til en slags amfi, der de yngste blir plassert på 

mattene og de eldste på stolene. På ungdomsskolene er det sjelden matter og benker, men her 

sitter alle på stoler. Ofte sitter de eldste bakerst, med begrenset sikt til musikerne. På store 

skoler kan det være omtrent umulig for bakerste rad å se hva som faktisk skjer. Det skjer nok 

at noen konserter legger opp til andre sceneløsninger, for eksempel med musikerne i sentrum 

og publikum i sirkel rundt, men det tradisjonelle sal-scene – bildet dominerer. 

Dette er noen av de fysiske rammene for musikkformidlingen som skjer gjennom 

skolekonsertene. Jeg skal ikke ta for meg alle rammene rundt en skolekonsert, men retter  

fokuset mot kommunikasjonsprosessene i skolekonsertene, og da er slike rammer bare viktig 

som forutsetning for slike prosesser. For å belyse den komplekse relasjonen mellom 

musikerne, mellom musikerne og publikum og publikum imellom, og mellom alle 

menneskelige deltakere i formidlingsprosessen og alle de ulike budskap og tegn som er på 

spill, er det nødvendig å ta i bruk flere kommunikasjonsmodeller. De fleste 

kommunikasjonsmodeller er utarbeidet med tanke på helt andre situasjoner enn konserter. Her 

skal vi først og fremst se på modeller som tar for seg hvordan man på mest effektive måte kan 

formidle et budskap til et stort publikum – en type transportmodeller, prosessmodeller eller 

transmisjonsmodeller, og andre såkalt semiotiske modeller som tar for seg hvordan vi kan 

forstå tekster. Disse modellene er spesielt utviklet innen lingvistikken, innen 

massekommunikasjonsteori og innen filosofi. Også innen musikkformidlingen er en del av 

disse modellene godt kjente og har vært brukt for å belyse musikkformidlingssituasjoner, 

mens andre modeller ikke har vært like mye belyst. De har også vært utgangspunktet for å 

skreddersy modeller for musikkformidling.  
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At det finnes flere kommunikasjonsmodeller forteller oss først og fremst at kommunikasjon er 

et komplekst felt som krever å bli belyst fra flere sider. Noen av modellene er skapt for å takle 

de mange tekniske utfordringene som ligger i selve informasjonskanalen, andre fokuserer på 

forholdet mellom virkeligheten og (medie)-budskapene, noen vil gjøre oss i stand til å 

analysere hele (masse-)kommunikasjonsprosessen, andre interesserer seg for maktforholdet 

mellom aktører som kommuniserer med hverandre, eller på det sosiale behovet for å 

kommunisere, noen er interessert i hva vi egentlig kommuniserer, hvilke interesser og kan 

ligge bak et kommunisert budskap. En annen type modeller fokuserer på hvordan vi skaper 

mening av ulike budskap eller tegn. Det er ikke først og fremst innen musikkformidlingen at 

disse modellene er arbeidet fram, snarere er det innen forskningen på språk, medier og 

massekommunikasjon at disse har kommet fram. Det er viktig å være bevisst på at det er 

innenfor dette empirifeltet disse modellene er utarbeidet. Sannsynligvis fungerer ikke vi 

mennesker på totalt forskjellig måte i ulike kommunikasjonssituasjoner, det er derfor er mitt 

utgangspunkt at en del generell kunnskap i de kjente kommunikasjonsmodellene også kan 

komme oss til gode innen musikkformidling.  

Den kjente forenklede kommunikasjonsmodellen ”Sender – Budskap – Mottaker” gir et 

oversiktsbilde av hovedelementene i kommunikasjonsprosessen. Den ser for seg at 

kommunikasjon foregår ved at en sender har budskap som skal overleveres til en mottaker. 

Selvsagt er dette et forenklet bilde. Det foregår en mengde prosesser som påvirker det 

budskapet senderen sender ut, og mottakerens tolkninger og respons på budskapet er ofte 

utenfor senderens kontroll. Hva et budskap er virker også uklart. Hva er budskapet som 

formidles gjennom musikk? Er det samme budskapet som formidles gjennom instrumental 

musikk eller vokal musikk? Er et budskap noe som skal transporteres uforandret fra en sender 

til en mottaker, eller vil meningen med budskapet forandres når det når fram? Et av 

problemene knyttet til forholdet mellom musikk og kommunikasjonsbegrepet og 

kommunikasjonsmodellene er knyttet til om hva for et budskap musikk egentlig er. I Art as 

Experience gjør John Dewey et viktig skille mellom ”statement” og ”expression”. Der han 

sier ”Science states meanings; art expresses them” (Dewey 1934: s.87) Der statement har sin 

mening i det som kan slås fast, det som gjør krav på å være sant, er meningen av expression 

knyttet til den direkte opplevelsen av det som uttrykkes. Musikken uttrykker mening kun 

gjennom at musikken klinger. Meningen kan ikke formidles med språket, eller med andre 

uttrykk. Som ”expression” er innhold og materiale knadd sammen til en helhet, til et estetisk 

uttrykk.  
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To av modellene jeg ser på er laget med musikkformidling som utgansgspunkt. De er begge 

prosessmodeller, det er Ingmar Bengtssons modell fra 1973 og David J. Hargreaves, 

Raymond MacDonald og Dorothy Miells gjensidige modell fra 2005. I tillegg tar jeg med 

noen begreper hentet fra Dag Solhjells bok Formidler og formidlet som er hentet fra 

kunstformidlingen og til slutt Ønskekvistmodellen som ikke er hentet fra 

kommunikasjonstenking men som er en modell for å vurdere kvalitet i performativ kunst.   

Musikkformidling er et omfattende emne som kobler seg opp mot en rekke vitenskaper som 

for eksempel filosofi, psykologi, sosialpsykologi, sosiologi, pedagogikk, antropologi, alle 

kommunikasjonsvitenskapene, musikkvitenskap og underdelinger av disse (Sætre, 1994). 

Feltet omfatter alle aspekter i forhold til formidling av musikk mellom mennesker. Og emnet 

omfatter all formidling av levende musikk foran et publikum, eller gjennom radio og tv eller 

nett, formidling av plater og dvd-er (eller hvilke format de er produsert i), formidling i form 

av anmeldelser av konserter og plater. Og mer perifert påvirker områder som arkitektur og 

design – for eksempel av konsertlokaler og musikkinstrumenter. 

Formidling er det å formidle. I ordboka er dette definert som å være mellommann for, eller å 

overføre. For eksempel å formidle kontakt, arbeid eller kunnskap. Eller i vårt tilfelle det å 

formidle musikk. Direkte definert blir musikkformidling det fagområdet som setter fokus på 

det å være mellomledd for musikk eller på overføring av musikk. Ofte blir det sett på hvordan 

en musiker (formidleren) er mellomledd mellom komponistens kunstverk og et publikum. 

Formidlingsarbeidet blir da å sette seg inn i hva komponisten (død eller levende) kan ha tenkt 

og ment med sine nedtegnelser og gjenskape dette i form av klingende musikk. Det vil si å 

kode om musikk som skriftlig tekst til auditiv tekst. Denne prosessen krever kjennskap til stil 

og til sammenhengene musikken ble skapt innefor. Den auditive tolkningen blir da et budskap 

som musikerne på best mulig måte skal videreformidle til et publikum. Ofte gjøres dette 

gjennom en konsert i omgivelser som skal gi verket/musikken/budskapet best mulig 

mottaksforhold. I mange tilfeller har ikke musikken samme skriftlige tradisjon. Da vil 

komponistens rolle være av mindre betydning. De ulike muntlige musikktradisjonene har sine 

idealer. Swingjazz skal spilles på en annen måte enn be-bop, folkemusikken fra Valdres har 

en annen dialekt enn folkemusikken fra Setesdal. Her vil det være utøverens evne til å 

kombinere sin personlige tone, uttrykk med det idiomatiske musikkuttrykket tradisjonen 

krever som gir musikken et formidlingsinnhold. Musikerne kan bruke flere teknikker for å få 

fram budskapet, gjennom forhåndsomtaler, programhefter, sceneopptreden, kostymer, 
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scenografi, hvor i programmet verket er plassert/dramaturgi. Slike spørsmål omfattes også av 

kommunikasjonsteorien og kan være nyttige for musikkformidlingen og utfordrer oss til nye 

diskusjoner som tar opp i seg aspekter rundt konsertsitasjonen, lytterposisjonen og funksjoner 

og betydninger musikken har. Selv i de situasjonene der dyktige musikere formidler musikk 

til et motivert publikum vil det være mange forhold som spiller inn og påvirker 

informasjonsstrømmen og som er utenfor formidlerens rekkevidde fordi de er styrt av andre 

ytre ikke-musikalske forhold.  

På engelsk har man ikke noe ord som direkte tilsvarer formidling. De må dekkes av to 

begreper. To pass on som innebærer å videreføre og to facilitate som betyr direkte å legge til 

rette for, eller å gjøre det lettere. Også to interpretate (å tolke) er brukt. Ingen av disse 

uttrykkene er fullstendig dekkende, men er brukt. Forenklet kan vi si at det innebærer en 

formidling der et etablert ønsket verdisett, en kultur eller et kulturinnhold skal videreføres av 

en formidler gjennom en tilrettelegging som gjør det enklere for et publikum eller en elev å se 

verdien av og bli en del av denne kulturen.   

Når elevene så kommer på plass, går en lærer fram i sceneområdet: 

- Hvis alle nå kan komme til ro, … HALLO!  

Støynivået synker, og læreren fortsetter: 

- Da har vi vært så heldige å få besøk av Rikskonsertene.  

Hun famler litt med et ark – konsertinformasjonen som det ikke har vært tid til å sette seg inn 

i.  

- I dag er det gruppa Rock Roots, som skal spille for oss. Så da blir det vel rockemusikk i 

dag. Da håper jeg alle sitter stille og følger med og så gir vi alle en applaus til Rock Roots! 

Under full applaus kommer så musikerne ut på scena. Bandet heter egentlig ”Stop!” (med 

utropstegn). Konserten har de kalt for ”Rock Roots”, men de begynner å bli vant til 

navneforvekslingen, så de reagerer ikke noe særlig på det. De finner plassene sine og går rett 

på en småpunkete versjon av ”Rock around the Clock” uten noe innledende prat. I løpet av de 

første 30 sekundene har, spesielt de minste, elevene glemt formaningen fra læreren om å sitte 
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stille. Bak i salen er det roligere. Det kan være litt flaut å la seg rive med, litt vanskelig å vite 

hvordan andre reagerer. Da er det bedre å vente og se hvordan de andre oppfører seg.  

Prosessmodeller 

Claude Shannon og Warren Weaver 

Shannon og Weavers kommunikasjonsmodell er kanskje den best kjente av 

kommunikasjonsmodellene. Den ble i sin tid (1949) laget for bedre å forstå hvordan 

telefonkommunikasjon fungerer, med mål å forbedre spesielt den tekniske kvaliteten på 

kommunikasjonskanalene og unngå støy. Modellen har likevel vist seg brukbar i mange andre 

sammenhenger, spesielt innen massekommunikasjon, men også innenfor 

musikkformidlingsfeltet. Shannon og Weaver mente også at deres modell hadde gyldighet for 

all menneskelig kommunikasjon. (Fiske 1984: s.16) 

 

Modellen er innenfor den såkalte prosesskolen som konsentrerer seg om å effektivisere selve 

kommunikasjonsprosessen. Den er opptatt av å klargjøre hvordan en avsender effektivt skal 

kunne, gjennom et medium eller en kanal, overføre et budskap med så få forstyrrelser som 

mulig til en mottaker. Det er denne typen kommunikasjonsmodeller som Jostein Gripsrud 

kaller jernbanemodellen for kommunikasjon. ”Det noen pakker inn og sender med toget, 

kommer ofte uendret fram til adressaten, som vet nøyaktig hva eplene eller sykkelen skal bety 

og brukes til.” (Gripsrud 2007, s.109) Dermed har han satt fingeren på at denne 

kommunikasjonsmodellen har klare begrensninger i forhold til å behandle kommunikasjon 

som behandler kunst generelt og musikk spesielt. I utgangspunktet er kunstneriske uttrykk 

uklare. De skal ikke forstås som et budskap man kan svare ja og nei til eller som innholder 

utvetydige sannheter. Det modellen imidlertid gjør er at den isolerer noen sentrale aktører og 

hendelser i kommunikasjonsprosessen som gjør det enkelt å diskutere hvordan overføring av 

et budskap fra en sender til en mottaker skjer. Modellen har et praktisk utgangspunkt, der det 
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praktiske er å finne ut hvordan kommunikasjonen kan skje mest effektivt. Det vil si å sende et 

budskap mest mulig endret fra kilde til mottaker. 

Mer interessant enn den visuelle modellen er at Shannon og Weaver identifiserer tre 

problemnivåer som sentrale ved kommunikasjonsstudier, det er det tekniske, semantiske og 

det effektive nivået. Nivåene overlapper hverandre og påvirker hverandre men har noen ulike 

vektlegginger. (Fiske 1984: s.17) 

Nivå A tar seg av de tekniske problemene ved kommunikasjon. Dette er selve utgangspunktet 

for modellen. Innenfor musikkformidling er dette en diskusjon som er kjent. Det dreier seg 

om å velge musikkinstrumenter som på best mulig måte kan få fram den musikken man 

ønsker. En dårlig klarinett kan det være umulig å spille rent med. Da vil man slite med å 

overføre musikken så eksakt som ønskelig. På samme måte som utviklingen av lydutstyr både 

skal kunne gjengi akustiske lyder så eksakt som mulig og samtidig kunne farge eller 

klanglegge lyden slik at lyden lettere skal kunne nå fram til en mottaker. På det elektroniske 

området kan det se ut til at man har kommet så langt at det nå er andre faktorer som er 

viktigere enn å overføre lydsignalene så eksakt som mulig. Gjennom mp3-distribusjon ser det 

ut til at man gjerne gir slipp på noe av lydkvaliteteten til fordel for mer effektiv 

lagring/kompresjon. I en skolekonsertsituasjon vil de fysiske og akustiske omgivelsene være 

viktige tekniske utfordringer. Lyse rom der det er åpent for andre sanseinntrykk som vil 

konkurrere med konserten og med rom som hverken er laget for musikk eller for annen 

kunstnerisk formidling der klangen i rommet og lydlekkasjer utenfra eller fra andre rom vil 

være forstyrrende er eksempel på tekniske problemer som må møtes for å få til en god konsert 

under slike forhold. 

Nivå B er det semantiske nivået. Det tar for seg hvordan de overførte symbolene uttrykker 

den ønskede meningen. Shannon og Weaver mener at løsningen på det semantiske nivået 

ligger i å forme budskapet på en best mulig måte. Et budskap må formes slik at det blir 

forstått på best mulig måte. For en konsert gjelder det derfor å kunne presentere og framføre 

musikken på best mulig måte. Foran hver konsert er det faste prosedyrer på å sende ut 

konsertinformasjoner som skal sette skolene i stand til å forberede elevene på konserten som 

kommer. Alle konserter som er del av skolekonsertsystemet blir produsert med blikk på den 

spesielle målgruppen/aldersgruppen som skal motta konserten. Målgruppe er identisk med 

aldersgruppe og ofte er aldersspennet stort. Det er ikke uvanlig å produsere konserter for 

aldersspennet  6 - 13 år. Her ligger det en utfordring på det semantiske nivået som er 
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interessant. Shannon og Weaver tar imidlertid ikke inn over seg at kulturelle ulikheter er en 

faktor som spiller inn. Det vil si at kulturelle forskjeller i vel så stor grad som budskapet 

bidrar til å skape mening i et budskap.  

Nivå 3 er effektivitetsproblemet. Her måles hvor effektivt mottakerens atferd blir påvirket av 

det mottatte budskapet. For en konsert kan dette handle om hvordan publikum reagerer 

estetisk og følelsesmessig på musikken. Selvsagt er dette et problem som ikke er ubesværlig 

for en musiker. Visst er vi ute etter å sette spor hos et publikum. Men når det blir formulert så 

direkte som hos Shannon og Weaver, dukker det opp noen etiske problemstillinger i tillegg. 

Dersom en konsertsituasjon blir en arena der musikeren oppfatter musikken som et middel til 

effektiv atferdsendring hos et publikum, vil konserten da endres fra å være en gjensidig 

estetisk arena til en talestol for makronivåets behov. Hvilken respekt skal en utøver ha for den 

individuelle ulikhet som finnes i skolekonsertpublikummet?  

Shannon og Weaver utviklet tre begreper som også vil være fruktbare nå vi skal diskutere 

konserter, og spesielt skolekonserter: Noise eller støy, redundans og entropi.  

Støy er ikke bare bråk under konsertene, men handler om absolutt alt som legges til budskapet 

på vei fra en avsender til en mottaker. I Shannon og Weavers arbeid kunne det for eksempel 

dreie seg om lydforvrenginger, statisk sus og forstyrrelser av lydsignalene gjennom 

telefonledningene. For en skolekonsert kan støykildene være mange flere. En konsert er ikke 

bare musikk, men det er en helhetsopplevelse som i tillegg til det auditive også omfatter andre 

sanseinntrykk, ikke minst det visuelle. Vi har nevnt dårlig akustikk som en støykilde som 

forringer kvaliteten på lyden. Men en konsert omfatter også lyder fra publikum – enten det er 

snakk om bifallslyder eller ukonsentrasjon eller til og med motarbeidelse av konserten, stoler 

som flyttes og som knirker og skraper mot golvet, dører som åpnes og lukkes, arbeid som 

foregår andre steder på skoleområdet. Visuelle støykilder finnes selvsagt i rom som sjelden er 

mørkelagte. Men også andre støykilder som en ubekvem stol eller bevisstheten om at det er 

fint vær ute kan være støykilder. Shannon og Weaver skiller mellom støy på nivå A – teknisk 

støy og nivå B – semantisk støy.  

Redundans er det i informasjonen som er velkjent, Jo mer kjent, jo mer redundant. Når en 

skolekonsert starter, vet som regel alle at de skal på konsert og at de er velkommen til å være 

publikum på denne konserten. Likevel er det vanlig at noen ønsker ”Velkommen til konsert!”.  

Det ligger ingen vesentlig ny informasjon i det utsagnet som krever ettertanke eller som gjør 
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at man må revurdere gammel kunnskap. Informasjonen er derfor redundant. Det motsatte av 

redundans er entropi. Der redundant informasjon er forutsigbar og informasjonsfattig er 

entropisk informasjon uforutsigbar og informasjonsrik. ”Lisa gikk til skolen” vil for en 

ungdomsskoleelev være svært redundant. Den inneholder ingen uforutsigbare musikalske 

vendinger og vil for en slik målgruppe være fullstendig informasjonsfattig. Det finnes ingen 

altså ingen ny informasjon i den. På samme måte ville en konsert med samtidsmusikk eller 

annen musikk som de har liten eller ingen erfaring med være entropisk. Publikum vil ha liten 

mulighet til å forutse hva som skjer og musikken blir informasjonsrik. Å klare å holde en god 

balanse mellom redundant og entropisk informasjon vil være en utfordring for enhver 

formidlingssituasjon. En konsert med bare redundant informasjon vil bli et gjesp fordi det 

ikke finnes noe nytt i den, som krever oppmerksomhet og konsentrasjon, ingenting som 

utfordrer det vi vet fra før, ingenting som får oss videre. En konsert som utelukkende er 

entropisk vil være et gjesp fordi alt er irrelevant. Det angår ikke livene våre og vi klarer ikke å 

koble våre tidligere erfaringer til den rent redundante informasjonen fordi den tilhører en 

annen virkelighet. Vi kommer tilbake til redundans og entropi når vi behandler Jakobsons 

modell. 

I artikkelen Musikk som mediefag viser Hroar Klempe til den svenske musikkviteren Ingmar 

Bengtssons kommunikasjonsmodell. (Klempe, 1994) Den tar utgangspunkt i den enkle sender 

 mottaker retningen på informasjonsstrømmen, og utvider denne gjennom å ta med aktører 

og hendelser i musikkommunikasjon  

Komponist  Notasjon  Eksekutør/instrument  Akustisk lydforløp  Lytter.  

Denne rekken er ikke svært nyansert, men viser som Shannon og Weavers modell og også 

Lasswells hvilke aktører og prosesser som er viktige for å transportere et budskap fra en kilde 

til en mottaker. Bengtsson utvikler imidlertid modellen og setter den inn i en en sosial, 

kulturell og historisk sammenheng, og lager en modell der han også tar hensyn til at 

kommunikasjon i musikken ikke bare er en enveis prosess. Kjernen i den utviklede modellen 

er imidlertid fortsatt prosessmodellen, kommunikasjonsleddene, som de omgivende 

dimensjonene forholder seg til og kommenterer. De andre dimensjonene er omgivelser, dvs. 

tradisjonsfaktorer som innlæring av koder, konvensjoner og normer som musikken og 

musikkformidlingen påvirkes av og samtidig er en del av. Dette er faktorer som påvirker både 

senderleddene og mottakerleddet. Dessuten understreker modellen betydningen av det felles 

sosiale miljøet som eksekutør/instrument (musikeren), lydhendelsen (i vårt tilfelle 
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skolekonserten og de forhold den spilles i) og mottaker (lytter) deler. Feedbackprosessene er 

en egen dimensjon i modellen, disse prosessene foregår på grunnlag av begreper og 

abstraksjoner som er koblet mot de ulike leddene i modellen. Pilene er toveis og går mellom 

de partene som Bengtsson i modellen ser det mest interessant å fokusere på. Den siste 

dimensjonen i modellen er tidsfaktoren, eller en historisk dimensjon. Den er viktig fordi den 

understreker at musikken, transkripsjoner, innstudering, avspilling og lytting kan foregå på 

helt forskjellige tider, gjerne med 100 års mellomrom og vil være en vesentlig faktor når vi 

skal diskutere hvordan musikk skal oppfattes for eksempel i en konsertsituasjon. Jeg har for 

eksempel snakket med musikere som har vært ute i skolene med musikk av Sting/Police som 

musikerne har oppfattet som ny moderne musikk, men som elevene beskriver som gammel 

musikk som ”foreldrene mine hører på”. I Hroar Klempes oversettelse ser modellen slik ut 

(Klempe 1994: s.163) 

 

Lasswell 

Harold Lasswells kommunikasjonsmodell er en språkliggjøring av Shannon og Weavers 

modell, men til forskjell fra dem var Lasswell interessert i å forstå massemedias prosesser: 

Who 

Says what 

In which channel 

To whom 

With what effect 
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Modellen legger vekt på effekt mer enn kommunikasjonens som meningsskapende prosess. 

Modellen vektlegger sammenhengen mellom de ulike leddene i prosessen. Skal man for 

eksempel endre effekten av kommunikasjonsprosessen må man endre de øvrige leddene, en 

endring av kanal vil måtte ta hensyn til de øvrige leddene (Fiske 1984: s.45).  

Modellens enkle form og grep om helheten gjør den anvendelig også når en skolekonsert skal 

forberedes, gjennomføres eller evalueres. Vi har flere eksempler på at det ikke er enkelt for 

musikere som kan gjøre stor suksess på en klubbscene å flytte konserten inn i en 

skolekonsertsetting. Effekten blir en helt annen fordi kanal og målgruppe endres. Dette ser vi 

også på konserter som fungerer godt på en skole med faller gjennom på neste skole samme 

dag. Det er de samme musikerne som ”sier” det samme, kanalen er forskjellig på den måten at 

det er ulike fysiske omgivelser og forskjellige klokkeslett. Det påvirker både elevene og 

musikerne om en konsert er kl.09.00 eller kl. 13.00. Elevene på to skoler er rimeligvis to ulike 

publikum selv om de er i samme alder og effekten på de to konsertene vil nødvendigvis bli 

ulike. Det skal mye rutine til å takle ulikhetene man møter og slik få til en samhandling med 

publikum som gir en ønsket utgang av konserten. 

Det er flere som synes at spørsmålene til Lasswell er for få. James Watson tar opp to ekstra 

spørsmål for å gjøre modellen bedre som utgangspunkt for en analyse. ”In what context? And 

with what feedback?” (Watson, 1985, s.43). I Jon Helge Sætres hovedoppgave 

Musikkformidling som fenomen siterer han Richard Braddock (fra Windahl og McQuail) som 

i tillegg til spørsmålet om kontekst legger til ”For vilka syften?” (Sætre 1994, s. 90). Dette er 

spørsmål som utvider og utdyper Lasswells modell og som i større grad fokuserer på 

meningsaspektene ved informasjonen. Slik sett gjør Watson og Braddocks tillegg Lasswells 

modell mer relevant i vår sammenheng, musikk er ikke primært et spørsmål om effektivt å 

sende informasjon fra en sende til en mottaker, men Lasswelles originalmodell gjør det enkelt 

å kunne fokusere på nettopp disse forholdene. At sosiokulturelle og verdibaserte spørsmål 

kobles til modellen, der man stiller spørsmål knyttet til årsaken til mediebudskapet og 

sammenhengene informasjonen blir presentert i (konserten) og til publikums feedback, 

utvider modellen og gjør den anvendbar for flere problemstillinger. 
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Gerbner 

George Gerbners model er også en lineær prosessmodell. Den omfatter en kilde, en avsender, 

et budskap og en mottaker og påberoper seg også å være gyldig for all kommunikasjon. Den 

er imidlertid mer utviklet, for det første fordi den vektlegger informasjonens forhold til den 

virkeligheten den skal si noe om. Informasjonen vil alltid bare være et utvalg av virkeligheten 

og det er noen som velger hvilken informasjon som er relevant å plukke ut. Modellen åpner 

derfor for å stille spørsmål ved budskapet. Modellen ser for det andre på 

kommunikasjonsprosessen som to alternerende dimensjoner. I modellen er den reseptive eller 

persiperende dimensjonen en horisontal dimensjon og den kommuniserende, eller middel- og 

kontrolldimensjonen vertikal (Fiske 1984: s.38).  

 

Den reseptive eller perseptuelle dimensjonen starter med en hendelse H. Denne oppfattes av 

M, som kan være et menneske, et fotoapparat, eller en mikrofon. Det er først og fremst når det 

er ett menneske som er M at dette er komplisert. Som man ser av pilen i modellen er den 

perseptive dimensjonen en toveis prosess, eller en forhandlende prosess. M må foreta et 

utvalg av H. Det er umulig for M å få med seg alle aspektene med H. Persepsjon er ikke bare 

en sansemessig registrering av eksterne hendelser, men det foregår kobling mellom den 

eksterne hendelsen H og M sitt interne tanke og begrepsmønsteret. Her finner den 

forhandlende prosessen sted. Det er gjennom koblingen av det aktuelle utvalget av H og M`s 

verdisyn, erfaringer og begreper at H1 oppstår. H1 er derfor slett ikke identisk med H men er 
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M`s oppfatning av hva som er viktig å fremstille ved H. M`s interne verdi-, tanke- og 

begrepsverden er et resultat av våre kulturelle erfaringer. Den perseptuelle prosessen er derfor 

kontrollert av den kulturelle konteksten eller sammenhengen H og M befinner seg i.  

Den vertikale dimensjonen er den kommuniserende prosessen. Her formes H1 om til et signal 

om H - SH. Dette er budskapet om H1, slik M vil at den skal framstå. Sirkelen er todelt der S 

står for signaler, eller budskapets form og H for budskapets innhold. Ettersom et budskap kan 

framstå på mange måter er også budskapets framstillingsform (S) et valg. Men SH er et 

enhetlig begrep. Form og innhold skapes som en helhet og oppfattes som en helhet. Den 

vertikale prosessen forutsetter tilgang på en eller flere kanaler. På samme måte som H1 ikke er 

et samme som H vil budskapet SH ikke være det samme som H1.  

Kommunikasjonen kan gå gjennom flere ledd før den kommer fra til en endelig mottaker. I 

den andre horisontale prosessen går M2 gjennom gjennom perseptuell prosess med SH som 

ekstern virkelighet som kobles med M2 sin interne verdi, tanke og begrepsverden. Resultatet 

blir SH1, som da er M2 sin oppfatning av budskapet om H1.  

Om denne modellen har relevans for en konsertsituasjon avhenger av om man godtar 

premisset at en konsert er et budskap eller er sammensatt av flere budskap. Dersom vi godtar 

dette premisset kan vi undersøke hvilken relevans denne modellen har i en 

musikkformidlingssituasjon. Utgangspunktet for Gerbner er en hendelse i den virkelige 

verden. For en konsert kan dette være utgangspunktet. Det kan være konserter som del av 

felles ritualer som 17. mai, religiøse høytider som jul eller påske, konserter knyttet til større 

hendelser som ryster oss eller samler oss f. eks. tsunamikatastrofen, konserter knyttet til ulike 

jubileer 2005, 2014 eller også større komponister osv. Men hendelser kan også være den 

totale produksjonen til en komponist, kanskje innenfor et instruments repertoar eller en 

stilperiodes musikk eller musikken innenfor et geografisk område. Enhver konsert er derfor et 

utvalg av en større virkelighet. Det finnes et stort tilfang. Utvalget som musikerne og 

konsertprodusenten foretar kan være gjort ut fra ulike vurderinger. Det vil imidlertid være en 

forhandling mellom materialet som foreligger og de verdiene, tankene og begrepene de som 

velger ut musikken har. De vil sannsynligvis ha utgangspunkt i relativ lik utdanningsbakgrunn 

og tilhøre samme sosiale sfære. Det er også rimelig å tenke seg at musikerne tenker ut fra at 

musikken skal framføres og hvem den skal formidles til. Her blir virkeligheten også vurdert i 

forhold til det synet formidlerne har på barn og ungdom. Jeg skal ikke følge denne 
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tankegangen langt, men konstatere at det er rimelig å si at Gerbners perseptive dimensjon er 

relevant for diskusjoner rundt utvalg av stoff til en skolekonsert, og til alle konsertsituasjoner.  

Den kommunikative prosessen har med middel og styring å gjøre. M, som i vårt tenkte 

konserteksempel er musikerne eller en musikkprodusent, har gjort et utvalg av musikk som 

skal gi et bilde av rockens historie. Musikerne er vokst opp med musikken og har et godt grep 

om rockehistorien, vi kan likevel regne med at det å gjøre et utvalg av låter som skal gi et 

inntrykk av rockehistorien i løpet av en konsert ikke har vært enkel prosess. Men valget er 

gjort og er H1, nå gjenstår jobben å finne ut hvordan man skal forme konserten. Dette er et 

arbeid som skal ende opp med SH, altså en helhet mellom innhold og form. Kanalen er 

Rikskonsertenes skolekonserter. Denne kanalen medfører noen begrensninger for det første 

skal konserten være over i løpet av en skoletime. Det vil i praksis si 35 – 40 minutter. Dernest 

skal den ta hensyn til at målgruppen er definert til å være alle elever fra 1. – 7. klasse. 

Ettersom konserten skal ut i skolen skal den også ta hensyn til læreplanene i skolen og 

selvsagt også at konserten skal på turne primært i gymsaler med tre musikere som ramme. 

Slik blir konserten styrt av de rammene mediet gir og dette er også sterkt styrende på form og 

innhold i konserten.  

Neste perseptive prosess tar utgangspunkt i SH, som i vårt tilfelle er konserten med alle de 

forberedende og informerende tiltak som er gjort i forkant av konserten. M2 som vil være 

skolekonsertpublikum er svært uensartet. Det er rimelig å anta at deres oppfatning av 

konserten, som et budskap omkring hele rockehistorien, vil variere. Avhengig av om de f.eks. 

har lærere, foreldre eller besteforeldre som liker slik musikk og om de har et i utgangspunktet 

positivt forhold til musikken. Det vil også spille inn hvilken sammenheng eleven var i når 

musikken ble presentert. Om vedkommende er sliten av å sitte inne i dårlig ventilerte rom, 

eller kanskje gikk glipp av en etterlengtet svømmetime så kan det være et dårlig utgangspunkt 

for konserten. Dersom det har vært gjort en god jobb på skolen med å forberede og skape 

forventninger til konserten kan dette skape en mer positiv sammenheng eller 

formidlingssituasjon. En elev som spiller trommer eller er interessert i gitarspill vil kanskje 

primært synes at trommesoloen eller gitarriffene var gode. SH eller konserten og 

gjennomføringen av den vil være den muligheten musikerne har for å påvirke elevene. Men 

den forhandlingsprosessen som foregår i den perseptive prosessen hver enkelt elev 

gjennomfører har musikeren ingen mulighet til å diktere. 
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Hroar Klempe understreker den mer aktive rollen Gerbners kommunikasjonsmodell gir 

mottakeren, her setter han Gerbner som alternativ til Bengtsson prosessbaserte modell. Han 

bruker serialismen som eksempel og skriver: ”Dersom serialismen er så kompleks at det blir 

umulig for mottakeren å oppfatte strukturene, så legger mottakeren vekt på andre ting som det 

er mulig å oppfatte, nemlig de klangflatene som skapes.” (Klempe 1994: s164-165). Han 

viser også til Even Ruuds skille mellom kommunikasjon som transmisjon (eller 

jernbanemodellen med Gripsrud begrep) og kommunikasjon som ritual der kommunikasjon 

”snarere handler om å representere noen felles trosforestillinger”. Dette kommer vi tilbake til 

under behandlingen av semiologiske teorier.  

 

Newcomb 

Theodore M Newcomb er sosialpsykolog og hans kommunikasjonsmodell har et helt annet 

siktemål enn de lineære transportmodellene. Han har utviklet en modell som fokuserer på 

hvordan individet kommuniserer med omverden, og hvordan denne kommunikasjonen henger 

sammen med en kontekstuell forståelse av hvordan individet samhandler i personlig eller 

sosial kommunikasjon med andre. Modellen står ikke i motsetning til transportmodellene, 

men vektlegger andre aspekter i kommunikasjonen – sosiokulturelle sider og individuelle 

kognitive, følelsesmessige og estetiske sider ved kommunikasjonen.  

I stedet for å være en lineær modell er Newcombs modell triangulær. Den tar utgangspunkt i 

to aktører A og B som befinner seg i kommunikativ relasjon. De er begge kommunikatorer og 

mottakere. Det kan være snakk om enkeltpersoner eller grupper og andre sosiale 

sammensetninger. Forholdet mellom A og B etterstreber en balanse mellom dem. I vår 

konsertsituasjon kan den belyse forholdet mellom musikere og publikum eller forholdet 

mellom musikerne på scenen eller mellom publikummere. I en konsertsituasjon er som regel 

rollene til musikerne og publikum gitt. Musikerne har et innøvd program de vil framføre for 

sitt publikum. I en skolekonsert er det imidlertid mye som kan påvirke denne balansen. X er 

den del av dem sosiale konteksten som A og B befinner seg i og som kan påvirke balansen. X 

kan være en hendelse eller en omstendighet som påvirker balansen mellom A og B. X er ikke 

nødvendigvis budskapet men er utgangspunktet for det A og B kommuniserer om (Fiske 

1984: s.46). Når musikerne og skoleelevene møtes i skolegården er dette en situasjon som 

legger opp til en helt annen type kommunikasjon enn når de er musikere og publikum i 
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gymsalen 30 minutter senere. X er forandret. Det kan av ulike årsaker være forhold som 

underveis utfordrer relasjonen mellom A og B. Kommunikasjon blir da en nødvendighet for å 

opprettholde den ønskede balansen. Pilene i modellen går både fra A til B og fra B til A. A og 

B befinner seg derfor en slags forhandlingssituasjon. Det er viktig å understreke at balanse 

ikke nødvendigvis betyr at A og B skal bære enige eller være lik. Det kan nettopp være 

uenigheten og ulikheten som utgjør balansen. Hvis to politiske partier for eksempel Høyre og 

Arbeiderpartiet blir for like og er for enige, vil dette være en omstendighet – X – som krever 

at begge parter jobber seg mot en situasjon som er balansert nettopp ved at ulikhetene blir 

klare. Modellen fungerer slik at A, B og X utgjør et system. Den blir ofte referert til som ABX 

modellen.  

I en konsertsituasjon er det flere relasjoner enn den mellom musikerne og publikum. 

Newcombs ABX-modell vil også være nyttig for å analysere hvordan musikere forholder seg 

til hverandre på en scene. Eller hvordan enkeltelever hele tiden kan vurdere hverandre, i like 

stor grad som de vurderer det som skjer på scenen, før de gir respons eller ikke. Forholdet 

mellom lærere og elever er også interessant under skolekonserter. Mange lærere blir usikker 

på hvilken rolle de skal ta under konserten og dermed blir den vanlige lærer/elev – relasjonen 

forrykket. Hvordan kommunikasjonen skjer mellom disse gruppene i en konsertsituasjon 

utvikler seg er interessant og kan belyses gjennom Newcombs modell. 

 

I et kommunikasjonssystem som en skolekonsert er, vil derfor modellen hjelpe oss til å se 

hvordan balansen mellom publikum og utøvere utfordres av og hvordan man kommuniserer 

for å tilstrebe en ønsket balanse mellom partene. I mange tilfeller vil dette forholdet være 

uklart. Musikerne kan ha for dårlig kunnskap om publikumsgruppen. Det kan dreie seg om 
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alder, lokale kulturelle særtrekk, forhold internt i elevgruppen, nylig inntrufne hendelser eller 

annet som kan påvirke konserten. Det kan også hende at skolen ikke har informert og 

forberedt elevene om konserten - om hvilken stilart som skal presenteres, hvilke utøvere som 

skal komme, hvilke endringer i skoledagen konserten forårsaker. Når det gjelder hvilke 

stilarter som presenteres vil det i mange tilfeller være avgjørende for balansen mellom 

publikum og utøvere at elevene har en viss kjennskap med den musikken de blir presentert 

for. Der musikken er totalt ukjent for elevene vil det kunne oppstå en situasjon (X) mellom 

musikerne (A) og publikum (B), som kan utfordre balansen mellom A og B og dermed gjøre 

hele formidlingssituasjonen vanskelig. I vårt eksempel er ikke musikken totalt ukjent, men det 

kan være at noen elever opptrer på en måte som gjør at balansen mellom scene og sal 

utfordres. Da må musikerne prøve å forholde seg kommunikativt til elevene det gjelder og 

prøve å gjenopprette en ønskelig balanse. Dersom konserten kommer inn i skoledagen og gjør 

at noen av elevene går glipp av noe de har sett fram til, det kan være at en gym-time blir 

avlyst så kan det også være en utfordring for balansen mellom musikere og publikum. Dette 

vil være en X som ligger helt utenfor det en konsert skal ta opp men vil likevel kunne påvirke 

relasjonen mellom A og B. At musikerne er forberedt på hvilke situasjoner som kan oppstå og 

har valgt noen strategier for å forebygge eller kunne takle det når det oppstår er viktig.  

Så langt har vi sett på ”uønsket ubalanse”. Nå er jo ofte en konsert og enhver 

kunstpresentasjon et forsøk på å få folk litt ut av likevekt, på den måten at kunstmøtet gir 

publikum estetiske inntrykk som ryster, forstyrrer og utfordrer vaneforestillinger. Skal man få 

det til må balansen mellom A og B hele tiden settes på spill. En konsert der balansen er 

konstant gjennom 40 minutter, kan ikke ha tilført noe nytt til noen av partene og er 

sannsynligvis en umulighet. Som under diskusjonen av begrepene redundans og entropi vil 

det også her være nødvendig å etterstrebe en situasjon som utfordrer publikum, noe ny 

informasjon må være tilstede, men som samtidig - på en eller annen måte – må være og føles 

relevant for livene til publikum. Newcombs modell vil derfor være nyttig for å se på 

kommunikasjonen mellom aktørene i en konsertsituasjon. Ikke hvilke budskap de sender, men 

hvordan ulike budskap virker inn på balansen mellom aktørene. Det vil være interessant å se 

på relasjonen både mellom musikere og publikum, mellom musikerne på scenen og mellom 

enkeltpersoner og/eller grupper i publikum. Modellen er derfor mer en sosialpsykologisk 

balansemodell eller en forhandlingsmodell enn en ren kommunikasjonsmodell.  
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Westley og Maclean 

Denne modellen tar utgangspunkt i Newcombs ABX – modell, men utvider den tilpasser den 

til å passe for massemedier og modifiserer samtidig modellen fra å være en sosialpsykologisk 

balansemodell til å bli en kommunikasjonsmodell. Den legger til et ledd C som er en 

redaksjonelt fungerende medium, med klare likheter med Shannon og Weavers sender. X blir 

mer lik et budskap og ligger nå nærmere A enn B. I modellen går nå kommunikasjonspilen 

kun i retning fra A - B. A nærmer seg å være en informasjonskilde, mens B nå er et publikum. 

Teorien bak modellene tar utgangspunkt i en mangfoldig virkelighet (X1, X2 - X∞ - der noen X 

framstår i flere varianter – X3n  og X3m ) som skal formidles til et publikum B. En journalist 

eller reporter eller for den saks skyld et band gjør et utvalg fra denne mangfoldige 

virkeligheten og (A) sender inn en artikkel, eller en reportasje eller en demo til en redaksjon 

eller et plateselskap (C). Den delen av virkeligheten som A presenterer for C er kalt Xl. I 

modellen har ikke B direkte kontakt med X men forholder seg til den filtrerte medieversjonen 

fra C som er kalt Xll. I modellen ser man muligheten for å gi feedback som viktig. B kan gi 

tilbakemeldinger både til C og A og C til B. (Fiske 1984: s. 48 – 50) 

Modellen er visuelt formet slik. 

 

I Jon Helge Sætres hovedoppgave Musikkformidling som fenomen (Sætre 1994, s. 95-98) 

viser han til at modellen både kan anvendes direkte for å belyse musikk i massemedia. Det 

faller utenfor denne oppgaven. Mer interessant er det at han viser hvordan modellen kan 

brukes i en konsertformidlingssammenheng. I vår sammenheng er det interessant fordi 

modellen kan synliggjøre skolekonsertene som del av et nasjonalt produsentsystem som styres 
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fra Rikskonsertene. Dette systemet er i denne sammenhengen et redaksjonelt fungerende 

medium (C) som bestemmer hvilke konserter B skal få oppleve. Hvem som slipper til og 

hvilke vurderinger som ligger til grunn for utvalget må vi studere C for å finne ut av. I vårt 

tilfelle vil musikerne (A) velge ut musikalsk og annet materiale fra X1 - X∞. Sætre har valgt å 

ensidig kalle X for musikk. Men det vil i en konsertsammenheng også være annet innhold 

som vil være aktuelt i en konsertsammenheng. Alt fra valg av scenografi, kostymer, 

kommentarer, informasjon om musikken og kanskje den historien den er hentet ut fra. Når 

musikkprodusenten får en programide (Xl) fra musikerne vil også Rikskonsertsystemet, altså 

C, ha sine meninger om det utvalget musikerne har gjort. I noen tilfeller vil konserten ikke bli 

realisert i skolekonsertsystemet. Da har C gjort et redaksjonelt valg knyttet til kriterier som for 

eksempel kan være pedagogisk, estetisk eller etisk fundert. En konsert som blir presentert for 

A, som vår tenkte rockekonsert ”Rock roots” med gruppa Stop!, vil være klar for publikum 

etter at C har vurdert konserten i forhold til sine egne oppfatninger av hva som er viktig å 

hente fra den ytre virkeligheten (X1 - X∞). Den endelige konserten er altså Xll. I vår 

sammenheng blir musikerne A en del av C når konserten er blitt en del av Rikskonsertenes 

skolekonsertprogram. Det er ikke musikerne som har ansvaret for konsertproduksjonen men 

Rikskonsertene har ansvaret for alle konserter som presenteres skolene i dette systemet, også 

når musikerne som presenterte Xl  for C selv turnerer skolene med den ferdige konserten.  

I forhold til Newcombs modell som kan være til hjelp for å forstå hva som skjer i det konkrete 

møtet mellom mennesker i en skolekonsertsammenheng, gir Wesley og Maclean oss en 

forståelse av hvilke forhold som spiller inn når konserter blir til. De mener at massemedia 

utvider B`s horisont. I vår sammenheng forstått slik at de konsertene som Rikskonsertene 

presenterer for skolene vil bidra til å utvide barn og unges musikalske horisont, sin forståelse 

av virkeligheten. A og C har her de dominerende rollene, B er i stor grad prisgitt de valgene A 

og C gjør. Det ligger ingen toveis kommunikasjonsmulighet i modellen. Her er 

tilbakemeldinger begrenset til reaktive feedbackmuligheter. Det er en situasjon som også 

ligner på Rikskonsertsystemet.   

 

Roman Jakobson  

Jakobsons modell fra 1958 representerer en mellomstilling mellom prosessmodellene vi har 

sett på over og på de semiotiske modellene vi skal drøfte senere. Jacobson er lingvist og er 
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derfor opptatt av forhold knyttet til budskapet mer enn den faktiske kommunikasjons-

prosessen. Modellen er todelt, den tar for seg noen grunnleggende kommunikasjonsfaktorer 

som hver og en er knyttet til og bestemmer noen språklige funksjoner  

De grunnleggende faktorene er: 

 

Utgangspunktet hans kjenner vi fra den enkleste kommunikasjonsmodellen. En avsender 

sender et budskap til en mottaker. Dette budskapet representerer noe annet. Dette er et 

semiotisk utgangspunkt der budskapet er tegn og tegnet viser til noe annet i den faktiske 

verden. Kommunikasjon forutsetter videre at de er kontakt mellom avsender og mottaker. I en 

konsertsammenheng er denne kontakten direkte. Den siste faktoren er kode. For at 

kommunikasjon skal finne sted må avsender og mottaker benytte seg av et felles kodesystem 

som strukturerer budskapet og skaper mening for partene som kommuniserer.   

De språklige funksjonene Jakobson nevner er:  

 

Den emotive funksjonen eller uttrykksfunksjonen er knyttet til avsenderen. Et budskap vil 

være preget av avsenderens verdier, holdninger, klassetilhørighet, følelser og status. Det 

handler om i hvor stor grad avsenderen gir budskapet et personlig preg. For en musiker i en 

konsertsituasjon vil den emotive funksjonen være mer framtredende enn for en 

nyhetsoppleser. På mottakersiden er funksjonen konativ, hvilken effekt har budskapet på 

mottakeren. Ved direkte befalinger og propaganda har denne funksjonen størst betydning. I en 

skolekonsert kan det være ulike effekter man legger opp til. Det kan være fra at elevene skal 
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ha en god musikkopplevelse til at de skal ha lært noe konkret om musikken, til at de skal bli 

nysgjerrig på andre typer musikk eller kanskje til og med at de skal ha fått en opplevelse de 

ellers ikke ville ha fått. Ved noen skolekonserter er lærerne fornøyd bare elevene sitter stille, 

mens musikerne gjerne vil ha mer liv i publikum. I slike tilfeller har kanskje noen rådende 

holdninger og verdier ved den gjeldende skole har kommunisert hatt større effekt på elevene 

enn musikerne prøvde å få til. Den referensielle funksjonen er koblet mot den sammenhengen 

eller den virkeligheten budskapet viser til. Dersom man under en konsert gir opplysninger om 

komponister, artister, historiske data eller annet er dette referensiell objektiv informasjon som 

skal stemme. Dette er informasjon som vurderes etter hvor sann eller riktig den er. Den 

poetiske funksjonen er budskapets forhold til seg selv. I en konsert er dette en svært viktig 

funksjon ettersom selve musikken bare antydningsvis er et tegn som peker på noe utenfor seg 

selv. R. Keith Sawyer kobler den poetiske funksjonen til Peirces indeks-begrep (se. s. 26) 

“The poetic function is even more central to music than language, because so much of the 

structure in music is based on parallelism, repetition, and transformation.” (Sawyer 2005 

s.54). Den poetiske funksjonen er nært knyttet til den metalingvistiske funksjonen som er 

koblet mot kommunikasjonsfaktoren kode. Musikerne kan framføre musikk på verdensnivå 

uten at elevene synes det er noe å klappe for. Elevene opplever bare usystematiske lyder der 

meningen er kunst. Det er viktig at mottakere er i stand til å identifisere de kodene som preger 

konserten. Den siste funksjonen som er knyttet til kommunikasjonsfaktoren kontakt er phatisk 

kommunikasjon. Denne funksjonen handler om å holde kommunikasjonskanalene åpne. I 

gjennomgangen av Shannon og Weavers modell snakket vi om redundans. Phatisk 

kommunikasjon handler om redundans. Det er ikke viktigst å komme med ny informasjon, 

men at avsenderen kommuniserer at han er interessert i å holde kontakt med mottakeren, at 

det å kommunisere med mottakeren faktisk er en verdi i seg selv. Blikkontakt, direkte 

kommunikasjon, det å være rettet mot publikum er viktig i en slik sammenheng.  

Jakobson er opptatt av forhold som betydning og den indre strukturen i budskapet. Der skiller 

han seg fra de andre modellene vi har nevnt så langt. En låt i en vår konsert kan være et 

arrangement som minner om en originalversjon. Det er derfor ikke urimelig å si at denne 

melodien viser til en originalinnspilling. Her vil også musikken ha en referensiell funksjon. 

Videre vil en konsert, som den vi har lagt opp til, plukke et repertoar med melodier som kan 

representere en stilart, en tidsperiode eller kanskje en artist. Slik vil også musikken eller 

snarere repertoaret i konserten ha klart referensielle trekk. Men dersom musikerne har 

arbeidet seriøst med musikken, har de laget sine egne versjoner som avspeiler hvem 
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musikerne er og framfører låtene med dyktighet og vilje så inneholder konserten poetiske 

kvaliteter som når fram til elevene i publikum. I vår tenkte konsert har musikerne på seg 

cowboyhatter når de skal spille Sweet home Alabama. Dessuten forteller de historien bak 

låten. Budskapet eller tegnet cowboyhatt står som symbol på musikken og kulturen denne 

musikken er hentet fra. På denne måten ønsker musikerne å bruke flere koder som skal si noe 

om denne musikken. I tillegg til en åpenbar referensiell funksjon har også dette grepet en 

metalingvistisk funksjon, den skal bidra til å sette musikken – som de regner med ikke er 

veldig kjent inn – i en sammenheng med kjente symboler.  

Andrew Crisell overfører Jakobsons modell til en drøfting av språkbruken i radio. I tillegg til 

å gjenkjenne de ulike språkfunksjonene som grunnstemmer i ulike radioprogrammer, peker 

han også på at man ikke skal overdrive modellen fordi at selv om utdanningsprogrammer kan 

ha et overveiende referensielt språk, så vil også et slik program nødvendigvis måtte innholde 

andre funksjoner. (Crisell 1986: s. 64-65) Også en skolekonsert vil, måtte variere i måter å 

bruke språket på, både talespråk og bruk av andre symboler. Slik kan Jakobsons modell være 

nyttig både i en forberedelsesprosess og i en analyse av en skolekonsert. 

Jakobsens modell har et fokus på språket eller tegnenes funksjoner og mening i 

kommunikasjonen, samtidig som den vektlegger at kommunikasjon er en prosess med et 

budskap som sendes fra avsender til mottaker.  

 

Prosessmodellene utfordres 

Den lineære transmisjonsmodellen for formidling er, som antydet, utfordret. Dersom man ser 

på hele konsertsituasjonen som en sosial samhandling, eller som en måte mennesker forholder 

seg til hverandre på vil musikkformidlerens og publikums roller bli mer likeverdige. 

Christopher Small innfører musikk som verb, ”musicking” og legger nettopp vekt på at 

musikk ikke er et objekt som skal overføres fra en sender til en mottaker, men som en felles 

kommunikasjonsakt, som ”noe” musikere og publikum er sammen om (Small 1998: s. 9). I et 

slikt bilde blir det like viktig å diskutere hva et musikalsk budskap er og hvordan publikum 

selv aktivt bruker den musikken som konserten eller musikkformidlingssituasjonen tilbyr for 

å selv konstruere eller skape mening og sammenheng. Peter Bastian forteller om en 

opplevelse der han og bandet spiller for rundt 30 000 tilskuere under karneval i København, 
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og han og bandet plutselig opplever at ”energisirklene” i publikum løser seg opp og peker 

direkte mot seg. ”For energien velter opp gjennom deg som en hvit flom av lys. – Du har bare 

èn sjanse: send den tilbake igjen. Plutselig, i et hjul av energi som freser gjennom kroppen 

din, ut til publikum, tilbake fra publikum. Hvordan kan du overhodet forestille deg å styre 

denne energien? Likevel får prosessen farge av din sjel; jeg gjenkjenner meg selv i musikken, 

og publikum gjenkjenner seg selv” (Bastian 1988: s.14). Her står vi ovenfor en toveis 

kommunikasjonsprosess der også publikum inntar rollen som avsender av et budskap som av 

Bastian oppfattes som energier, og som påvirker hans væren og opptreden. Small og Bastian 

viser til kommunikasjonssituasjoner som i liten grad dekkes av de tradisjonelle 

formidlingsmodellene. 

De tradisjonelle kommunikasjonsmodellene er kritisert nettopp for de er for enkle. De 

sprenges når ”de åpnes for et omliggende hav av historie, samfunn og kultur, både i ”sender”-, 

”budskap”- og ”mottaker”-boksene”. (Gripsrud 2007: s. 155) Modellene isolerer 

kommunikasjonsprosessene og tar ikke hensyn til at kommunikasjon faktisk er svært mange 

prosesser, og at en for ensidig vektlegging på hvordan informasjon er en transmisjonsprosess 

blir for enkel. ”Poenget er imidlertid at virkninger på hver enkelt av oss, på grupper og på 

samfunnet som helhet, er avgjørende betinget av sosiale og kulturelle omstendigheter som for 

en stor del ligger utenfor mediene selv og utenfor den direkte tilegnelsen av medienes tekster, 

lyd og bilde.” (Gripsrud 2007: s. 46). Gripsrud har beskrevet forholdet mellom tre sentrale 

retninger innenfor kommunikasjonsvitenskapen. Svært forenklet kan man si at retorikken 

reflekterer forholdet mellom avsender og budskap, semiotikken fokuserer på budskapet og 

hermeneutikken konsentrerer seg om forholdet mellom tekst og mottaker. (Gripsrud 2007: s. 

160). Denne forenklingen blir selvsagt ikke helt presis, ettersom disse tre teoretiske 

innfallsvinklene til kommunikasjon alle har et helhetlig fokus på kommunikasjonen. Likevel 

gir disse tre vitenskapene til sammen et godt analyseverktøy. Også for konserter og annen 

musikkformidling. Av disse fokuserer jeg i denne oppgaven spesielt på semiotikk. Årsaken er 

at semiotikken betoner at forståelsen av tegn – også tegnene innen musikken – alltid 

bestemmer hvordan den som tolker tegnene forstår tegnene. Det slett ikke er sikkert at det 

musikerne på scenen mener de framfører er det elevene oppfatter.   

Retorikken har siden antikken reflektert over hvordan en god taler kan virke overbevisende på 

sitt publikum, enten det er i en politisk diskusjon, under en rettssal eller i en festtale 

(epideiktisk retorikk). Retorikerne har lagt vekt på hvordan taleren selv må fremstå som 
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troverdig og overbevisende – talerens ethos – hvordan taleren skal ha kontroll over 

virkemidlene, spesielt affektive virkemidler og skape pathos eller holdningsskapende følelser 

som medlidenhet, sinne og slik få oppslutning fra publikum. For at taleren skulle klare å nå 

fram til sitt publikum på ønsket måte er det viktig at taleren har kontroll over den retoriske 

situasjonen (kairos) og stoffet – logos. ”Taleren må ha evnen til å finne, ordne, uttrykke, 

huske og fremføre” (Andersen 1995: s. 43). Retorikken har utviklet et omfattende system av 

regler og konvensjoner som kan bidra til å forbedre talerens evne til å overbevise sitt 

publikum, men forutsetter også at taleren kjenner seg selv, sitt emne og sitt publikum. Det er 

laget flere retoriske modeller. For formidling har Lernèe og Lunds (1999) retoriske kompass 

relevans. Det er ikke rom for å gå inn på den her, men den er godt presentert av Gry Guldberg 

i antologien Når børn møder kultur. Modellen har mottakeren i sentrum og fokuserer på 

hvordan en vellykket retorisk formidling også avhenger av parametrene: kontekst, avsender, 

formål, emne, medium, sjanger, forløp, og fremstillingsform (Guldberg 2006: s. 39). I vår 

situasjon vil musikeren fungere som retoriker. I en musikersammenheng handler det også om 

hvordan de retoriske innsiktene kan brukes når man fremfører musikken. Det er for eksempel 

lettere å nå fram til et publikum dersom man spiller uten noter og har større overskudd til å 

kunne henvende seg mer direkte til medmusikere og publikum. Dersom vi skal analysere en 

konsert vil retorikken kunne brukes for å forstå hvorfor man lykkes eller ikke lykkes med å nå 

fram til sitt publikum. Som Øyvind Andersen sier det i innledningen til I retorikkens hage: 

”Retorikken hjelper oss til å se hva vi kan gjøre med språket – og hva språket kan gjøre med 

oss” (Andersen 1995: s. 5). Musikkens slektskap med språket, blant annet tonefall, rytmikk, 

frasering, gjør at retorikken har overføringsverdi (Sawyer 2006: s 45 - 47).  Språket brukes 

også direkte i de fleste skolekonserter til å få kontakt med publikum eller introdusere 

musikken, i de tilfellene vil retorikken være direkte relevant. Mer generelt kan det være nyttig 

for en utøver å være bevisst på begreper som ethos og pathos og at konsertsituasjonen er en 

retorisk situasjon, det vil si den ene muligheten vi har for å nå fram til publikum. 

Hermeneutikken tar utgangspunkt i møtet mellom en tekst (en tekst er her et bredt begrep; et 

musikkstykke er en tekst, et kostyme, eller en scenografi, et program osv) og leseren. Å lese 

vil si å sette sammen den nye teksten med det vi vet fra før. Vi møter ikke verden med helt 

blanke ark i hver ny situasjon, hver dag. Vi har opparbeidet oss en forståelse av verden som vi 

møter alle nye tekster med. Denne forforståelsen er leserens forståelseshorisont, eller med den 

hermeneutiske tekstteoretikeren Hans Robert Jauss begrep, vår forventningshorisont 

(Gripsrud 2007: s.139). Lesingen er et møte mellom vår forventningshorisont og tekstens 



 25 

horisont. Hvis avstanden mellom forventningshorisont og tekstens horisont er for stor, vil 

teksten være irrelevant og ha minimal betydning for mottakeren. Dersom forventningshorisont 

og teksthorisont i stor grad sammenfaller, vil det bare være en bekreftelse på mottakerens 

oppfatninger. Prosessen mellom forventningshorisonten og tekstens horisont har karakter av 

en dialog. I en konsertsituasjon må elevene vurdere et musikkstykke og hvordan det passer 

inn i forhold til deres forventningshorisont. Det kan være snakk om et musikkstykke som 

grunnleggende rokker ved deres oppfatning av hva musikk er og som setter i gang prosesser 

som gjør at de må revurdere de oppfatningene de har av musikk. Et annet begrepspar som er 

sentral i hermeneutisk teori er helhet – del. Den som går inn i en konsertsituasjon og har 

kunnskap om hva som skal fremføres har et bilde av hva helheten av konserten skal være. 

Denne helheten tolker man delene inn i, Man forstår helheten ut fra delene – de enkelte 

innslagene i konserten. På samme måte må man forstå delene ut fra helheten. Jo mer man 

skjønner av helheten, jo mer forstår man av delene og dermed blir helheten klarere. Dette 

prinsippet kalles den hermeneutiske sirkelen.  

 

Semiotikk 

Mens prosessteoriene tok utgangspunkt i hvordan budskapet transportert mest effektivt fra 

avsender til mottaker, er de semiotiske teoriene eller tegnteoriene innen 

kommunikasjonsteorien og språkvitenskapen mer opptatt av hvordan tegnene skaper mening 

for mottakeren. Utgangspunktet er at vi kommuniserer med tegn.  Når elevene kommer inn i 

gymsalen, behøver de ikke vite at det er en konsert de skal på. Det har skjedd noe med det 

rommet de vanligvis spiller kanonball i som gjør at de forstår at de ikke skal ha gym der. Av 

måten matter, benker og stoler er arrangert på kan elevene forstå at de skal være publikum til 

noe.  Musikkinstrumentene er tegn som tyder på at det skal spilles musikk. At det er 

trommesett og elgitarer betyr noe annet enn om de hadde sett en fiolin, en bratsj og en 

klarinett. De eldste på skolen skjønte kanskje allerede at det var noe på gang da de musikernes  

leiebilen utenfor inngangsdøra til gymsalen. Alle disse observasjonene fungerer som tegn. En 

elgitar er selvsagt bare en elgitar, men i denne sammenhengen også et tegn på at det skal 

spilles konsert. Gymmattene er selvsagt bare gymmatter, men når de ligger foran benker og 

stoler satt sammen til et mini-amfi, så er de også tegn på en sal de blir tegn på at det skal skje 

en forestilling. 
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Et tegn er noe som står for noe annet enn seg selv. I vår sammenheng blir elgitaren er et tegn 

på konsert når eleven kommer inn i lokalet og ser gitaren på scenen, kanskje til og med en 

rockekonsert. For selv om elgitaren brukes i andre stilarter enn i rock, er den blitt et symbol 

på rocken. Men det vil kunne avhenge av tolkningen til den som ser gitaren. Amerikaneren 

Charles Saunder Peirce regnes som en av semiotikkens grunnleggere. Peirce var filosof, 

fysiker og matematiker og hadde en bredere forståelse av tegn enn språkforskeren Saussure 

som bare konsentrerte seg om språktegnene. For Peirce er alt tegn som ”på en eller annen 

måte står for noe annet for noen i en eller annen forstand” (Gripsrud 2007: 118). Peirce 

utarbeidet en enkel modell som viser tegnes bestanddeler.  

 

Tegnet er altså det som står for noe annet. Det ”noe” er objektet. Interpretant er den 

tolkningen som den som oppfatter tegnet gjør. Elgitaren er for oss et tegn. Objektet – det 

”noe” som elgitaren står for er en konsert. Interpretanten er en elevs egen indre tanker om 

objektet. Ettersom Peirce mener at alt er tegn, må vi huske at objektet konsert i sin tur også 

blir et tegn. Det samme gjelder interpretanten – altså den forestillingen, det begrepet man har 

av konserten. Det kan være at interpretanten konsert i sin tur blir til en tegn som har å gi 

applaus som objekt, den indre forestillingen interpretanten vil igjen være elevens bilde av 

dette. Slike prosesser av nye tolkninger og tegn kalles uendelig semiose. Peirces tegnmodell 

og forestillingen om den uendelige semiosen innebærer at det er umulig å fastslå tegnenes 

endelige og absolutte betydning. Det betyr at vår oppfattelse av virkeligheten er under stadig 

konstruksjon. (Gripsrud 2007: 119) 

Peirce deler inn tegnene i tre grupper alt etter hvilket forhold tegnet har til sitt objekt. (Fiske 

1984: 66-67) Et ikon ligner sitt objekt. Typisk er et fotografi. Fotografiet er et tegn som ligner 

på det objektet det viser til. Musikk kan innholde ikoniske tegn som kan vise til lyder i 
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naturen. Et indeks er et tegn som har en direkte samband med objektet. Det kan være gitaren 

som indikerer en konsert, eller røyk som indikerer ild. Dersom musikerne bruker 

cowboyhatter under Sweet home Alabama, indikerer dette tegnet en kultur men kan også 

indikere et yrke. Musikk kan i seg selv også være et indeks, noe vi kjenner igjen fra 

filmmusikken. I boka Film music – a neglected art siterer Roy M. Prendergast komponisten 

Aaron Copland: ”Music can create a more convincing atmosphere of time and place”  og 

viser til hvordan sekkepiper som kan bringe fram bildet av Skottland, hvordan bruken av ulike 

instrumenter kan brukes for å gi farge til en filmatisering. Prendergast hevder at det viktigste 

med musikken som fargeleggingsmiddel er at den ”can be readily understood by a musically 

unsophisticated film audience.” (Prendergast s. 201-202). R. Keith Sawyer regner også 

indeks- begrepet som en viktig for å utvikle en ny innfallsvinkel for å forstå 

musikkommunikasjon innen improvisasjonsmusikk. Nye musikalske ideer, motiver, 

setninger, som oppstår i en gitt musikalsk kontekst indikerer (er indeks for) hvordan 

musikerne reagerer (eller ikke) på andres ideer og samtidig indikerer musikeren sitt forhold til 

den sosiale utviklingsprosessen som musiseringen representerer (Sawyer 2005: s. 48 – 49).  

Den tredje gruppen tegn er symbolet. Symbolet er et tegn som er koblet til objektet gjennom 

konvensjoner, avtaler eller regler. Sammenhengen er tilfeldig eller arbitrær. Ord er et 

vanligvis symboler. At symboltegnet, ordet ”okse”, er har et stort levende dyr med horn som 

sitt objekt en konvensjon. Slik virker også kjenningsmelodier. Det er ingenting ved Johan 

Halvorsens Bojarenes inntogsmarsj som skulle tilsi at det kommer et radioprogram med 

ønskeplater etterpå. Halvorsen hadde helt sikkert ikke tenkt på det. Men marsjen er et symbol 

på Ønskekonserten.  

Noe av det problematiske med ren musikk er at den er ren virkelighet. Det kan være vanskelig 

å si at den er et tegn som viser tilbake til noe annet fordi den viser tilbake til seg selv. Øyvind 

Varkøy diskuterer dette i Musikk – strategi og lykke. Han viser til begrepsparet 

autonomiestetikk og heteronomiestetikk, der autonomiestetikken ”anser at musikkens mening 

eller budskap kort og godt er musikk - og intet annet” i motsetning til heteronomiestetikken 

”hvor musikken anses å peke ut over seg selv – musikkens mening er forbundet med noe 

ikke-musikalsk. (Varkøy 2003: s. 28) Har man et rent autonomiestetisk utgangspunkt vil 

Peirces semiotiske teorier være direkte uinteressante å anvende på musikk fordi tegn og objekt 

vil være det samme og det ikke vil være noe forhold mellom dem å tolke. En konsert består 

uansett av mange andre tegn enn de rent musikalske, som vil være med på å prege den 
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opplevelsen en publikummer vil ha, eller hvilken mening en publikummer konstruerer ut fra 

en konsertsituasjon.  

Den franske litteratur og kunstforskeren Roland Bartes utviklet begrepsparet denotasjon og 

konnotasjon. Han videreførte den sveitsiske språkforskeren Ferdinand de Saussures arbeider 

med betydning. Saussure var primært opptatt av ordenes betydning og utviklet en svært 

betydningsfull teori om tegn. Han var mer opptatt av hvordan tegnene forholdt seg til 

hverandre og ikke som Peirce av at tegnene forholder seg til et objekt. Han mener at et tegn er 

en helhet med et materielt uttrykk og et immaterielt (idemessig) innhold. (Gripsrud 2007: 

111). Dette direkte forholdet mellom et ords materielle og immaterielle side kaller Bartes for 

denotasjon. Det er tegnets fornuftige, åpenbare mening.  Bartes kaller dette også for betydning 

av første orden. (Fiske 1984: 111) Den direkte betydningen av ordet ”hund” er nettopp dyret 

hund. Men Bartes bruker begrepet konnotasjon for å vise at tegnets materielle side også kan 

ha mening av andre orden. I tillegg til den direkte betydningen, altså rett og slett et firebent, 

mer og mindre loddent dyr, kan det avhengig av kultur og situasjon ha andre betydninger. I 

noen tilfeller vil vi ha et bilde av menneskets beste venn, en hund kan konnotere trofasthet, 

klokhet, styrke, som for eksempel Lassie. Men å bli kalt en hund kan også bety at man blir tatt 

som falsk, feig, skitten. Denotasjonen av ordet hund blir den samme, men hvordan det blir 

sagt, hvilke trykk og tonefall som blir brukt, hvilken situasjon det blir brukt i vil kunne endre 

vår forståelse av ordet, konnotasjonen endres. I musikken er dette velkjent. En melodilinje 

uten noen tilleggsinformasjon vil framstå for oss som de enkelte tonene og sammenhengen de 

har. Men dersom vi knytter til noen ekstra opplysninger som Presto, eller dolce, eller con 

amore vil vi ha fått tilleggsopplysninger som vil kunne si noe om hvilke konnotative verdier 

som skal formidles.  

Jon-Roar Bjørkvold gjør et interessant eksperiment i boka Fra Akropolis til Hollywood, der 

han bytter ut musikken i åpningssekvensen av tv-serien Dynastiet. Hvordan serieskaperne i 

åpningssekundene har kombinert ord, bilder, musikk og bevegelse for å sette en ramme og 

skape en forståelse av hva serien handler om, blir levende skildret av Bjørkvold som nettopp 

bruker Bartes begrepspar denotasjon og konnotasjon for å vise hvilken rolle musikken har 

som meningsskaper. Gjennom å skifte ut Bill Contis originalmusikk og sette inn Arne 

Nordheims musikk til Stormen i stedet for, ble konnotasjonen av denne sekvensen totalt 

forandret. Denotasjonene var de samme. Ordet som ble vist med skrift på skjermen: 

Dynastiet, denoterer en slektsbetegnelse. Bildet av skyskraperen denoterer en bygning, Bildet 
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har en bevegelse oppover fra null til hundre metersom som er den samme i begge tilfellene. 

Men når musikken skifter tegn, blir konnotasjonen av de andre tegnene endret. Situasjonen og 

sammenhengen vi forsår verden i blir en helt annen. Fra å konnotere åpningssekvensen som 

preget av makt, rikdom, virilitet og streben etter makt, blir Bjørkvolds konnotasjoner av 

åpningssekvensen akkompagnert av Nordheims musikk tomhet, død, avmakt. (Bjørkvold 

1988: 62-74) 

Konnotasjon er arbitrær og vil være spesifikk for hver enkelt situasjon. Når den nederlandske 

gruppa Ekseption på 70-tallet lanserte temaer fra den klassiske musikken med 

rockeinstrumentasjon og tilpasset rockens formspråk gjorde det at mange fikk øynene opp for 

klassisk musikk og ”digget musikken rått”, mens andre kritiserte den radbrekkingen av den 

klassiske musikken som Ekseption sto for. Musikken – eller tegnet – var den samme, 

konnotasjonen i de ulike miljøene helt ulik. Men dette eksemplet handler også om en annen 

type mening som Bartes kalte myter. Det er tegnets immaterielle sides andre betydning eller 

forståelse av andre orden. Det er kulturens fortellinger, og forestillinger om hva som er bra og 

ikke, livet og døden, kvinnelighet og mannlighet, ulike kulturelle eller historiske forestillinger 

hva et barn er. (Fiske 1984: 113 – 115) Mange av de som kritiserte Ekseption sterkest 

oppfattet den klassiske musikken rett og slett som bedre enn annen musikk, kanskje spesielt 

populærmusikken. Det er selvsagt ingen objektiv sannhet, men den oppfattes som sann av de 

har et slik syn.  

Et annet eksempel fra vår tenkte skolekonsert, som er en trio. De har med en soul-låt i 

konserten sin:  

Etter mye diskusjon fant musikerne at de ville ha med James Browns I Got You (I Feel Good) 

i konserten. Det var den fargerike personligheten til James Brown, samt hans innflytelse på 

andre musikere og på utviklingen av soulmusikken mot funken som gjorde han interessant for 

bandet. Stop! var selvsagt nødt til å lage et helt nytt arrangement av låten. Det var ikke 

budsjett til å ha med blåserekke eller piano/synth på turneen, heller ikke korister og dansere. 

Ingen i bandet kan danse som James Brown. Men de er gode musikere som har klart å finne 

fram til et arrangement som har med alle riff, break og temaer. De mener derfor at de har fått 

til en tøff versjon av låten.  

Dersom vi ser på framføringa av låten som et tegn, så har tegnet en materiell side og en 

immateriell side. Den materielle siden det vi faktisk sanser, vi hører men også det vi ser en 
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trio som står opp ned og fremfører spiller. Den immaterielle siden av tegnet er det mentale 

bildet av instrumentene lydene kommer fra og også det å gjenkjenne låten, og akseptere at den 

er en James Brown-låt. Den direkte denotasjonen, den første betydningen, være nettopp det: 

En trioversjon med sang for gitar, bass og slagverk av I got you (I Feel Good). Konnotasjonen 

som tar sitt utgangspunkt i den materielle delen av tegnet (den andre betydningen) vil variene 

fra person til person i publikum. En lærer som hører konserten vil kanskje synes at dette høres 

grusomt ut. Det er i hvert fall ikke soul, men en slags kvasi-soul-rock som hadde passet bedre 

på danskebåten. Og den Stop! – teksten på t-skjortene minnet også om en popete Sam Brown 

– låt han ikke likte. Jammen er det billige konserter som blir sendt ut, disse musikerne burde 

heller gjøre noe de kan. En annen kan akseptere begrensningene, og heller tenke at dette var 

nytt og friskt, spennende og kreativt. En elev mener hun har hørt musikken før og blir hensatt 

til stua til bestemor og brødskive med jordbærsyltetøy. Han som ikke hadde hørt den før var 

kanskje mer opptatt av trøkket, av at han ville røre på seg, at sangeren nesten så ut som om 

han hadde vondt når han sang.  På myteplanet, den andre betydningen av tegnets immaterielle 

side, vil den første læreren kanskje bære historien om soul som de svarte afro-amerikanernes 

musikk som forteller noe om deres posisjon i samfunnet, og at hvit soul er dårlige 

etterligninger som aldri vil innholde den smerten og deg frihetstrangen som ligger innflettet i 

den afro-amerikanske musikken. Hos den andre læreren ligger kanskje historien om rockens 

verdier som skaperfrihet, om en musikk som søker nye løsninger, som er antiautoritær og som 

risikerer noe og bidrar til å hele tiden skape om vårt bilde av oss selv og samtiden. Hos eleven 

er det historien om trygghet og om forankring, historien om gamledager. 

Under er en illustrasjon av Bartes to ordener av betydning.  I første orden finner vi tegnet i en 

objektiv virkeligheten, i andre orden forstås tegnsystemet inn i den kulturens 

vurderingssystemer: 
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Lucy Green skriver om i artikkelen Music Education, Cultural Capital and Social Group 

Identity (Green 2003) om hvordan skolens musikkundervisning er påvirket av ideologier, dvs. 

ideer, verdier og antakelser som verken er sanne eller usanne men som rettferdiggjør verden 

og gjør den forståelig. Greens ideologibegrep er som sådan tett knyttet til Bartes mytebegrep, 

men tilhører en ideologikritisk humanvitenskapelig tradisjon. (Gripsrud 2007: s. 45) Hun viser 

til rådende musikkideologier i musikkpedagogisk tenking som mener at klassisk musikk har 

høyest verdi, at denne musikken har transenderende kvaliteter som universalitet, kompleksitet, 

originalitet og egenverdi. Den klassiske musikken står derfor i et slikt musikkideologisk syn 

over annen musikk. Populærmusikk blir i en skole preget av slike ideologier, beskrevet i 

kontrast til den klassiske musikken som forgjengelig, triviell, derivativ og kommersiell. 

(Green 2003: 264). Green mener skolen er preget av slike verdier. I løpet av 70-tallet begynte 

man å argumentere for at populærmusikken hadde en plass i skolen. Selv når det var vanlig 

med populærmusikk i skolen var ikke disse musikkideologiene svekket. Argumentasjonen 

gikk ofte på at populærmusikken hadde mange av de egenskapene som den klassiske 

musikken hadde, at den er universell, kompleks, original, og autonom og man skilte vekk den 

musikken som var åpenbart kommersiell, listepop. Men så lenge populærmusikken skal 

vektes på den klassiske musikkens verdiskala, vil klassisk musikk alltid være ”bedre” musikk. 

Lucy Green mener derfor at denne musikkideologien blir reprodusert av skolen.  

Dette er en oppfatning som blir bekreftet av Børje Stålhammar i Musiken deras liv, svenske 

og engelske ungdommers erfaringer med musikk og deres musikksyn. Ungdommene som er 

intervjuet har et helt klart syn om at skolen fremhever den klassiske musikken som viktigst, 

med høyere verdi enn populærmusikk, det er unik musikk som dermed har høyere verdi. De 

engelske elevene er tydeligere enn de svenske ungdommene på dette. (Stålhammar 2004: 106) 

Når jeg trekker fram Green og Stålhammar her er det for å understreke at skolekonsertene 

ikke bare er den klingende musikken. Det som elevene ser og hører i en skolekonsert er koblet 

til en skolekontekst, en ideologisk verdikontekst, som bidrar til å prege den kommunikasjonen 

som finner sted i skolen. Følger vi Peirces tegnforståelse, er det rimelig å ta hensyn til at 

skolen som institusjon og skolen som ideologibærer også er et viktig tegn som preger 

forståelsen av konserten. Skolen er i seg selv et tegn som viser til verdier som konserten blir 

en del av, det kan være skolen som symbol på autoritet, på plikt, på lekser og lignende 

undertrykkende funksjoner. Eller for å bruke Bartes begreper: Skolen er en mytebærer, den 
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bærer med seg myter som er en viktig del av den kulturen skolekonserten (som har med seg 

sine myter) kommer inn i.  

Og i denne virkeligheten kommer skolekonserten inn. For musikerne som er på turne og for 

Rikskonsertsystemet som står bak ordningen er skolekonsertene noe annet enn institusjonen 

skolen, lærerne og elevene er nok også enig i det. Börje Stålhammar skriver innholdet i skolen 

”Det finns et visst kunskaps- och erfarenhetsraster som kan läggas över i prinsip alla 

skolämnen inklusiva musikk. Detta raster består av tekniker, mätbara kunskaper och 

progressiva inlärningsmetoder.” (Stålhammar 2004: 108) Siden skolekonsertene finner sted i 

skolene vil også konsertene risikere å bli underlagt dette ”rasteret” som er en viktig del av de 

mytene som skolen bærer med seg.  

 

Tekst, Paratekst og Kontekst.  

Dag Solhjell vil med boka Formidler og formidler bidra til å utvikle en teori om 

kunstformidling, det vil si formidling av visuell kunst. Grunnen til at jeg trekker han frem her 

er for det første at han har utviklet noen begreper som vil være viktige når vi skal vurdere 

hvordan ulike virkemidler i en musikkformidlingssituasjon kan bidra til å fokusere på 

musikken og dermed bedre kan kommunisere med et publikum. Med begrepene Solhjell 

bruker – tekst, paratekst og kontekst – er vi fortsatt innenfor en semiologisk tradisjon der disse 

begrepene er blitt utviklet sammen med begreper som intertekst, hypertekst og metatekst og 

arkitekst av litteraturforskere som Genette og Kristeva. (Dalgaard: 2001) 

Teksten er selve bildet som skal formidles. Ordet tekst kjenner vi igjen fra semiotikken – 

bildet er en tekst som vi skal lese. I vårt tilfelle vil teksten være den klingende musikken.  

Dette begrepet har vi behandlet omgående gjennom teoriene til Peirce og Bartes.  

Paratekstene er alt som peker på teksten og som skaper forståelse om at teksten skal oppfattes 

som kunst. Det er først og fremst kunstformidlerne som bestemmer paratekstene, men noen 

paratekster er kunstnerens valg og andre for eksempel kritikere, evaluatorer og andre 

publikummeres bedømming av kunstverket. Solhjell skiller to typer paratekster: epitekster og 

peritekster. Epitekstene er paratekster direkte knyttet til teksten, kunstverket. Det kan være 

signatur, datering, evt. påskrifter, tittel, innramming. Andre epitekster står kunstformidleren 

bak. Det kan være bruk av glass, lys og skygge. Disse paratekstene påvirker direkte hvordan 
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tekstene sanses. Peritekstene har større distanse til kunstverket, som etiketter, scenografi, 

monteringselementer, utstillingsrommenes og gallerienes arkitektur, bruk av materialer og 

farger i utstillingsrommet, hvordan publikum ledes i lokalet, hvordan kunstverk plukkes ut og 

sammenstilles med andre verker i rommet, belysning, lyd og stillhet, pedagogiske peritekster 

som omvisere står for, informasjonsark, vakthold, skranke og skarankepersonale, kataloger, 

galleriets utstillingsprogram, utstillingens navn, plakater, kritikker osv. Solhjell nevner et stort 

system av paratekster som har ulike funksjoner. Særlig de retoriske funksjonene mener han er 

viktig.  

I forberedelsene og i analyse av skolekonserter vil begrepet paratekster være viktig. 

Paratekstene er intensjonelle kausale virkemidler i formidlingen. De skal peke på teksten, dvs. 

den klingende musikken i konserten. I skolekonsert som her er beskrevet med rockebandet 

Stop! er flere paratekster nevnt. Det er sendt ut konsertinformasjon på forhånd, scenografien 

med instrumentene og lydanlegg, saloppsett, t-skjortene med bandnavn. Repertoaret til 

konserten er plukket ut og satt sammen på en måte som produsenten og musikerne mener vil 

nå elevene på best mulig måte. Introduksjonene til låtene skal både informere elevene om 

låtene og gjøre dem nysgjerrige på musikken. I tillegg skal innledningene og låtene til 

sammen være en innledning til hele det omfattende emnet som rockehistorien er (i dette 

tilfellet peker parateksten også mot det kontekstuelle nivået som blir beskrevet under). Det er 

ikke plass til en utførlig redegjørelse av paratekstene i denne sammenhengen. Men det er 

mulig å se mange paralleller fra Solhjells kunstformidlingsteori til musikkformidling.  

Paratekstene kan i noen tilfeller ta mye plass og det er hele tiden en balansegang mellom de 

tekstene som paratekstene er og den teksten paratekstene skal peke mot. Sætre skriver ” Når 

enkelte snakker om musikkformidling eller ikke musikkformidling har jeg et inntrykk av at 

man mener graden av ”ikkemusikalske” elementer, slik at musikkformidling i sin ytterste 

konsekvens blir musikkteater.” (Sætre 1994: s. 85). Likevel er det viktig å understreke at en 

konsertsituasjon består av mye mer enn musikk. Elef Nesheim nevner flere slike paratekster i 

Med publikum som mål. Forberedelser til konserten, utarbeidelse av program med 

programkommentarer, salens utforming, scenografi, lyssetting. Han bruker Dorothy Irvings 

begrep ”scenisk beredskap” som i tillegg til musikernes musikalske beredskap, omfatter alt 

som musikerne trenger for å opprette og opprettholde en relasjon med et publikum fra en 

scene. Fokuset er altså musikerne i interaksjon med publikum – kroppsspråk, å komme inn 

foran publikum – hvordan skal vi etablere en god førstekontakt, å begynne konserten, 
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muntlige kommentarer underveis i konserten (kontaktkommentarer og 

informasjonskommentarer), å avslutte, ta imot applaus og gå ut. (Nesheim 1994: s. 53-65). 

Her er det snakk om hvordan vi kan styrke muligheten for at teksten (musikken) skal på best 

mulig måte kunne nå fram til publikum. I Solhjells forståelse av paratekstbegrepet ligger det 

også inne at paratekstene skal bidra til å skape forståelsen av at den aktuelle kunsten er kunst 

også i en kontekstuell forståelse. ”De er synlige uttrykk for store deler av den estetiske praksis 

som konstituerer kulturinstitusjonen og dens kunstbegrep” (Solhjell 2001: s. 130).   

Konteksten er den sammenhengen vi tenker tekstene inn i, og som på et overordnet nivå 

bestemmer hva som er og ikke er kunst, hva som er god kunst og dårlig kunst. Dette er et 

kunstteoretisk diskusjon som hele kunstfeltet er involvert i, men som i stor grad styres av 

ulike typer formidlere. Solhjell behandler grundig en rekke ulike kontekster som er viktig for 

kunstformidlingen. En av kontekstene er hvilke det verdigrunnlaget formidleren baserer sin 

virksomhet på. Han skiller ut tre verdikontekster: Det eksklusive verdigrunnlaget legger vekt 

på at kunsten ikke har noen viktig grunnleggende funksjon og verdi utover seg selv.  Den 

inkluderende konteksten ”bygger på overbevisningen om at kunstneren og publikum er 

viktigere enn kunstverket og dets kvalitet.” (Solhjell 2001: s. 135) og den kommersielle 

verdikonteksten som vurdere kunsten i forhold til den verdien den har i et marked. 

Kontekstene er selvsagt ikke totalt adskilt fra hverandre, men er likevel tre ulike kretsløp som 

skilles verdimessig fra hverandre. Hvilken type kunst vi snakker om er en annen kontekst, her 

er det å sette begreper på forskjeller mellom kunstverk viktig. Kvalitetskonteksten er 

problematisk, men Solhjell mener det er en av kunstformidlingens oppgaver å differansiere 

god kunst som får tilgang til store internasjonale gallerier fra den kunsten som plasseres 

nedover i kunsthierarkiet. Tidskontekstene er viktige enten det dreier seg om en historisk 

kontekst eller samtidens tidskontekst. Solhjell beskriver også hvordan kunstformidlingen også 

foregår i maktkontekster, økonomiske kontekster, ulike sosiale kontekster, stedskontekser. 

Solhjell nevner også ”Kunstformidling og skolen” som en kontekst. Her møter 

kunstformidleren den pedagogisk kontekst som læreplanene og skolene og som de ofte ikke 

har erfaring med. Å tilpasse kunsten til disse kontekstene er kunstformidlerens jobb. Solhjell 

er på linje med Lucy Green når han hevder: ”Dersom formidleren insisterer på sine egne 

kontekster – kunstformidling på kunstens premisser som det gjerne heter – betyr det at 

formidleren styrker kunstinnsikten hos de elevene som gjennom sin oppvekst allerede er blitt 

fortrolige med at det er slike kontekster som er de viktige og interessante. De kontekststerke 

blir sterkere, de svake svakere.” (Solhjell 2001: s. 201).  
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Skolekonsertene står selvsagt i en pedagogisk kontekst. Som del av satsingen Den kulturelle 

skolesekken (DKS) må skolekonsertene ta hensyn til de målsetningene som er skissert for 

DKS: ”Midlane til Den kulturelle skulesekken skal nyttast til kvalitativt gode kunst- og 

kulturopplevingar og bidra til at intensjonane i L97 vert oppfylte.”( St.meld. nr. 38 (2002-

2003) Den kulturelle skulesekken: s.18). Den kontekstuelle forståelsen ligger som en viktig 

del av Hargreaves, MacDonald og Miells kommunikasjonsmodell, der lytterens og 

komponist/musikers felles kontekst og som de hver for seg tar med seg inn det 

kommunikative møtet er viktige komponenter når vi skal forstå hva som skjer under en 

skolekonsertturne.  

 

Hargreaves, MacDonald og Miell`s modell  

Det er imidlertid gjort en del forskning på musikkfomidling som har gitt oss mer spesifikke 

musikkformidlingsmodeller. Noen av disse modellene er utviklet for å møte begrensede 

områder av forskning innenfor for eksempel kommunikasjon av følelser innenfor musikk 

(Juslin 2005: s.98), musikkens rolle i kino/film (Lipscomb og Tolchinsky 2005) eller spesielt 

på sang som kommunikasjon (Welch 2005) eller kroppskommunikasjon i musikalsk 

framføring (Davidson 2005: s. 220). Disse modellene er presentert i boka Musical 

communication som er en stor tverrfaglig dokumentasjon av forskningen på musikalsk 

kommunikasjon.   

I innledningskapitlet presenteres en gjensidig (resiprocal) feedback modell for 

musikkommunikasjon. (Hargreaves, MacDonald og Miell 2005: s. 7- 19) Modellen er 

detaljert, så jeg vil presentere den med litt bred pensel. Det er en modell som tar utgangspunkt 

i noen hovedtrender innen musikkpsykologisk forskning. Ambisjonene er å gi en modell for å 

kunne studere musikkommunikasjon i komplekse sosiale situasjoner. I modellen er prinsippet 

om tresidig gjensidig årsakspåvirkning grunnleggende (triadic reciprocal causation). 

Forholdet mellom atferd, indre personfaktorer (kognitive, affektive og biologiske) og det ytre 

miljøet er et totalsystem som er gjensidig bestemmende (”resiprocal deterministic”) og er i en 

konstant tilstand av dynamisk forandring. Den består av to parallelle modeller, en modell om 

respons på musikk og en på framføring av musikk. Begge modellene er formet som pyramider 

med den sentrale atferden som topppunkt, i den ene pyramidemodellen er respons, i den andre 

framføring (Performance). 
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Pyramidenes tre hjørner tar i begge modellene hensyn til relevante variabler knyttet til 

musikk, kontekst og person (lytteren i reponsmodellen og musiker (performer)/komponist i 

framføringsmodellen). Pilene mellom viser det gjensidig påvirkningsforholdet. Modellen 

viser klart at det er ikke nok å ta hensyn til det musikalske budskapet når vi skal studere 

musikkommunikasjon. Både lyttersituasjonen og framføringssituasjonen blir påvirket av, og 

er del av en helhetlig kontekst som vi må forholde oss til når vi, i vårt tilfelle, skal vurdere 

kommunikasjonen i en skolekonsertsituasjon. På denne måten skiller de enkle 

pyramidemodellene seg fra en prosessuell transmisjonsmodell. 
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Når forfatterne setter sammen de to pyramidene, får vi en dobbel pyramidemodell som minner 

mer om en prosess-/transmisjons-modell.  I denne dobbelmodellen er møtet det sentrale.  Når 

pyramidene blir satt sammen vil den ”produce a model in which musical communication is 

defined as the ”spark” which occurs when the performance event gives rice to a response”  

(op.cit s.18). Forfatterne understreker likevel at modellen baserer seg på at det kommuniseres 

informasjon fra en framføringssituasjon til en responssituasjon og at den derfor i prinsippet er 

en transmisjonsmodell.  

Når en konsert framføres i en skole er det også et møte mellom elever som står i en helt annen 

situasjon enn de musikerne som framfører musikken. De tar med seg sin person, hele sin 

komplekse bakgrunn, sine meninger, sine kompetanser, sine musikksyn, sine forhold til 

skolen og hverandre, sitt engasjement og mye mer (se modellen for respons) inn i 

lyttersituasjonen. Denne bakgrunnen vil være styrende for hvordan møtet med musikerne blir. 

Musikerne kommer inn med sin(e) bakgrunn(er), med jobben å legge inn et musikalsk innhold 

til møtet med elevene. Men dersom musikerne ensidig legger vekt på den musikalske 

framføringen uten å ta hensyn til den helheten musikken skal fungere i vil det være vanskelig 

å få en skolekonsert til å fungere. Dette er forhold som pyramidemodellene til Hargreaves, 

MacDonald og Miell tydelig får fram. Dersom gruppa Stop! prøver å få til en følelse av 

rockeklubb eller rockefestival vil de sannsynligvis slite. Ikke fordi at musikerne er dårlig eller 

at de spiller låtene på feil måte, kanskje heller ikke fordi ikke elevene ikke ønsker en slik 

atmosfære. Men konteksten konsertene er satt i vil stå i veien – tid og rom passer ikke.  

  

Ønskekvistmodellen 

Noen modeller sier mye om den kommunikasjonen som skjer i en skolekonsert uten å verken 

være kommunikasjonsmodeller eller ha noe direkte fokus på kommunikasjon. 

Ønskekvistmodellen er en modell som er utviklet for å gi et åpent, offentlig samtalerom om 

kvalitet i performativ kunst. Den skapende kunsten som tekst er ikke objekt for denne 

modellen, men derimot kunst som møter sitt publikum direkte. Altså kunstuttrykk som er 

begrenset av tid og sted, teater, dans, musikk, performancekunst og lignende. Modellen er 

utviklet for Århus kommune som ønsket å ha et bedre grunnlag for sin tildeling av offentlige 

midler til kunstnere og produksjoner. De ønsket at de som fikk midler skulle holde en viss 

kvalitet, men hadde problemer med å konkretisere kvalitetsbegrepet. Tre forskere ved Århus 
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universitet (Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen) tok på seg oppgaven 

og kom fram til ønskekvistmodellen etter blant annet å ha vurdert flere ulike skandinaviske og 

britiske evalueringsmetoder. Jeg skal ikke gå gjennom denne prosessen i detalj og heller ikke 

hele den praktiske metoden som gjennomføringen av evalueringsmetoden ønskekvistmodellen 

består av. Metoden er offentliggjort gjennom to bøker Ønskekvistmodellen (Langsted m.fl. 

2oo3) og Ønskekvisten – en håndbog i evaluering af teater, dans og musikk (Langsted m.fl. 

2oo5). I denne sammenhengen er det viktig å se hvordan denne modellen legger vekt på at det 

er en kvalitet at performativ kommuniserer med sitt publikum og sin samtid.  

Modellen vurderer kvalitet ut fra tre skalaer: Villen, Kunnen og Skullen. Villen dreier seg om 

det å virkelig ville gjøre akkurat den konserten det er snakk om. Det handler om et 

kunstnerisk og personlig engasjement, en vilje til å skulle kommunisere innad i et ensemble 

og til et publikum, at en konsert også viser musikere som gjennom sin framføring viser 

ambisjoner, orginalitet og bærer vitne om en kunstnerisk drøm. Kunnen har å gjøre med de 

rammene evner og ferdigheter setter på en performativ produksjon. Her er stikkord som 

håndverksmessig dyktighet, profesjonalisme, evne til å sette et personlig preg på 

fremførelsen. Interessant nok legger de også inn stikkordet magi inn under kunnen-begrepet. 

Og det er riktig at det må til en rekke personlige egenskaper som har med den kunstneriske 

skikkeligheten til for å få fram det magiske i en konsert. Samtidig vil jeg tro magien blir borte 

om ikke kunnen kobles til villen og skullen. Skullen-dimensjonen dreier seg om 

forestillingens nødvendighet, det at forestillingen og kunstnerne er i samspill med tiden. At de 

er i dialog med publikum er viktig, det vil si at konserten betyr noe for livene til de 

menneskene den henvender seg til, at forestillingen oppleves som modig at det er en satsing 

der kunstnerne risikerer noe og at forestillingen skal ha en øyeåpnende effekt på publikum.  

Det som er spennende med denne modellen er at den setter kunstnerisk kvalitet inn i en 

kommunikativ sammenheng. Den setter rett og slett det å kunne formidle, det å være i dialog 

med og kommunisere med et samtidig publikum som kriterier for kvalitet. Det skal 

understrekes at dette gjelder musikk som performativ kunst. Den omfatter ikke en komponists 

arbeid. I en skolekonsertsammenheng vil Ønskekvistmodellens vektlegginger være svært 

interessant, fordi den henvender seg til et publikum som ikke er tilstede eller har oppsøkt 

konserten fordi de har en spesiell interesse. Denne konsertsituasjonen stiller derfor svært høye 

krav til musikernes evne til å overbevise publikum at konserten er viktig for livene deres. 
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De tre kjernebegrepene (villen, kunnen, skullen) i ønskekvistmodellen har utgangspunkt i 

”positive kunstværdier, som oppfatter god kunst som: 

- Båret av engagement ikke af likegyldighet, 

- Baseret på udfoldet kunstnerisk talent og særlige kunstneriske evner, ikke 

overladt til løse tilfældigheder, 

- Berører sin samtids mennesker og problemstillinger, ikke uvedkommende eller 

bagudrettet.” 

Som vi har sett understreker modellen at kvalitet i performativ kunst forutsetter at kunsten 

kommuniserer med et publikum og at kunsten skal ha en effekt på publikum. Modellen setter 

store krav til både avsender, til budskap og til mottakerne. Her ligger et kunstsyn til bunn som 

kun aksepterer at kunsten har en kvalitet dersom den er i takt med sin samtid. For 

skolekonserter er dette interessant. Hvem skal være med å vurdere hvilke konserter som skal 

score høyt på disse 3 skalaene? I forhold til utvelging av stoff som ble berørt under 

behandlingen av Gerbners og Westley og Macleans modeller; Hvilke verdier skal gjelde for 

utvelgelsen, hvem kan vurdere en skullendimensjonen? Har man en dialog og en 

kommunikasjon med elevene som er publikum i skolekonsertene som er god nok til at man 

har tilstrekkelig oversikt over hvilke verdier og holdninger som skal være bestemmende for å 

bestemme stoff til en konsert? Med et publikum som dekker alle innen et aldersspekter, hvem 

skal man ta hensyn til?  
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Avslutning 

En konsert er en spesiell formidlingssituasjon. Den viktigste teksten i en konsert er selvsagt 

musikk. Musikk formidles. Hva musikk formidler vil kanskje aldri bli helt klart for oss. Om 

det bare er musikkens former som autonomiestetikerne vil si, eller at det er konkrete følelser 

eller naturbilder eller drosjer i New York som en heteronomiestetiker vil høre inn i musikken 

vil vi kanskje aldri bli enige om. Men i en konsert er den klingende musikken bare et av 

mange budskap som kommuniseres. Mye skjer i løpet av en skoleforestilling som man ikke 

kan ha kontroll over. Men jo mer vi vet på forhånd, jo bedre kan vi være forberedt på å 

kommunisere på en måte som gir alle som er involvert i kommunikasjonsprosessen et godt 

utbytte. I dette arbeidet kan kommunikasjonsteorier være til god hjelp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ikkeno av det jeg hadde tenkt på forhånd stemte. Jeg trodde vi skulle bli stappa fulle av nybakst. Det ble vi 

ikke. Jeg trodde ALLE visste vi kom. Det gjorde de ikke. Jeg trodde alle elever var forberedt. Det var de ikke. 

Men det jeg IKKE visste, var at alle SÅ glade ut da vi kom, uansett hvor uforberedt de var, ” (Iben Sandemose 

2007 som rapporterer fra en turne i barneskolene i Sør – Trøndelag). (Sandemose 2007: s.  49-50) 
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