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Forord 
 

Denne oppgaven bygger først og fremst på en rekke intervjuer med lærere i den hensikt å 

kunne kaste lys over deres tanker om tilrettelegging og bruk av skolekonserten som 

pedagogisk tekst. Tusen takk til alle intervjupersonene! Det varmet meg at dere på en slik 

imøtekommende måte ville dele kloke tanker med meg.  

 

Et vesentlig grunnlag for å få forståelse om skolekonsertvirksomheten har vært observasjon 

av de ulike forestillingene. Både produsenter og utøvere ønsket meg velkommen til konsert, 

og ga dermed også meg muligheten til å få rike opplevelser. Takk for det! Ingen utøvere er 

nevnt med navn i denne oppgaven, fordi intensjonen ikke var å ”anmelde” deres prestasjoner. 

Den jobben de gjorde, skulle primært betraktes for å belyse de ulike sidene ved 

konsertavviklingen. Imidlertid lar det seg enkelt gjøre å identifisere utøverne. Dersom utøvere 

opplever noen utsagn som ”ufordelaktige”, håper jeg de skjønner at disse kan ha vært 

nødvendige for å påpeke vesentlige elementer knyttet til skolekonsertene. Kanskje kan noen 

utsagn til og med skape større bevissthet hos dem om den jobben de bedriver, disse veldig 

dyktige utøverne. 

 

Tidlig i arbeidet tok jeg kontakt med Rikskonsertene fordi jeg så nødvendigheten av å kunne 

finne materiale, samt stille spørsmål om momenter som måtte dukke opp. Tusen takk for all 

vennlig hjelp i korridorene, på kontorene og i kantina i Nydalen! En spesiell takk til Egil 

Rundberget og Jeanette Handberg som alltid har stilt opp og gitt svar på mine mange 

spørsmål. Ikke minst en hjertelig og varm takk til ringreven Leif Braseth. Gudvor og han tok 

imot meg med åpne armer i sitt hjem i Alvdal. Møtet med den første skolekonsertsjefen i 

Rikskonsertene har vært til stor inspirasjon i arbeidet med oppgaven.  

 

Den første skolekonserten i Rikskonsertenes historie ble avviklet i Sandnes 23. september 

1968. I Rogaland ungdomssymfoniorkester satt det da en liten gutt og spilte klarinett. Den 

lille gutten har vært en av mine veiledere. Tusen takk, du vennlige Geir Salvesen! Det har 

vært trygt og godt å få støtte fra en musikant i akademikermiljøet, og attpåtil fra en som har 

solid kunnskap om Rikskonsertenes skolekonserter. 
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Elisabeth Oxfeldt er den andre veilederen. For en luksus å ha to, især når de utfyller hverandre 

så godt! Elisabeth, du er betagende ryddig, strukturert og kunnskapsrik, men samtidig så varm 

om hjertet! Du har gitt meg stort pågangsmot. Tusen takk! 

 

Mitt største håp er at denne oppgaven skal være et bidrag i brobyggingen mellom deltakerne i 

skolekonsertordningen, de som arbeider i skolen og de som produserer og formidler 

konsertene. Begge parter inngår i det samme opplæringsprosjektet, og begge parter skal jobbe 

fram rike opplevelser og god læring hos den praktfulle elevflokken der ute i salen! Det er den 

gjengen, og minnene om de tusenvis av forventningsfulle og åpne ansiktene, som aller mest 

ga meg lysten til å sette i gang med det arbeidet, som jeg nå har satt punktum for.  

 

 

 

 

 

Bø, 26.11.07. 

 

 

Anne Grimstad Fjeld 
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1. Innledning 
 

Tema og problemavgrensning 
 
Musikkformidlingsarenaene til barn er mange. Barn opplever møter med musikk i media, på 

gata, på biblioteket, i grendehuset, i idrettshallen og i konserthuset. Skolen er også en 

vesentlig formidlingsarena. Rikskonsertene er en sentral instans for formidling av musikk til 

barn og unge i grunnskolen. Gjennom skolekonsertordningen i Rikskonsertene, opplever over 

600 000 elever to konserter årlig.1 Bare siden 2005 har 23 nye kommuner kommet med i 

skolekonsertordningen. Os kommune er nå den eneste kommunen i landet som har valgt å stå 

utenom ordningen (Rikskonsertenes årsrapport for 2006:6).2

 

 

”Planleggingen og gjennomføringen av skolekonsertene skjer i samarbeid med landets 

fylkeskommuner. Skolekonsertordningen inngår som et sentralt element i Den kulturelle 

skolesekken” (ibid.:11).3 Rikskonsertene har sentralt ansatt fem skolekonsertprodusenter. I 

tillegg arbeider ca. 20 fylkesprodusenter for Rikskonsertene.4

 

  Rikskonsertenes 

skolekonserter, rettet mot elever i barneskolen, er tema for denne masteroppgaven.  

Utgangspunktet for denne oppgaven er betraktningen om at skolekonserten er en pedagogisk 

tekst. Denne betraktningen vil bli belyst i teorikapittelet. Her nevnes karakteristiske trekk ved 

pedagogiske tekster generelt. En bestemt konsertproduksjon vil bli trukket fram for å belyse at 

de samme karakteristika også gjelder skolekonserter. 

 

De momentene som særlig vil bli vektlagt i oppgaven, og som alle er aktuelle i det 

pedagogiske tekstbegrepet, er elevenes opplevelse av konserten, monologisk kontra dialogisk 

                                                 
1 Tallet er funnet på Rikskonsertenes nettsted: www.rikskonsertene.no (04.09.07.). 
2Den versjonen av årsrapporten jeg fikk tilsendt fra Rikskonsertene via mail i oktober 2007, var upaginert. Jeg 
valgte å paginere den. Det henvises tidvis i oppgaven til denne pagineringen.  
3 Den kulturelle skolesekken vil i oppgaven tidvis omtales som DKS, som er en kjent forkortelse for denne 
ordningen. 
4 Disse tallene fikk jeg fra Egil Rundberget i Rikskonsertene i september 2007. Rundberget er prosjekt-konsulent 
i Konsertavdelingen for barn og unge. 

Oppgavens problemstilling er: Hvordan tilrettelegges og brukes skolekonserten som 

pedagogisk tekst?  

http://www.rikskonsertene.no/�
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formidling i konserten, mangfoldige framstillingsformer i konserten og adaptasjon av innhold, 

formidling og oppbygning av konserten. Konsertens forankring i læreplanverket er også et 

tema i oppgaven. 

 

Intensjonen bak denne oppgaven er ikke å trekke en konklusjon om hvor vidt skolekonserter 

tilrettelegges og brukes på en god eller dårlig måte. Den er heller å kaste lys over 

tilrettelegging og bruk. Først og fremst er hensikten å fange opp læreres tanker om hvordan 

skolekonserter tilrettelegges, både av avsender- og mottakersiden ved 

skolekonsertordningen.5

 

 De konkrete konsertene som inngår i undersøkelsen knyttet til 

oppgaven, vil bli trukket fram for å belyse bruken av konserter i skolen. Samtidig vil også 

læreres tanker om bruk av skolekonserter få oppmerksomhet. 

Om Rikskonsertene 
 

Historisk tilbakeblikk på skolekonsertordningen 
Den første administrasjonen i Rikskonsertene besto av fem personer; en direktør, en 

produksjonssjef, en skolekonsertsjef og to personer ”på kontoret” (Braseth 02, 2007:1).6

Leif Braseth ble ansatt som den første skolekonsertsjefen i Rikskonsertene. Det skjedde i 

desember 1967 (loc.cit.). Han kjenner således til bakgrunnen for og oppstarten av 

skolekonsertvirksomheten. 

 

 

Kjell Bækkelund ledet ”Bækkelundutvalget” som i 1967 fikk i oppdrag av Norsk Kulturråd å 

utrede spørsmålet om rikskonserter i Norge. I utredningen var et eget kapittel om 

skolekonserter. Her ble det ikke presisert noen klar målsetting utover at ”man skulle da drive 

med skolekonsertvirksomhet rundt omkring i skoler” (loc.cit.). Om den aller første 

skolekonserten i Norge forteller Leif Braseth: 

 

 

                                                 
5 Med ”avsendersiden” menes Rikskonsertene, produsentene og utøverne. ”Mottakersiden” er skolen, lærerne og 
elevene. 
6 Jeg besøkte og intervjuet Leif Braseth 31.07.07. i hans hjem i Alvdal. Det foreligger to intervjuer med Braseth. 
(Braseth 01, 2007 og Braseth 02, 2007). Begge er transkribert. Det henvises i oppgaven tidvis til disse 
intervjuene, da også til sidetallet i transkripsjonen. Transkripsjonen av det lengste intervjuet (Braseth 02, 2007) 
følger som Vedlegg 1. 
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Det skjedde i Giskehallen i Sandnes, 23. september 1968. Det var en slags forlengelse 
av en stor musikkonferanse som hadde vært holdt i tre døgn, […] de som opptrådte på 
den konserten, det var først og fremst Rogaland ungdomssymfoniorkester, som Kåre 
Opdal dirigerte, så var det Sentralkoret i Stavanger og Ganddal Pikekor og dessuten 
Egil Storbekken med sine mange fløyter og instrumenter og folkemusikken, og den 
som var konferansier var Odd Leren.7 Så det var klassisk musikk, og det var 
folkemusikk. De som var elever der, det var ungdomsskolene i Sandnes, og 
Giskehallen var helt smekkfull. Men det som var artig også, da, det var statsråd 
Bondevik, som kirke- og undervisningsminister, også var til stede, og mange av de 
som ledet norsk musikkliv, både når det gjaldt organisasjoner og utøvelse, var til stede. 
Konserten ble tatt opp, både på radio og dessuten av norsk fjernsyn og ble sendt på 
lørdagskvelden, i absolutt beste sendetid, samme uka. Den ble gjentatt dagen etter i 
Atlantic Hall i Stavanger, med ungdomsskoleelever fra Stavanger, og dagen derpå, så 
dro Egil Storbekken til Lofoten og Østerålen, og la ut på den aller første 
skolekonsertturnéen som Rikskonsertene hadde.8

 

 Han var helt alene, men med sine 
mange instrumenter og folkemusikk i bagasjen, da.  

Etter hvert, så kom jo veldig mange konsertturnéer på plass, men vi startet med en 
forsøksvirksomhet etter kort tid og den ble konsentrert om en bykommune, nemlig 
Sandefjord og tre mindre landkommuner i Namdalen i Nord-Trøndelag; Høylandet, 
Overhalla og Grong. Og de samme konsertene gikk til de to stedene, de to områdene, 
og vi sammenliknet da resultatet, kan du si, da, etter turneene. Men samtidig, i alle fall 
etter hvert, så foregikk det jo også da en utredning om hvordan 
skolekonsertvirksomheten i Norge skulle drives, […] og etter det, så startet da sjølve 
utbyggingen kan vi si, og dessuten også utviklingen av skolekonsertvirksomheten, og 
det måtte da til både en politisk aktivitet og en aktivitet også da fra Rikskonsertene 
sjøl. […] Grunnlaget, det var jo da egentlig å få tilrettelagt og få formidlet 
konsertvirk… musikk på høyt kunstnerisk nivå, altså få til en opplevelse av musikk 
som kunstart, men med flere forskjelligartede musikkgenre. Og grunnlaget, det var en 
produksjon av konsertvirksomheten, tilpasset alderstrinnet på skolene, og en viktig del 
av dette der var det pedagogiske materiellet” (Braseth 01, 2007:1). 

 

I intervjuet omtaler Braseth flere momenter som stadig har stor aktualitet for 

skolekonsertvirksomheten. Han nevner eksempelvis tilrettelegging, alderstilpasning, 

produksjon, opplevelse av musikk som kunstart og det pedagogiske materiellet. Disse er alle 

temaer som vil bli behandlet i oppgaven. 

 

Skolekonsertordningen i dag 
Samtlige kommuner i landet, med unntak av Os kommune er, som nevnt, i 2007 med i 

skolekonsertordningen.9

                                                 
7 Leif Braseth påpekte etter intervjuet at Ganddal Pikekor ble dirigert av Audun Vagle. Caspar Hennig dirigerte 
Sentralkoret i Stavanger 

 Skolekonsertene hadde i 2006 et publikumstall på 1238303 

8 Etter intervjuet gjorde Braseth meg oppmerksom på at det var Vesterålen og ikke Østerålen Storbekken dro til. 
9 Konstituert kultursjef i Os kommune sa i en telefonsamtale (16.11.07.) at grunnen til at kommunen ikke er med 
i ordningen, er at ”Os kommune prioriterer å bruke penger på egne musikkprosjekter”. 
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(Rikskonsertenes årsrapport for 2006:8). I 2006 ble det avviklet 8614 skolekonserter 

(ibid.:10). I Rikskonsertene sentralt, er det i dag ansatt ca. 60 personer. 15 av disse arbeider i 

Konsertavdelingen for barn og unge. Denne avdelingen arbeider med barnehage- og 

skolekonserter, samt utviklingsarbeid for barn og unge.10

 

 Ifølge årsrapporten for 2006 har 

Rikskonsertene ”et overordnet ansvar for skolekonsertordningen. Alle programmene er 

produsert spesielt for de aldersgrupper de retter seg mot. De fleste konsertene finner sted på 

den enkelte skole med skolen som konsertarrangør” (ibid.:11). 

Rikskonsertene opprettet i 2006 et ressurs- og utviklingssenter for musikkformidling rettet 

mot barn og unge, som institusjonen har som en sentral oppgave å videreutvikle. Større fokus 

på formidling, nettverksskaping, evaluering, kartlegging og nyskaping er prioriterte oppgaver 

for dette sentret. ”Målet med virksomheten er dels å sikre de verktøy som skal kvalitetssikre 

skolekonsertordningen, heve den generelle kompetansen, utforske nye formidlingsformer 

gjennom forsøksvirksomhet, knytte nettverk og etablere logiske koplinger mellom ulike 

kunstmiljøer, samt å ta initiativ til at et større fokus generelt legges på musikkformidling rettet 

mot barn og unge” (ibid.:6). Det presiseres videre i årsrapporten at å styrke samarbeidet med 

skolene er en sentral oppgave fra Rikskonsertenes side. En oppgave som denne kan vise seg å 

være et bidrag i dette henseende.  

 

Rikskonsertenes nettsted har egne nettsider for skolekonsertvirksomheten. Her fortelles blant 

annet at konsertene ”vert skreddarsydd for 1.-7. klasse eller 8.-10. klasse. Ein produsent er 

ansvarleg for tilrettelegging for dei ulike aldersgruppene.” Det blir her også opplyst om at 

konsertens varighet er ”oftast ein skuletime”.11 Rikskonsertene informerer videre på disse 

nettsidene om at den enkelte skolen vil få tilsendt materiell som gjør rede for eventuelle 

praktiske forberedelser og gir forslag til arbeid elever og lærere kan drive med i forkant av 

konsertbesøket. Nettsidene opplyser også at det maksimale publikumstallet for barneskolen er 

150 elever.12

 

 Konsekvensen av dette er at store skoler får flere konserter på samme dag. 

I tillegg framhever nettsidene også den positive verdien av skolens vilje til ”å bruke 

skulekonsertane som element i eiga undervisning […]. Ikkje berre musikklæraren, men også 

                                                 
10 Tallene fikk jeg oppgitt fra Jeanette Handberg i Rikskonsertene 16.11.07. Handberg er informasjonskonsulent 
i Konsertavdelingen for barn og unge. 
11 Sitatene er funnet på Rikskonsertenes nettsted: www.rikskonsertene.no (05.06.07.). 
12 I informasjonsmateriellet som hører til barneskoleproduksjoner oppgis imidlertid enkelte ganger et 
maksimumstall på 200. Dette gjelder eksempelvis På hodet og bak fram, som presenteres i denne oppgaven. 

http://www.rikskonsertene.no/�
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allmennlæraren har ein viktig funksjon”.13 Rikskonsertene legger stor vekt på den rollen 

skolen har som vertskap i forbindelse med konsertbesøk, og satser blant annet i dag sterkt på 

bruk av elevene som arrangører.14

 

 

Skolekonsertordningen er, som nevnt, del av DKS. DKS har ved de ulike skolene 

”kulturkontakter”. Kulturkontaktens oppgave er blant annet å holde seg orientert om de ulike 

kulturtilbudene som skal komme til skolen, informere andre lærere, sørge for at praktisk 

tilrettelegging blir gjennomført og være et en dialogpartner i ordningen. Hvordan 

kulturkontaktordningen fungerer ved de representerte skolene, har ikke vært gjenstand for 

noen inngående undersøkelse i forbindelse med denne oppgaven. 

 

Skolekonserten og læreplanverket 
Rikskonsertenes skolekonserter er del av Den kulturelle skolesekken. Det er Stortingsmelding 

nr. 38 (2002-2003) (KKD 2003) som presenterer bakgrunn, verdier og målsettinger for Den 

kulturelle skolesekken.15 I meldingen står blant annet at arbeidet med å etablere en helhetlig 

kunst- og kulturformidling i grunnskolen, ”vert sett i samanheng med dei politiske signala 

som kom til uttrykk gjennom handlingsplanen Broen og den blå hesten frå 1996 og 

Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen frå 1997” (KKD 2003, St.meld.nr.38, 2.2.). I 

rekken av målsettinger nevnes at ”[d]en kulturelle skulesekken skal vere forankra i den 

generelle delen av læreplanen for grunnskulen og byggje opp under dei pedagogiske 

målsetjingane i skulen” (loc.cit.).16

 

 

Den generelle delen av læreplanen var del av Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 

(KUF 1996), og er ført videre til Læreplanverket for Kunnskapsløftet (KUD 2006).17

                                                 
13 Sitatet er funnet på Rikskonsertenes nettsted 

 ”Denne 

delen inneheld dei overordna måla som opplæringa på tre utdanningsområde – grunnskulen, 

den vidaregåande opplæringa og vaksenopplæringa – skal sikte mot” (KUF 1996:4). Det er 

altså den generelle delen som skal være basisen for all opplæring i grunnskolen. Når 

Stortingsmelding nr. 38 (2002-2003) (KKD 2003) uttrykker at Den kulturelle skolesekken 

skal ha forankring i den generelle delen, betyr det at skolekonserten, på linje med annen 

www.rikskonsertene.no (05.06.07.). 
14 Denne nysatsningen, ”Elever som arrangører”, presenteres ytterligere i analysedelen av oppgaven. 
15 Stortingsmelding nr. 38 (2002-2003) ble funnet på www.regjeringen.no (05.07.07.). 
16 KUF brukes som forkortelse på Det kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdepartement. KUD brukes 
som forkortelse på Kunnskapsdepartementet og KKD er forkortelsen for Kultur- og kirkedepartementet. 
17 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (KUF 1996), vil tidvis i oppgaven kalles L-97. Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet (KUD 06) kalles tidvis L-06, eventuelt bare ”Kunnskapsløftet”. 

http://www.rikskonsertene.no/�
http://www.regjeringen.no/�
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virksomhet i skolen, skal ha sitt grunnlag i de målene for opplæringen som presenteres i 

denne delen.  

 

I undersøkelsen var denne forbindelsen mellom skolekonserten og læreplanverket et tema 

som lærere ble oppfordret til å uttale seg om. Mange av intervjupersonene fant det vanskelig å 

uttale seg om dette. I avsnittet ”Læreplanforankringsaspektet” (kap.4) vil dette bli nærmere 

omtalt. Forøvrig kan tilføyes at også læreplanen i musikk (i L-06), i følgende sitat, gir støtte 

til skolekonsertvirksomheten: ”Samarbeid med profesjonelle musikere og kunstnere og 

samarbeid mellom grunnskole og kulturskole muliggjør møter med kunstuttrykk av høy 

kvalitet og gir elevene anledning til å være medskapende i arbeids- og 

formidlingsprosessen.”18

 

 

Begrunnelse for valg av oppgave 
 

Vesentlig ingrediens i skolehverdagen 
8614 skolekonserter ble altså avviklet i Norge i 2006, og over 600 000 elever opplever årlig to 

konserter i skolen. ”Ordninga har som mål å skape eit likeverdig musikktilbod til alle 

grunnskuleelevar i Noreg, same kvar dei bur.”19

 

 I et av intervjuene med Braseth avrunder han 

med å si: ”Gjennom årene, så har jo da Rikskonsertene formidlet flere hundretusen 

skolekonserter og forhåpentligvis skapt musikkopplevelser for mange… mange årskull innom 

skolen, og etter hvert, da, flere generasjoner, faktisk. Og dessuten, det har jo da gitt levebrød 

til veldig mange utøvere, flere hundre, kanskje flere tusen utøvere, både i Norge og i andre 

land” (Braseth 01, 2007:2). Det er interessant å få innsyn i og skape større forståelse omkring 

et kulturtiltak som snart i 40 år har vært til stede i norsk skolehverdag. 

Tidligere forskning 
Skolekonsertene er, som nevnt, del av Den kulturelle skolesekken, som i 2006 ble evaluert i 

rapporten Ekstraordinært eller selvfølgelig? (2006) av Jorunn Spord Borgen og Synnøve S. 

Brandt. Rapporten har fått stor oppmerksomhet, og høringssvarene har nå kommet inn. Både 

rapporten og høringssvarene uttrykker ved flere høve ønsket om oppfølgende forskning på 
                                                 
18 Læreplanen i musikk ble funnet på nettstedet til Utdanningsdirektoratet: www.utdanningsdirektoratet.no 
(10.09.07.). 
19 Sitatet foreligger på Rikskonsertenes nettsted: www.rikskonsertene.no 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/�
http://www.rikskonsertene.no/�
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ulike emner knyttet til Den kulturelle skolesekken. Flere instanser har blant annet pekt på 

nødvendigheten av brobygging mellom avsender- og mottakersiden i DKS. Samtidig har det 

blitt påpekt at en kompetanseheving hos kunstnere bør kobles sammen med et samarbeid 

mellom produksjonssiden og et ”barnefaglig miljø” (Borgen og Brandt 2006:172). 

Intensjonen er at undersøkelsen og observasjonene knyttet til denne oppgaven, vil være et 

fruktbart grunnlag for fordypning i og større forståelse omkring flere emner i 

evalueringsrapporten, og at oppgaven vil rette oppmerksomhet mot tanker og holdninger om 

disse emnene i det barnefaglige miljøet, som lærere er del av. Monologisk kontra dialogisk 

formidling er blant emnene som er sentrale både i evalueringsrapporten og i denne oppgaven. 

 

Musikkpedagogen Tony Valberg har i sin forskning vært opptatt av ulike 

kulturformidlingsarenaer for barn. Blant annet har han skrevet om Rikskonsertenes skole- og 

barnehagekonserter (Valberg 2002). Han har stanset opp ved noen av de samme temaene som 

denne oppgaven har fokus på. Blant emner Valberg har behandlet, er tilrettelegging av 

konserten til bestemte målgrupper og deltakelse i publikum. Intensjonen er at denne oppgaven 

også vil være en kilde til fordypning i og større forståelse omkring emner i Valbergs studier.  

 

Egenerfaring som utøver og lærer 
Egenerfaring som kulturformidler til/med barn og unge har vært et vesentlig grunnlag for valg 

av tema i denne masteroppgaven. I mange år har jeg holdt konserter i barnehager og skoler, 

flere i regi av Rikskonsertene. Jeg har opplevd mange produksjonsprosesser, og har hatt 

uttallige konsertmøter med elever og lærere i forskjellige skoler. Egenerfaring som lærer i  

barneskolen, har også vært et vesentlig grunnlag for valg av tema i denne masteroppgaven. I 

flere år arbeidet jeg som musikklærer og har dermed opplevd konsertbesøk fra skolens 

ståsted. Å motta informasjonsmateriell, eventuelt drive forarbeid og etterarbeid, praktisk å 

legge til rette for konserter og ikke minst delta på konsert sammen med elevene, er del av 

denne lærererfaringen.  

 

Metode 
 
For å kunne kaste lys over problemstillingen i oppgaven, har jeg observert flere forestillinger 

av fire ulike konsertproduksjoner. Ca. to uker etter observasjonene intervjuet jeg lærere som 

arbeider ved skolene der disse forestillingene var presentert. Intervjuene ble lydfestet og 
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deretter transkribert.20

 

 Intervjumaterialet som ligger til grunn for undersøkelsen er ikke stort 

nok til å kunne gi en klar oppfatning av hvor vidt lærernes tanker og handlinger i forbindelse 

med tilrettelegging og utnytting er representative for lærere flest. Det er verdt å nevne at 

metoden som brukes ville egnet seg til å trekke tydeligere slutninger, dersom materialet var av 

større omfang. Det forutsetter imidlertid muligheten til å iverksette et prosjekt som er mer 

ressurskrevende enn det rammene for en masteroppgave tillater. 

I tillegg til observasjon og intervju, har også innsyn i en rekke offentlige dokumenter kommet 

til nytte i arbeidet. Dessuten har jeg hatt en rekke uformelle samtaler med personer som har 

arbeidet eller arbeider med skolekonsertordningen.  

 

Teori 
 
At skolekonserten er en pedagogisk tekst er altså utgangspunktet for oppgaven, og teorier om 

den pedagogiske teksten vil derfor innlede teorikapittelet. For å få en dypere forståelse 

omkring karakteristika ved den pedagogiske teksten, vil det bli trukket veksler på teorier som 

har relevans i sammenhengen. Blant disse kan nevnes teorier om sosiokulturelle læring. Her 

blir særlig George Herbert Mead og Mikhail Bakhtin trukket fram. Videre har jeg hentet støtte 

i teorier om ulike intelligenstyper, multimodalitet, polyestetikk, estetiske dimensjoner og 

adaptasjon. I suksessmålene for Den kulturelle skolesekken står at den skal ha basis i L-97 

(Borgen og Brandt 2006:26). Dette ble også et tema i intervjuene av lærerne. Avsnittet om 

skolekonserten og læreplanverket inngår også i teorikapittelet. 

 

Disposisjon av oppgaven 
 
Oppgaven inneholder seks kapitler. De tre første kapitlene har titlene: ”Innledning”, ”Teori” 

og ”Metode”. Analysedelen av oppgaven utgjøres av to kapitler: ”Analyse vedrørende 

skolekonserter generelt”, samt ”Analyse av de enkelte forestillingene”. Analysedelen utgjør 

omtrent halvparten av oppgaven. Når denne delen har fått såpass stor plass i oppgaven, 

skyldes det at undersøkelsen den baserer seg på, omfatter både intervjuvirksomhet, 

                                                 
20 Når det i denne oppgaven henvises til intervjupersonenes utsagn, oppgis det nummeret jeg har gitt hver enkelt 
intervjuperson, samt sidetallet i de enkelte transkripsjonene. To personer ble ved ett høve intervjuet samtidig. 
Disse to har betegnelsen 15a og 15b. Vedlegg 2 er et skjema som gir opplysninger om de enkelte 
intervjupersonene. 
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observasjoner og søk i ulike dokumenter. Samlet har undersøkelsen gitt et omfattende og 

interessant materiale som jeg syns var viktig å behandle. Konklusjonskapittelet har fått tittelen 

”Avrunding”. Blant vedleggene som følger oppgaven, er det to transkripsjoner av intervjuer. 

Intervjupersonene har gitt særskilt tillatelse til at disse publiseres i oppgaven.  

 

Det gjøres oppmerksom på at jeg i denne oppgaven i hovedsak vil følge Finn-Erik Vinjes 

retningslinjer for litteraturhenvisninger. Blant annet vil jeg benytte følgende noteringsmåte: 

”Når en henvisning gjelder samme tekst og samme side som i nærmeste foregående 

henvisning, nøyer man seg med å skrive i parentes loc.cit. […] Gjelder henvisningen samme 

verk som i foregående henvisning, men ikke samme side, skriver man ibid.” (Vinje 

2005:125). Når det henvises til sidetall, velger jeg å bruke kolon, i stedet for å føre sidetallet 

opp etter komma. 
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2. Teori 
 

Skolekonserten som pedagogisk tekst 
 

Når skolekonserten i denne oppgaven betraktes som en pedagogisk tekst, er det den brede 

forståelsen av det pedagogiske tekstbegrepet som legges til grunn. Det er særlig momenter i 

Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring (2004) av Staffan Selander og Dagrun 

Skjelbred som vil bli hentet fram for å synliggjøre at skolekonserten har de samme 

karakteristika som andre pedagogiske tekster. For ytterligere å konkretisere mine påstander, 

vil det i det følgende vises til skolekonserter generelt, men særlig vil en bestemt produksjon, 

På hodet og bak fram, trekkes fram. Denne konserten er en oppsetning for alle trinn i 

barneskolen. På hodet og bak fram presenteres av tre utøvere. En av utøverne spiller ulike 

perkusjonsinstrumenter, de to andre hovedsakelig gitar.21

 

 

For ikke mange tiår siden var den gjengse oppfatningen av begrepet tekst, at den hørte 

hjemme mellom to permer, ”svart på hvitt”. Tekst har tidligere vært forbundet også med 

muntlige utsagn. I en synonymordbok fra 1970-tallet er ordet tekst presentert synonymt med 

”ord, lesestykke og utdrag” (Bøe og Fossestøl 1973:146). I et leksikon fra 1980-tallet finnes 

flere definisjoner på tekst: ”resultatet av muntlig eller skriftlig språkbruk, det som er sagt 

eller skrevet, en tekst er et avgrenset stykke tekst, som har en begynnelse og en slutt” 

(Cappelen 1983:24).  Det nevnes eksempler på tekst: ”samtaler, brev, taler, foredrag og 

reklame” (loc.cit.). Tekstbegrepet framstår i dag som langt mer omfattende. I studieplanen for 

Masterstudium i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold sies klart at ”med pedagogisk 

tekst forstås både skriftlige, muntlige, multimediale og ikke-verbale tekster på ulike 

læringsarenaer.”22

 

 Når Selander og Skjelbred presenterer en definisjon på det utvidede 

tekstbegrepet skriver de at ”tekst forstås som sammenhengende ytringer som bærere av 

mening og kan tolkes” (Selander og Skjelbred 2004:28). Tekster kan være skriftlige og 

muntlige, men også multimodale, interaktive og non-verbale.  

                                                 
21 På hodet og bak fram omtales ytterligere i analysekapittelet, kap.5. 
22 Studieplan for masterstudiet i pedagogiske tekster foreligger på nettstedet til Høgskolen i Vestfold: 
www.hive.no (04.05.07.). 
 

http://www.hive.no/�
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Når en tekst betegnes som pedagogisk, betyr det at den hører til pedagogikken, ”vitenskapen 

om oppdragelse og undervisning” (Berulfsen og Gundersen 2000). ”Pedagogikken handler 

ikke bare om skole. […] Den favner vidt og er opptatt av stedene der tradisjonen reproduseres 

– først og fremst familien, men også skolen og fritidsarenaer” (Steinsholt og Løvlie 2004:14). 

Pedagogiske tekster eksisterer således utenfor skolen, men i dette tilfellet er fokuset rettet mot 

den pedagogiske teksten skolekonserten, som presenteres for elever i skoletida, og i de aller 

fleste tilfeller i skolens egne lokaler.  

 

Selander og Skjelbred vektlegger særlig tre sider ved den pedagogiske teksten: intensjon, 

tekstspesifikke trekk, og institusjonell kontekst. Om intensjonen med teksten hevder Selander 

og Skjelbred at ”den skal belære. Den er orientert mot informasjon og forståelse” (Selander 

og Skjelbred 2004:36). Den overordnede intensjonen ved enhver skolekonsert, er at den skal 

være en hjelper til å nå de målene læreplanen uttrykker om opplæringen og oppfostringen. All 

belæring skal således stå i et forhold til denne overordnede intensjonen.  

 

Informasjonsskrivet fra Rikskonsertene sier om På hodet og bak fram at fantasi, 

oppfinnsomhet og lekenheten står i fokus. Rikskonsertene vil inspirere elevene til kreativitet, 

”noe vi mener er viktig i musikken og i livet ellers”.23

 

 Rikskonsertene uttrykker således en 

intensjon med forestillingen; institusjonen ønsker gjennom konserten å skape en forståelse for 

at nettopp de nevnte egenskapene er verdifulle for et menneske. Det er ikke uvanlig at 

Rikskonsertene i sine informasjonsskriv uttrykker bestemte hensikter ved konsertene.  

Det er også sekvenser i forestillingen På hodet og bak fram som intenderer belæring og 

informasjon. Når en av utøverne viser fram og snakker om sykkelhjulet som han har gjort om 

til et instrument, demonstrerer og forklarer han hva han har gjort, og hvordan han får det 

hjemmelagde instrumentet til å fungere. I dette tilfellet er utøveren tydelig forklarende. 

Elevene blir også forklart, om enn ikke så direkte, hva andre ”hjemmesnekra” instrumenter i 

forestillingen er laget av og hvordan de virker. Elevene får i tillegg informasjon om hvor 

gjenstander er funnet, for eksempel i kjøkkenet eller på låven. Med bibemerkninger, dialog 

mellom utøverne og gester, orienterer utøverne sitt publikum. For eksempel spilles det 

underveis i forestillingen på en eggdeler. En av utøverne peker på og spør ”eggdelerspilleren” 

                                                 
23 Sitatet er funnet websiden www.ksys.no, på nettsiden som presenterer DKS i Vestfold. (19.04.07) Ksys er et 
nettbasert informasjonssystem for kulturformidling til barn og unge i skolen, som har en fylkesvis inndeling. 

http://www.ksys.no/�
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hvor han fant den, og får svaret: ”I skuffen på kjøkkenet mitt”. Deretter demonstreres på ny 

hvordan det faktisk går an å spille på en slik tilfeldig funnet gjenstand.  

 

Selander og Skjelbred hevder videre om den pedagogiske teksten at ”den skal formidle et 

stoff som finnes, fra noen som kjenner dette stoffet, til noen som ikke kjenner det” (loc.cit.). 

Alle utøverne i På hodet og bak fram formidler både muntlig og musikalsk et innhold som i 

hovedsak er ukjent for publikum. Formidlingen er således asymmetrisk, og det er ifølge 

Selander og Skjelbred et kjennetegn ved den pedagogiske teksten.  

 

Når Selander og Skjelbred viser til tekstspesifikke sider ved den pedagogiske teksten, 

framhever de at den er tilpasset: ”Den er adaptert” (ibid.:38). Den er tilpasset målgruppa både 

språklig, ved bruk av virkemidler og i uvalget av den kunnskapen som formidles. På hodet og 

bak fram er egnet til å synliggjøre slik adaptasjon. Utøverne beretter eksempelvis fortellinger 

som til dels er fiktive, men som har elementer fra en virkelighet barn vet noe om. Bestemor 

Oline er en ”typisk” bestemor, i hvert fall innledningsvis. De fleste elevene vil åpenbart se for 

seg den matglade, husmoderlige skikkelsen den ene utøveren forteller om. I intervjuene er det 

flere lærere som understreker at god tilpasning av innhold blant annet henger sammen med at 

stoffet som presenteres for elevene, er gjenkjennelig for dem. Innholdet får både overraskende 

og humoristisk vri i det øyeblikket Bestemor Oline bestemmer seg for å bli trommeslager, og 

overlater de husmoderlige syslene til Bestefar Ludvig. Hun blir trommeslager, til gangs. Hun 

får til og med tilbud om spillejobb sammen med selveste Santana.24 Overraskelser og bruk av 

humor kan også nyttes for å tilpasse innhold og formidling til barnegruppa.25

 

  

Selander og Skjelbred peker på at den institusjonelle konteksten har betydning for den 

pedagogiske teksten: ”Et tredje kjennetegn ved pedagogiske tekster som vi vil trekke fram, er 

at de er produsert for bruk i spesielle institusjoner” (ibid.:39). På hodet og bak fram er 

produsert av Rikskonsertene, som et tilbud til elever i barneskolen. Skolekonserten er del av 

Den kulturelle skolesekken, som i sine suksessmål sier at DKS-tilbud skal være forankret i 

Læreplanverket (Borgen og Brandt 2006).  

 

                                                 
24 De færreste elevene fra 1.-7. trinn vil vite hvem Santana er. Responsen i lærergruppa tydet på at mange lærere, 
derimot, visste det. Innholdet var dermed adaptert også til denne målgruppa – en dobbeladaptasjon. 
25 Adaptasjon av innhold og formidling vil bli nærmere omtalt både i teori- og analysedelen av oppgaven. 
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Selander og Skjelbred framhever at den pedagogiske teksten ”tilføres mening fra konteksten” 

(loc.cit.). De skiller mellom situasjonskontekst og kulturkontekst. Om situasjonskonteksten for 

de pedagogiske tekstene i skolen hevder Selander og Skjelbred at den eksempelvis vil 

kjennetegnes av et visst antall elever, en viss alderssammensetning av elever, visse lokaler, 

visse tidsrom og et visst stoff. På hodet og bak fram blir presentert for et visst antall 

mennesker i en viss alder. I informasjonsskrivet fra Rikskonsertene opplyses at konserten 

rettes mot elever fra samtlige trinn i barneskolen. Rikskonsertene uttrykker i 

informasjonsskrivet som hører til denne produksjonen, at elevantallet ved konserten ikke skal 

overskride 200. Siden noen skoler har opptil tre forestillinger i løpet av en dag, vil det variere 

hvilke trinn skolen setter sammen på konsert. Rikskonsertene kommer tidvis i sine 

informasjonsskriv med oppfordring til bestemt alderssammensetning på konserten, men 

vedrørende På hodet og bak fram var ingen slike merknader. Aldersblandingen varierte 

derfor, på de ulike forestillingene jeg observerte. Samtlige forestillinger av På hodet og bak 

fram ble satt opp i gymsaler, og forestillingene hadde alltid varighet på ca. 40 minutter, en 

varighet som altså gjelder de aller fleste skolekonserter. På hodet og bak fram er satt sammen 

av flere fortellinger, og spinner dermed ikke rundt ett konkret emne. Samtlige fortellinger 

egner seg imidlertid som utgangspunkt til å presentere oppfinnsomhet og lekenhet i musikalsk 

form, som altså kan anses som ”stoffet” i denne konserten.26

 

  

Kulturkonteksten har også betydning for den pedagogiske teksten. Ifølge Selander og 

Skjelbred inngår eksempelvis lover, regler, skoledagens organisering og kulturens forståelse i 

denne konteksten (loc.cit.). Rutinene for ukeplaner, arbeidsplaner og årsplaner i skoler kan 

eksempelvis ha betydning for både forarbeid og etterarbeid knyttet til skolekonserter. Noen 

intervjupersoner var opptatt av nettopp dette momentet. Når enkelte skoler ikke ser seg i stand 

til å innlemme skolekonserten i undervisningen, kan dette skyldes for eksempel 

organiseringen av arbeidet i skolen, eller muligens en holdning eller forståelse av at 

”skolekonsertarbeid” ikke bør prioriteres i en ellers så travel skolehverdag.  

 

Selander og Skjelbred ser den pedagogiske teksten som en spesiell slags ”kulturell artefakt”  

(ibid.:32). ”All kommunikasjon skjer ved hjelp av ’noe’, det vil si en artefakt av et eller annet 

slag”(ibid.:26). Selander og Skjelbred har klassifisert ulike artefakter. Den pedagogiske 

teksten hører i deres inndeling til under tertiære artefakter. Om denne kategorien står blant 

                                                 
26 Situasjonskontekstens betydning for den pedagogiske teksten På hodet og bak fram, blir tatt opp igjen i 
analysedelen av oppgaven. 



 19 

annet at den er ”en innholdsmessig/kommunikativ sjanger som utformes ved hjelp av en fysisk 

artefakt av andre grad, men som ikke er det samme som denne” (ibid.:33). Når Selander og 

Skjelbred i sin inndeling nevner artefakter av andre grad, knyttes disse til funksjon. Redskaper 

hører til blant de sekundære. I På hodet og bak fram er det instrumentene som er redskapene. 

Instrumentene er funksjonelle redskaper til å skape musikk, og hjelpere til musikalsk 

forståelse. Rom er også en sekundær artefakt. På hodet og bak fram presenteres i en gymsal, 

slik de aller fleste konserter gjør. Modeller er også artefakter av andre grad. I På hodet og bak 

fram inngår også en ”modell”. En av utøverne har konstruert det tidligere nevnte 

”sykkelhjulinstrumentet”. På et sykkelhjul har han montert eksempelvis stemmeskruer fra en 

gitar og en mikrofon. I løpet av konserten blir en elev trukket fram, og i dialogen framfor 

modellen, synliggjøres instrumentets funksjon. På hodet og bak fram er således en artefakt av 

tredje grad som utformes ved hjelp av flere sekundære artefakter. 

 

Et annet karakteristisk trekk ved den pedagogiske teksten er at den ”benyttes i spesifikke 

læringssituasjoner” (ibid.:32). På hodet og bak fram er et fellesarrangement for elever og 

lærere ved skolen. På konserten er som regel til stede elever fra flere trinn. Konserten foregår, 

som nevnt, i de aller fleste tilfeller i en gymsal og presenteres nesten alltid av besøkende 

utøvere. Ved enkelte skoler har skolekonsertordningen eksistert som et stabilt og 

tilbakevendende tiltak i nesten 40 år. Både elever og lærere vet hva en skolekonsert er. De 

kjenner denne spesielle læringssituasjonen.  

 

Et kjennetegn ved den pedagogiske teksten er også at ”innholdet bearbeides i relasjon til 

spesielle oppgaver” (loc.cit.). Rikskonsertene sier på sine nettsider om skolekonsertordinga at 

”[den] har som mål å skape eit likeverdig musikktilbod til alle grunnskuleelevar i Noreg”.27

 

 

Skolekonsertertordninga er del av Den kulturelle skolesekken, som har klart definerte 

suksessmål. Stikkordsmessig kan nevnes de overordnede målsettingene: ”Varig tiltak”, ”For 

heile grunnskulen”, ”Basis i L-97”, ”Høg kvalitet”, ”Kulturelt mangfald”, ”Regularitet”, 

”Breidde”, ”Samarbeid skule-kultur”, ”Lokal forankring” og ”Alle skal eige” (Borgen og 

Brandt 2006:26). Skolekonserter er således ikke bare bearbeidet i forhold til barn, men også i 

forhold til grunnleggende målsettinger. 

                                                 
27 Sitatet er funnet på Rikskonsertenes n nettsted: www.rikskonsertene.no (22.08.07.). 
 

http://www.rikskonsertene.no/�
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Ifølge Selander og Skjelbred kan pedagogiske tekster ”forstås som multimodale artefakter der 

tekst, bilde og selve layouten virker sammen for å skape meningsfylt, men ’flertydig’, 

innhold” (Selander og Skjelbred 2004:44). På hodet og bak fram kan sies å være en 

multimodal forestilling. På linje med de andre konsertene som ble observert, har den flere 

framstillingsformer. Utøverne uttrykker seg gjennom instrumentale musikkstykker, sanger 

med tekst og tone, og bevegelse. De tar i bruk rekvisitter og kostymer. En skolekonsert kan 

også sies å være flertydig, ved at den hos publikum gir rom for flertydig og mangfoldig 

tolkning.28

 

 Mangfoldighet i forestillinger utdypes både i teori- og analysekapittelet i denne 

oppgaven. 

Den pedagogiske teksten presenterer gjerne fakta og forklaringer, men fiksjonsformen 

benyttes, sier Selander og Skjelbred, og viser til Anna Løvland og Elise Seip Tønnessens 

forskning på fiksjonsinnslag i pedagogiske tekster, nærmere bestemt i et utvalg lærebøker i 

grunnskolen. Løvland og Tønnessen har konkludert med at fiksjonsinnslag forekommer, og 

det gjør de i ulike former. De skriver at ”[p]å sitt beste fungerer fiksjonen som eit tillegg til 

faktastoffet, som kan utvide perspektivet og gjere det meir personleg relevant” (Løvland og 

Tønnessen 1997:93). Videre uttrykker de at de ser fiksjonen som ”ei forståingsform” 

(loc.cit.). En forutsetning for at fiksjonen skal ”utvide perspektivet”, er leserens medskaping. 

Luft og kjærlighet er en forestilling der fiksjon er tydelig til stede. De musikalske 

framføringene veves inn i en oppdiktet verden av personifiserte instrumenter. Publikum møter 

dermed flere skikkelser med ulike karaktertrekk, som inngår i en fortelling. Liksom ved andre 

fiktive tekster får leserne, publikummet, ”fridom til innleving og meddiktning” (loc.cit.). 

Fiksjonen er imidlertid nært bundet opp til faktakunnskaper. De fiktive skikkelsene får 

eksempelvis menneskenavn, men disse kobles alltid sammen med instrumentnavnet: Kalle-

Trompet, Siri-Trombone, Saksofon-Kjekkasen og Tuba-Lars. Deres væremåte, følelser og 

stemninger blir understreket av klangen og melodiene de ulike instrumentene framkaller.29

 

 

Ved å trekke tråder til skolekonserter generelt og særlig til den konkrete forestillingen På 

hodet og bak fram, har jeg nå vist at mange karakteristika ved den pedagogiske teksten også 

kan gjelde skolekonserten. Skolekonserten kan derfor ses på som en pedagogisk tekst. Denne 

teksten er i bruk og tilrettelegges som et tilbud til opplæringen i skolen. Dersom vi skulle 

sammenlikne denne teksten med det mest dominerende læremiddelet i norsk skole, læreboka, 

                                                 
28 Mangfoldighet i forestillinger utdypes både i teori- og analysedelen av denne oppgaven. 
29 Luft og kjærlighet blir ytterligere presentert i kap.5. 
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vil vi altså finne likheter, men også forskjeller. Begge disse pedagogiske tekstene står i et 

forpliktende forhold til institusjonen, og til den målstyrende læreplanen. Læreboka er 

imidlertid skrevet av en forfatter, som vet at det som står i boka i all ettertid kan vendes 

tilbake til, og granskes og brukes av andre. Når læreboka tas fram, til ulik tid og på ulikt sted, 

vil det alltid være den samme ordlyden som blir gjenstand for nye tolkninger. Læreboka er 

tilgjengelig, enten i skolens boksamling, på nettet, eller i et bibliotek. Slik er det ikke med 

skolekonserten. Den kommer og går. Gjennomføringen skjer en gang. Teksten presenteres i 

en situasjonskontekst, som er ganske annerledes enn den læreboka oftest presenteres i. Til 

stede på skolekonserten er mange mennesker, både skaperne og formidlerne av teksten, 

lærerne på skolen og elevene. Når læreboka trekkes fram er det sjelden forfatteren er der, og 

selv kan påvirke tolkning og bruk. Ved utgivelsen har forfatteren mistet kontrollen over 

verket, og veien teksten skal gå, styres av lærerne og elevene i skolen. På skolekonserten kan 

utøveren, som i de aller fleste tilfellene har vært medskaper av teksten, foreta justeringer i tråd 

med egne intensjoner med teksten.  

 

En skolekonsert har således en mer flyktig karakter enn læreboka. Den kommer og går. Det 

betyr ikke at den ikke setter spor i elevene. Denne oppgaven vil hente støtte i blant annet 

Mikhail Bakhtins tanker om dialogisme. Sentralt i hans tenkning er ideen om at all læring 

trekker veksler på gjenklanger fra tidligere dialoger, tidligere møter mellom mennesker. 

Dersom skolekonserten skal etterlate seg en verdifull etterklang, er det særlig viktig at den 

tilrettelegges og formidles på en måte som fremmer nettopp muligheten til å gjøre den 

flyktige opplevelsen til et varig minne, som elever kan ha nytte av i sin læring. 

 

Det sosiokulturelle aspektet i skolekonserten 
 

Når skolekonserten betegnes som en pedagogisk tekst, er det implisitt at denne teksten henger 

sammen med læring. ”Konsekvensene for pedagogiske tekster og utdannelsesmedier blir 

ulike, avhengig av hva slags læring man går ut ifra” (Selander og Skjelbred 2004:16). Bare i 

løpet av hundre år har synet på hva som er ”god pedagogikk” endret seg radikalt. Vi har hatt 

uttalige retninger som hver og en presenterer et syn på hva som fører til god læring. For å få 

en oppfatning av hvordan skolekonserten brukes i opplæringen i skolen, ble lærere intervjuet. 
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Skolen er en av mange læringsarenaer. Skolekonserten avvikles i de aller fleste tilfeller på 

skolens område, i skoletida. I skolen organiseres elever i fellesskap. Noen ganger samles 

mange, andre ganger færre elever i ulike arbeidsfellesskap. De aller fleste skolekonserter 

samler mange mennesker; elevene, skolens personale og utøverne. Noen ganger deltar også 

”tilfeldige” publikummere, som produsenter eller spesielt interesserte foreldre. Det foregår et 

samspill mellom alle disse menneskene. Fellesskapet og samspillet mellom mennesker ved 

skolekonserten har vært utslagsgivende for mitt valg av læringsteoretikere som skulle komme 

til orde i oppgaven. For å utdype forståelsen av fellesskapets betydning for læringen hos 

eleven, vil i første omgang presenteres et sosiokulturelt perspektiv på kunnskap og læring. 

 

I artikkelen Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring (2001), nevner Olga 

Dysthe andre begreper som anses synonyme med begrepet ”sosiokulturelt perspektiv”. 

Benevnelsene kulturhistorisk, sosiohistorisk, sosiointeraktivt og situert benyttes alle til å 

karakterisere en bestemt måte å se på læring. Alle intenderer ”at kunnskap er avhengig av den 

kulturen han er ein del av. Kunnskap eksisterer aldri i eit vakum, han er alltid ’situert’; det vil 

seie at kunnskapen er innfiltra i ein historisk og kulturell kontekst” (Dysthe 2001:36). Det 

sosiokulturelle perspektivet på læring bygger også på en forståelse av at den sosiale gruppa og 

fellesskapet er utgangspunktet for læringen. Et sosiokulturelt perspektiv innebærer altså at 

fokuset ikke bare rettes mot mentale aktiviteter i individet. For å forstå hva som fremmer eller 

hemmer læring, er det viktig å se på interaksjonen mellom mennesker og på omgivelsene 

rundt læringen: ”Det å kunne er i sosiokulturell læringsteori nært knytta til praksisfellesskap 

og individets evne til å delta i desse. Å delta i sosiale praksisar der læring skjer blir derfor 

sentralt i det å lære” (ibid.:42). Nå er det ikke slik at bare mennesker samles, så fremmes 

læring i det enkelte individet. Samspill- og læringsprosesser er ulike. Nettopp ved å gå til de 

ulike læringsteoriene vil forståelsen av hvordan disse prosessene fungerer kunne bli bedre, og 

likeledes vil undersøkelser knyttet til bestemte læringssituasjoner kunne kaste lys over hva 

som faktisk skjer.  

 

Sosiokulturell læringsteori er ikke en teori, men ”ulike retningar og ulike vektleggingar” 

(ibid.: 34). De ulike retningene har det til felles at de ser betydningen av det sosiale livet der 

læringen skjer. Det gjelder blant andre de sentrale læringsteoretikerne John Dewey (1859-

1952) og Lev S. Vygotskij (1886-1934). Det gjelder også de to som først og fremst vil komme 

til orde i denne oppgaven, George Herbert Mead (1868-1931) og Mikhail Bakhtin (1895-

1975).  
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George Herbert Mead 
Grunnlaget for å øke forståelsen om den pedagogiske teksten skolekonserten, kunne uten tvil 

hentes hos samtlige læringsteoretikere innenfor den sosiokulturelle tradisjonen. Når valget falt 

på blant andre George Herbert Mead, skyldes det især hans tanker om ”å ta andres 

perspektiv”. Å ta andres perspektiv (Vaage 1998) er tittelen på en utgivelse med utvalgte 

skrifter av Mead.30

 

 Redaktøren av samlingen sier følgende: ”Hos Mead blir det å ta andres 

perspektiv til sjølve grunnprinsippet i hans teori om sosialisering” (Vaage 1998: 35). 

Ved flere høve poengterer Mead at “[i]t is in social behaviour that the process of reflection 

itselt arises” (Mead 1962: 354). Mead bekrefter i sin teori forekomsten av et indre liv, men 

han vektlegger at det indre livet interagerer med menneskets sosialitet. Evnen til å tenke og 

være bevisst så vel andre som oss selv, henger nøye sammen med våre møter med andre 

mennesker. Hans tanker om å ta andres perspektiv er avgjørende for å forstå hvordan han 

mener forholdet til andre mennesker er konstituerende for læring. Mead bruker flere uttrykk 

for å beskrive en og samme kompetanse. ”Taking the perspective of the other” omtales tidvis 

som ”taking the attitude of the other” eller ”taking the role of another” (Vaage 2001:136). Å 

ta andres perspektiv innebærer at ”[t]he individual stimulates himself to the response which 

he is calling out in the other person, and then acts in some degree in response to that 

situation” (Mead 1962: 161). Hvert enkelt individ har i utgangspunktet sin egen 

forståelseshorisont. Denne baseres på alle tidligere erfaringer. Disse rekonstrueres hele tiden i 

møtet med andre personer. I skolekonsertsituasjonen er ”to individer”: utøveren og 

publikummeren. De kommer til konsert med hver sin oppfatning av verden og seg selv. 

Oppfatningen justeres underveis, på grunn av den gjensidige responsen som utspiller seg 

mellom partene. De møter hverandre og påvirkes i møtet. De får ny forståelse. Således lærer 

begge parter. Utøverens evne til å ta barnas perspektiv er avgjørende for kvaliteten på den 

pedagogiske teksten. Et av kjennetegnene ved den pedagogiske teksten er, som nevnt, at den 

formidler et stoff fra noen som kjenner det, til noen som ikke gjør det. Da er det viktig at 

formidleren er i stand til å danne seg et bilde av hva mottakeren har i ryggsekken i sitt møte 

med det nye. Utøveren må danne seg et bilde av mottakerens erfaringer og forståelse, og 

tilpasse sin formidling etter det.  

 

Mead er i sin tenkning fokusert på hvordan mennesker også kommuniserer via fakter og 

gester. ”Ein nøkkelargumentasjon i høve til å ta andres perspektiv, finn vi i Meads utvikling 
                                                 
30 Mead skrev mange artikler, men ga aldri ut noen bok der han sammenfattet sin teori (von Wright 2004). 
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av omgrepa gestar og kommunikasjon” (Dysthe 2001: 138). Gjennom kommunikasjon i form 

av gester får vi forståelse for andre menneskers virkelighetsoppfatninger, samtidig som vi 

utvikler vår egen bevissthet om oss selv. Meads tanker om gester har hentet inspirasjon fra 

både evolusjonsteoretikeren Charles Darwin og psykologen Wilhelm Wundt. De to brukte 

gester når de ville forklare ulike emosjoner. For Mead er gester del av en sosial prosess, en 

fase i en sosial handling. Vi responderer på hverandres gester, men ifølge Mead svarer vi ikke 

direkte på gesten, vi svarer på det vi tror den betyr. I kommunikasjonsprosessen ligger vi hele 

tiden ”litt på forskudd” – vi handler i forhold til det vi tror er konsekvensene av andres gester. 

Mead bruker begrepet ”significant symbol”: ”When, now, that gesture means this idea behind 

it and it arouses that idea in the other individual, then we have a significant symbol” (Mead 

1962: 44). Gester blir altså kalt signifikante når de har samme virkning på mottakeren som på 

avsenderen. Disse tankene om gester har aktualitet for kommunikasjonsprosessen som foregår 

i konsertsalen i skolen. Det er interessant å koble dem sammen med en rekke utsagn fra 

lærere. Mange av disse har fokus på hva utøvere bør legge vekt på i sin formidling. Da nevnes 

blant annet at kroppsspråk og evnen til å være ærlige i sitt uttrykk, har betydning for 

formidlingen. 

 

Mikhail Bakhtin 
Dialogisme er et begrep som gjerne assosieres med den russiske språkfilosofen og 

litteraturteoretikeren Mikhail Mikhajlovitsj Bakhtin. Hans tenkning har etter hvert vekket 

interesse utenfor disipliner som litteraturteori og tekstanalyse. Bakhtin har også fått en 

posisjon innen feltet undervisning og læring. Det er særlig i sine to bøker om Dostojevskijs 

poetikk at Bakhtin utvikler sin dialogiske tenkning, sin ”dialogisme” (Børtnes 2001). Også 

Bakhtin har fokus på at menneskelig samhandling er vesentlig i læringsprosessen. ”Bare i 

samkvemet, i menneskets samhandling med et annet menneske åpner ’mennesket i 

mennesket’ seg, for andre så vel som for seg selv” (Bakhtin 2003:196).  

 

I artikkelen Mikhail Bakhtin og sosiokulturell teori, ser Mari-Ann Igland og Olga Dysthe 

Bakhtins oppfatning av dialogen på tre ulike nivåer (Dysthe og Igland 2001). Bakhtin 

oppfatter for det første hele den menneskelige eksistensen som en dialog: ”Å være vil si å ha 

dialogisk samkvem” (Bakhtin 2003:197). Ifølge Dysthe og Igland er dialogismen til Bakhtin 

for det andre ”grunnleggande sett ein språkteori”, og de påpeker at det er nødvendig å forstå 

denne, for å kunne anvende dialogismen på andre felt (Dysthe og Igland 2001:109). For det 
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tredje er Bakhtin opptatt av motsetningen mellom monolog og dialog, både språklig og 

filosofisk. Bakhtin selv er tydelig talsmann for dialogen. Bakhtins språkteoretiske tenkning 

forklarer hvordan mening blir skapt og utvikler seg, og hvordan læring skjer i språklig 

samhandling. Meningsskaping og læring fremmes gjennom dialogen. Dialogen er imidlertid 

ifølge Bakhtin ikke bare verbal kommunikasjon. Dialogen framstår i ulike sosiale og 

kulturelle fenomener.  

 

I Spørsmålet om talegenrane (2005) gjør Bakhtin blant annet rede for forskjellen mellom en 

setning og en ytring. En ytring er alltid avhengig av et talende subjekt. Ytringen kjennetegnes 

av sin grense, den avsluttes når det talende subjektet byttes. Setningen, derimot, kan avsluttes 

midt i en ytring. ”Setninga inngår ikkje på eiga hand direkte relasjonar med den 

utanomverbale, røynlege konteksten (situasjonen, omstenda, forhistoria) og med ytringar frå 

andre talarar” (Bakhtin 2005:16). Alle ytringer hører hjemme i en ytringskjede: ”Alle ytringar 

er fulle av gjenklangar og gjenlydar av andre ytringar som dei er knytte saman med i det 

fellesskapet som den aktuelle sfæren for talekommunikasjonen utgjer” (ibid.:35). En vesentlig 

tanke hos Bakhtin er at ytringer ikke bare knyttes til det foregående, men også det som skjer 

etterpå i talekommunikasjonen. Det betyr at det talende subjektet foregriper mulige svarende 

reaksjoner, og tilpasser sine ytringer deretter: ”Når eg snakkar tek eg alltid omsyn til den 

erfaringsbakgrunnen adressaten oppfattar talen sin mot, kor godt orientert han er om 

situasjonen, om han har spesialkunnskap om den aktuelle kultursfæren der kommunikasjonen 

føregår” (ibid.:40). Når Bakhtin snakker om ytringens adressivitet, så peker han på at enhver 

ytring ”er retta til nokon” (ibid.:39). Videre hevder han at adressiviteten er bestemt av ” dei 

aktivitets- og livsområda som ytringa relaterer seg til” (loc.cit.). 

 

Skolekonserten er i seg selv en ytring satt sammen av mange ulike ytringer. Når utøveren der 

og da formidler en tekst, vil den både hos avsender og mottaker være farget av ytringer da, nå 

og etterpå. Forholdet mellom tekstene får betydning for meningen teksten bærer med seg og 

for den nye forståelsen og læringen. Akkurat nå adresserer eksempelvis utøveren seg til 

bestemte publikummere. Samtidig påvirkes utøverens adressivitet av tidligere møter med 

mennesker i sammenhenger som er nær knyttet til den kommunikasjonen som utspiller seg i 

nået. Kommunikasjonen kan fargelegges av tidligere møter med elever som er til stede, men 

også av tidligere møter med andre elever i situasjoner som har sammenheng med ”den 

aktuelle sfæren”. En oppfølgende tanke vil være at en utøver som har mange relevante møter 
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bak seg, vil ha et stort spekter av ”gjenklangar og gjenlydar” som kan være takknemmelige å 

trekke veksler på i konsertsituasjonen.  

 

I sin tenkning er som tidligere nevnt Bakhtin opptatt av motsetningen mellom dialog og 

monolog. Igland og Dysthe poengterer i sin artikkel (Dysthe og Igland 2001) at denne 

polemiseringen kan synes selvmotsigende, i og med Bakhtin hevder at enhver ytring ”står i eit 

dialogisk forhold til andre ytringar” (Dysthe og Igland 2001:116). Bakhtins tanke er 

imidlertid den at forfatteres ytringer kan få monologisk karakter. Ytringene blir da autoritative 

og innbyr verken til svar, innvendinger eller selvstendig utprøving av tanker. Dersom vi lar 

disse tankene gjelde formidlingen i skolekonsertene, vil det bety at skolekonserten er 

dialogisk, men noen ganger kan den få monologiske karaktertrekk. Det bør for øvrig tilføyes 

at i kjølvannet av evalueringsrapporten om Den kulturelle skolesekken (Borgen og Brandt 

2006), har monologisk kontra dialogisk formidling av kunst til barn og unge vært et aktuelt 

tema hos både avsendere og mottakere i skolekonsertordningen. Dette er et emne 

intervjupersonene har uttalt seg om. Jeg vil derfor komme tilbake til begrepene dialogisme og 

monologisme i analysedelen av oppgaven. 

 

Mangfold i skolekonserten 
 

Howard Gardner 
Når jeg trekker fram den amerikanske psykologen og pedagogiske forskeren Howard 

Gardner, er det fordi han vektlegger at elever lærer på forskjellig måte, og at de kan ha utbytte 

av en undervisning som legger vekt på andre enn deres logisk-matematiske og språklige 

evner. Blant annet vektlegger Gardner at kreative, kunstneriske og musikalske evner kan 

utnyttes i læringen. 

 

Howard Gardner fikk sitt gjennombrudd med Frames of Mind fra 1983. Hans mål var ifølge 

den danske pedagogen Per Fibæk Laursen ”det ambitiøse at skabe en sammenfattende 

oversigt over den foreliggende viden om menneskers evner og potentialer. Han gjorde det i 
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form af en teori om syv forskjellige intelligensformer” (Laursen 1997:7). Antallet har han de 

senere årene utvidet noe.31

 

 

Howard Gardners sju ulike intelligenstyper baserer seg på: ”språk, logisk-matematisk analyse, 

romlig framstilling, musikalsk tenkning, bruk av kroppen  til å løse problemer eller lage ting, 

forståelse av andre mennesker og forståelse av oss selv” (Gardner 1991: 21). Gardner sier 

tydelig at ”Imidlertid har vi i vort samfund billedlig talt satt sproglig og logisk-matematisk 

intelligens op på en pidestal” (Gardner 1997:19). Alle mennesker besitter alle 

intelligenstypene, men det varierer hvor sterk hver enkelt type er hos ulike mennesker. På den 

måten har hvert menneske sin egen intelligensprofil. Ifølge Gardner lærer mennesker 

forskjellig og utnytter kunnskapen forskjellig ut fra nettopp deres bestemte profil. Gardner har 

klare tanker om at skolen bør kartlegge elevenes intelligensprofil og trekke veksler på den i 

valg av både pensum og læringsformer for den enkelte elev (ibid.). ”Ikke bare øker sjansene 

for å oppnå forståelse dersom flere innfallsvinkler blir anerkjent og tatt i bruk, i tillegg blir 

måten vi forestiller oss forståelse på, utvidet” (Gardner 1991:22). 

 

Gardners teorier om de mange intelligensene kan ha relevans i skolekonsertsituasjonen. 

Skolekonserter har ofte varierte framstillingsformer. Musikalsk framstilling er naturlig nok i 

fokus, men det forekommer også en rekke visuelle virkemidler. Bevegelighet, både hos 

utøvere og i elevflokken, er ofte til stede. Formidling med utgangspunkt i flere innfallsvinkler 

kan vekke engasjement og nysgjerrighet hos elever som ellers lett ”faller ut”. Dette vil jeg 

vende tilbake til i analysedelen av oppgaven. 

 

Multimodalitet 
”Flere innfallsvinkler” kjennetegner multimodale forestillinger. Paul Thibault skriver i sin 

definisjon av ”multimodality”: 

 

Multimodality refers to the diverse ways in which a number of distinct semiotic 
resource systems are both co-deployed and co-contextualised in the making of a 
textspecific meaning. […] the guiding assumption is that the meaning of the text is the 
result of the various ways in which elements from different classes of phenomena – 
words, actions, objects, visual images, sounds, and so on – are related to each other as 
parts in some larger whole. Meaning-making is the process, the activity of making and 

                                                 
31 Dette opplyses blant annet i en kronikk om Gardner, i tidsskriftet Utdanning. Kronikken er skrevet av 
pedagogen Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo. Den er også publisert på nettstedet www.utdanning.ws 
(02.08.07.). www.howardgardner.com er for øvrig et svært informativt nettsted om Gardners forskning. 

http://www.utdanning.ws/�
http://www.howardgardner.com/�
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construing such patterned relations among different classes of such elements (Baldry 
2000:312). 

 

Samtlige skolekonserter som ble observert i forbindelse med denne oppgaven, er 

multimodale. Uttrykksformene er, som nevnt, mangfoldige. Utøverne uttrykker seg gjennom 

tekst og tone. De beveger seg, både i form av forhåndsbestemte og koreograferte bevegelser 

og ved mer spontane kroppsuttrykk. De anvender rekvisitter og kostymer. Noen av 

rekvisittene er gjenstander som også elevene får nærkontakt med. De får ”ta på” og selv prøve 

ut funksjonen av gjenstanden. Alle framstillingformene ”are related to each other as part of a 

larger whole” (loc.cit.). Hvert uttrykk henger sammen med de andre, og samlet skaper det 

multimodale uttrykket mening for eleven i konsertsalen.  

 

Umiddelbart kan disse tankene se ut til å være identiske med Gardners ideer, som også 

forholder seg til flere innfallsvinkler. Gardner er opptatt av å finne fram til hver enkelt elevs 

beste ”talent”, for å utnytte det i læringen. Tanken om multimodalitet, derimot, er opptatt av 

gevinsten ved mangfoldet i seg selv, og det at alle uttrykkene samlet fremmer læring. 

 

Noen av intervjuene i undersøkelsen fanget opp holdninger hos intervjupersonene som gir 

støtte for det mangfoldige uttrykket i begge henseende. Dette kommer jeg også tilbake til i 

analysedelen av oppgaven.  

 

Polyestetikk 
Et annet begrep som også har med et mangfoldig uttrykk i formidling å gjøre, er polyestetikk. 

Musikkpedagogen Tony Valberg har i sitt virke både arrangert konserter for barn, og skrevet 

om ”konserten som arena for musikkformidling til barn” (Valberg 2002:1). I boka 

Vidunderlige, deilige, grensesprengende opplevelser til gode (2002) har han et eget avsnitt 

om nettopp Rikskonsertenes tilbud til både barnehager og grunnskolen. Begrepet polyestetikk 

vender Valberg stadig tilbake til, også i dette avsnittet. Han sier blant annet: ”Ønsker 

musikkformidlere å formidle kunst på barnekulturens premisser, er polyuttrykket relevant” 

(ibid.:113). Polyestetikk handler om helhetssansning: 

 

For de kunst- og kulturformidlerne som har barn som målgruppe, blir det derfor 
avgjørende å utvikle et uttrykk som representerer en ekvivalent til barns 
helhetssansning. Målet må være å få til et kunstnerisk uttrykk som ikke er 
(kunst)fagspesialisert, men som bygger på et økologisk kunstformidlingssyn som 
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åpner for alle kunstfagene i sitt møte med barns helhetssansning. En slik uttrykksform 
vil kunne kalles ’polyestetisk uttrykk’ (ibid.:58).  
 

Valberg viser for øvrig til at Rikskonsertenes konserter til barn og unge ofte har inneholdt 

elementer fra andre kunstfag enn musikk. I den sammenhengen nevner han fag som dans, 

drama og billedkunst. Når Rikskonsertene velger slik mangfoldig framstilling er det, ifølge 

Valberg, ”fordi musikere erfarer at slik polyestetikk kan fungere bedre enn den 

fagspesialiserte konserten i møtet med barn” (loc.cit.). Innen musikkformidlingsfaget pågår 

stadig en diskusjon om hvor vidt utøvere som er spesialiserte innen ett kunstfag, også skal 

bevege seg over på andres ”domener”. Noen hevder at musikere er musikere, ikke dansere, 

dataeksperter eller fortellere. De konsertene jeg har observert i forbindelse med denne 

oppgaven, har alle flere framstillingsformer enn bare musikken. Musikk er det dominerende 

uttrykket, men utøverne er også tidvis ”fortellere”, ”skuespillere” eller ”dansere”.  

 

Den estetiske dimensjonen i skolekonserten 
 

Opplevelse er et begrep som har forekommet i mange sammenhenger i arbeidet med denne 

oppgaven. I intervjuene med lærere dukker ordet ofte opp. Også i den generelle delen av 

læreplanen, som altså skolekonserter skal ha forankring i, er opplevelsesaspektet tydelig til 

stede: ”Opplæringen må trene blikket og øve sansen for de opplevelsesmessige sidene ved 

alle fag” (KUF 1996:24).  

 

Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk skriver i Musikalsk læring (2001), at musikk kan oppleves 

på ulike måter. De vektlegger ”1) fri associerende oplevelse, 2) analyse og 3) æstetisk 

perception” (Fredens og Kirk 2001:160). Den frie assosierende måten å oppleve musikk på er 

et umiddelbart møte med musikken der mennesker fritt assosierer til sine livserfaringer. Slike 

møter ”rammer os nærmest over det hele, vores følelser, krop og tanker” (loc.cit.). Når vi 

analyserer musikk, forholder vi oss objektivt til musikken. Vi bygger opplevelsen på en 

intellektuell forståelse av musikkens oppbygning: ”I den analytiske erkendelsesform skabes 

der afstand mellem musikken og mennesket, fordi begreper og symboler stiller seg som et 

ekstra led imellem musikken og subjektet” (ibid.:162). Hos Fredens og Kirk vies den 

”æstetiske perception” størst oppmerksomhet. Estetikk defineres som ”læren og vitenskapen 

om det skjønne, særl. i kunsten” (Berulfsen og Gundersen 2000:137). Definisjonen reflekterer 

Alexander Gottlieb Baumgartens ord fra 1700-tallet. Alexander Gottlieb Baumgarten 
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definerte estetikk som en vitenskap om sansning og det skjønne. Estetikk var for han en 

fullkommen enhet av innhold, orden og uttrykk (Fredens og Kirk 2001:165). En estetisk 

opplevelse forutsetter, ifølge Fredens og Kirk, at mennesker er åpne og mottakelige for 

opplevelsen. Bare da kan de oppleve ”en følelse av skønhed, men også av mening og 

livsfylde” (loc.cit.). Fredens og Kirk hevder i sitt kapittel om estetikkbegrepet at i bunn og 

grunn handler estetikken om noe vesentlig i vår tilværelse som det er vanskelig å sette ord på.  

 

Adaptasjon i skolekonserten 
 

Når Skjelbred og Selander karakteriserer den pedagogiske teksten, peker de, som tidligere 

nevnt, blant annet på at den er adaptert. Når jeg i denne oppgaven omtaler begrepet 

adaptasjon, så er det primært med støtte i avhandlingen Askepots sko (1992) av den danske 

barnelitteraturforskeren Torben Weinreich. Ifølge Weinreich er adaptasjon det samme som 

”en tilpasning af en tekst til børn i deres egenskab af at være børn” (Weinreich 1992:14). I sin 

avhandling presenterer og drøfter Weinreich tidligere litteraturforskning på adaptasjon. 

Forskere han presenterer er blant andre Theodor Brüggemann, Malte Dahrendorf, Gøte 

Klingberg, Kari Skjønberg, Bo Møhl og Mai Schack. Tilpasning til et barnlig publikum har 

vært et stadig tilbakevendende tema i arbeidet med denne oppgaven. Weinreichs avhandling 

handler om tilpasning i litteratur til barn, men den er også interessant og relevant i studiet av 

den pedagogiske teksten skolekonserten. Svært mange av de grepene forfattere gjør for å 

tilpasse litteraturen til barn, kjenner jeg igjen når utøvere og produsenter legger til rette for 

barnepublikummet ved skolekonsertene. Weinreich nevner to måter å tilpasse en tekst til 

barnet på. Tilpasning kan skje ved bearbeidelse av en allerede eksisterende tekst. Teksten kan 

i dette tilfellet i utgangspunktet være skrevet for en voksen målgruppe og bearbeides på ulikt 

vis for å tilpasses barn. Tilpasning kan skje også ”med skabelsen og udgivelsen af nye 

værker” (loc.cit.).  

 

En skolekonsert kan tidvis være satt sammen av mange ”allerede eksisterende” tekster. Den 

kan inneholde sanger, instrumentale melodier eller verbale tekster som noen tidligere har 

skapt, uten å ha sett barnet som mottakeren av teksten. Utøvere og produsenter bearbeider 

tidvis disse tekstene for at de skal kunne egne seg for elevene i salen. Denne bearbeidingen 

kan omfatte utvalg av tekster, forenkling i tekst- og tonespråk, sammenbindingen av dem og 

ulike framstillingsformer. En skolekonsert kan også inneholde sekvenser av tekster som er 
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skapt til nettopp denne skolekonserten, og ”forfatteren” har da tatt hensyn til den barnlige 

målgruppen fra det øyeblikket ideen til teksten ble unnfanget. En slik tekst kan også bli 

gjenstand for bearbeiding ved at produsent og utøver i samarbeid justerer innhold, formidling 

og oppbygning av forestillingen, i den hensikt å ytterligere tilpasse teksten til målgruppa.  

 

Weinreich trekker fram fire adaptasjonsformer. Adaptasjonsformene gis ulik benevnelse hos 

de nevnte forskerne, men i grove trekk har deres adaptasjonsforskning dreid seg om valg av 

innhold, valg av språklig utforming, valg av oppbygning av det litterære verket, og valg av 

medium. Dersom vi overfører disse formene til skolekonsertvirksomheten, er det nærliggende 

å tenke at også produsent og utøvere gjør bevisste valg vedrørende innholdet i konserten, 

hvordan den skal bygges opp, hvordan formidlingen skal foregå, og hvilket medium som 

egner seg. Når Weinreich viser til adaptasjon av medium, gjelder det først og fremst boka og 

dens utforming. Mediet for en skolekonsert vil i de fleste tilfeller være det aktuelle stedet der 

konserten avvikles, i de fleste tilfeller gymsalen på skolen. I utvalget av konserter jeg har 

observert, er det imidlertid en som ikke presenteres på skolens område. Lydløypa settes opp 

på ulike arenaer. Da jeg deltok, var et museum valgt som ”medium.” Det var foretatt et 

bevisst valg i forhold til hvor de ulike lydinstallasjonene skulle monteres. Således kan vi si at 

det hadde foregått en medievelgende adaptasjon. Denne produksjonen har ulike ”stasjoner” 

som elevene er innom. På hver stasjon (hvert medium) utfolder den pedagogiske teksten seg 

på forskjellig måte. Lydløypa vil bli presentert ytterligere i analysekapittelet (kap.5). 
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3. Metode 
 

For å kunne belyse tilrettelegging og bruk av skolekonserten som pedagogisk tekst, valgte jeg 

å observere skolekonserter, se nærmere på skriftlige dokumenter som omhandler 

skolekonserter, og ikke minst intervjue lærere om skolekonserter. Tove Thagaard sier i 

Systematikk og innlevelse (2006) at ”Kvalitativ forskning baserer seg på et vidt spekter av 

innsamlingsmetoder som intervju, observasjon, analyser av dokumenter og bilder” (Thagaard 

2006:12). Videre hevder hun at ”[e]n viktig målsetting med kvalitative studier er å oppnå en 

forståelse av sosiale fenomener” (ibid.:11). Når jeg har valgt både observasjon, intervju og 

dokumentanalyse, så er det fordi disse forskjellige metodene utfyller hverandre og samlet gir 

et tydeligere bilde av skolekonserten enn om kun en tilnærmingsmåte var blitt valgt. For øvrig 

kan nevnes at uformelle samtaler med ansatte eller tidligere ansatte i Rikskonsertene og 

bekjente som arbeider eller har arbeidet i tilknytning til skolekonserter, også har hatt 

betydning for min forståelse av skolekonserten som pedagogisk tekst. Også egenerfaringen 

som utøver og lærer, sammen med dokumenter fra ”mitt private arkiv” har vært et materiale 

jeg har kunnet dra nytte av.32

 

 

Konkrete konserter 
 

Som nevnt innledningsvis ble det valgt fire konkrete skolekonserter som grunnlag for 

undersøkelsen. De fire har titlene På hodet og bak fram, Luft og kjærlighet, Lydløypa og 

Lyriaka. Konsertene vil bli nærmere omtalt i analysedelen av oppgaven. Da konsertene ble 

valgt, var det nødvendig å ta flere hensyn. Siden jeg ønsket å være til stede på konserter og i 

tillegg ved et senere tidspunkt intervjue lærere på de samme skolene, ble det på grunn av 

økonomiske og praktiske årsaker viktig å finne konserter som skulle avvikles innenfor rimelig 

geografisk avstand til mitt hjemsted, Bø i Telemark. Jeg valgte konserter som skulle 

presenteres i Vestfold, Buskerud og Vest-Agder. Når jeg valgte bort mitt eget hjemfylke, så 

var det bevisst for å unngå konserter i miljøer der jeg personlig kjenner både produsenter og 

lærere. Jeg ønsket altså å se konserter på ulike skoler. Innledningsvis var intensjonen å ha en 

jevn fordeling mellom konserter i forhold til både elevantall og tilhørighet til by- og 

                                                 
32 I dette ”private arkivet” inngår blant annet en samling informasjonsfoldere som har fulgt skolekonserter, både 
slike jeg selv har deltatt på, men også produksjoner som har gjestet skoler jeg har arbeidet på. Likeledes finnes 
her en mengde skriv med notater fra diverse produksjonsprosesser jeg har vært involvert i. 
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bygdekommuner. Det endte allikevel opp med at jeg observerte ti forestillinger på byskoler og 

kun en konsert på en bygdeskole. Det skyldes at jeg måtte ta hensyn til hvilke konserter som 

faktisk ble avviklet i de aktuelle fylkene i det tidsrommet jeg hadde mulighet til å observere. 

Det totale elevtallet på skolene varierte, fra 73 til 475 elever. To av produksjonene var 

produsert av sentrale produsenter fra Rikskonsertene, mens to var produsert av 

fylkesprodusenter.  

 

Etikk 
 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora har utviklet 

retningslinjer for forskningsetikk.33

 

 Retningslinjer som blant annet framheves, er: Krav om 

samtykke, krav om å informere, krav om konfidensialitet, barns krav om beskyttelse. Enhver 

vitenskapelig virksomhet bør forholde seg til disse viktige etiske prinsippene. Noen av disse 

områdene vil bli omtalt under de enkelte avsnittene om observasjon og intervju. 

Observasjon 
 

Asbjørn Johannessen, Line Kristoffersen og Per Arne Tufte (2004) sier at å observere 

innebærer nettopp å være til stede ”i situasjoner som er relevante for studien” (Johannessen 

o.a.2004:121). De fire omtalte konsertene som jeg så sammen med elever fra åtte ulike skoler, 

har nettopp slik relevans. Totalt observerte jeg elleve forestillinger fordi jeg på noen skoler 

valgte å se to forestillinger av samme konserten. På hodet og bak fram ble totalt observert fire 

ganger, Luft og kjærlighet to ganger, Lyriaka tre ganger og Lydløypa totalt to ganger.34

 

 

I utgangspunktet var intensjonen å se de ulike forestillingene først og fremst fordi jeg mente 

at jeg på den måten bedre ville forstå hva lærere snakket om når jeg senere skulle intervjue 

dem. Jeg ønsket å få et visst inntrykk av innholdet og formidlingen i forestillingene. Allerede 

på denne første forestillingen valgte jeg allikevel å skrive grundige notater mens jeg 

observerte. Disse ble skrevet ned i en liten notisbok, og i etterkant ”renskrevet”, og deretter 

ble notatene i stikkordsform ført inn i et ”observasjonsskjema”. Det ble etter hvert klart for 
                                                 
33 Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi finnes på nettstedet 
www.etikkom.no (08.08.07.). 
34 Lydløypa skiller seg fra de andre produksjonene, ved at denne presenteres for elever i omgivelser utenfor 
skolen. Elevene går løypa i grupper på ca. 20 elever.  

http://www.etikkom.no/�
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meg at observasjonene ville kunne bety mer for min forståelse enn jeg i utgangspunktet hadde 

trodd. Jeg så, lyttet, ”kjente på kroppen” og fikk inntrykk vedrørende praktisk tilrettelegging, 

innhold, formidling, reaksjoner i publikum, lærernes atferd og omgivelsene konserten ble 

avviklet i. Jeg rettet etter hvert oppmerksomheten mot de sidene ved konserten som hadde 

størst relevans for problemstillingen, og erfarte nettopp det Thagaard sier: ”Problemstillingen 

styrer hvilke temaer det er relevant å fokusere på under observasjonen” (Thagaard 2006: 64). 

Da jeg sammenliknet karakteristika ved den pedagogiske teksten med momenter i 

skolekonserten, erfarte jeg stor nytte av notatene knyttet til observasjonene av På hodet og 

bak fram. Det foreligger notater fra samtlige forestillinger av en og samme konsert jeg har 

observert. Observasjonene vil trekkes inn i analysedelen av oppgaven. 

 

Etiske momenter ved observasjon 
Jeg besluttet altså tidlig i arbeidet at jeg ville være til stede på konserter, men allikevel 

innhentet jeg ikke tillatelse og opplyste heller ikke om at jeg ønsket å være med på 

forestillinger før jeg faktisk ankom skolen på selve konsertdagen. Kun produsentene ved de 

konkrete konsertene ble noen få dager i forveien gjort oppmerksomme på at jeg ”en eller 

annen gang” kunne tenke meg å se noen konserter. Samtlige av produsentene ga aksept for det 

og hadde ingen tydelige innvendinger mot at besøket i så fall ville komme uventet på både 

utøvere og ansatte ved skolene. Beslutningen om ikke i forkant å melde fra om min ankomst 

ble tatt fordi jeg på dette tidspunktet ikke så observasjon som en metode jeg skulle vektlegge i 

særlig grad. Utgangspunktet hadde, som nevnt, vært å skape forforståelse for egen del. Når 

observasjonene etter hvert viste seg å få større betydning for arbeidet, ser jeg i ettertid at jeg 

kan ha hatt fordel av beslutningen om ikke å innhente tillatelse og å melde fra om min 

ankomst lang tid i forveien. Det er ikke usannsynlig at både avsender- og mottakersiden i 

skolekonsertordningen ville latt mitt besøk påvirke arbeidet deres dersom de visste om det 

lang tid i forveien. Eksempelvis kunne de ansatte ved skolen forholdt seg annerledes til et 

eventuelt forarbeid dersom de visste at noen skulle observere konsertsituasjonen. Det er ikke 

unaturlig at noen i en slik situasjon vil ønske å gjøre en ”ekstra god jobb”.  

 

Det bør pekes på at jeg ikke ”sneik meg inn” på konsert. På konsertdagen ankom jeg alltid 

skolene i god tid, hvilket også i de fleste tilfeller betydde i god tid før utøverne ankom, og 

oppsøkte skolens ledelse for å få tillatelse til å være med på konserten. Skolen ble informert 

om at jeg arbeidet med en masteroppgave om skolekonserter. Utøverne ble også informert om 
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dette og spurt om tillatelse til at jeg kunne overvære konserten. Alt publikum på konserten så 

at jeg var der. De elevene som spurte hvem jeg var og hvorfor jeg var der, fikk også den 

samme forklaringen; at jeg skrev på en oppgave om skolekonserter. Samtlige visste derfor 

delvis hvorfor jeg var der, men ingen visste noe om oppgavens fokus, og at alle sammen ville 

bli observert. Skolen fikk altså ingen forvarsel i god tid eller mulighet til å grundig overveie 

om det faktisk var ønskelig at jeg var til stede på konserten. Denne ”overrumplingen” og 

informasjonsunnlatelsen kan få et skjær av uærlighet over seg. Det bør derfor understrekes at 

samtlige referater fra observasjonene vil i størst mulig grad bli anonymisert, liksom 

intervjuene. Jeg opplever dessuten at verken observasjoner eller intervjuer rører ved temaer 

som er av særlig personlig og sensibel karakter. Ingen opplysninger som kan komme fram i 

oppgaven, vil kunne skade mennesker jeg har observert eller intervjuet. Ingen av skolenes 

ansatte eller utøvere jeg møtte i forbindelse med observasjonene, uttrykte seg negativt til mitt 

nærvær, verken før eller etter besøket. Det er vanskelig å avgjøre hvor vidt det faktum at jeg 

var til stede, påvirket atferden til utøvere og publikum, men mitt hovedinntrykk er at svært få 

så ut til å la seg affisere av det. Samtidig har imidlertid egenerfaringen som utøver og 

samarbeidet med andre utøvere gjort meg klar over at utøvere tidvis føler uro i framføringen 

når de tror at noen vurderer deres innsats. Jeg prøvde derfor å møte miljøet på en mest mulig 

vennlig og avslappet måte. Jeg forsøkte også etter beste evne å ikke respondere eller reagere 

på innhold og formidling på en måte som forstyrret konserten.  

 

Dokumentanalyse 
 

Det har vært til stor nytte for oppgaven å se forskjellige skriftlige og nettbaserte dokumenter. 

Thagaard benytter betegnelsen dokumentanalyse om ”studier som er basert på tekster skrevet 

for et annet formål enn det forskningsprosjektet hvor teksten brukes” (Thagaard 2006:59). 

Hun peker samtidig på at begrepet dokument gjerne assosieres med offentlige skrifter. Det er 

flere dokumenter som har gitt meg større forståelse av skolekonserten. Rikskonsertene 

produserer eksempelvis informasjonsmateriell i tilknytning til hver skolekonsert. Dette 

materiellet sendes til samtlige skoler som mottar konserter. Informasjonsmateriell foreligger 

også på ulike nettsteder på internett. Rikskonsertene presenterer selv sine tilbud på 

skolekonsertordningens nettsider. Noen produksjoner presenteres også innunder 

Skolekonsertkatalogen, som også inngår i skolekonsertsidene. Konsertene som inngår i denne 
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katalogen, er alle anbefalt av Programrådet.35 De enkelte skoler kan eventuelt også bruke 

informasjonssystemet ksys for å finne fram til hvilke kulturtilbud som er nært forestående for 

deres skole.36

 

 Det har vært nyttig å lese informasjonen som gjelder både konsertene jeg har 

observert og andre skolekonsertproduksjoner i regi av Rikskonsertene. Den forteller noe om 

utøverne, hvilken målgruppe de retter seg mot, innhold og musikkgenre i konserten. 

Materiellet sier oss også noe om Rikskonsertenes eget utgangspunkt og hensikt med de ulike 

produksjonene. Jeg har funnet informasjonsmateriell på de nevnte stedene, men også hatt 

tilgang på Rikskonsertenes eget arkiv. 

Noe materiale er altså hentet fram i Rikskonsertenes eget arkiv, primært 

informasjonsmateriell og lærerveiledninger i produksjonsmappene som følger de enkelte 

konsertene, men jeg har også hatt nytte av å lese enkelte referatdokumenter fra samlinger og 

møter i oppstartfasen av ordningen. Blant andre offentlige dokumenter som har gitt viktig 

bakgrunnsinformasjon, kan nevnes stortingsmeldinger, særlig Stortingsmelding nr. 38 (2002-

2003), som omhandler Den kulturelle skolesekken. Jeg har også sett nærmere på 

Rikskonsertenes årsrapport for 2006, for å få de nyeste data vedrørende 

skolekonsertvirksomheten.37

 

 I forbindelse med evalueringen av Den kulturelle skolesekken 

har en rekke institusjoner gitt høringssvar. Noen av disse har jeg lest, og særlig 

Rikskonsertenes eget svar. 

Intervju 
 

Intervjuvirksomhet er den metodiske tilnærmingsmåten som vil bli mest vektlagt i denne 

oppgaven. Jeg ønsket å snakke med noen for å få innsyn i deres erfaringer og oppfatninger 

omkring skolekonserten. Jeg kunne ha intervjuet personer fra både avsender- og 

mottakersiden i skolekonsertordningen, altså utøvere, produsenter, elever eller lærere. Når jeg 

valgte lærere som intervjupersoner, var det for å innskrenke oppgaven. I den forskningen jeg 

kjente til, hadde læreres erfaringer og oppfatninger av skolekonserten liten plass. Denne 

                                                 
35 Programrådet i Rikskonsertene består av produsenter, musikere og skolerepresentanter, og er en instans som 
vurderer skolekonserter som har vært sendt ut i skolene. Produksjonene blir etter evalueringen plassert i tre ulike 
kategorier. De tre kategoriene er: anbefalt for videre bruk, anbefalt under forutsetning av at visse justeringer 
foretas, eller ikke anbefalt. 
36 Informasjon om skolekonsertene kan på internett finnes enten på www.ksys.no, www.rikskonsertene.no (på 
skolekonsertsidene) eller på de enkelte fylkeskommunenes DKS-sider, eksempelvis www.dksvestfold.no 
37 St.meld.nr.38 (2002-2003) ble funnet på nettstedet www.regjeringen.no. Rikskonsertenes årsrapport for 2006, 
ble sendt meg på mail fra Rikskonsertene. 

http://www.ksys.no/�
http://www.rikskonsertene.no/�
http://www.dksvestfold.no/�
http://www.regjeringen.no/�
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oppgaven ville derfor kunne være et bidrag til å kaste lys over hvordan nettopp denne 

persongruppen ser skolekonserten som pedagogisk tekst.  

 

Valg av intervjupersoner 
Å velge riktige intervjupersoner en viktig del av planleggingen og forberedelsene til en 

undersøkelse som baserer seg på intervjuer.38 I kvalitative studier er det vanlig å foreta et 

strategisk utvalg, ”det vil si at vi velger informanter som har egenskaper eller kvalifikasjoner 

som er strategiske i forhold til problemstillingen” (Thagaard 2006:53). Da jeg valgte hvilke 

konserter jeg skulle observere, og samtidig valgte de skolene jeg skulle se de enkelte 

forestillingene på, valgte jeg indirekte også intervjupersonene. Hensikten var jo å snakke med 

lærere som arbeidet på de samme skolene som jeg hadde besøkt. Totalt intervjuet jeg 17 

lærere. Disse ble intervjuet hver for seg, med unntak av to lærere som ønsket å bli intervjuet 

samtidig. Ideen var opprinnelig å intervjue kontaktlærere, musikklærere og rektorer ved de 

respektive skolene. Det viste seg å bli praktisk vanskelig å få gjennomført intervjuer med 

lærere fra alle disse gruppene på hver enkelt skole. Blant intervjupersonene er allikevel 

representert både kontaktlærere, musikklærere og rektorer.39

 

 Det er viktig å påpeke at 

intervjupersonene som ble valgt, ble plukket ut og anbefalt av ledelsen ved skolen etter at jeg 

hadde bedt om muligheten til å samtale med representanter for de nevnte gruppene. Ledelsen 

har således delvis ”styrt” utvalget. 

For øvrig gjorde jeg også to intervjuer med Leif Braseth som var den første 

skolekonsertsjefen i Rikskonsertene. Det ene intervjuet varte i ca. en time og inneholder mye 

detaljert informasjon om bakgrunnen for og oppstarten av skolekonsertvirksomheten. Det 

andre intervjuet har en varighet på bare noen minutter. Ved å foreta det andre intervjuet fikk 

jeg en ”fortettet” utgave av det lange. Det henvises til begge disse intervjuene i oppgaven. 

 

Etiske momenter ved intervju 
Jeg ønsket å intervjue lærere, men i og med noen av spørsmålene også skulle dreie seg om i 

hvilken grad og på hvilken måte skolekonserten ble trukket inn i undervisningen etter 

avviklingen av konserten, var det et poeng at jeg i forbindelse med observasjonsbesøket ikke 

                                                 
38 Jeg har valgt å bruke betegnelsen intervjuperson på den personen som blir intervjuet. Den som intervjuer blir 
omtalt som intervjuer. 
39 Vedlegg 2 er et skjema gir altså informasjon om intervjupersonene, om bl.a. deres utdanning, yrkestittel, om de 
er kulturkontakt eller ikke, og om de på fritida ”driver med musikk”. 
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fortalte at jeg også ønsket å komme tilbake for å intervjue lærere. Denne beslutningen henger 

også sammen med muligheter for at lærernes arbeid kunne bli påvirket av at de visste om de 

oppfølgende intervjuene. Jeg valgte å vente i ca. to uker før jeg ringte opp skolen for å 

innhente tillatelse til å intervjue lærere. Dette skjedde gjerne dagen før intervjuet fant sted. 

Ingen skoler takket nei til intervjuer, med unntak av en skole i Vest-Agder som hadde travle 

tider og ikke kunne ta imot meg på de tidspunktene som var aktuelle for meg. Når jeg så 

ankom for å intervjue, medbrakte jeg et skjema, der jeg informerte og innhentet samtykke til 

intervjuing, samt poengterte at innholdet i intervjuene ville bli behandlet konfidensielt.40

 

 Her 

gikk også fram at verken skoler eller intervjupersoner ville navngis i oppgaven. Jeg forbeholdt 

meg retten til å la noen fagpersoner lytte til lydopptakene, men presiserte at opptakene ikke 

ville bli brukt i ettertid av arbeidet med oppgaven uten at jeg innhentet ny tillatelse. Alt dette 

ble også formidlet muntlig. 

Forberedelse og planlegging av intervju 
Intervjueren bør forut for et intervju være forberedt både teoretisk og praktisk. Steinar Kvale 

sier følgende: ”Gode intervjuer krever ekspertise – både når det gjelder forskningstemaet og 

menneskelig samhandling” (Kvale 2001:60). Vedkommende må ha kjennskap til feltet som 

faktisk skal studeres. Jeg har allerede nevnt at observasjonene i utgangspunktet var ment som 

en beredskap fram mot intervjuene. Utøver- og lærererfaring har også gitt ”kjennskap til 

feltet”. Det har også innsynet i en rekke skriftlige kilder. Å ha kunnskap om det emnet 

intervjuet dreier seg om, gir trygghet hos intervjueren, en trygghet som kan ha stor 

innvirkning på stemningen i intervjusituasjonen. Framfor alt har kunnskap om 

forskningstemaet betydning for at riktige spørsmål stilles, og at vesentlige emner forfølges i 

intervjuet. 

 

I et intervju møtes en forsker og en intervjuperson. Thagaard understreker gjentatte ganger 

hvor viktig det er at forskeren må ha et bevisst forhold til eventuelle muligheter for at 

kommunikasjonen dem imellom kan påvirke forskningen (Thagaard 2006:83). Ifølge Jette 

Fog i Med samtalen som udgangspunkt (1998) bør forskeren allerede i planleggingsfasen av 

intervjuet forberede seg og bli seg bevisst forholdet til intervjupersonen. I tillegg bør hun/han 

                                                 
40 Vedlegg 3 viser et eksempel på den avtalen intervjupersonene og jeg måtte underskrive. Intervjupersonene 
beholdt ett eksemplar. Det samme gjorde jeg. Det ble innhentet særskilt tillatelse til å publisere transkripsjonen 
av intervjuet med intervjuperson 11 og intervjuet med Leif Braseth. 
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i forkant få bevissthet også omkring sitt forhold til forskningstemaet.41

 

 Fog understreker at et 

menneske aldri vil kunne få total selvinnsikt og heller aldri vil kunne unngå visse følelser. Det 

forskeren skal være seg bevisst, er at hun/han er et verktøy i studiet. ”Intervieweren bruger 

seg selv som instrument, og jeg skal undersøge, hvilket instrument jeg er” (Fog 1998:19). 

Ukjente følelser må ikke få styre prosessen. Derfor er bevisstgjøring og ”selvransakelse” 

viktig hos forskeren.  

Intervjuerens egenskaper 
I sin beskrivelse av en dyktig intervjuer vektlegger Kvale flere egenskaper, altså ikke bare 

egenskapen å ha gode kunnskaper om emnet som undersøkes. Kvalifikasjoner hos 

intervjueren som Kvale trekker fram, er å være kunnskapsrik, strukturerende, klar, vennlig, 

følsom, åpen, styrende, kritisk, tolkende og ha god hukommelse (Kvale 2001). Jette Fog peker 

på mange liknende kvalifikasjoner, men anvender til dels andre begreper. En forsker skal 

være tilstedeværende, interessert, empatisk og innlevende. Hun understreker at det er viktig 

også å holde fast på sin faglige rolle. Samtalen pågår først og fremst fordi forskeren har en 

faglig hensikt (Fog 1998). 

 

Det er en egenskap som Kvale ikke nevner i lista over kvalifikasjonskriterier hos intervjueren. 

Når jeg trekker fram denne bestemte egenskapen, er det fordi jeg mange ganger har opplevd 

dårlige eller ødelagte intervjuer fordi intervjueren ikke har hatt denne bestemte 

kvalifikasjonen. Dersom et intervju krever et teknisk utstyr, er det helt avgjørende at 

intervjueren behersker det. Å stanse et intervju fordi man ikke vet ”hvordan knottene virker”, 

eller fordi opptakeren går tom for strøm, er ikke noe ønskelig utgangspunkt for et intervju. 

Det bør derfor høre med til forberedelsene av et intervju at utstyret testes, slik at man kan 

bruke det og samtidig vet at det fungerer på opptaksdagen. I denne sammenhengen var det 

dessuten viktig å vite at en harddiskrecorder har en begrenset innspillingstid før opptakene må 

overføres til PC. Det var viktig å ha klart for seg at intervjuet i tid ikke overskred opptakerens 

tidsramme.  

 

                                                 
41 Erfaring som utøver og lærer har gitt meg et ståsted og holdninger til både innhold og formidling av 
skolekonserter. Det ble viktig å ikke la dette ståstedet fargelegge intervjuene. 
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Semi-strukturert intervju 
Et forskningsintervju kan ha svært ulik karakter. Johannessen, Kristoffersen og Tufte nevner 

at det kan være ”mer eller mindre strukturert” (Johannessen o.a.2004:143). Intervjuene i 

undersøkelsen inntok en mellomposisjon og kan således sees som et semi-strukturert intervju. 

I forkant av intervjuene laget jeg en intervjuguide som omfattet 38 spørsmål.42 Samtlige 

spørsmål ble besvart av samtlige intervjupersoner.43

 

 Jeg antok allerede ved oppstarten av 

intervjuene at svarene på alle disse spørsmålene ikke ville få like stor relevans for oppgaven. 

Når jeg allikevel valgte å ta alle med, var det fordi disse svarene muligens kan være grunnlag 

for videre arbeid om skolekonserter. Videre så jeg muligheten for at problemstillingen og 

”kursen” i arbeidet kunne endres, og at jeg derfor ville kunne dra nytte av et relativt stort 

utvalg av spørsmål. De faste spørsmålene og den faste rekkefølgen mente jeg kunne forenkle 

systematisering og ordning av innholdet i forbindelse med analysearbeidet. Alle 

intervjupersonene måtte svare på noen innledende faktaspørsmål; eksempelvis måtte de oppgi 

alder, yrkestittel, utdanning etc. Likeledes måtte de besvare noen spørsmål som gjaldt faste 

rutiner i forbindelse med skolekonsertavviklingen. Å besvare disse spørsmålene var ikke 

tidskrevende og så ikke ut til å volde ”hodebry” hos intervjupersonene. Den avsluttende delen 

av intervjuguiden omfattet spørsmål som fordret større grad av refleksjon og ettertenksomhet. 

Det viste seg at hvert enkelt intervju ble gjennomført i løpet av 30-35 minutter.  

Jeg forutså muligheten for at uventede temaer kunne dukke opp og var innstilt på å forholde 

meg også til disse. At nye emner og ideer kommer opp underveis i et intervju, peker Herbert 

og Irene Rubin på i Qualitative Interviewing:The Art of Hearing Data (1995). De 

sammenlikner hovedtemaet i forskningen med en elv, mens sidestrømmene representerer alle 

deltemaer som måtte dukke opp. Det var særlig i tilknytning til refleksjonsspørsmålene at 

”sidestrømmene” dukket opp, ikke veldig mange, men noen av dem opplevde jeg det 

nødvendig å følge. 

 

Lydopptak 
Intervjuene ble lydfestet via en harddiskrecorder med innebygget mikrofon. Lydkvaliteten 

ved innspilling på slik opptaker er svært god. Hvert eneste ord som ble sagt i løpet av 

intervjuene er mulig å høre. Det er allikevel viktig å ha klart for seg at et lydopptak alltid vil 

                                                 
42 Intervjuguiden foreligger som Vedlegg 4. 
43 Halvparten av intervjuet med intervjuperson 05 ble imidlertid ved en feiltakelse slettet – og eksisterer ikke 
verken i skriftlig eller lydfestet variant.  
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være ”en dekontekstualisert versjon av intervjuet: Det inneholder ikke de visuelle aspektene 

ved situasjonen – verken omgivelser eller deltakernes ansiktsuttrykk og kroppsspråk” (Kvale 

1997:101). Lydopptaket vil aldri kunne si alt om omgivelsene eller måten deltakerne i 

intervjuet opptrer på. Lydopptakene ble deretter overført til PC.  

 

Transkripsjon 
Ved transkripsjonen ble de muntlige lydopptakene overført til skriftlig tekst. Et 

lydredigeringsprogram forenklet transkripsjonen. Å spole fram og tilbake, repetere sekvenser 

og hoppe mellom ulike sekvenser er blant arbeidsprosessene som går svært raskt med et 

digitalt arbeidsverktøy som lydredigeringsprogrammet ”Audacity”. Transkripsjonene av 

lærerintervjuene utgjør ca. 120 sider. Intervjuene med Leif Braseth utgjør samlet 17 sider.44

 

 

Det vil ifølge språkviterne Gjert Kristoffersen og Ann-Kristin Molde ved transkripsjon blant 

annet være en avveining hvor vidt det er innholdet eller de lydene man faktisk hører, som skal 

legges til grunn for transkripsjonen.45

 

 Siden intervjuene i denne undersøkelsen ikke var 

grunnlaget for en språklig analyse, og siden jeg valgte å intervjue såpass mange som 17 

personer, alle i 30-35 minutter, bestemte jeg meg tidlig for ikke å gjengi talen i dialektform. 

Samtlige utsagn ble overført til bokmål. Jeg har heller ikke vektlagt tegnsetting og utskriftene 

har heller ikke blitt gjenstand for omfattende korrekturlesning. Jeg har skrevet ut intervjuene 

etter systemer som for meg ga en utskrift som stemte med den muntlige talen, og som dermed 

ble til hjelp i det videre analysearbeidet. Når jeg har latt setninger ende med ”…”, betyr det at 

her nølte intervjupersonen og tenkte nærmere etter før fortsettelsen kom. Jeg har tidvis forsøkt 

å gjengi noen ”lyder” som ”mmm” eller ”eee”, som viser til at denne intervjupersonen brukte 

slike lyder når vedkommende nølte. Når jeg etter et utsagn har skrevet ”(latter)”, er det tatt 

med for å understreke at her lo intervjupersonen eller intervjueren. For øvrig bør nevnes at 

alle ordene som er blitt sagt, er nedskrevet i den rekkefølgen de forekom. Ingen utsagn er 

utelatt i transkripsjonene. Det vesentligste har vært å få fram det innholdet intervjupersonene 

presenterte i sin tale.  

                                                 
44 Som et eksempel legges ved transkripsjonen av intervju med IP 11 (Vedlegg 5). Vedlegg 1 er, som nevnt, 
transkripsjonen av Braseth 02,2007. 
45 Kristoffersen og Molde har skrevet en artikkel om transkripsjonsveiledning som har fokus på transkripsjon av 
innspilt og digitalisert tale. Den viser nettopp hvor omstendelig transkripsjon kan være: 
http://gandalf.hit.uib.no/vol/ntk/Transkripsjonsveiledning.htm (04.09.07.). 

http://gandalf.hit.uib.no/vol/ntk/Transkripsjonsveiledning.htm�
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Analysemetode 
 

Analysemetoden anvendt i denne oppgaven baserer seg på et samspill mellom ulike varianter 

av metoder. Materialet jeg har hatt til rådighet, har vært omfattende og variert i seg selv. Det 

materialet som er mest vektlagt, er intervjuene. Utskriftene av intervjuene utgjorde altså ca. 

120 sider som først ble lest gjennom for å gi en grovt inntrykk av hva dette materialet 

inneholdt av utsagn. Underveis utarbeidet jeg en del tabeller/skjemaer som skulle hjelpe 

ordningen og systematiseringen av materialet. Under utarbeidingen av problemstillingen var 

det allerede trukket fram visse momenter som skulle være sentrale i oppgaven. Disse 

momentene ble naturlige kategorier å føre opp i tabellene. Lærernes utsagn om disse 

kategoriene ble så stikkordsmessig ført opp i tabellen. På den måten ble materialet samlet på 

en oversiktelig måte, som gjorde det mulig å ytterligere finne fram til utsagn som ”hørte 

sammen”, eller som representerte ulike holdninger om de ulike momentene. Noen begreper så 

ut til å dukke opp svært ofte i de forskjellige lærernes uttalelser. Begrepet ”opplevelse” var et 

slikt, som jeg også valgte å telle for tydeligere å se hvor mange intervjupersoner som på en 

eller annen måte forbandt dette begrepet med skolekonserter. Deretter ble forekomstene av 

begrepet sammenliknet for ytterligere å få en forståelse av hva intervjupersonene uttalte seg 

om, og i hvilken sammenheng dette ordet dukket opp. Enkelte spørsmål var av en slik 

karakter at svarene på dem var godt egnet til å telle. Dette gjaldt for eksempel spørsmål som 

vedrørte bruk av de konkrete skolekonsertene. En analysemetode som således benytter seg av 

”et fritt samspill mellom ulike teknikker” er det Kvale kaller ”ad hoc meningsgenerering” 

(Kvale 2001:135). 

 

Intervjumaterialet ble i hovedsak analysert før det resterende materialet, observasjonsnotatene 

og dokumentene, ble gransket. Observasjonsmaterialet var ordnet i et skjema som 

stikkordsmessig listet opp inntrykk som også angikk kategorier som hadde interesse for 

oppgavens problemstilling og hovedmomenter. En rekke offentlige dokumenter, samt 

dokumenter fra Rikskonsertenes arkiv, er trukket inn i analysen fordi de inneholder relevante 

opplysninger om både DKS og Rikskonsertenes skolekonsertordning. De har vist seg å være 

et nyttig supplement til intervju- og observasjonsmaterialet. 
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4. Analyse vedrørende skolekonserter generelt 
 

Dette kapittelet vil ha fokus på intervjuene jeg har hatt med lærere ved skolene der de ulike 

forestillingene har vært avviklet. Ikke alle intervjupersonene har vært til stede på 

forestillingene som har gjestet deres skole. Dette gjelder særlig de rektorene jeg har snakket 

med. Intervjumaterialet inneholder dermed en rekke utsagn om skolekonserter generelt, men 

også uttalelser som er knyttet opp til de fire konkrete produksjonene som har vært grunnlag 

for observasjonene. Dette kapittelet har til hensikt å trekke fram lærernes mer generelle utsagn 

om opplevelsesaspektet, det monologiske og dialogiske aspektet, adaptasjonsaspektet, 

mangfoldighetsaspektet og læreplanforankringsaspektet i konsertene. Intervjumaterialet vil bli 

sammenholdt med betraktninger omkring ulike relevante teorier, i hovedsak de som er nevnt i 

teorikapittelet. Også de skriftlige og nettbaserte kildene vil bli trukket inn, særlig for å kaste 

lys over hvor vidt holdninger til de ulike momentene ved konsertvirksomheten samsvarer hos 

avsender- og mottakersiden.  

 

Opplevelsesaspektet 
 

Skolekonserter er meningsløse hvis de bare er et pedagogisk tilbud. Det er den kunstneriske 

opplevelsen som er hovedbudskapet. Omtrent slik ordlegger Leif Braseth seg når han blir bedt 

om å uttale seg om skolekonserter som et pedagogisk bidrag i skolen (Braseth 02, 2007). At 

skolekonserter er en viktig kilde til opplevelser i skolehverdagen er det mange av 

intervjupersonene som understreker. Noen setter også ord på hvorfor de mener det, og knytter 

blant annet begrunnelsen til påstander om at opplevelser kan brukes i opplæringen i skolen. 

Gode opplevelser kan brukes til identitetsskaping, og til å utvikle evnen til å omgåes andre. 

De kan bidra i terapeutisk arbeid. Kunstneriske opplevelser kan også rett og slett være kunst, 

et møte med det ”uutsigelige”.  

 

Ordet opplevelse forekommer i mange av intervjuene. Jeg intervjuet til sammen 17 lærere. 14 

personer brukte begrepet opplevelse. I intervjuet der jeg snakket med to lærere samtidig, ble 

ordet brukt 24 ganger. Svært mange utsagn vitner om at mange lærere ser nettopp opplevelsen 

som en tydelig faktor ved skolekonserten. Noen kaller konserten i seg selv en opplevelse: 

”Det er en opplevelse” (09:5), ”da treffer jeg de jo i gangen og vi snakker litt… om 

opplevelsen” (11:2), ”det er en kunstnerisk opplevelse som kommer” (13:5). Noen klar 
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beskrivelse av opplevelsen er det ingen som gir, men en intervjuperson har forsøkt å sette ord 

på den stemningen opplevelsen fremkaller: ”[N]år man går derfra så er man bare full av 

musikk og ord og sang […] så er det den opplevelsen, det tror jeg liksom… man sitter liksom 

bare og blir fylt opp” (04:4).  

 

Noen intervjupersoner tilføyer noe i sine utsagn som gir en forståelse av at de ser opplevelser 

som ikke bare en tydelig faktor, de er også viktige. ”Vi trenger opplevelser ” (03:4), ”de skal 

ha opplevelser på skolen” (09:5) og ”må få opplevelser i skolen”(14:5) er alle utsagn som 

avdekker en holdning hos intervjupersonene om at opplevelser er positive for eleven. Selve 

lydopptakene vil enda tydeligere enn utskriftene vise at de respektive intervjupersonene 

åpenbart ”ivrer” for opplevelser i skolen. Ord som ”trenger”, ”skal” og ”må” får alle sterk 

betoning i de muntlige ytringene. Fra flere hold understrekes også at nettopp i skolen må 

elevene få disse opplevelsene. ”Mange er jo ikke på konserter ellers. De får det på TV, de 

spiller musikk, men en konsertopplevelse er noe helt annet” (09:5). Også Leif Braseth 

påpeker at barn trenger konserter i skoletida og gir en liknende begrunnelse:  

 

Jeg vet jo hvorfor da, ikke alle kommer på konsert. […] Skolekonsertene er jo i 
skoletida og da må de jo bare finne seg i å følge klassen, resten av klassen, på 
konserter. Og de aller fleste har jo positive opplevelser ved det. Men det er ikke alltid 
at det er tilstrekkelig for at de blir konsertgjengere. Men jeg er ganske overbevist om 
at vi har flere aktive konsertgjengere i dag enn vi hadde for 40 år siden (Braseth 02, 
2007:14). 

 

Mange av intervjupersonene stanser der, ved det at opplevelser ved skolekonserten er et 

positivt og nødvendig tilbud til elevene. Enkelte utdyper imidlertid sine tanker. De presiserer 

hvorfor skolekonsertopplevelser er viktige, trekker fram gevinsten ved dem, og peker på 

hvordan opplevelser i etterkant kan ha betydning for både enkelteleven og det sosiale 

fellesskapet på skolen. Flere av intervjupersonene ser opplevelser som en viktig del av selve 

livet, en dimensjon som gir fylde til livet: ”Gode og kunstneriske opplevelser skal man ikke se 

bort fra beriker barns liv” (06:3). Opplevelser knyttes sammen med bruk av sansene i 

følgende utsagn: ”Nei vi trenger opplevelser. Vi trenger å bruke alle sansene våre” (03:4). 

I noen sammenhenger knyttes opplevelser til personlighetsutviklingen hos barnet. Barnet er 

underveis i en utviklingsprosess, på vei mot en større forståelse av seg selv og sin plass i 

verden, og opplevelsen er en hjelper på veien. ”Jeg tror det er viktig for utvikling av unger at 

de får oppleve både konserter og utstillinger og teater, og dette for å skape de hele 

menneskene, at de får nye innfallsvinkler og får et videre syn på livet” (01:4).  



 45 

I Musikk og verdier (1996) skriver Even Ruud om de strømningene i musikkpedagogikken 

som især vektlegger de pragmatiske funksjonene ved musikk. Han nevner her blant annet den 

personlighetsutviklende funksjonen. Representanter for disse strømningene ser ikke bare 

musikken som en ren lytteopplevelse, men som en støttespiller i barnets identitetsutvikling. 

Ruud knytter også musikkterapi til den pragmatiske siden ved musikkbegrepet. 

Musikkterapeuter legger vekt på musikkens allmenndannende karakter (Ruud 1996). Noen 

uttalelser av lærere antyder en slik terapeutisk dimensjon ved opplevelser. At bestemte barn 

kan ha et særlig utbytte, understrekes i følgende utsagn: ”Altså, noen ganger har vi med unger 

på skolen som vi vet har godt av en sånn opplevelse” (05:3). Dette utsagnet forekommer i en 

sammenheng der det snakkes om bestemte barn som kan komme til å ”slå seg vrange”, men 

som allikevel taes med på konsert fordi nettopp disse barna har utbytte av opplevelsen ved en 

skolekonsert.  

 

Musikkens estetiske karakter blir særlig trukket fram hos en bestemt intervjuperson som blant 

annet uttrykker at ”jeg syns samtidig det er viktig at man opplever kunsten som kunst og ikke 

skal bruke kunsten til å formidle skolebudskap. […] Jeg syns de konsertene har vel så mye 

opplevelsesperspektiv” (16:4). Vedkommende er ved andre utsagn veldig opptatt av hvordan 

skolekonserter også kan brukes til formidling av skolefaglig stoff. Opplevelser knyttes i 

intervjumaterialet dessuten til barnets fantasi. Følgende utsagn forekommer i en samtale om 

konserter der elevene i liten grad trekkes med i direkte aktiviteter: ”[…] så blir da en konsert 

strippa for alt, så sitter man der med musikeren og musikken og opplevelsen […] da er det ens 

egen fantasi, da, som blir satt i sving” (11:5). 

 

Flere av intervjupersonene vektlegger at skolekonserten er et tilbud til mange barn samtidig, 

og således byr på en fellesopplevelse:  

 
en fellesopplevelse, en sosial kompetanse, altså det at man kan bygge rundt nettopp en 
sånn felles opplevelse av musikk. Det er jeg helt sikker på at kan bli brukt og blir brukt 
i skolen, […] for jeg tror, eller jeg veit at en musikkopplevelse gir så mye mer. Det er 
nettopp det som er spennende med musikk og unger, fordi unger opplever musikk helt 
ulikt. Men det blir en felles opplevelse, som jeg syns er viktig at ungene får. Den er 
verdifull tilbake i klasserommet” (15:3).  

 
Intervjupersonen snakker så om ”den gleden, den undringa som har skjedd i forbindelse med 

musikkopplevelsen der” (ibid.), og at den blir grunnlag for meningsutveksling i 

bearbeidingsprosessen.  
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Mange av samtalene med lærere har dreid seg om hvor vidt konsertene er trukket inn i 

undervisningen, og da er det ofte vektlagt om konserten kan knyttes til et konkret faginnhold i 

årsplaner. Enkelte skoler har på grunn av fastlagte og fastlåste arbeidsplaner og tidspress ikke 

funnet tid til å knytte konsertinnholdet til et konkret faginnhold. Noen lærere understreker at 

skolekonserten allikevel ved slike høve er en positiv ingrediens i skolehverdagen, og at også 

”engangsopplevelsen, en opplevelse som er annerledes” kan ha en verdi for elevene. Samtlige 

lærere poengterer at de stort sett alltid bearbeider konsertopplevelsene i klasserommet, og at 

disse blir utgangspunkt for samtaler mellom elevene og læreren. At opplevelsen kan ha 

betydning etterpå, men da med fokus på lærerens virke, nevnes også. Opplevelsen ”er en måte 

å få inspirasjon til egen undervisning, og på en måte å kunne bruke det etterpå, […] det de 

opplever, at de kan bruke det i undervisninga etterpå” (05:2).  

 

Det er i denne sammenhengen interessant å trekke tråder til de ulike sosiokulturelle 

læringsteoriene, som altså alle har det til felles at de ser det sosiale fellesskapet som selve 

grunnlaget for læring. Samspillet mellom mennesker har betydning for vår personlige læring. 

Teorikapittelet presenterte George Herbert Meads tanker om å ta andre perspektiv. Jeg valgte 

da å relatere disse tankene særlig til forholdet mellom utøver og publikum, blant annet ved å 

peke på at å ta andres perspektiv var avgjørende for kvaliteten på formidlingen i 

konsertsituasjonen. Det kan også være relevant å se hans tanker i forhold til 

kommunikasjonen som skjer i en bearbeidingsprosess i klasserommet etter en skolekonsert. I 

klasserommet utveksler elever (og lærere) de inntrykkene de sitter igjen med etter konserten. 

De snakker om sine opplevelser. Når mennesker snakker sammen tar de, ifølge Mead, alltid 

hensyn til samtalepartnerne. De ytrer seg i forhold til responsen som kommer, eller i forhold 

til responsen de forestiller seg vil komme. Jeg har i forbindelse med denne oppgaven ikke 

vært til stede under slike ”bearbeidingssamtaler”, og har heller ikke stilt spørsmål om hva som 

da ”kommer opp”. Som tidligere musikklærer har jeg imidlertid erfart at slike samtaler kan 

dreie seg om det meste: musikerens lange nese, gode og vonde følelser som ble fremkalt 

under framføringer, den teite musikken, den kule musikken, medelevenes oppførsel, de harde 

stolene i gymsalen, at Mads og Line har blitt kjærester, eller at nå er skoledagen snart slutt. 

Det har vært interessant å se hvordan ”anmeldelsene” av konsertene enten blir svært 

samstemmige, eller noen ganger svært forskjellige. I flere situasjoner har jeg også gjerne vært 

til stede på den aktuelle konserten, har observert elever der, og tidvis sett både kroppsspråk og 

mimikk som jeg har opplevd som blottlagte og ærlige uttrykk. I klasserommet etterpå har de 

samme elevene ytret seg om konserten og ofte muntlig uttrykt holdninger som har harmonert 
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dårlig med den forståelsen jeg fikk av deres holdinger, og som nettopp hadde grunnlag i deres 

gester mens forestillingen pågikk. Utsagnene har allikevel ikke alltid forundret meg, fordi de 

så tydelig harmonerer med det andre allerede har sagt. I andre tilfeller harmonerer de med 

utsagn eleven tydelig tror vil komme fra andre. Meads tanker om at mennesker i all 

kommunikasjon tar hensyn til andre og justerer sin atferd etter dem, på godt og vondt, kan 

skape bevissthet omkring intrikate mekanismer i den sosiale gruppa, blant annet i 

bearbeidingssamtalen etter en konsert. 

 

Det er interessant å se at Even Ruud, i sitt fokus på utviklingen av den musikalske identiteten, 

også trekker fram det sosiale miljøets betydning. Han skriver om motivasjonsgrunnlaget for 

læring at det er ”fundert i ikke bare kroppen og følelsene, men i den totale musikalske 

identitet som konstrueres i løpet av sosialiseringsprosessen ” (Ruud 1996:27). I utgivelsen 

Musikk og identitet skriver Ruud mer utdypende om møtet med musikk i det sosiale rommet 

og poengterer hvordan vår selvdefinisjon henger nøye sammen med samkvem med andre 

mennesker: ”Identitet handler om en refleksjonsprosess hvor individet ser seg selv i lys av 

hvordan det oppfatter at andre bedømmer en selv, og ved at individet sammenholder de 

andres vurdering med sin selvoppfatning” (Ruud 1997:105).  

 

Det foregår altså en dialog i klasserommet. Dersom vi trekker veksler på Bakhtins tanker om 

dialogisme, så vil alle ytringene i klasserommet ta hensyn til ytringer både før, nå og etterpå. 

Klasseromssamtalen vil derfor ha gjenklang fra tidligere samtaler om tidligere 

musikkopplevelser. Ruud snakker om ”kollektive minner”, og om at de musikalske 

hendelsene i fellesskapet hjelper oss til å finne ut ”hvor vi hører hjemme”, men samtidig 

lokaliserer vi oss selv i landskapet. I læringsprosessen finner eleven sin egen plass.  

 

Noen intervjupersoner vektlegger at det må legges til rette for gode opplevelser. På 

spørsmålet om hva som er lærerens oppgave i forbindelse med skolekonserter, hevder flere at 

en av oppgavene nettopp er å bidra i denne tilretteleggingen ved ”å ivareta ungene der de 

sitter, sånn at de på en måte får en maksimal utnytting eller opplevelse” (05:2). Noen lærere 

påpeker i denne sammenhengen at det er deres oppgave å etterse at elever tar hensyn til sine 

medelever, og at ”når vi får gjester, når vi skal på konsert, så oppfører vi oss på litt spesielle 

måter, i forhold til i enkelte andre sammenhenger, slik at de som eventuelt virkelig ønsker å få 

en opplevelse på det, skal få den muligheten, uten at de skal bli forstyrra på det” (07:6). 
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At skolekonsertene skulle by på kunstneriske opplevelser til barna, har vært en sentral tanke i 

de nesten 40 årene skolekonsertordningen har eksistert. Braseth uttaler i intervjuet at både å 

produsere en konsert og tilrettelegge den for elevene var en ny tanke på den tiden 

skolekonsertordningen oppsto, men et vesentlig utgangspunkt for Rikskonsertenes arbeid med 

konserter i skolen. Samtidig understreker han at en skolekonsert ”er både et pedagogisk tilbud 

og et kunstnerisk tilbud. Altså, de er jo meningsløse hvis de bare er et pedagogisk tilbud. Det 

er de jo. Det må jo ligge en kunstnerisk kvalitet med på det hele. Det må det være. Det er jo 

det som er hovedbudskapet, den kunstneriske presentasjonen og utøvelsen” (Braseth 02, 

2007:8). Ifølge Braseth er den pedagogiske tilretteleggingen nødvendig for at barn ”skal få 

fatt på det”.  

 

Det monologiske og dialogiske formidlingsaspektet 
 

En monologisk konsert kan være dialogisk. En dialogisk konsert kan være monologisk. 

Dersom vi kobler definisjonen evalueringsrapporten om DKS (Borgen og Brandt 2006) gir av 

hva en monologisk og dialogisk konsert er, sammen med Mikhail Bakhtins tanker om 

monologisme og dialogisme, så vil ordene i disse setningene falle mer på plass.  

 

Monologisk kontra dialogisk kunst- og kulturformidling er et tema som vektlegges i 

evalueringsrapporten (loc.cit.). Det er særlig i to avsnitt at temaet får fokus. Det ene avsnittet, 

Spenning mellom monologisk og dialogisk formidling, inngår i kapittelet Status og 

utfordringer for Den kulturelle skolesekken (ibid.:17).  Det andre avsnittet Monologisk eller 

dialogisk? er plassert i kapittelet Kvalitetsdiskusjonene i DKS (ibid.:104). Begge disse 

avsnittene beskriver i omtrent samme ordlyd monologisk og dialogisk kommunikasjon. En 

monologisk kommunikasjon i kunst- og kulturformidling beskrives som ”en forestilling eller 

konsert der elevene er mottakere og kunstnerne er avsendere, og hvor det er liten grad av 

dialog mellom elever og kunstnere rundt dette besøket” (ibid.:17). Om den dialogiske 

kommunikasjonsmodellen står det at den ”vil legge vekt på at elevene er med som aktive 

deltakere” (loc.cit.).  

 

Det første avsnittet sier at ”det er en spenning mellom de to formidlingsformene i Den 

kulturelle skolesekken” (loc.cit.). Videre i dette avsnittet trekkes det fram at mange av 

informantene som er intervjuet i forbindelse med rapporten, har kommet fram til ”dialogiske 
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formidlingsmodeller […] og ikke ser noen konflikt mellom høy kvalitet, profesjonalitet, 

målgruppeorientert formidling, elevenes aktivitet og samarbeid med lærerne” (ibid.:18). Den 

monologiske modellen sies det mindre om, og da heller ikke noe om hvor vidt en slik 

formidling også kan være tjent med tilrettelegging og samarbeid mellom avsender- og 

mottakersiden. I det andre avsnittet, som altså har fokus på kvalitetskriterier for DKS tilbud, 

er tankene om monologisk kontra dialogisk formidling en innledning til presentasjonen av 

informantenes ulike syn på forholdet mellom ”den beste kunsten” og ”målgruppekunst” 

(ibid.:105). Evalueringsrapporten vektlegger enda et spenningsfelt; ”noen veletablerte 

motsetninger mellom kultur- og skolesektoren” (ibid.:33). Det poengteres at skolefeltet er 

opptatt av deltakerperspektiv, elevaktiviteter etc, og at kunstfeltet i hovedsak vektlegger 

kunstopplevelser.  

 

Disse tre temaene, monologisk kontra dialogisk formidling, ”den beste kunsten” kontra 

”målgruppekunst” og forholdet mellom mottaker- og avsendersiden i DKS, har altså fått stor 

oppmerksomhet i evalueringsrapporten og likeledes i mange av høringsuttalelsene til 

rapporten. De har også vært gjenstand for diskusjon innen både skole-, kunst- og 

kulturmiljøer. Forut for arbeidet med denne oppgaven hadde jeg snakket med representanter 

for avsender- og mottakersiden i skolekonsertordningen. Jeg skjønte at de ulike ”feltene” var 

usikre på hverandres holdninger. Min oppfatning ble ved flere høve at kunstnere ”antok” at 

lærere foretrakk såkalte dialogiske konserter med stor grad av tilrettelegging for målgruppa, 

mens lærere ”antok” at kunstnere foretrakk monologiske konserter som vektla den 

kunstneriske opplevelsen av konserten. Umiddelbart kunne det altså se ut som om den 

monologiske formidlingen knyttet bånd til ”den beste kunsten” og avsendersiden, mens 

dialogisk formidling hang sammen med ”målgruppekunst” og mottakersiden.  

 

Det er interessant å se evalueringsrapportens beskrivelse av den monologiske og den 

dialogiske kommunikasjonen i relasjon til teorier av både George H. Mead og Mikhail M. 

Bakhtin. Deres teorier åpner for et mer omfattende syn omkring hva som kan kjennetegne en 

monologisk formidling. I denne sammenhengen er det naturlig å trekke veksler særlig på 

Bakhtins dialogisme. Bakhtin er, som nevnt, opptatt av at dialoger ikke bare framstår i verbal 

kommunikasjon. Dialogen er til stede i alle sosiale og kulturelle fenomener. Samtidig har 

Bakhthins tanker om at dialologen også kan få monologiske karaktertrekk, relevans for å få 

forståelse av formidlingen som foregår i skolekonserter. Disse tankene vil jeg vende tilbake til 

etter hvert som læreres tanker om de to formidlingsformene blir trukket fram. 
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Det er flere av spørsmålene i undersøkelsen som har gitt svar som kan belyse læreres 

oppfatning av monologisk og dialogisk formidling. I ett av spørsmålene har jeg konkret brukt 

formuleringen ”monologisk og dialogisk formidling av kunstopplevelser til barn” (spørsmål 

32, Vedlegg 4), og bedt om synspunkter på disse formidlingsformene. Det er også andre 

spørsmål som gjør det naturlig for intervjupersonene å uttale seg om eksempelvis elevaktivitet 

og delaktighet. For eksempel er dette tema hos flere når de sier noe om tilrettelegging av 

formidlingen (spørsmål 30, Vedlegg 4). Tanker om monologisk og dialogisk formidling 

forekommer også i svar på spørsmålet om hvor vidt lærere syns konsertene viser barnefaglig 

og kunstfaglig kompetanse hos utøvere og produsenter (spørsmål 37, Vedlegg 4).  

 

Både og 
I spørsmålet om monologisk kontra dialogisk formidling ble lærere presentert for beskrivelsen 

evalueringsrapporten gir av de to formidlingsformene, og deretter bedt om synspunkter på 

disse og hvor vidt de syns den monologiske formidlingen kan forsvares i skolen.46 Det 

foreligger 16 svar på dette spørsmålet. Intervjupersonene mener alle at den monologiske 

formidlingen kan forsvares ved skolekonserter. Alle, med unntak av en person, uttaler seg 

direkte og positivt til denne formidlingsformen. Unntakspersonen er ingen tydelig talsmann 

mot denne formen. Vedkommende velger å ikke si noe om den og påpeker i stedet at ”Jeg tror 

det er nyttig å ha en liten dialog” (08: 4). Flere poengterer imidlertid at vi trenger både den 

dialogiske og monologiske formidlingen. En person uttrykker det slik: ”Jeg syns det er viktig 

at de… at det er et mangfold. At de får ulike former for opplevelser” (03:3). En av lærerne 

svarer følgende på spørsmålet om den monologiske formidlingsformen kan forsvares: 

”Absolutt! Men ikke bare” (11:5). Det er interessant å se at de aller fleste lærere som inngår i 

undersøkelsen, uttrykker en holdning som er helt i tråd med uttalelser Rikskonsertene selv 

kommer med i høringsuttalelsen til evalueringsrapporten om DKS: ”Diskusjonen omkring 

dialogisk kontra monologisk kunstformidling gis stor vekt og plass i evalueringsrapporten. 

Rikskonsertenes standpunkt i denne sak er: Ja takk, begge deler!”47

 

  

Skolekonserter trenger ikke være enten monologiske eller dialogiske. En og samme konsert 

kan by på begge formidlingsformene. Dette synspunktet formidles av en lærer. 

                                                 
46 Når jeg i det følgende bruker begrepene ”monologisk” og ”dialogisk”, er det altså evalueringsrapportens 
forståelse av begrepene som ligger til grunn. 
47 Høringsuttalelsene til evalueringsrapporten for DKS ligger på følgende nettsted: www.regjeringen.no 
(06.10.07.). 

http://www.regjeringen.no/�
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Vedkommende poengterer at målgruppa betyr mye i en monologisk forestilling, og vektlegger 

da at alderen til elevene er avgjørende for hvor lange monologiske sekvenser en forestilling 

kan ha. Små barn bør ha kortere monologiske sekvenser enn eldre barn. Som en konklusjon 

på disse uttalelsene sier personen: ”[J]eg ser for meg at det er mulig å ha en forestilling med 

en blanding, hvor det er en tydelig kommunikasjon i noen deler, men også en tydelig 

forventning om at du skal være en lytter eller en som tar imot på en annen del” (15:5). 

 

Monologisk formidling 
Intervjupersonene uttrykker ikke bare at de syns monologiske konserter kan forsvares i 

skolen. De begrunner hvorfor de mener det. At den monologiske konserten hører hjemme i 

vår kultur, trekkes fram når en av intervjupersonene gir støtte for sitt synspunkt: ”[V]i trenger 

den monologiske. Jeg syns det. For det er en del av kulturen vår, også at de skal få lære å ta 

imot og ikke alltid delta” (01:3). Utsagnet sier noe om elevenes møte med en eksisterende 

kultur, et møte med verdier og normer som er nedarvede og fremdeles eksisterer, og som 

intervjupersonen synes er viktig å videreføre til barn.48

 

 Både dette utsagnet og det neste 

avdekker holdninger om at monologiske konserter er egnet til å fremme god 

”konsertoppdragelse”. Barnet skal trenes opp til å oppføre seg i tråd med etablerte 

oppfatninger om væremåten på konsert: ”Jeg syns det er fint at unger også opplever 

monologen. Det er tross alt det de kommer til å oppleve som voksne, og de lærer seg til å 

være på en ut… forestilling, sitte stille, høre på, lytte til” (12:4). Den monologiske konserten 

kan hjelpe eleven å bli det Else Marie Halvorsen kaller ”et kultivert menneske” (Halvorsen 

2004: 26). Kjennetegnet på et kultivert menneske er, ifølge Halvorsen, at det ”bærer preg av å 

ha tilegnet seg visse normer for oppførsel, kan hende en viss smak, eller hva det må være av 

verdier kulturen fremhever som positive” (ibid.). At den monologiske konserten forbereder 

eleven på andre tilsvarende monologiske forestillinger utenfor skolen, kommer også til 

uttrykk i følgende utsagn: ”Hvis barn hadde blitt med foreldrene sine på teater, på konsert, så 

hadde de opplevd det” (16:5). Skolekonserter må ikke utelukkende by på aktivitet og 

deltakelse. De må også være monologiske ”så ikke de bare får inntrykk av at hvis jeg går på 

teater så blir jeg underholdt ved at jeg blir dratt med, jeg blir aktivisert” (loc.cit.). 

                                                 
48 I denne sammenhengen vil det være for omfattende å utdype dette emnet. Else Marie Halvorsen har imidlertid 
skrevet om individets møte med eksiterende kultur. Hun skriver om individet som den som får overført, men 
også selv overfører og fornyer kulturen i Kultur og individ (2004). 
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En intervjuperson uttrykker seg på en måte som kan gi et inntrykk av at de dialogiske 

forestillingene, de med stor grad av aktivitet og deltakelse, har dominert konserttilbudene på 

vedkommendes skole. Derfor bør skolen også få monologiske: ”De bør kanskje siden det har 

vært mange andre slike former nå” (13:4). 

 

Flere av intervjupersonene trekker fram at den monologiske konserten åpner for en situasjon 

der elever kan sitte i ro og ta imot: ”Bare å sitte og ta imot noen ganger, det tror jeg absolutt 

man også kan ha nytte av. […] Kanskje den roen som blir og…” (04:4). En av lærerne sier 

omtrent det samme, men inkluderer i utsagnet sitt at i en slik situasjon er ikke nødvendigvis 

barnet en passiv mottaker: ”[G]odt å bare sitte og ta imot uten å måtte… altså du blir 

engasjert, men uten at du sånn rent fysisk skal gi tilbakemelding på det” (15a:5). Bakhtins 

tanker om at dialoger ikke bare utspiller seg i verbal kommunikasjon, men at de inngår i alle 

sosiale og kulturelle fenomener, kan ha klar relevans i denne sammenhengen. Bakhtin så, som 

nevnt, hele den menneskelige eksistensen som en dialog: ”Å være vil si å ha dialogisk 

samkvem” (Bakhtin 2003:197). Det foregår således alltid dialoger mellom mennesker, også 

når de ikke snakker sammen, synger sammen eller klapper sammen. En utøver som formidler 

et musikalsk budskap, kan imidlertid velge om den musikalske kommunikasjonen skal få 

dialogisk eller monologisk karakter. Utøveren kan velge å innby til samspill eller ikke. 

Publikum kan også velge å innby til samspill eller ikke. Begrepet ”åpne sinn” forekommer 

både i læreplanen (KUF 1996:21) og i informasjonsmateriellet knyttet til en av konsertene jeg 

observerte (Lydløypa). Både utøver og publikummer må møte dialogen med et åpent sinn, de 

må ville kaste ball seg imellom. En dialog krever aktivitet fra to parter. For øvrig bør det 

tilføyes at den dialogen som foregår i konsertsalen, liksom alle andre dialoger, bygger på 

tidligere dialoger. Noen av disse dialogene som ligger under og fargelegger nåtidas dialoger, 

kan utøveren i konsertsituasjonen ha hatt liten mulighet til å influere på, mens andre dialoger 

kan den samme utøveren selv ha inngått i. Det er derfor et hvert møte utøveren har med 

skolen på forhånd, møter med både lærere og elever i forkant av konsert, kan ha betydning for 

dialogen i konsertsituasjonen.  

 

Meads tanker om at vi kommuniserer også med våre gester, kan også være relevante i en 

formidlingsform der direkte og deltagende aktiviteter ikke er til stede. Utøverens kroppsspråk 

og mimikk og vedkommendes evne til å tolke publikummerens kroppsspråk og mimikk, kan 

helt klart fremme en god dialog, som altså fører til læring og meningsskaping. Denne 

oppfatningen speiles også i utsagn hos lærere. En person understreker at den monologiske 
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konserten ”krever veldig mye av de som skal… som står foran der… utøverne” (02:4). 

Vedkommende vektlegger at det har mye å si ”åssen kroppsspråk de har, åssen mimikk de har 

og at du ser at de får med seg barna, for det om de ikke innbyr til deltakelse. Det har veldig 

mye å si” (loc.cit.). Tydelige kroppslige uttrykk hos utøvere kan hjelpe dem til å fange 

oppmerksomheten hos barn: ”[D]u ser at de får med seg barna” (loc.cit.).  

 

Intervjupersonene peker også på andre former for tilrettelegging som er viktig i den 

monologiske formidlingen, blant annet at ”ting skjer fortløpende… ikke for lange pauser 

(loc.cit.). Dersom den monologiske formidlingen skal lykkes, er det viktig at utøveren har 

blikkontakt med sitt publikum, poengteres hos en annen intervjuperson (04:5). Vedkommende 

ser utøverens evne til å møte blikket til mottakeren som en vesentlig del av den barnefaglige 

kompetansen og vektlegger at det er særlig viktig ved konserter som ikke byr på elevaktivitet 

og deltakelse. Barnefaglig kompetanse kommer også, ifølge samme person, til uttrykk ved 

valg av musikalsk innhold. Den samme personen er opptatt av at alvorlige sekvenser ikke bør 

være for lange. Barn tåler litt alvor, men det må ikke vare for lenge (loc.cit.).  

 

Tilrettelegging som også involverer skolen er et moment som poengteres hos noen 

intervjupersoner. Monologisk formidling forutsetter god informasjon på forhånd. Også 

etterarbeid pekes på som viktig ved slike konserter. Vedkommende grunngir hvorfor: ”Da bør 

nok skje en god informasjon på forhånd og et etterarbeid som gjør at de får noe ut av det, og 

forklare meningen med hvorfor de nå bare skulle sitte og lytte og følge med ”(06:3).  

 

Som nevnt, forbinder noen av intervjupersonene den monologiske konserten med estetiske 

dimensjoner. Når en av intervjupersonene svarer på om det kan forsvares å ha monologiske 

konserter i skolen, sier vedkommende at ”det skal jo gå an å ha en konsert, en sånn 

monologisk” (09:5). Når vedkommende blir bedt om å grunngi hvorfor det skal kunne gå an, 

blir svaret kort og konsist: ”Det er en opplevelse. Det er en musikkopplevelse, det og” 

(loc.cit.). Innlevelse er for øvrig også et ord som dukker opp når en intervjuperson skal uttale 

seg om monologiske konserter. Vedkommende peker på at den monologiske konserten kan 

forsvares dersom ”det er ordentlig innlevelse fra aktørene” (10:3). Noen nærmere beskrivelse 

av hva de legger i disse begrepene, gir de ikke. Kanskje skyldes det nettopp det som Fredens 

og Kirk altså hevder om estetikkbegrepet, at det handler om noe vesentlig i vår tilværelse som 

det er vanskelig å sette ord på (Fredens og Kirk 2001). 
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Det kan ved noen høve virke som om lærerne nærmest opplever det selvmotsigende å ha en 

positiv holdning til både monologiske og dialogiske konserter. En av personene som uttrykker 

seg varmt om monologiske forestillinger, ønsker også dialogiske forestillinger velkomne og 

summerer på følgende vis: ”Jeg har kanskje motsagt meg litt nå, men altså, begge deler syns 

jeg er viktig” (01:3). 

 

Mange emner i denne oppgaven er vevd tett sammen. Det gjelder eksempelvis 

opplevelsesaspektet og det monologiske aspektet i konsertene. Når Braseth snakker om 

tilrettelegging for gode opplevelser, snakker han samtidig om en tilrettelegging som vil gjelde 

monologisk formidling. Blant annet nevner også han hvor viktig det er å velge riktig musikk, 

”at det ikke skulle være hele symfonier, at […] musikkstykkene var i lengde for eksempel i 

forhold til elevene, elevalderen. […] Tidsaspektet for eksempel, ja, at det ikke var for lange 

stykker og så videre, var en ting” (Braseth 02, 2007:8). Opplevelsen, noen ganger i 

monologisk formidlingsform, har tydelig i Rikskonsertenes historie ikke vært på 

kollisjonskurs med pedagogisk tilrettelegging. Mye vitner om at heller ikke lærere har 

holdninger om at estetikk og pedagogikk ikke hører sammen. En av lærerne uttalte etter 

intervjuet at ”noen ganger er det farlig å bruke begrepet pedagogikk i kunstfaglige 

sammenhenger, fordi veldig mange får nupper på ryggen av selve ordet pedagogikk.” I 

intervjuet stilte jeg den samme personen følgende spørsmål: ”Syns du utøverne er pedagoger, 

og i så fall hvorfor?” Svaret var klart: ”De er jo, de er jo nødt til å være pedagoger, fordi de 

gjør noe i forhold til andre mennesker, i relasjon til andre mennesker, og da er de pedagoger. 

De kommuniserer, de formidler og de har en rolle overfor noen andre. Enten de er 

fritidspedagoger, eller sosialpedagoger eller andre pedagoger, men de bedriver en pedagogikk, 

uten tvil” (15b:6).  

 

Dialogisk formidling 
De dialogiske forestillingene, der elever trekkes med i aktiviteter, synes å appellere til alle 

lærerne som har vært intervjuet. Flere kommer med uttalelser som vitner om at de åpenbart 

verdsetter slike forestillinger høyt: ”Det er veldig fint hvis de drar dem inn i forestillingen” 

(03:2). Når en intervjuperson svarer på om det må være elevaktivitet, svarer vedkommende: 

”Det må ikke det. Men… ofte er det veldig all right” (09:4). Å delta kan gi elever en positiv 

følelse, understrekes av en annen person: ”Ikke bare sitte alltid å høre på, men også være litt 

delaktig… som gir de nesten, ja, en slags eierfølelse av hele opplegget” (10:3). Et annet 
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utsagn peker også tydelig på at dialogiske konserter fremmer elevenes positive opplevelse av 

tilhørighet til forestillingene: ”[D]en dialogiske som du snakker om er jo en fantastisk fin 

måte og ungene føler seg da viktige, også som kulturformidlere i retur” (11:5).  

 

Noen utsagn synliggjør at intervjupersonen foretrekker den dialogisk konserten framfor den 

monologiske. Følgende blir sagt etter at vedkommende hadde uttalt seg positivt om 

monologiske konserter: ”[J]eg tror barn generelt har større utbytte av å være aktive, en aktiv 

deltaker i en konsert, for eksempel” (06:2). Et annet sted uttrykker den samme personen at 

elevaktiviteter ”vil gi et større utbytte og et større engasjement hos elevene enn at de sitter 

passivt og bare lytter” (loc.cit.). At de dialogiske er ”best”, hevdes av flere: ”Det er jo klart at 

de konsertene de trekker med ungene, det er de som har vært best, syns jeg. Du skal jobbe bra 

for å få ungene helt med i førti minutter med en monologisk, […] det er noen elever som 

trenger litt bevegelse og bare litt klapping og litt rytmer og litt små… småbevegelser, det 

hjelper ofte” (08:4). 

 

En intervjuperson er opptatt av at også konserter med delaktighet og aktivitet er krevende for 

utøverne: ”Det krever mye av de som skal lede forestillingen” (06:3). Vedkommende er 

rektor, og har ikke selv opplevd, men viser til lærere ved skolen som har nevnt tilfeller av 

”dårlige opplevelser” rundt dialogiske konserter. På spørsmålet om hva disse opplevelsene 

gikk ut på, ble svaret: ”Nei, det blir at noen ganger har det ikke vært krefter på en måte som 

skulle lede det og vært tydelige og klare nok i forhold til den dialogformen du var inne på” 

(loc.cit.). Noen slike konserter kan nærmest ”gi storm”, hevder en annen intervjuperson, og 

peker på tilsvarende dårlige opplevelser som nevnt ovenfor. Vedkommende beskriver 

kommunikasjonen og sier om utøverne: ”[D]e kjenner ikke dynamikken i det. Det gjør at vi 

på en måte får uro i elevgruppa, som vi på en måte ikke kan klare å stoppe, uten at vi griper 

inn, og da er det vanskelig” (05:3). 

 

I denne sammenhengen er det naturlig å trekke fram utsagn fra lærere som sier noe om grep 

utøverne kan gjøre også i de dialogiske formidlingssituasjonene, og som altså kan gjøre 

konserten mer vellykket. En rektor ser tilbake og sier om tidligere dialogiske konserter som 

har gjestet skolen: ”[I] veldig mange av tilfellene har det gått kjempebra” (11:4). Hun gir så 

en begrunnelse for hvorfor disse dialogiske konsertene har fungert godt: ”[D]et har vært de 

gangene hvor det har vært nøye regissert. Ikke for store grupper fram. Korte sekvenser, […] 

enkle ting som ikke har vært nervebreaking for ungene som skal opp der” (loc.cit.). Noe annet 
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denne rektoren peker på, er for øvrig at aktiviteter der noen utvalgte elever trekkes fram, kan 

ha positiv effekt på resten av elevflokken: ”[D]et har gjort at de andre elevene blir også ekstra 

engasjerte når de ser at noen av sine egne er der oppe” (loc.cit.). Engasjement hos elevene 

trekkes fram hos en annen rektor: ”[D]ialogen, den skaper engasjement og er veldig 

spennende. Det hører vi jo også på tilbakemeldinger, at ungene var så med” (12:4). 

 

Adaptasjonsaspektet 
 
Skolekonsertene må være egnet for elevene i skolen. Det mener samtlige av de lærerne som 

ble intervjuet i forbindelse med denne oppgaven. Flere intervjupersoner uttaler tydelig at de er 

opptatt av ”å tilpasse det til aldersgruppa” (06:2). I intervjumaterialet gis mange eksempler på 

hvordan denne tilpasningen kan realiseres. Lærerne ble stilt to spørsmål som direkte dreide 

seg om tilrettlegging av skolekonserter (spørsmål 29 og 30, Vedlegg 4). Det ene spørsmålet 

omfattet tilrettelegging av innholdet i konserter. Det andre omfattet tilrettelegging av 

formidlingen i konserter. Intervjupersonene ble bedt om å peke på trekk ved de ulike konkrete 

konsertene, som kunne vise tilrettelegging. Blant intervjupersonene var det flere lærere som 

ikke hadde deltatt på disse konsertene. Dette gjaldt, som nevnt, de fleste rektorene som ble 

intervjuet. Av den grunn ble spørsmålene justert slik at intervjupersonene i stedet for, og noen 

ganger i tillegg til spørsmål vedrørende de konkrete konsertene som hadde gjestet skolen, ble 

bedt om å peke på trekk ved tilrettelegging som de mener har betydning for kvaliteten på 

skolekonserter generelt. Ved gjennomgangen av materialet fant jeg det nødvendig å 

systematisere de ulike formene for adaptasjon som intervjupersonene trakk fram.  

 

For å bygge opp en slik systematikk for adaptasjonsformer knyttet til forestillinger for barn, 

har jeg hentet støtte i adaptasjonsforskningen knyttet til barnelitteratur. Torben Weinreich har, 

som jeg tidligere har vært inne på, redegjort for adaptasjonsbegrepet i Askepots sko (1992). 

Avhandlingen beskriver blant annet den danske ”[b]ørnelitteraturens egenart”, i perioden 

1956-1990 (Weinreich 1992:9). Weinreich kaller denne barnelitteraturen både ”adapteret og 

didaktiseret” (ibid.). Med adaptasjon mener altså Weinreich, ”en tilpasning af en tekst til børn 

i deres egenskab af at være børn” (ibid.:14). Videre definerer han begrepet didaktisering som 

”bevidste forsøg på fra producentens side gennem en tekst at virkeliggøre sine intentioner om 

at belære og/eller holdningspåvirke læsere” (ibid.:43). Weinreich presenterer 

adaptasjonsforskningen til flere forskere, blant dem Göte Klingberg. Klingberg sier om 
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didaktisering og adaptasjon, at de forbindes på den måten at en adaptert tekst ikke trenger å 

være didaktisert, mens en didaktisert tekst nødvendigvis må være adaptert (ibid.). Weinreich 

redegjør for hvordan de ulike forskerne har bygget opp sin systematikk av ulike 

adaptasjonsformer, og konkluderer altså med at samtlige i hovedsak presenterer fire ulike 

adaptasjonsformer: adaptasjon av stoff, form, stil og medium.  

 

Når lærere snakker om innhold/stoff i konserter, gjør de det på to måter. Noen nevner helt 

konkrete temaer som kan inngå i en konsert, fordi de egner seg til barna. Eksempelvis nevnes 

vennskap og kjærestegreier. Andre nevner i stedet, eventuelt i tillegg, karakteristiske trekk 

ved innholdet. For eksempel sies at innholdet skal være morsomt, humoristisk og moralsk. 

I andre sammenhenger vektlegger de måten utøveren bør oppføre seg på i formidlingen. I 

tillegg sier flere intervjupersoner noe om selve forestillingen, om virkemidler og oppbygning 

av den. Etter å ha fått dette overblikket over de ulike formene for adaptasjon som lærere 

snakket om, fant jeg det relevant å systematisere adaptasjonsformene på følgende måte:  

 

Innholdsadaptasjon Formidlingsadaptasjon Forestillingsadaptasjon 

Stil- 

adaptasjon 

Tema- 

adaptasjon 

Utøverstil- 

adaptasjon 

Arena- 

adaptasjon 

Virkemiddel-

adaptasjon 

Dramaturgi- 

adaptasjon 

 

Innholdsadaptasjon omfatter kategoriene stil-adaptasjon og tema-adaptasjon. Stil-adaptasjon 

skjer ved valg av ulike karakteristiske trekk ved innholdet. Tema-adaptasjon skjer ved valg av 

konkrete temaer. Formidlingsadaptasjon omfatter kategoriene utøverstil-adaptasjon og arena-

adaptasjon. Utøverstil-adaptasjon skjer ved valg av ulike måter utøveren formidler på. Arena-

adaptasjon skjer ved valg av arena, sted, for forestillingen. Forestillingsadaptasjon omfatter 

kategoriene virkemiddel-adaptasjon og dramaturgi-adaptasjon. Virkemiddel-adaptasjon skjer 

ved valg av ulike virkemidler, eksempelvis rekvisitter og kostymer. Dramaturgi-adaptasjon 

skjer ved valg av oppbygning, den dramaturgiske framdriften, i forestillingen. I 

intervjumaterialet er det eksempler på alle disse adaptasjonsformene, med unntak av arena-

adaptasjonen. Jeg har allikevel valgt å innlemme denne kategorien fordi den synes relevant 

også i sammenheng med de konkrete konsertene jeg har observert. De fleste skolekonserter 

foregår i gymsaler eller andre store rom i skolens bygninger. Det gjøres imidlertid unntak. 

Lydløypa er en annerledes skolekonsert, også fordi den ikke settes opp på en skole. Da jeg 

gikk Lydløypa, var den installert på et museumsområde. På dette området var det gjort 
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bestemte valg om hvor de ulike lydinstallasjonene skulle monteres. Det er ikke usannsynlig at 

valg av arena kan ha betydning for tilpasningen til elevgrupper.  

 

I det materialet jeg har hatt tilgjengelig, kan det synes som om intervjupersonene særlig 

vektlegger adaptasjonen som skjer via utøverens formidling. Det er tidligere nevnt av 

skolekonserter kan adapteres på to måter. Den kan adapteres i det den blir skapt. Det blir da 

tatt hensyn til målgruppa når teksten lages. En tekst kan imidlertid opprinnelig vært laget til 

en annen målgruppe. I så fall skjer adaptasjonen ved at denne teksten endres slik at den bedre 

passer til den nye målgruppa, barna. Det som er verdt å merke seg, er at uansett hvilke av 

disse variantene av adaptasjon så tilpasses skolekonserter ikke bare forut for selve konserten, 

men også under konserten. Formen for adaptasjon som framtrer i formidlingen, som jeg altså 

har valgt å kalle utøverstil, nevnes ikke i noe av den adaptasjonsforskningen Weinreich 

omtaler. Rent umiddelbart så jeg den som en særegen form som altså gjaldt 

formidlingssituasjoner à la en konsertavvikling. Den er imidlertid til stede også i helt andre 

type formidlingssituasjoner. En voksenperson som leser høyt for et barn eller en barnegruppe, 

vil tilpasse måten å lese på ut fra hvem som er mottakere, ut fra det de forestiller seg om 

målgruppa. Adaptasjonen har således skjedd først i produksjonsarbeidet med boka, deretter 

skjer også en adaptasjon under selve formidlingen.49

 

 Disse tankene kan koble 

adaptasjonstenkningen til Meads tenkning om å ta den andres perspektiv, og samtidig kan den 

veves sammen med Bakhtins dialogisme. Adaptasjonsforskningen bygger på tankene om at 

barn har spesielle egenskaper man må ta hensyn til i arbeidet med å tilpasse teksten til dem. Å 

ta hensyn til andre parter i kommunikasjonsprosessen er, som tidligere vist, essensielt i 

forskningen til både Mead og Bakhtin. Avsendersiden i skolekonsertordningen produserer og 

formidler konserter for til dels store og forskjelligartede grupper av elever. I en gymsal er det 

like mange personligheter som barn. En skolekonsert vil aldri maksimalt kunne tilpasses hvert 

enkelt barn, men for å kunne nå flest mulig i elevflokken, er det en forutsetning at 

avsendersiden tilegner seg kunnskap om barnas tenkemåte og deres interesser. Avsendersiden 

må tilegne seg barnefaglig kompetanse. 

Som nevnt kan også didaktiseringen ha relevans for studiet av adaptasjon i skolekonserter. 

Ifølge Weinreich innebærer altså didaktisering bevisst intensjon fra produsenten om å belære 

eller påvirke holdningene til leseren (Weinreich 1992). Hvis vi går til Selander og Skjelbred, 

                                                 
49 Jeg er sikkert ikke den eneste som i høytlesningen har utelatt eller utbrodert sekvenser i en barnebok fordi det 
syntes riktig overfor det bestemte barnet jeg leste for.  
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så sier de at et av kjennetegnene til den pedagogiske teksten er at den skal belære. Den skal 

informere og skape forståelse. Likeledes vektlegger de at den pedagogiske teksten formidler 

et stoff som finnes, fra noen som kjenner det, til noen som ikke kjenner det (Selander og 

Skjelbred 2004). Dette likner svært på Weinreichs tanker om didaktisering. Om forholdet 

mellom forfatter og leser sier han at ”den mere vidende belærer den mindre vidende i den 

klare hensigt at nå et bestemt mål med læringen” (Weinreich 1992:72). Videre sier Weinreich 

at ved en slik belæring er tilrettelegging nødvendig for at leseren skal forstå budskapet (ibid.). 

Noen intervjupersoner vektlegger adaptasjon som også er didaktisert. Eksempelvis uttrykker 

noen at de ønsker innhold i konsertene som har et moralsk aspekt. De ønsker at 

skolekonsertene skal være et bidrag til den opplæringen som vil fremme bestemte holdninger 

i elevgruppa: ”Altså, som lærer så ønsker jo vi at det skal inneholde sånne temaer som har 

moralsk aspekt i seg […] det med å være et godt menneske, det belønnes, ikke sant? Sånn 

som i eventyrene… ha moral i seg” (16:4). Forbindelsen mellom det moralske aspektet og 

opplæringen i skolen behandles ytterligere i avsnittet ”Læreplanforankringsaspektet”, som 

følger senere i dette kapittelet. 

 

Innholdsadaptasjon 
Fem lærere trekker fram at elever bør kunne dra kjensel på noe i innholdet. En av lærerne 

uttrykker det slik:”[D]et må være noe som de kjenner igjen” (06:3). En tilsvarende holdning 

kommer fram hos to andre personer: ”[D]et tror jeg er viktig for barn, at de klarer å 

gjenkjenne, altså som er en del av deres liv” (15b:4) og ”[D]et er bra å kjenne igjen noe” 

(01:2). At teksten skal være gjenkjennelig, er et trekk Weinreich viser at flere 

adaptasjonsforskere vektlegger. Teksten skal være ”handlingsbestemt og virkelighedsnær 

(dvs. genkendelig)” (Weinreich 1992:20). En av intervjupersonene som poengterer at 

innholdet i konserten må være gjenkjennelig, sier samtidig at innholdet også bør kunne føre 

barnet fram mot nye oppdagelser i livet: ”[D]e skal kunne få nye idéer og oppdage nye ting, 

så både gjenkjennelse og det å komme videre til det ukjente tror jeg er viktig” (ibid.). Dette 

utsagnet stemmer forøvrig nesten ordrett med retningslinjer for opplæringen i den generelle 

delen av læreplanverket. I avsnittet Det arbeidende menneske lyder en av overskriftene: ”Fra 

det kjente til det ukjente”. Det presiseres at ”[l]æring skjer ved at det nye forstås ut fra det 

kjente” (KUF 1996:29). En lærer uttaler tydelig om innholdet i skolekonsertene at det er 

ønskelig at de ”har noe som kunne dekket noen av kompetansemåla i musikk, […] men det er 

et lærerperspektiv, da”(16:4). Denne personen ønsker altså tydelig at innholdet i 
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skolekonserter skal være en støtte i å nå konkrete mål som læreplanen nevner. Den 

pedagogiske teksten skolekonserten skal således ”virkeliggjøre […] intentioner om at belære” 

(Weinreich 1992:43). 

 

Fire av intervjupersonene peker på sammenhengen mellom innholdet og den aldersgruppa det 

presenteres for: ”[Å] tilpasse det til aldersgruppa det er ment for, å jo være det viktigste” 

(06:2). Det samme poenget understrekes hos en annen intervjuperson som også gir en 

oppfølgende kommentar: ”[D]u må jo finne noe som appellerer til den aldersgruppa du skal 

fremføre noe for, sånn at det blir et godt samspill” (03:2). Samspillet ses således som et 

vesentlig mål ved alderstilpasningen. Noen av intervjupersonene snakker om at aldersspennet 

i elevgruppa på skolekonserter oftest er stort, og at ”det er utrolig utfordrende for dem å nå 

alle” (02:5). Når vedkommende fikk spørsmålet om ”[h]va er det de gjør feil?” (loc.cit.), så 

svarer vedkommende at ”det kan være måten de snakker til barna på. Det kan være at de ikke 

er flinke nok til å legge det ned, eller til det nivået som ungene er på. Altså, det er forskjell på 

en forestilling du skal ha for en førsteklasse og som du skal ha for femteklasse” (loc.cit.).  

 

Det bør nevnes at de fleste produksjonene som i dag sendes ut i barneskoler, rettes mot 1.-7. 

trinn. Noen skoler har flere konserter på samme dag. Det er skolene selv som da setter 

sammen gruppene. Tidvis oppfordrer Rikskonsertene skolene i slike tilfeller til å sette 

sammen grupper med elever fra alle trinn. Intervjumaterialet har ikke fanget opp holdninger 

lærere måtte ha, om at skolekonsertene gjerne retter seg mot et publikum med stor 

aldersspredning, utover det at det altså må være en utfordring for utøverne ”å nå dem alle” 

(02:5). Egil Rundberget i Rikskonsertene opplyser at det er to grunner til at konserter 

produseres for et publikum med elever fra samtlige trinn i barneskolen.50

                                                 
50 Jeg refererer her til uttalelser Egil Rundberget kom med, i en telefonsamtale 23.10.07. 

 Å produsere og 

sende ut konserter til trinnene samlet er billigere enn å differensiere produksjon og utsending. 

Det er også i tråd med undervisningsprinsipper i skolen om å rette konserten samtidig til 

elever på småskoletrinnet og mellomtrinnet. Å arbeide på tvers av trinnene er, ifølge 

Rundberget, vanlig i barneskolen. Elever i ulik alder deltar sammen i prosjekter og møter ofte 

hverandre i åpne landskap i skolen. Norge har skoler med svært varierende elevantall. I 

mindre skoler, hevder Rundberget, er praksisen med å jobbe på tvers av trinnene mer utbredt 

enn i større skoler. Elevene på de store skolene er dermed mer ”uvante” med å skulle inngå i 

et fellesskap med stor aldersspredning. En oppfølgende tanke vil dermed være at 
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skolekonserter som retter seg mot elevgrupper med stor aldersspredning, vil kunne fungere 

forskjellig i de små og store skolene, fordi disse altså har forskjellig erfaringsgrunnlag. 

Hordaland tilbyr imidlertid tidvis konserter som retter seg mot en snevrere aldersgruppe. Her 

sendes stadig ut konserter som enten bare går til småskoletrinnet, eller bare til mellomtrinnet. 

Kjell Olav Heggstad, som er fylkesprodusent i Hordaland, poengterer at ved noen høve er 

dette helt nødvendig.51

 

 Særlig de ”smale” produksjonene tjener på at aldersgruppa er mer 

begrenset. Heggstad nevner eksempelvis at ved noen klassiske musikkproduksjoner vil det 

være vanskelig å nå en elevgruppe som har en aldersspredning fra første til og med sjuende 

trinn. Han vektlegger at måten å kommunisere med elever på småskoletrinnet og 

mellomtrinnet har forskjellig karakter, og at å kommunisere med disse trinnene samlet kan gi 

mindre utbytte for læringen hos elevene. Heggstad sier samtidig at elevaktiviteten er en 

vesentlig ingrediens i skolekonsertene, og at elevaktiviteter som egner seg for elever på 

mellomtrinnet, ikke nødvendigvis egner seg for småskoletrinnet. Innøvningen av passende 

elevaktiviteter er viktig, og, ifølge Heggstad, en vesentlig motivasjonsfaktor og beredskap for 

konsertopplevelsen. 

At innholdet skal vekke interesse hos elevene, blir trukket fram av flest lærere. Jeg har i 

intervjumaterialet funne ni ulike formuleringer som poengterer nettopp dette, at ved 

tilrettelegging av innhold er det vesentlig ”å treffe barn på hjemmebane, hva de er opptatt av” 

(06:2). Ifølge Weinreich, som også har redegjort for Klingbergs omfattende 

adaptasjonsforskning, er barnets interesser noe Klingberg stadig framhever at utgivere av 

barnelitteratur må ta hensyn til (Weinreich 1992). 

 

En av intervjupersonene peker på flere karakteristika som kan være til stede ved et godt 

tilrettelagt innhold. Eksempelvis nevnes at innholdet bør være ”morsomt” (04: 3), ”rart” 

(loc.cit.) eller ”alvorlig” (loc.cit.). En intervjuperson vektlegger ved flere høve at ”det må 

være drama i det” (15:4). At innholdet kommer til uttrykk som fortellinger, ses også som 

positivt av flere: ”Historier liker de. Fortellinger.” (09:3). Noen adaptasjonsforskere har sett 

valg av genre som adaptasjon av teksten, blant andre har både Malte Dahrendorf, Bo Møhl og 

May Schack gjort det. Dahrendorf trekker, ifølge Weinreich, fram ”erzählarten” som en genre 

egnet i adaptasjon til barn (Weinreich 1992:19). 

 

                                                 
51 Jeg refererer her til uttalelser Kjell Olav Heggstad kom med, i en telefonsamtale 23.10.07. 
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I intervjumaterialet om tilrettelegging av innhold, er det også flere konkrete temaer som 

nevnes som eksempler på et godt innhold for elever på skolekonserter. Mange av disse dreier 

seg om mellommenneskelige konstellasjoner. Flere aktuelle emner nevnes av en og samme 

person: ”[V]ennskap og samhold, det å ta vare på hverandre, bli kjent” (02:3). Det kommer 

fram i intervjuene at ofte ønskes disse temaene inn i skolekonsertene fordi de også er aktuelle 

i opplæringen for øvrig i skolen, og da som del av et holdningsfremmende arbeid, som altså 

skolekonserten kan støtte opp under.  

 

En av intervjupersonene sier imidlertid at valg av innhold betyr lite. Vedkommende er mer 

opptatt av formidlingen og evnen til å skape kontakt mellom utøver og publikummer: ”[H]vis 

bare kunstneren har maktet dette å få kontakt med elevene […] så kunne tema ha vært hva 

som helst, tror jeg” (07:4). Denne personen avdekker således en holdning om at det er måten 

utøveren formidler på, altså tilpasningen i utøverstilen, som er viktigst, ikke valg av tema. 

 

Formidlingsadaptasjon 
Tilrettelegging av formidling er åpenbart et emne alle lærerne har meninger om. Personlige 

egenskaper hos utøveren blir trukket fram. Det er tydelig at noen finner det vanskelig å 

beskrive nettopp de egenskapene som kjennetegner en god formidler:”[N]oen har det og noen 

har det ikke” (01:3). Flere forsøker likevel å sette ord på det de ser som positive egenskaper i 

formidlingen. At utøveren er ”opptatt av formidlingen” (12:3) sies i en sammenheng. Andre 

egenskaper som nevnes er blant annet evnen til ”innlevelse” (10:3), til å være ”engasjert” 

(02:5), til å ”by på seg sjøl og være med hundre og femti prosent” (09:3), til å vise ”ekthet” 

(01:3) og evnen til å ha ”en appell til ungene” (11:3). 

 

Ved flere høve uttaler lærere seg om ”pedagogiske knep” utøvere også bør kjenne til for at 

formidlingen skal lykkes. Det pekes blant annet på at en god formidler på en skolekonsert bør 

kunne få kontroll over elevflokken. Når stemningen ”går i taket”, må de vite noe om hvordan 

de skal kunne roe ned publikum, eller kjenne til ”triksene” som en lærer kaller det, ”når noen 

begynner å, ja, noen begynner å bli litt utålmodige” (09:3). En intervjuperson viser, som 

tidligere nevnt, til konserter som nærmest har forårsaket storm i gymsalen, situasjoner der det 

har blitt ”en uro i elevgruppa som vi på en måte ikke kan klare å stoppe uten at vi griper inn, 

og da er det vanskelig.” (05:3). På det oppfølgende spørsmålet om hva som da skal til for å 

roe publikumsmassen, svarer intervjupersonen at ”det er vanskelig å gjøre noe med, rent 
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bortsett fra øyekontakt mellom kunstnere og lærere” (loc.cit.). En lærer nevner situasjoner der 

utøvere har stilt spørsmål, men av tidshensyn ikke har kunnet ta imot svar fra elevene: ”[I]kke 

kan ta imot det svaret du stiller spørsmålet til, så har du… ja, det er bortkasta” (11:03). 

Dersom utøvere stiller spørsmål, så må de også gi rom for svar fra publikum.  

 

Hensynet til barnet er vektlagt som nødvendig i en god formidling på en skolekonsert. Det er 

nødvendig at utøveren får kontakt, poengterer en lærer, og tilføyer:” [K]ontakt, det får man 

hvis man skjønner litt hvordan barn tenker” (14:4). At publikum er barn, bør blant annet tas 

hensyn til i måten utøverne snakker til elevene på. Det er flere lærere som vektlegger at gode 

formidlere ”bruker et språk de forstår, at ikke du bruker vanskelige og fremmede ord” (02:3). 

Den samme personen, men også andre, sier at ”hvis man er nødt til å bruke vanskelige ord, at 

man også legger inn en forklaring på det, men tydelig og klar ordbruk er nok vesentlig” 

(06:2). Uttalelsene om språkbruk utdyper ikke i særlig grad hva som kjennetegner et språk 

som er egnet til barn. Weinreich viser til en rekke kvantitative analyser av språket i 

barnebøker, altså undersøkelser som sier noe om forfatteres faktiske språkbruk i barnebøker. 

Bruken sammenliknes i mange tilfeller med språkbruken i voksenbøker. I disse 

sammenlikninger pekes på momenter som at barnebøker har kortere setninger, kortere 

enkeltord, større prosentdel av verb, høyere grad av redundans, mer begrenset ordforråd, 

større gjenbruk av ord m.m. (Weinreich 1992). Mye av den språkbruken barnebokforfattere 

ser ut til å nytte, har karaktertrekk som likner muntlig tale. Språket i en forestilling er til stede 

både i ferdiglagde tekster, i sangtekster, fortellinger og andre verbale mellomstikk. Samtidig 

foregår språkbruk i de mer spontane og improviserte ytringene utøverne kommer med i løpet 

av forestillingen. Det er først og fremst i de ferdiglagde tekstene at avsendersiden i 

skolekonsertordningen kan trekke veksler på forskning om språkbruk tilpasset barn, men også 

under konserten kan utøveren dra nytte av å kjenne til dette forskningsområdet. Leif Braseth 

påpeker for øvrig at tilpasning av språket til målgruppa også var vektlagt i den tidlige fasen av 

skolekonsertordningen. På spørsmålet om hva de første produsentene mente særlig var viktig 

ved god formidling til barn, svarer Braseth: ”De plukket jo av dem fremmedordene som var 

for vanskelige” (Braseth 02, 2007:8).  

 

Det er presisert at adaptasjonen i språk blant annet er til stede i ferdiglagde tekster og 

fortellinger, men også i mer spontane ytringer. Således er språket tilpasset både i innholdet 

som velges og i måten å formidle på. I skolekonserter glir tidvis disse adaptasjonsformene i 

hverandre, ved at formidlingen støtter opp om eksempelvis adaptasjonen som er til stede i en 
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sangtekst eller fortelling. Ikke sjelden trer formidlingsadaptasjonen støttende til i spontane, 

verbale mellomstikk før eller etter et sanginnslag, ved at utøveren tydelig anvender vesentlige 

ord i sangen, eller at de ved å spille på andre utøvere på scenen, kanskje repeterer eller 

utdyper ytterligere meningen ved enkelte ord. Ord kan også betones på en bestemt måte eller 

kroppslige uttrykk spiller på lag med den tilpasningen som allerede foreligger i innholdet.  

At formidlingen er tjent med bruk av kroppsspråk er et moment lærere også trekker fram: 

”Det har mye å si åssen kroppsspråk de har, åssen mimikk de har” (02:4). En av lærerne som 

ble intervjuet, var ikke norsk, og arbeidet på en skole med mange fremmedspråklige barn. 

Vedkommende var svært opptatt av at språket ”ikke skal være en hindring for at de får glede 

av konserten… språket de bruker. Hvis de visualiserer samtidig […] slik at de skjønner hva 

det gjelder, hva det er” (16:4).  

 

På flere måter uttrykkes det i intervjumaterialet at en god formidler bør få kontakt med sitt 

publikum. En lærer uttrykte, som nevnt, at kontakt får formidleren ved å forstå hvordan barn 

tenker. Lærerne i intervjuene peker på ulike væremåter hos utøveren som kan fremme 

kontakten mellom partene. Flere lærere bruker ordet ”direkte” for å si noe om hvordan de 

mener utøvere bør te seg i forhold til barn når de vil oppnå kontakt. Utøvere kan 

”kommunisere direkte” (15:4), ”være direkte”(11:3), ta ”direkte kontakt”(03:3) eller ”snakke 

direkte” (04:3). ”Å se på barna” er også et uttrykk som går igjen, og som også henger tett 

sammen med evnen til å komme nær barna. Fire intervjupersoner bruker uttrykket ”å se på”, 

og alle kobler det sammen med andre utsagn som sier noe om nære relasjoner mellom 

utøveren og eleven. En av intervjupersonene peker på flere momenter som vedkommende 

synes er viktig for god formidling, men mener åpenbart at akkurat disse nære relasjonene har 

stor betydning: ”[D]et å være der og se… du er så nærme. Se på dem og snakke direkte til 

dem, at det er veldig viktig” (loc.cit.). 

 

Tull og tøys ses av mange lærere som helt legitimt å innlemme i en skolekonsert: ”Det trenger 

ikke være så seriøst, alt” (13:3). En god formidler må ”la de, ungene, få le.” (11:3). To av 

intervjupersonene trekker spesielt fram at barn liker å se at voksne ”tulle og tøyse” (04:3) eller 

at de ”dummer seg ut” (11:3). 
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Forestillingsadaptasjon 
Noen av intervjupersonene snakker om selve ”gangen” i konserten, selve oppbygningen av 

den. En intervjuperson mener det er viktig at konserter går ”pang-pang-pang […] det går på 

løpende bånd. […] Det syns jeg er viktig. Da er de mer med. De faller ikke ut i sine egne 

tanker” (01:2). Andre poengterer at ”man ikke liksom må ha det likt hele veien. Det må være 

høydepunkter av forskjellig art” (04:5). Andre er igjen opptatt av at elevene ikke skal få ”for 

mye informasjon på en gang” (02:3) eller at det ikke må være ”alt for mange effekter” (12:3). 

Forestillingen må by på ”litt av hvert, mange biter” (14:4), sier en annen person, og peker i 

den sammenhengen på at ofte presenteres konsertene for en elevgruppe der aldersspennet er 

stort, og at nettopp ”litt av hvert” vil øke sjansene for at konserten appellerer til flest mulig i 

elevflokken. 

 

Tabellene under systematiserer innholdet i ulike utsagn om adaptasjon, som er til stede i 

intervjumaterialet. Noen av utsagnene har tydelig forbindelse med hverandre. Disse er i 

tabellene plassert i samme tekstboks. Ingen lærere uttalte seg, som sagt, om arena-adaptasjon.  

 

Innholdsadaptasjon 
Stil-adaptasjon Tema-adaptasjon 

morsom relatert til læreplan 
humoristisk historiske begivenheter 
tullete relatert til lokale ting 
rart musikk-sjangre 
alvorlig kjærlighet 
overraskende vennskap 
fengende samhold 
gjenkjennelig ta vare på hverandre 
fortellende bli kjent 
moralsk kjærester 
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Formidlingsadaptasjon 
Utøverstil-adaptasjon Arena-adaptasjon 

ha lyst til å konsertere  
være opptatt av formidlingen  
være engasjert  
vise ekthet  
spille rolle  
ha musikalske ferdigheter  
være tro mot musikkgenre  
ha appell til barn  

skjønne hvordan barn tenker Det foreligger ingen 
ta publikum på alvor uttalelser om  
ikke undervurdere publikum arena-adaptasjon i 
kommunisere direkte intervjumaterialet 
få kontakt  
være nær  
se på barna  
tulle og tøyse  
være humoristisk   
ikke for gjøglerisk  
overraske  
snakke forståelig  
være tydelig  
forklare vanskelige ord  
visualisere språket  
bruke kroppsspråk og mimikk  
ha kontroll over elevflokken  
mestre pedagogiske knep  
kunne ”dra ned” elevflokken  
fremme samspill  
aktivisere  
gi rom for svar  
 

Forestillingsadaptasjon 
Virkemiddel-adaptasjon Dramaturgi-adaptasjon 

ha gode lydforhold gå på løpende bånd 
ha enkle kostymer ikke være lik hele veien 
ha enkle rekvisitter ha overraskende sekvenser 
ikke ha for mange effekter ha høydepunkter 
 ha mangfoldige framstillingsformer 
 ikke gi for mye informasjon på en gang 
 ha innlagte tenkepauser 
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Mangfoldighetsaspektet 
 

Spørsmål 31 (Vedlegg 4) dreide seg om multimodalitet i forestillinger. Jeg innledet 

spørsmålet med å si noe om at en multimodal konsert er en konsert som har mange 

framstillingsformer, og viste i den sammenhengen til ”instrumental musikk, bevegelse, 

rekvisitter…”. Lærerne ble bedt om å kommentere på hvilken måte et mangfoldig uttrykk kan 

være viktig for elevens læring.  

 

Noen uttrykker en klar positiv holdning til slike konserter, uten å utdype hvorfor de syns disse 

er bra: ”Det mangfoldet er veldig bra syns jeg” (09:4). Ved noen uttalelser sammenliknes de 

multimodale forestillingene med konserter av en annen karakter: ”Det har jeg veldig tro på, 

med det her litt multi, i forhold til en person som er kommet […] for de her små å skulle spille 

gitar i en halv time” (ibid.). Den enslige gitaristen blir også nevnt som et motstykke hos en 

annen person: ”Jeg tror nok sånne typer forestillinger som du beskriver her fenger barn, de 

aller fleste barn, mer enn en som sitter og spiller for eksempel på en klassisk gitar” (06:3). 

 

I mange sammenhenger gis det imidlertid grunner for hvorfor multimodale forestillinger er 

”veldig fascinerende” (11:4). Det er tydelig at flere intervjupersoner vektlegger at 

forestillinger med mange uttrykk ”fenger veldig” (01:3) hos elevene. ”De rekker ikke synke 

hen” (13:4), sier en lærer. Noen av intervjupersonene kobler multimodale forestillinger opp 

mot andre inntrykk i barnas hverdag: ”De skal jo konkurrere med et… med… dette er elever 

som bruker veldig mye internett og spill som flagrer og flimrer […] så skal vi liksom 

konkurrere med noe som de er vant til, ganske mye sånn action, da. Vi trenger ikke gi det 

samme, da, men de blir i alle fall… de kjeder seg ikke. Det kan du se” (loc.cit.). En annen 

lærer sier om ”sånne typer forestillinger” at ”det beskriver nok mer hverdagen til barn enn det 

stille, rolige” (06:3). Noen lærere mener altså at multimodale forestillinger speiler barnas 

hverdag. Flere mener imidlertid at skolen ikke av den grunn utelukkende skal presentere slike 

forestillinger: ”Vi skal jo på en måte være en slags motkultur til det der som skal skje så 

hurtig” (08:4). Vedkommende er allikevel klar over at et mangfoldig uttrykk i konserter 

fenger barn. At skolene trenger begge slags konserter, både de med enkle og de med 

mangfoldige uttrykk poengteres også. Barn har godt av ”å oppleve en annen hverdag enn de 

er vant til, så en kombinasjon her tror jeg er sunt” (06:3). Når lærere uttaler seg om 

multimodale forestillinger, kommer de ofte med betraktninger som rører ved de samme 

momentene som nevnes i forbindelse med monologiske forestillinger. En lærer forteller om 
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en konsert som har gjestet skolen, der en utøver trakterte ett instrument: ”Du kan ikke høre en 

lyd, og vedkommende har ikke brukt en eneste effekt… ikke sant? Så det er ja takk begge 

deler som er innmari viktig, syns jeg” (11:4). 

 

Samtidig som noen uttrykker ønsket om ”begge deler”, så understreker noen at 

multimodaliteten i forestillinger ikke må ta overhånd: ”Det kan bli litt voldsomt […] det er jo 

klart at en bør begrense det” (02:4). En lærer ser stor verdi ved multimodale konserter, men 

også denne personen vektlegger ”moderasjon” i mangfoldet: ”De får jo inn fra mange vinkler, 

både syn og hørsel og bevegelser og alt, så jeg tror det virker antagelig sterkere på mange 

men, altså, det skal ikke bli for mye. Det skal ikke bli bare gjøgling heller” (01:3). En ikke 

ulik holdning kommer til uttrykk hos en annen person: ”Det er jo en avpasning som må til, 

slik at det ikke blir alt for mange innslag på en gang, alt for mye forskjellig... Samtidig er vi 

opptatt av at barn er forskjellige, at vi ønsker å møte barn på deres sterke sider” (12:3). 

 

Ved flere høve pekes det på at konserter med stort mangfold av framstillingsformer fenger 

mange elever samtidig. Begrepet læringsstiler inngår tidvis sammen med disse 

betraktningene: ”[D]e forskjellige elevene har forskjellige læringsstiler […]og derfor er det 

viktig at de spiller på bredden der, for å møte så mange som mulig” (07:5). En annen person 

trekker tydelig tråder til ordinær undervisning i skolen: ”Altså, vi snakker om det samme i 

vanlig undervisning og pedagogikk, det med ulike læringsstiler og det at noen er sterke på å ta 

imot auditive inntrykk, noen mer visuelle ”(15:5). Vedkommende uttrykker klart at et 

mangfoldig uttrykk således betyr mye for læringen hos barn: ”Altså, skal du ha med deg en 

hel gruppe, så tror jeg det er et veldig viktig aspekt i det” (ibid.). Nøyaktig det samme hevdes 

fra annet hold, og konklusjonen er også her tydelig: ”[E]t sånt multiopplegg vil jo da møte 

forskjellige barn, og det er viktig” (12:1). Lærerne som ble intervjuet, nevnte aldri Howard 

Gardner med navn, men det kunne se ut til at hans tanker om at elevene besitter ulike 

intelligenstyper, og at det varierer hvilke av disse typene de har ”mest talent for”, ikke er 

ukjente for dem.  

 

En av intervjupersonene understreker imidlertid at forestillinger med mangfoldige uttrykk 

ikke bare har den gevinsten at de ”møter så mange som mulig” (07:5), de er viktige også for 

enkelteleven. Det kan dermed se ut som om vedkommende altså ser det varierte uttrykket i 

forestillingen som et hele, som appellerer til enkeltmennesket. Disse tankene er i tråd med 

Thibaults ideer om multimodalitet, om at de enkelte framstillingsformene spiller på lag og 
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samlet utgjør en verdifull helhet, som i dette tilfellet gir ytterligere gevinst til elevens 

opplevelse av konserten, enn om de hadde framstått hver for seg.52 Tankene kan også kobles 

sammen med den polyestetiske tenkningen, om at en formidling som byr på flere kunstuttrykk 

vil samsvare med barnets helhetssansning: ”[J]eg syns jo hele pakka, det blir en sånn 

helhetsopplevelse” (04:4).53

 

 En annen person kobler en mangfoldig framstilling sammen med 

elevenes mulighet til å være aktive: ”[D]et å få lov til å være med å synge, få lov til å være 

med å danse, eller de har rytmer, eller bevegelser, det er jo sånn de husker ting” (02:4). 

Mangfoldet fremmer, altså, ifølge denne personen evnen til å huske noe. En intervjuperson 

uttrykker seg også tydelig om sammenhengen mellom flere uttrykksformer og læring: ”[J]eg 

veit jo at det er viktig for elevens læring at man bruker forskjellige kanaler inn…”(03:3). 

Læreplanforankringsaspektet 
 

Lærere har holdninger om både innhold og formidling som tydelig samsvarer med 

grunnleggende retningslinjer i læreplanverkets generelle del. De har imidlertid liten grad av 

bevissthet om at holdningene deres speiler vesentlige momenter i Kunnskapsløftet. 

Intervjupersonene i undersøkelsen ble oppfordret til å uttale seg om denne forankringen. 

Mange opplevde at det var vanskelig. Det endte gjerne med at jeg konkret måtte vise lærerne 

den generelle delen. De fleste kom da opp med momenter som de syns viste samsvar mellom 

skolekonsertvirksomheten og retningslinjene i læreplanen. Mange uttrykte at deres egen 

bevissthet om innholdet i læreplanens generelle del var dårlig. De uttrykte samtidig at de 

derfor fant det enklere å koble legitimeringstenkningen til læreplanene for de enkelte fagene.  

 

Når skolekonserter skal ha forankring i den generelle delen av læreplanen, betyr det at både 

innhold og formidling i konsertene skal kunne legitimeres i forhold til de grunnleggende 

retningslinjene som altså uttrykkes i denne delen av L-06. Dette avsnittet har til hensikt å 

kaste lys over forbindelsen mellom skolekonsertene og den rådende læreplanen. For å kunne 

gjøre det, har det dermed vært nødvendig å se nærmere på utsagn i materialet i undersøkelsen, 

og i utsagn i plandokumentene. I dette arbeidet har jeg hentet støtte i Øyvind Varkøys Hvorfor 

musikk? (1993). Utgivelsen er en musikkpedagogisk idéhistorie, som framstiller ulik tenkning 

om den plassen musikken har hatt i undervisning og oppdragelse fra antikkens dager og fram 

                                                 
52 Thibaults tanker om multimodalitet ble presentert i teorikapittelet, kap.2. 
53 Polyestetikk ble omtalt i teorikapittelet, kap.2. 
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til vår tid. Varkøy trekker fram sentrale idestrømninger fra ulike tidsepoker, og viser hvordan 

mange av disse har aktualitet for musikkfaget også i vår tid.54

 

 Dette gjør han ved å trekke 

fram legitimeringstenkningen som kommer til uttrykk i læreplanene for musikkfaget, fra 1939 

til 1987. Han ender opp med en liste på sju punkter, som omfatter hovedsynspunkter for 

legitimeringstenkningen i disse læreplanene. Samtidig presiserer han at ”[v]ektingen av disse 

syv punktene har gjennom årenes løp til en viss grad forandret seg” (Varkøy 1993:97).  

Den første kategorien av legitimeringstanker om musikkfaget som Varkøy trekker fram, er 

”musikkens mulighet i personlighetsdanningen” (loc.cit.). Dette synspunktet knytter Varkøy 

til både estetiske og etiske holdninger. Musikken kan brukes til å erkjenne ”tilværelsens 

dypeste mening” (ibid.:124). Samtidig har musikken en oppdragende verdi. Den fremmer det 

skjønne og det gode i mennesket. Den andre kategorien er ”musikkens mulighet med hensyn 

til den sosiale utviklingen” (ibid.:97). Musikken kan fremme samhørighet og godt 

kameratskap, og har således en sosial funksjon. Den tredje kategorien er ”musikkens 

potensielle nytte for andre fag” (loc.cit.). Kroppsøvingsfaget har eksempelvis trukket veksler 

på musikk, fordi musikken har en ”oppkvikkende og berikende” virkning i 

kroppsøvingstimene (ibid.:90). Norskfaget har også hatt nytte av musikk, for eksempel ved at 

rim og regler har vært brukt i leseopplæringen. Den fjerde kategorien er ”musikk som 

formidling av kulturarv” (loc.cit.). Den femte kategorien er ”synet på musikk som 

menneskelig uttrykksform” (loc.cit.). Musikk er en uttrykksform elevene kan dra nytte av for å 

gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier. Den sjette kategorien er ”tankene omkring barnet 

som skapende individ” (loc.cit.). Musikkfaget kan gi elever muligheter til å utfolde sin 

kreativitet. Den siste legitimeringstanken som Varkøy presenterer, er ”musikkfagets 

muligheter sett fra en spesial-/sosialpedagogisk synsvinkel” (loc.cit.). Disse tankene henger 

sammen med ideen om at musikkfaget gir ”muligheter for å ’dra med’ elever med alle mulige 

varierende forutsetninger” (ibid.:96). 

 
Varkøy skriver, som sagt, at disse legitimeringstankene om musikkfaget kan speiles i de ulike 

musikklæreplanene, men at de får forskjellig vektlegging. Hvorfor musikk? ble skrevet i 1993, 

og nevner derfor verken L-97 eller L-06. Det er i denne oppgaven ikke hensikten å redegjøre 

                                                 
54 I sin presentasjon av den historiske legitimeringsproblematikken har Varkøy hovedvekt på ”1. Antikkens 
musikktenkning, 2. Friedrich von Schillers tenkning rundt den estetiske oppdragelsen, og 3. den tyske 
Ungdomsbevegelsens betydning for musikkens plass i oppdragelse og undervisning.” (Varkøy 1993:13). Han 
relaterer denne historiske legitimeringstenkningen til norske læreplaner, men sammenholder den også med 
moderne norsk musikkpedagogikk. 
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for vektleggingen i den rådende læreplanen i musikk. Skjemaet under kan imidlertid vise at de 

samme kategoriene også er til stede i L-06.55

 

 

Legitimeringskategorier 
 

Sitater fra læreplanen i musikk i L-
06. 

Personlighetsdanning ”Musikk er derfor en kilde både til 
selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse 
på tvers av tid, sted og kultur.” 

Sosial utvikling ”I arbeid med musikk står den musikalske og 
menneskelige samhandlingen sentralt.” 

Nytte for andre fag ”Musikk knytter estetikk og teknologi sammen 
og vil naturlig kunne inngå i andre fags arbeid 
med teknologi og design.” 

Formidling av kulturarv ”I et flerkulturelt samfunn kan faget medvirke til 
positiv identitetsdanning gjennom å fremme 
tilhørighet til ens egen kultur og kulturarv.” 

Menneskelig uttrykksform ”Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler 
stemninger, tanker og følelser ved alle sider av 
det å være menneske. ” 

Skapende virksomhet ”Som et skapende fag skal musikkfaget gi 
grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende 
evner.” 

Spesial-/sosialpedagogisk synsvinkel ”Musikkfaget spiller en sentral rolle i en tilpasset 
opplæring i en inkluderende skole.” 

 

Så langt har Varkøys liste av legitimeringskategorier utelukkende vært knyttet opp til 

musikkfaget i skolen. Det er imidlertid den generelle delen av læreplanen som presenterer de 

overordnede retningslinjene for musikkfaget, liksom den gjør det for 

skolekonsertvirksomheten. De ulike kategoriene av legitimeringstanker om musikkfaget skal 

således samstemme med de sentrale ideene om målene for opplæringen som uttrykkes i den 

generelle delen. En gjennomgang av denne delen, viser at legitimeringskategoriene også er til 

stede her. De er således til stede i overordnede retningslinjer som skal ligge til grunn for all 

opplæring i skolen. Skjemaet under viser forbindelsen mellom de ulike 

legitimeringskategoriene og utsagn fra den generelle delen av læreplanen: 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Læreplanen i musikk ble funnet på nettstedet til Utdanningsdirektoratet: www.utdanningsdirektoratet.no 
 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/�
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Legitimeringskategorier Sitater fra den generelle delen av L-
97/L-06 

Personlighetsdanning ”Opplæringens mål er å utvide barns, unges og 
voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til 
innlevelse, utfoldelse og deltakelse” (KUF 
1996:15). 

Sosial utvikling ”Det er vesentlig å utnytte skolen som 
arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale 
ferdigheter. Den må organiseres slik at elevenes 
virke får konsekvenser for andre, slik at de kan 
lære av konsekvensene av egne avgjørelser” 
(KUF 1996:40). 

Nytte for andre fag ”Undervisningen må planlegges på tvers av fag, 
slik at relevansen av dem for hverandre trer fram 
og mer helhetlig forståelse utvikles” (KUF 
1996:36). 

Formidling av kulturarv ”Utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved 
at en blir fortrolig med nedarvede væremåter, 
normer og uttrykksformer” (KUF 1996:19). 

Menneskelig uttrykksform ”Mestring gjennom strev, øvelse av følsomhet og 
evnen til å uttrykke følelser, kan oppnås både i 
lek og virke, i glede og alvor” (KUF 1996:23). 

Skapende virksomhet ”Elevene må utvikle gleden ved det vakre både i 
møte med kunstneriske uttrykk og ved å utforske 
og utfolde egne skapende krefter” (KUF 
1996:23). 

Spesial-/sosialpedagogisk synsvinkel ”Det pedagogiske opplegget må være bredt nok 
til at læreren med smidighet og godhet kan møte 
elevenes ulikheter i evner og utviklingsrytme” 
(KUF 1996:29). 

 
Tankene om at musikken har betydning for personlighetsutviklingen, kobles hos Varkøy 

sammen med tanker om at musikk utvikler elevenes estetiske holdninger. Den estetiske 

dimensjonen er også til stede i stortingsmeldingen om Den kulturelle skolesekken: ”Alle fag i 

grunnskulen skal ha ein estetisk dimensjon. I læreplanane for faga vil det seie at ein legg vekt 

på skapande verksemd og refleksjon, opplevingar og uttrykk og det å ha ei medviten haldning 

til kunst og estetikk. Elevane skal få oppleve den rikdommen som har nedfelt seg i dei ulike 

kunstartane uansett fagområde”.56

                                                 
56 Sitatet er hentet fra Stortingsmelding 38 (2002-2003), 3.1.3, og ble funnet på nettstedet 

 Å gi elevene opplevelser var ifølge Braseth et vesentlig 

grunnlag allerede under oppstarten av skolekonsertordningen, ” få formidlet konsertvirk… 

musikk på høyt kunstnerisk nivå, altså få til en opplevelse av musikk som kunstart” (Braseth 

01, 2007:2). Rikskonsertene framhever stadig den samme dimensjonen i sin informasjon om 

skolekonsertordningen: ”Musikken er eit eige språk som kan uttrykke stemningar og kjensler 

– og den skaper også relasjonar mellom utøvarar og tilhøyrarar, som er vanskelege å uttrykkje 

www.regjeringen.no 
(02.09.07.). 

http://www.regjeringen.no/�
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i ord. I beste fall kan musikken også skape erkjenningar som ikkje er moglege å oppnå berre 

gjennom den fornuftige tanke”.57

 

 Skolekonsertkatalogen på Rikskonsertenes nettsted gir 

kortfattede beskrivelser av skolekonserter som er godkjent av Programrådet i Rikskonsertene. 

En gjennomgang av dette materialet viser at flere av konsertbeskrivelsene bruker ord som 

stemning, opplevelse, inspirasjon og refleksjon for å peke på dimensjoner konserten kan by 

fram for elevene. Også i det informasjonsmateriellet Rikskonsertene har laget i tilknytning til 

de fire produksjonene jeg har observert, er formuleringer som knytter sammenheng mellom 

estetikk og konsertene. Blant annet forekommer her ord som innlevelse, opplevelse, 

inspirasjon, fantasi, oppfinnsomhet og kreativitet. Som jeg viste i avsnittet 

”Opplevelsesaspektet”, vektlegger intervjupersonene ved flere høve at gode og kunstneriske 

opplevelser kan berike elevenes liv. 

Den generelle delen i læreplanverket utgjør 34 sider og er bygget opp av avsnittene om de 

ulike ”mennesketypene” (Det meningssøkende menneske, Det skapende menneske, Det 

arbeidende menneske, Det allmenndannede menneske, Det samarbeidende menneske, Det 

miljøbevisste menneske og Det integrerte menneske). I det følgende vil utsagn fra disse 

avsnittene trekkes fram og relateres til materialet i undersøkelsen i den hensikt mer grundig å 

vise skolekonsertenes forbindelse til læreplanene. I den generelle delen er det en rekke 

uthevede tekstbokser som framhever ulike utsagn. Det er i hovedsak disse utsagnene som vil 

bli trukket fram her også. 

 

I innledningskapittelet for den generelle delen av læreplanen poengteres at elevene 

opplæringen skal utvide barnas utfoldelse og deltakelse (KUF 1996:15). Dette er momenter 

som har vært en vesentlig del av skolekonsertene helt siden oppstarten. Elevhefter og 

lærerveiledninger som har fulgt produksjonene, vil kunne dokumentere at utøverne innbød til 

aktivitet også i elevflokken, allerede tilbake på begynnelsen av 1970-tallet. Utfoldelse og 

deltakelse er emner som også går igjen i intervjumaterialet der lærere uttaler seg mer generelt 

om konsertvirksomheten. Samtlige intervjupersoner verdsetter at elever får muligheten til å 

være med og utfolde seg under forestillinger. Omtalen av de fire konsertene jeg har observert, 

vil belyse at elevenes aktivitet og deltakelse er sentrale momenter i flere sekvenser av 

forestillingene. Dersom vi skal plassere ”utfoldelse” i en av legitimeringskategoriene i 

                                                 
57 Sitatet er hentet fra nettstedet www.riksonsertene.no (30.08.07.). 

http://www.riksonsertene.no/�
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skjemaet, vil dette aspektet naturlig henge sammen med tanker om den musikalske 

uttrykksformen. I utfoldelsen uttrykker elevene følelser, tanker og fantasier. 

 

I kapittelet ”Det meningssøkende menneske” står at ”[o]ppfostringen skal se mennesket som 

et moralsk vesen, med ansvar for egne valg og handlinger, med evne til å søke det som er sant 

og gjøre det som er rett” (ibid.:19). Uttallige konsertproduksjoner i skolekonsertenes historie 

har hatt et underliggende moralsk aspekt. Det er flere eksempler på konserter der musikalske 

framføringer bindes sammen av beretninger og temaer som handler om å ta de rette valg. Ett 

eksempel i utvalget av produksjoner jeg har gått gjennom, er Veslefrikk med fela. I en 

oppsummering av programmet, står det i informasjonsmateriellet: ”Striden mellom de gode 

og vonde makter kommer også til syne innenfor musikklivet”. Moralsk utvikling hos elevene 

er noe lærerne trekker fram, når de eksempelvis skal si noe om hva skolekonserter kan handle 

om: ”Altså, som lærer, så ønsker jo vi at det skal inneholde sånne temaer som har moralsk 

aspekt i seg, sånn vennskap, godhet, […] det med å være et godt menneske, det belønnes, ikke 

sant?” (16:4). Dette moralske aspektet mente den samme læreren tydelig å finne i 

forestillingen Luft og kjærlighet, en forestilling som blant annet har fokus på 

mellommenneskelige konstellasjoner. Det moralske aspektet vil naturlig høre hjemme under 

kategorien personlighetsdanning. 

 

”Opplæringen skal møte barn, unge og voksne på deres premisser og samtidig føre dem inn i 

grenseland der de kan lære nytt ved å åpne sinn og prøve evner” (KUF 1996:21). Dette sitatet, 

som forekommer i kapittelet ”Det skapende menneske”, er helt i overensstemmelse med en av 

lærernes uttalelser som poengterer at konserter bør presentere kjent stoff for barn, men også la 

barna komme videre til det ukjente, og der få nye ideer og oppdagelser (01:2). Pedagogiske 

tekster formidler, som nevnt, et stoff som finnes ”fra noen som kjenner dette stoffet, til noen 

som ikke kjenner det” (Selander og Skjelbred 2004:36). Et møte med en pedagogisk tekst vil 

derfor stadig åpne for muligheten til å erfare noe nytt, som kan gi inspirasjon til refleksjon og 

aktivitet. Mange produksjoner opp gjennom årene har ønsket å trekke elevene inn i et kreativt 

samspill, der altså barna selv skal være med i en skapelsesprosess. Ett eksempel er 

produksjonen Vi improviserer. I informasjonsmateriellet uttrykkes: ”Noe av målsettingen med 

denne konserten er å forsterke følelsen av tilhørlighet gjennom en kreativ fellesmusikalsk 

opplevelse, der skolen er en sosial enhet.” Kreativitet i skapelsesprosesser hører naturlig også 

hjemme under kategorien ”skapende virksomhet.” 
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I kapittelet ”Det arbeidende menneske” får lærerrollen stor oppmerksomhet, og mange 

formuleringer uttrykker hva som kjennetegner en god lærer: ”En god lærer kan sitt stoff og 

vet hvordan det skal formidles for å vekke nysgjerrighet, tenne interesse og gi respekt for 

faget” (KUF 1996:31). Intervjuematerialet forteller noe om hva lærere ser som sin oppgave i 

forbindelse med et skolekonsertbesøk. Samtidig sier lærere mye om hva de vurderer som gode 

egenskaper for en god formidler. Både lærere og utøvere på skolekonserter formidler 

pedagogiske tekster i skolen. Det er dermed naturlig at de trekker veksler på de samme 

læringsprinsippene. Det som står om læreren i den generelle delen av læreplanen, vil i stor 

grad også gjelde utøvere, fordi deres arbeid også er forankret her.  

 

I kapittelet om ”Det allmenndannede menneske” formuleres at god allmenndannelse vil si 

tilegnelse av blant annet ”konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi 

overblikk og perspektiv” (ibid.:35). I intervjumaterialet er det flere eksempler på utsagn om at 

et innhold i skolekonserter kan presentere ulike temaer. Noen poengterer også at de ønsker 

temaer som nevnes konkret i læreplanen. En gjennomgang av skolekonserter som har vært 

presentert i løpet av de snart 40 årene som skolekonsertordningen har eksistert, vil kunne 

avdekke at disse har hatt et svært variert innhold, og temaene har vært mange. I tillegg til det 

musikalske innholdet har skolekonsertene blant annet spunnet rundt temaene: andre kulturer 

og folkeslag, livet i naturen, hverdagsliv og mellommenneskelige relasjoner. En av 

legitimeringskategoriene i skjemaet er ”nytte for andre fag”. Dette spekteret av temaer vil 

kunne brukes i undervisningen i en rekke fag, eksempelvis i norsk, samfunnsfag, naturfag 

eller kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. 

 

Kapittelet ”Det samarbeidende menneske” vektlegger naturlig nok det sosiale fellesskapet: 

”Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. 

Den må organiseres slik at elevenes virke får konsekvenser for andre, slik at de kan lære av 

konsekvensene av egen avgjørelser” (KUF 1996: 40). Utvikling av sosiale ferdigheter har 

vært et sentralt emne i skolekonsertordningen helt tilbake til oppstarten. I et referat fra et møte 

i Pedagogisk råd i 1970, er overskriften ”Hva er formålet med konsertene?”58

                                                 
58 Pedagogisk råd var, i følge Leif Braseth, en idegruppe Rikskonsertene knyttet til seg i forbindelse med 
utviklingen av skolekonsertene.  Rådet besto av musikere og musikkpedagoger, og utgjorde en gruppe på ca. åtte 
til ti personer. 

 Flere 

målsettinger nevnes, som ”emosjonelle stimuli”, ”kunnskapsmessige stimuli”, og til sist 

poengteres at konsertene også kan ha som formål å gi ”sosiale stimuli”. Det nevnes videre at 
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konsertene skal gi kollektive opplevelser og være med på å utvikle evnen til å ta hensyn til 

hverandre. Alle disse tankene vil som legitimering av skolekonsertvirksomheten høre hjemme 

under ”sosial utvikling”.  

 

I kapittelet ”Det miljøbevisste menneske” er en uthevet formulering om en annen del av 

opplæringen som også skolekonserten kan egne seg til å støtte opp under: ”Opplæringen må 

fremme glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å leve i et vakkert land, over 

landskapets linjer og årstidenes veksling” (KUF 1996:48). Som nevnt, er det blant 

skolekonserter som har vært presentert, innbakt uttalige emner og temaer. ”Naturens storhet” 

og ”årstidenes veksling” forekommer i flere av dem. Produksjonene Årstider og Musikk og 

natur er to eksempler.  

 

I kapittelet ”Det integrerte menneske” utheves ytterligere at opplæringen skal fremme 

utviklingen til barnet, hjelpe fram moralske sider, bygge opp sosial kompetanse og inspirere 

til kreativitet: ”Opplæringen skal fremme allsidig utvikling av evner og egenart: til å handle 

moralsk, til å skape og virke, til å arbeide sammen og i harmoni med naturen” (ibid.: 49). 

Tilsvarende intensjoner og momenter har vært nevnt i forbindelse med andre avsnittet i den 

generelle delen, og tilsvarende momenter mener tydelig lærere at skolekonserten både støtter 

opp under og bør støtte opp under.  

 

I dette avsnittet har de ulike legitimeringssynspunktene om musikkfaget, som Varkøy mente 

var til stede i musikklæreplanene fra 1939 til 1987, blitt koblet sammen med læreplanen for 

musikk i L-06, den generelle delen av den rådende læreplanen, samt skolekonsertene. Når 

lærere legitimerer skolekonserter, avdekker de holdninger som harmonerer med de samme 

legitimeringssynspunktene. Skjemaet under knytter legitimeringskategoriene til sitater i 

intervjumaterialet: 
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Legitimeringskategorier Sitater i intervjumaterialet 
Personlighetsdanning ”å skape hele mennesker som ikke bare er opptatt 

av fag, fag, fag” (01:4).  
”får et videre syn på livet” (ibid.). 
”det med å være et godt menneske, det belønnes, 
ikke sant? Den som er et godt menneske får 
premien” (16:4). 

Sosial utvikling ”jeg tror veldig mye på det holdningsmessige 
planet, […] det er også et fellesskap på skolen” 
(12:5). ”øver på den sosiale sida ved å være 
publikum” (05:2). 

Nytte for andre fag ”sånn sett så er det jo en konsert en virkelig 
kunne brukt i alle fall inn i norskfaget.” (08:2). 

Formidling av kulturarv ”å få formidlet vår kulturarv. Det kan absolutt 
forsvares” (16:6). 

Menneskelig uttrykksform ”vi skal jo også inspirere ungene til å jobbe 
videre på fritida si […] så kan det jo godt hende 
de går hjem og sier at, du, nå har jeg lyst til å 
begynne på Kulturskolen” (11:5). 
”da er det ens egen fantasi, da, som blir satt i 
sving” (ibid.:4). 

Skapende virksomhet ”å hjelpe elevene til å være kreative sjøl” (03:4). 
Spesial-/sosialpedagogisk synsvinkel ”altså noen ganger har vi med unger på skolen 

som vi vet har godt av en sånn opplevelse” 
(05:3). 

 

Intervjuene inneholder altså mange utsagn som viser læreres legitimeringstenkning om 

skolekonsertene. Legitimeringstenkningen er mangfoldig, men, som nevnt, viser intervjuene 

at lærere mangler bevissthet om at holdingene deres om tilrettelegging og bruk av 

skolekonserten harmonerer med retningslinjer i den generelle delen av læreplanen. Mange 

avslørte en svært nølende holdning da spørsmålet om læreplanforankring ble stilt: ”Nå tenkte 

jeg på noe… hva var det jeg tenkte?... eee… da tenker jeg… når jeg tenker på forankring så 

tenker jeg på meg og hva vi har opplevd på disse konsertene” (14:5). Ved dette høvet sa jeg 

følgende til intervjupersonen, etter at vedkommende faktisk ga opp å svare på spørsmålet: 

”Du likte ikke dette spørsmålet?” Vedkommende responderte kjapt og konsist: ”Nei, jeg likte 

det ikke i det hele tatt!” Varkøy skrev sin bok Hvorfor musikk (1993) i den hensikt å rette opp 

”den manglende historiske bevisstheten om de rike tradisjonene musikkpedagogisk 

legitimeringstenkning har i vår kultur” (Varkøy 1993:130). Intensjonen i dette avsnittet har 

vært å kaste lys over forbindelsen mellom skolekonsertene og det rådende læreplanverket, og 

samtidig bidra til bevisstgjøring om at når lærere forsvarer skolekonsertene, så er dette 

forsvaret basert på holdninger som er helt i tråd med de rådende retningslinjene for 

opplæringen i L-06. 
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5. Analyse av de enkelte forestillingene 
 
Dette kapittelet vil ha fokus på de ulike forestillingene jeg har observert. Disse forestillingene 

er altså ulike varianter av fire forskjellige konsertproduksjoner. Innledningsvis vil de fire 

produksjonene kortfattet presenteres, med utgangspunkt i Rikskonsertenes eget 

informasjonsmateriell, samt egne observasjoner av konsertene. Deretter vil enkelte av 

forestillingene jeg har observert bli gjenstand for analyse. Deler av intervjumaterialet vil også 

i dette kapittelet bli hentet fram. For å få større forståelse om skolekonserten som pedagogisk 

tekst, vil det også trekkes tråder til relevante teorier. Samtidig vil også skriftlige og nettbaserte 

kilder trekkes inn i analysen. 

 

De fire konsertproduksjonene 
 
Om På hodet og bak fram sier Rikskonsertene i Skolekonsertkatalogen at det er en konsert 

som har ”fantasi, oppfinnsomhet og lekenhet i fokus”.59

 

 Konserten presenteres av tre 

musikere, to gitarister og en perkusjonist. Katalogen presenterer de tre utøverne. Blant annet 

formidles noe om deres utdanning og tidligere musikalske virksomhet. På hodet og bak fram 

presenterer en rekke fortellinger som formidles mellom ulike musikalske framføringer. 

Musikerne trekker underveis i forestillingen fram ulike gjenstander de tilfeldig har funnet. 

Noen av disse brukes sammen med ordinære instrumenter for å skape særegne lydeffekter, 

mens andre utnyttes som rene instrumenter. Oppsetningen er rettet mot alle klassetrinn i 

barneskolen.  

Om Luft og kjærlighet skriver Rikskonsertene i Skolekonsertkatalogen at utøveren ”bruker 

blåseinstrumenter, originalskrevet musikk, improvisasjoner og elevenes egen fantasi til å 

fortelle historien om Luft og kjærlighet”. Musikeren, som altså presenterer forestillingen på 

egen hånd, spiller tuba, trombone, trompet og saksofon. Han presenteres også ytterligere i 

informasjonen, og blant annet opplyses om hans tidligere virksomhet og plateutgivelse. 

Denne skolekonserten formidler en historie om Tuba-Lars, Kalle trompet, Saksofon-

Kjekkasen og Siri Trombone. Instrumentene personifiseres og utgjør således en gjeng 

skoleelever. Historien handler om forelskelse og vennskap. Oppsetningen er rettet mot alle 

klassetrinn i barneskolen.  

 
                                                 
59 Skolekonsertkatalogen finnes på nettstedet www.rikskonsertene.no 

http://www.rikskonsertene.no/�
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Lydløypa er ikke en forestilling som presenteres av omreisende musikere. Rikskonsertene har 

allikevel valgt å la produksjonen inngå som del av skolekonserttilbudet. I 

Skolekonsertkatalogen opplyses at Lydløypa er ”et spesialprosjekt der flere lydinstallasjoner 

oppmonteres over flere dager og der grupper av barn går gjennom lydløypa”. Da jeg 

observerte denne produksjonen, var den installert på et museum i Vest-Agder. Elevene 

besøkte fire ulike stasjoner; et lokale i museet, der det var stilt ut ulike spilledåser og 

spillemaskiner, ”Lydrotunden”, som besto av en rekke høytalere og sensorer montert i en 

lavvoliknende bygning, ”Lydalléen”, som omfattet flere høytalere og sensorer plassert i trær i 

museets parkanlegg og ”Tonofonen” som var en installasjon der barnas egne lyder ble tatt opp 

og etterpå avspilt sammen med ulike lydeffekter. Elevene kom i buss til museet og ble guidet 

rundt løypa av personer som Agder fylkeskommunen hadde engasjert. Elevene hadde også 

med seg lærere fra skolen. Oppsetningen er rettet mot alle klassetrinn i barneskolen.  

 

Lyriaka er et prosjekt som har vært ute i skolene i flere år. Det har vært vist over 600 

forestillinger av Lyriaka i norske barneskoler. Det er også gitt ut flere plateinnspillinger med 

Lyriaka-musikk. Om Lyriaka sier Rikskonsertene at denne konserten ”er en fantasifortelling 

inspirert av barnedikt fra hele landet”. Barn skriver tekster som i noen tilfeller blir tonesatt og 

framført som sanger på konsertene. Andre ganger blir tekstene lest opp, da gjerne 

akkompagnert av ”lydstemninger”. Lyriaka har eget nettsted der barn kan sende inn tekster.60

 

 

Lyriaka presenteres av tre utøvere: En saksofonist, som for øvrig også er prosjektets 

komponist, en sanger/skuespiller og en musiker som i hovedsak spiller tangentinstrumenter. 

Noen ganger får skoler besøk av utøverne på forhånd, og har ”workshop” sammen med 

elevene, for så å vende tilbake med forestilling på et seinere tidspunkt. Da blir noe av 

materialet som ble til under forrige besøk, brukt i konserten. Oppsetningen er rettet mot alle 

klassetrinn i barneskolen.  

På hodet og bak fram 
På Skole 1 traff utøverne de første elevene i skolegården.61

                                                 
60 Nettstedet til Lyriaka-prosjektet har adresse 

 På avstand kunne jeg se at flere 

barn oppsøkte utøverne. Utøverne var vennlige og blide mot barna, men innledet ingen 

samtale med noen av barna. De fortsatte med sine forberedelsessysler. Begge skolene hadde 

skaffet bærehjelp til utøverne, elever som bar instrumenter og utstyr til gymsalen. En av 

www.lyriaka.no 
61 Vedlegg 7 gir en skjematisk oversikt over konsertbesøk, dessuten informasjon om de ulike skolene. 

http://www.lyriaka.no/�
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utøverne forklarte elevene hvor alt videre skulle plasseres. Utover dette foregikk det ingen 

samtale mellom utøverne og elevene. Utøverne takket pent for hjelpen. Deres neste møte med 

elevene var da publikum ankom konsertlokalet. Skole 1 hadde rolig ”innmarsj” ved hver 

forestilling. Utøverne var til stede en stund under innmarsjen, og publikummet var åpenbart 

nysgjerrige på gjestene. Heller ikke nå snakket partene sammen, men blikk og annet 

kroppsspråk så ut til å skape en trivelig atmosfære dem i mellom. Utøverne forlot gymsalen 

rett før konsertstart og kom inn igjen samtidig med at en elev spilte på ”sykkelhjulet”, et 

”hjemmesnekra” instrument som utøverne hadde med.  

 

På Skole 2 var ankomsten kaotisk. Utøverne visste ikke på forhånd at konserten skulle 

avholdes i ungdomsskolens gymsal, altså i en bygning som lå ca. 200 meter fra barneskolen. 

De ankom derfor relativt sent og ble ikke møtt av noen som kunne låse dem inn i 

ungdomsskolens lokaler. Elever, både barneskolelever og ungdomsskolelever, flokket seg 

rundt utøverne og fanget opp den ”småampre” stemningen som blant annet kom til uttrykk i 

en telefonsamtale mellom en av utøverne og en ansatt ved barneskolen. Til tross for hektisk 

ankomst var utøverne trivelige mot elevene og ba dem også om hjelp til å fremskaffe nøkler. 

Også på denne skolen kom det elever som skulle hjelpe til med bæring. Skole 2 hadde en 

”uvøren” ankomst til konsertlokalet. Det gjaldt begge forestillingene jeg overvar på denne 

skolen. Elevene lagde mange lyder og var fysisk aktive. De hoppet på stoler og klatret i 

ribbevegger. En del av dem ankom lokalet via en dør som førte inn i gymsalen der musikerne 

hadde rigget seg til. Dette skjedde ved begge forestillingene. Utøverne signaliserte 

umiddelbart til lærere at dette plaget dem, men lot ikke frustrasjonen gå utover elevene som 

ankom. Når jeg sammenliknet utøvernes henvendelse til elevene under innmarsjen på Skole 1 

og Skole 2, kunne det virke som om de ved Skole 2 bestrebet seg enda mer enn på Skole 1 på 

å være imøtekommende og positive i sin atferd mot elevene.  

 

Skolekonserten er, som jeg tidligere har vært inne på, en pedagogisk tekst som brukes i en 

spesifikk læringssituasjon. Denne læringssituasjonen kjenner elever igjen fra tidligere 

tilsvarende situasjoner. Et kjennetegn ved den er at når det er skolekonsert, får skolen 

musiserende gjester. Disse ankommer skolen som regel i en bil, og som regel kjører bilen helt 

fram til bygningen der konserten skal avholdes. I det øyeblikket musikerne går ut av bilen, 

møtes utøverne og noen av elevene ansikt til ansikt for første gang. For første gang 

kommuniserer disse partene direkte med hverandre. De momentene som ble trukket fram i 

sammenheng med læringsteoretikerne Mead og Bakhtin, er like viktige å ha for øyet i denne 
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startfasen som under gjennomføringen av selve konserten. Også dette første møtet er en sosial 

situasjon der utøvere og elever koordinerer sine handlinger. Allerede på dette tidspunktet 

påvirker partene hverandre. En elev som opplever at utøveren er imøtekommende, vil 

modifisere sin atferd på en annen måte enn en elev som tror at utøveren er avvisende. Disse 

betraktningene harmonerer med Meads tanker om hvordan vi ved å ta andres perspektiv får en 

forståelse av andre, og at vi justerer i forhold til denne forståelsen. Som nevnt påpeker 

Bakhtin at enhver dialog påvirkes av før, nå og etterpå. Vi responderer i forhold til tidligere 

opplevelser, i forhold til kommunikasjonen her og nå, men også i forhold til det vi tror skal 

skje. Vi fargelegges av de mange dialogene vi erfarer. Et møte i skolegården kan eksempelvis 

bety mye for møtet som skal skje i gymsalen. Allerede i dette første møtet vil utøvere vise om 

deres bidrag i dialogen med elevene er av en autoritativ karakter, eller om dialogen åpner for 

et samspill med barna. For de fleste elevene skjer det første møtet med utøverne i det elevene 

ankommer konsertlokalet. Den dialogen som da foregår, vil også ha betydning for selve 

konserten. Den kaotiske oppstarten utøverne ved På hodet og bak fram opplevde på Skole 2, 

kunne lett ha satt utøverne i en stemning som kunne virket inn på dialogen mellom dem og 

elevene. Det kunne for meg se ut til at nettopp den dårlige ankomsten førte til at utøverne 

ytterligere bestrebet seg på å få en positiv dialog med elevene forut for konserten. Om det var 

en bevisst handling fra deres side, er vanskelig å bedømme, men uansett ble deres gode dialog 

med elevene et (omsider) positivt anslag til en god konsertopplevelse for barna. 

 

Som tidligere nevnt skal alle DKS-tilbud være forankret i den generelle delen av 

læreplanverket for grunnskolen. Det gis her ingen retningslinjer for hvordan ”en god utøver” 

skal fungere i jobben sin. Derimot inneholder denne delen av læreplanen et eget avsnitt om 

”Lærerens og veilederens rolle” (KUF 1996:30). Når dette avsnittet nå trekkes fram, er det 

fordi på lik linje med læreren, er utøveren en formidler av en pedagogisk tekst, i den samme 

institusjonen som læreren arbeider i. Det er dermed naturlig at disse voksenpersonene 

arbeider etter de samme læringsprinsippene. Noen av retningslinjene som inngår i det nevnte 

avsnittet, kan ha tydelig relevans for utøvere som gjester skolen. Lærerrollen identifiseres i 

den generelle delen av læreplanen med veilederrollen. Veilederrollen trekker veksler på en 

dialogisk formidlingsform. En lærer som jobber i takt med Kunnskapsløftet, tar elevene på 

alvor og tar hele tiden hensyn til barnets evner og behov. Læreren tar barnas perspektiv, og 

går i dialog med eleven. På samme måte plikter utøveren å gjøre det, fordi hun/han er del av 

det samme opplæringsprosjektet som læreren inngår i. I det øyeblikket kassebilen kjører inn 

skoleporten, er faktisk ikke utøverne ”gjester”, de er veiledere i opplæringen. De jobber i 
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skolen. Følgende står i avsnittet ”Lærernes og veilederens rolle”: ”Elevene kommer til skolen 

med lærelyst: med behov for å bli tatt på alvor, for å bli avholdt som den man er, med trang til 

å bli løftet og utfordret, med ønsker om å prøve krefter og bruke muskler. God undervisning 

viser omsorg for disse sidene ved elevene” (KUF 1996:31). Det er derfor det ikke holder når 

utøvere ankommer skolen som om de gikk i kjole og hvitt og vandrer fram til podiet for å 

motta sin applaus fra et publikum som endelig får det første glimt av Kunstneren. 

 

På hodet og bak fram bygges opp rundt en rekke fortellinger. En av lærerne som så 

forestillingen, fortalte at elevene etter konserten hadde formidlet at ”det syns de var all right, 

at han fortalte om kjæresten når han var liten, og den historien der. […] Jeg tror de nevnte 

bestemora også. Det var inni en historie. Historier liker de” (09:3). En av utøverne i 

forestillingen er den personen som i hovedsak formidler de verbale sekvensene, men også de 

andre utøverne snakker tidvis til barna. I forestillingen er det kun ett direkte spørsmål til 

publikum. Elevene blir da spurt om hva en regnskog er. Mange rekker hendene i været, og 

flere får muligheten til å svare. Elevene får også respons, i form av små kommentarer, til det 

de har svart. Når lærere har uttalt seg om utøveres tilpasning av formidlingen, er det å gi tid til 

svarene, noe de blant annet har påpekt som viktig på en skolekonsert.62

                                                 
62 Dette ble omtalt i avsnittet Formidlingsadaptasjon, kap.4. 

På hodet og bak fram 

gjør altså det. Forestillingen har ikke mange sekvenser der elevene trekkes med i direkte 

aktiviteter, men noen forekommer. Konserten innledes ved at en utvalgt elev sveiver på 

”sykkelhjulet” og dermed framkaller en lyd som fanger elevenes oppmerksomhet. ”Det var en 

fin start”, kommenteres av en lærer (09:4). Samtidig kommer musikerne inn og starter uten 

ytterligere introduksjon det første musikalske innslaget. Senere i konserten blir en annen elev 

trukket fram etter at en av utøverne har spurt salen om det finnes noen der som har greie på 

gitarer. På samtlige forestillinger ble det flere elever å velge blant. Den som kom fram, ble så 

vist sykkelhjulet. Den ene utøveren har på dette hjulet montert en rekke ”duppeditter”. Mange 

av disse er deler som vanligvis er å finne på en gitar. Eksempelvis er det på hjulet strenger og 

stemmeskruer. Utøveren snakker med eleven, stiller spørsmål og forklarer. Mye av det som 

sies mellom utøver og elev repeteres til publikum. I løpet av konserten skal elevene 

eksempelvis også lage lyder, ”regnskoglyder”. De skal gnisse håndflatene mot hverandre og 

”klukke” med leppene, og akkompagnerer således en av musikerne mens han spiller på sine 

ulike instrumenter. Avslutningsvis skal elevene delta i samsang. De skal synge Lisa gikk til 

skolen bak-fram, både med ”bakvendte” toner og tekst. Elevene deltar i begge disse 
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sekvensene med stor entusiasme. På hodet og bak fram er en konsert som altså inneholder 

noen direkte elevaktiviteter, men i mange sekvenser sitter barna i ro og er tilsynelatende 

passive.  

 

I henhold til evalueringsrapporten om DKS er altså en dialogisk forestilling kjennetegnet ved 

elevdeltakelse og aktivitet. De sekvensene der elevene deltar i form av konkrete aktiviteter i 

På hodet og bak fram, utgjør samlet en kort tidsbolk av hele konserten. I to av tilfellene er det 

dessuten kun en person som fysisk får utfolde seg. Forestillingen synes dermed å være i 

mindre grad dialogisk, hvis vi velger å forholde oss til evalueringsrapportens definisjon. Jeg 

opplever imidlertid at utøverne er svært dialogiske i sin formidling, også i de sekvensene der 

det ikke er direkte elevaktivitet. Støtte til dette synspunktet finner jeg hos både Bakhtin og 

Mead. Bakhtins oppfatning er, som nevnt, at dialoger framstår ikke bare i verbal 

kommunikasjon. Dialoger forekommer i alle slags relasjoner mellom mennesker. Dialog, 

samspel og læring (2001) presenterer flere artikler der Bakhtin og den dialogiske 

kommunikasjonen, blant annet, får stor oppmerksomhet. Olga Dysthe skiller i artikkelen 

”Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring” (2001) mellom den monologiske og 

den dialogiske kommunikasjonsmodellen og gjør rede for forskjellen på de to. Den 

monologiske kommunikasjonsmodellen er en til-fra modell: ”sendar A uttrykker ein bodskap 

som mottakar B forstår og tar imot” (Dysthe 2001:66). Den dialogiske modellen, derimot, er 

intersubjektiv og vektlegger at kommunikasjonen skjer ”mellom dei involverte” (ibid.). 

Meningen blir til i dialogen mellom de som inngår i kommunikasjonen. Ansvaret for 

budskapet hviler altså ikke bare på avsenderen. Meads tanker om å ta andres perspektiv gjør 

det enklere å forstå denne tankegangen. En skolekonsertutøver formidler til barn i salen. 

Formidleren tar hensyn til elevene, tar elevenes perspektiv, og justerer sin formidling i 

forhold til den andre parten i dialogen. Således påvirkes formidlingen av elevene. Det foregår 

altså ikke en ren overføring av budskapet. Det som formidles, er resultatet av en dialog. 

Elevene inngår i dialogen, selv om de ikke uttrykker seg verbalt eller tramper i takt. Deres 

bidrag i dialogen kan komme til uttrykk på ulikt vis. Ikke minst kan kroppslige uttrykk og 

gester ha betydning for hvordan de ulike partene oppfatter hverandre. De kan være et 

grunnlag til å forstå reaksjonen på hverandres utspill i dialogen. Dette er i tråd med Meads 

tanker om gestenes betydning i kommunikasjonen. En monologisk konsert, slik den defineres 

i evalueringsrapporten om DKS, kan følgelig være dialogisk i sin karakter. Hvis vi går tilbake 

til intervjupersonenes uttalelser om hva som bør kjennetegne god formidling, ble mange ulike 

karakteristika trukket fram. Flere av disse mener jeg å finne igjen hos utøverne i På hodet og 
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bak fram. Blant annet tok de på flere måter hensyn til at publikummet var barn. Verbale 

sekvenser var forståelige for målgruppa. Barna skjønte hva utøverne sa. Ingen spesielt 

vanskelige ord ble brukt. Ingen av utøverne ”trakk seg vekk” fra publikum, og særlig en av 

utøverne var svært ”direkte” i sin formidling ved at han tidvis gikk helt nær elever, så dem 

tydelig inn i øynene og ved noen høve tok på dem. Denne ”direkte nærheten” skjedde også 

når han ikke snakket til barna. Det var også tydelig at barna responderte på nærheten og 

dermed kastet ballen tilbake til utøveren.  

 

En av utøverne i På hodet og bak fram har en mer tilbakeholden rolle enn de to andre. Han 

opptrer sjelden ”frampå” slik de to andre gjør. Slik er det ofte i musikkgrupper. Noen er 

frontfigurer, andre ikke. Jeg har tidligere sammenliknet læreren og utøverens pedagogiske 

virke i skolen, og viste da til avsnittet om læreren i den generelle delen av læreplanen. Her 

står også: ”Lærernes viktigste læremiddel er de selv. Derfor må de tore å vedkjenne seg sin 

personlighet og egenart ” (KUF 1996:32). Nå vet jeg lite om personligheten til ”den 

tilbakeholdne musikeren”, men jeg kunne altså observere at denne utøveren var fysisk og 

verbalt langt mer passiv enn de to andre. Hvis vi ser på han med ”bakhtinske øyne”, betyr 

hans ”passivitet” ikke nødvendigvis at han ikke inngår i dialogen med elevene. Det var ikke 

vanskelig å se at også han var med i samspillet, med mimikk og andre kroppsuttrykk. En av 

intervjupersonene bruker ordet ”ekthet” (01:3) for å karakterisere en egenskap hos en god 

formidler. Dersom musikere på grunn av planlagt regi og manus må tre inn i forestillingen 

med formidlingssekvenser de ikke trives med, kan det muligens komme til å gå på akkord 

med ønsket om ærlig og ekte formidling.63

 

 

På hodet og bak fram er, som alle andre skolekonserter, en pedagogisk tekst. Vi kan velge å 

se hele forestillingen som en pedagogisk tekst i seg selv, eller vi kan se den som bestående av 

mange pedagogiske tekster. Den store teksten, altså hele forestillingen, har mange 

framstillingsformer, men det har også de små tekstene. Denne store pedagogiske teksten 

inneholder verbale sekvenser, instrumentale partier, sanger med toner og ord, bevegelse, 

rekvisitter og kostymer. Hvis vi har for øye Paul Thibaults definisjon av multimodalitet, er det 

naturlig å snakke om ”different classes of phenomena”. Thibaults tanker om multimodalitet 

                                                 
63 Jeg har ved flere skolekonserter sett eksempler på musikere som på grunn av regi og manus har måttet bidra 
med eksempelvis verbale sekvenser som de åpenbart ikke har trivdes med. Eksempelvis kan humoristiske, 
tilsynelatende improviserte utsagn, i stedet bli ”påtatte” og ”plumpe” når vedkommende formidler ikke føler seg 
bekvem i formidlingssituasjonen. 
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består i at når slike ulike elementer opptrer i en helhet så gir de samlet et større bidrag til 

tekstens intensjon enn om de opptrådte hver for seg.  

 

Multimodaliteten er til stede også i de små pedagogiske tekstene. Omfanget av 

multimodaliteten vil noen ganger være mindre. Hvis vi velger å se fortellingen om Bestemor 

Oline som en slik liten pedagogisk tekst, vil vi se at denne også har flere framstillingsformer. 

I løpet av denne teksten forteller en av utøverne historien, en annen kler seg ut som Bestemor, 

danser som Bestemor og spiller som Bestemor. Samlet gir disse ulike framstillingsformene et 

tydeligere bilde av den skrullete bestemora, enn om den ene utøveren bare hadde fortalt om 

henne. Jeg ser ikke bort fra at nettopp multimodaliteten knyttet til Bestemor Oline er 

medvirkende årsak til at elevene etter konserten trakk henne fram i klasserommet. 

Fortellingen om ungdomskjæresten til den ene utøveren er en annen liten pedagogisk tekst. 

Den spiller ikke på fullt så mange strenger, men multimodal er den. Det fortelles, spilles og 

synges. Ikke minst er sangerens kroppsuttrykk og mimikk en framstillingsform i seg selv, som 

åpenbart gir noe til ”helhetsopplevelsen” av fortellingen.  

 

Mangfoldet i forestillingen kan også ses i lys av Howard Gardners teorier om de mange 

intelligenser. Jeg ser hans tanker som et ytterligere forsvar for å framstille et budskap på flere 

måter. På hodet og bak fram er først og fremst en musikalsk forestilling, slik alle 

skolekonserter er. Den er samtidig en forestilling med mange verbaltekstlige sekvenser, der 

eksempelvis fortellinger berettes uten tonefølge. På hodet og bak fram er også en ”kroppslig” 

forestilling. Utøverne beveger seg, og det gjør også elevene ved noen få anledninger. 

Utøverne bruker uventede rekvisitter (kjeler, panner, visper, en hestesko, en eggdeler m.m.). 

Elevene kan se på, høre på og til dels bevege kroppen i løpet av de ca. 40 minuttene konserten 

varer. Hvis vi velger å legge Gardners teori om de forskjellige intelligensformer til grunn, vil 

vi kunne trekke den slutningen at i På hodet og bak fram har et innhold og en formidling som 

vil appellere til forskjellige barn. Gardners tanke er, som nevnt, at alle mennesker besitter 

samtlige av de syv intelligenstypene han nevner, men at det varierer hvilken type de er 

sterkest på. Ved å trekke veksler på deres ”sterke side”, kan også evner knyttet til de andre 

intelligenstypene hentes fram og forsterkes. Sett med musikerens øyne, er hovedhensikten å få 

oppmerksomheten rettet mot musikken. Ett pedagogisk knep for å nå flest mulig elever i så 

måte, kan være å trekke veksler på Gardners teori. Kanskje kan fortellingene, bevegelsene og 

alle de visuelle virkemidlene støtte opp under arbeidet med å presentere også musikkens 

verden for barn. Å fange oppmerksomheten til flest mulig barn er uansett en måte å unngå 
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unødvendige forstyrrelser i salen, og vil således legge til rette for at hver enkelt elev får 

muligheten til en positiv konsertopplevelse. 

 

Tidligere har vært nevnt at pedagogiske tekster ofte har innslag av både fakta og fiksjon. I På 

hodet og bak fram er det sekvenser som er klart fiktive, fortellinger som har ingredienser fra 

en liksom-verden. Fortellingen om Bestemor Oline starter som en helt ordinær fortelling ”fra 

virkeligheten”. Gradvis glir den over i en leiken og fantasifull beretning om den kjøkkenglade 

husmoren som ender opp som trommeslager og får tilbud om å bli med på turné med selveste 

Carlos Santana. Denne glidende overgangen fra en tilsynelatende virkelig verden til en 

usannsynlig bestemor-tilværelse, som blir mer og mer fantastisk, kan være et eksempel på at 

det fiktive også kan være en hjelper til å opprettholde oppmerksomheten i elevflokken. 

 

Lyriaka 
Jeg observerte Lyriaka på to ulike skoler (Skole 3 og 4), og så til sammen tre forestillinger av 

produksjonen. På Skole 3 var utøverne ankommet og var i gang med opprigging av utstyr og 

instrumenter da jeg ankom. Jeg fikk dermed ikke noe inntrykk av ankomsten til skolens 

område. Lyriaka ble vist to ganger på Skole 3. Forestillingen skulle her vært vist tre ganger, 

men på grunn av private hensyn hos en av utøverne ble det gjort endringer. Derfor ble 

elevtallet på forestillingene uvanlig høyt. Mens utøverne rigget seg til, plasserte utvalgte 

elever stoler, og ble instruert av en av utøverne. Utover denne instruksjonen snakket elever og 

utøvere ikke sammen. ”Innmarsjen” til forestillingene var støyende og uryddig. Det samme 

gjaldt ”utmarsjen”. 

 

En pedagogisk tekst realiseres i en bestemt kontekst. De forestillingene jeg observerte av 

Lyriaka, ble alle presentert for elever i en gymsal. Gymsalen og den samlede elevmassen er 

del av den tidligere omtalte situasjonskonteksten til skolekonserten. Rikskonsertene oppgir i 

sitt informasjonsmateriell hvor mange elever som maksimalt er ønsket på de enkelte 

konsertene. I informasjonsmateriellet som følger Lyriaka står: ”Max publikumsantall:150”.64

                                                 
64 Informasjonsmateriellet foreligger på nettstedet 

 

På Skole 3 var det på den første forestillingen samlet 259 elever. På den andre forestillingen 

var det 156 elever. Skolen hadde, ifølge inspektøren, måttet improvisere fordelingen av 

elevene på de to forestillingene. Elevene opplevde derfor en annerledes konsertsituasjon enn 

www.rikskonsertene.no. På skolekonsertsidene finnes her 
”faktaark” om Lyriaka, hvor blant annet ønsket publikumsantall oppgis. 
 

http://www.rikskonsertene.no/�
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de vanligvis var vant med. Mitt hovedinntrykk var at elevenes væremåte ved disse to 

forestillingene ikke var nevneverdig forskjellig. Ingen av forestillingene etterlot et minne om 

at utøverne mislyktes i håndteringen av den store elevgruppa, men jeg registrerte atskillig 

”summing” i elevflokken og tidvis noe manglende konsentrasjon mot scenefeltet. Denne 

skolen har faste rutiner for fordeling av elever og klassetrinn ved alle DKS-arrangementer. 

For elevene er sammensetningen og antallet elever noe de kjenner igjen fra gang til gang. 

Denne gangen ble altså ikke konteksten slik de normalt forventer den skal være ved en 

skolekonsert i deres gymsal. En kan ikke se bort fra at den uventede situasjonskonteksten kan 

ha påvirket elevenes opplevelse av konserten. 

 

Alt tekstmateriale som inngår i Lyriaka-forestillingene er, som nevnt, barnas egne produkter. 

På de tre forestillingene jeg så, ble det framført sanger eller dikt som ble deklamert og 

”fargelagt” med lydeffekter. Ingen av tekstene var laget av elever på skolene jeg besøkte, men 

noe tekstmateriale var laget av elever fra samme kommune. Forut for konsertbesøket får 

skolene normalt tilgang på CD-plate med sanger som det oppfordres til at barna skal lære til 

konserten. Den ene skolen hadde forberedt seg til konsert ved at elevene hadde lært sangene. 

Elevene hadde lyttet til og sunget etter CD-plata. I tillegg hadde skolen også noter og tekster 

de kunne bruke. Den andre skolen hadde ikke skaffet til veie noe av dette pedagogiske 

materiellet. Skolen kunne ha lastet ned innspillingen fra nettet, men hadde ikke fått dette til. 

De Lyriaka-forestillingene jeg observerte, ble vist på skoler i Vestfold. Vestfold 

fylkeskommune informerer utelukkende om skolekonsertene på internett. Alt lydfestet 

materiale blir også kun lagt ut på internett, slik at skolene selv må laste dette ned for å kunne 

bruke det. Hver skole blir også informert om at de eventuelt kan få en kopi av eksempelvis 

CD-plater ved å henvende seg til kulturkontakten i kommunen. Denne oppgaven har ikke til 

hensikt å evaluere hvor vidt en slik ordning fungerer godt eller ikke men, som nevnt, hadde 

altså Skole 3 ikke skaffet til veie det lydfestede materiellet som skulle brukes for å lære elever 

sangene til Lyriaka-forestillingen. Jeg opplevde at graden av medvirkning og aktivitet hos 

elevene på de to forskjellige skolene var svært forskjellig. Det var tydelig både engasjement, 

elevdeltakelse og aktivitet på Skole 3, men på Skole 4 ”tok det helt av”. Jeg har sjelden erfart 

så stor grad av iver i et barnepublikum som på Skole 4. Elevene satt som på fjærer og 

etterlyste underveis noen av sangene de hadde lært. ”Du må spille Taco!” Elevene på denne 

skolen hadde sunget disse sangene i lang tid og hadde tydelig et godt forhold til dette 

musikkstoffet. Det kan være verdt å minne om at noen lærere snakker om hvor viktig det er 

for elevene å kjenne tilhørighet til innholdet i forestillingen: ”Ikke bare sitte alltid å høre på, 
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men også være litt delaktig… som gir de nesten, ja, en slags eierfølelse av hele opplegget” 

(10:3). Et utsagn som også kan være betegnende for de delaktige elevene på Skole 4, er: 

”[U]ngene føler seg da viktige, også som kulturformidlere i retur” (11:5). Når de kjente 

sangene dukket opp, var villigheten til å synge stor, ikke bare hos elevene, men også hos 

lærerne. Lærerne viste stor entusiasme under hele konsertbesøket.  

 

Tre forestillinger er ikke et grunnlag for å vurdere om bruk av pedagogisk materiell i forkant 

av en konsert gir en mer ”vellykket” konsert. Det er også grunn til å minne om at mangel på 

direkte medvirkning og aktivitet, ifølge teorier tidligere presentert i oppgaven, ikke 

nødvendigvis er et uttrykk for passivitet i elevmassen. Imidlertid ble mine erfaringer fra disse 

to vidt forskjellige konsertopplevelsene kilde til at jeg ønsket mer kunnskap om det 

informasjonsmateriellet og det pedagogiske materiellet som Rikskonsertene har innlemmet i 

skolekonsertordningen i alle de 40 årene skolekonsertene har eksistert. 

 

Rikskonsertene sender i dag ut konsertinformasjon i forbindelse med samtlige produksjoner 

som gjester skolene. Tidvis sendes sammen med denne informasjonen et konkret materiell 

som eksempelvis kan omfatte noter, tekster eller CD-plater. Konsertinformasjonen sendes ut, 

ifølge Jeanette Handberg, ca. fire uker i forkant av konsertavviklingen. Hver skole mottar fem 

eksemplarer av materiellet. Imidlertid er denne ordningen under endring. Sju fylker har nå 

gått over til å legge ut materiell kun på internett, via informasjonssystemet ksys som også 

finnes innunder de enkelte fylkeskommunenes hjemmesider. 

 

Noen fylker har også gått over til 

å gi skolen tilgang på det konkrete materiellet via internett. Papirutgaven av 

konsertinformasjonen består i de fleste tilfeller av et brettet A3 ark, som da utgjør fire sider. 

På forsiden er det i de fleste tilfellene et bilde av utøverne, eller et bilde som viser til et 

sentralt aspekt i forestillingen. Eksempelvis kan bildet være av et instrument som er 

framtredende under konserten. Folderen opplyser om praktisk tilrettelegging skolen må 

iverksette forut for konserten, og gir også informasjon om Rikskonsertenes 

skolekonsertordning generelt. Videre inneholder folderen en kortfattet presentasjon av 

innholdet, samt opplysninger om utøverne. Dersom informasjonsmateriellet også omfatter et 

konkret pedagogisk materiell, opplyses det om det. Ved noen høve gis forslag til for- og/eller 

etterarbeid. Noen ganger er disse forslagene knyttet til et konkret pedagogisk materiell, andre 

ganger er de uavhengig av et slikt hjelpemiddel. 
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I arbeidet med denne oppgaven har jeg registrert at begrepene ”informasjonsmateriell” og 

”pedagogisk materiell” noen ganger brukes om hverandre. Ved blant annet å se på uttalelser 

fra oppstartfasen av skolekonsertordningen, tyder mye på at ”pedagogisk materiell” er en 

betegnelse som bør gjelde det konkrete materiellet som er tenkt at skolen kan bruke i 

opplæringen forut for og/eller etter konsertbesøket. Blant produksjonene jeg har observert i 

forbindelse med denne oppgaven, er det to produksjoner som har slikt pedagogisk materiell 

knyttet til seg. Lyriaka tilbyr noter, tekster og CD-plate, og i tilknytning til Lydløypa 

foreligger et tolv siders idehefte, som inneholder forslag til aktiviteter. 

 

Når Tony Valberg skriver om Rikskonsertenes skolekonserter i Vidunderlige, deilige, 

grensesprengende opplevelser til gode (2002), nevner han ”materialet” som sendes skolen i 

forkant av konsertbesøket: ”[D]ette materialet er ment å skape forventninger og 

lytteberedskap til konserten, i tillegg til de ringvirkningene som før- og etterarbeid får utover 

selve konserten” (Valberg 2002:107). Valberg presiserer ikke hva ”materialet” omfatter. 

Uansett vil det være naturlig å tenke at informasjonsmateriellet, med eller uten pedagogisk 

materiell vil kunne utgjøre en motivasjonsfaktor i forbindelse med konsertopplevelsen. 

 

Konsertinformasjon og pedagogisk materiell har vært en sentral del av skolekonsertordningen 

i alle årene skolekonsertene har eksistert. Begrepet ”pedagogisk materiell” er til stede i mange 

dokumenter fra oppstartfasen av ordningen: ”Pedagogisk materiell må utarbeides etter 

konsertens art”, står det i et referat fra et møte i Pedagogisk råd i 1970. Videre blir det her 

pekt på at dette materiellet skulle gi impulser for elevene og lærerne. I referatpapirer fra et 

møte for regiongruppeledere, Skolekonsertutvalget og fylkeskonsulentene i 1977, refereres til 

Rikskonsertenes orientering om det pedagogiske materiellet: ”Pedagogisk materiell lages for å 

hjelpe lærere til å motivere elevene til skolekonsert. Det skal virke inspirerende på 

musikkundervisningen, gi forhåndsopplysninger og ideer til etterarbeid. Alt materiell som 

sendes ut, er med å vise Rikskonsertenes ansikt utad”. Det er interessant å registrere at når 

Leif Braseth avslutningsvis i intervjuet blir spurt om hva han ser som positive eller negative 

endringer i skolekonsertordningen fra førti år siden og fram til i dag, svarer han:  

 

Når det gjelder negativt… at pedagogisk materiell ble borte. Det tror jeg var en 
motivasjonsfaktor som var veldig vesentlig, både for lærere og miljøet på skolen og 
elevene. […] Det sa jo utøverne på den tid, de som hadde brukt det pedagogiske 
materialet og forberedt elevene, så var jo situasjonen, konsertsituasjonen helt 
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annerledes. Helt i fra første stund. Fordi at oppmerksomheten var allerede etablert, 
den, før at utøverne kom” (Braseth 02, 2007:13).  

 
Denne oppgaven har ikke hatt til hensikt primært å analysere informasjonsmateriell, men for å 

få et inntrykk av det generelle innholdet i den konsertinformasjonen som har nylig har vært 

sendt ut, gjennomgikk jeg tolv tilfeldig valgte informasjonsfoldere. Disse er knyttet til 

produksjoner som har vært presentert i barneskoler de siste fire-fem årene. Blant de tolv 

folderne jeg gjennomgikk, opplyste halvparten at CD-plate var vedlagt. Det varierte hvordan 

Rikskonsertene oppfordret til bruk av disse CD-platene. I noen tilfeller ble det foreslått at 

barna simpelthen skulle lytte til musikken på plata, mens ved andre høve ble det oppfordret til 

at CD-plata skulle være grunnlag for å diskutere tekst og musikk. Noen ganger inneholdt CD-

plata sanger som elevene ble oppfordret til å lære.  

 

Konsertinformasjonen inneholder, som nevnt, forslag som ikke er avhengig av et utsendt 

pedagogisk materiell. I folderne var det flere eksempler på det. Tidvis innbød disse forslagene 

til omfattende forarbeid. Det ble foreslått flere aktiviteter elevene kunne samles om, 

eksempelvis dramatisering, dans, tegning, arbeid med tekstskaping og liknende. Noe 

informasjonsmateriell fordret større grad av tiltak fra skolens side, som at skolen selv måtte 

lete fram aktuell kunnskap om visse emner ved for eksempel å søke disse opp på internett. I 

noen tilfeller ble det foreslått konkrete nettsteder som kunne være nyttige å besøke. 

Rikskonsertene har for øvrig sin egen nettside ”Musikklabben” som det også oppfordres til å 

utforske i forbindelse med en av produksjonene.65

 

 Denne siden inneholder 

undervisningsopplegg, elevoppgaver og lytteeksempler. Det var også i folderne eksempler på 

at skolen ble oppfordret til selv å finne plateinnspillinger som hadde sammenheng med 

musikk og instrumenter i forestillingen. Ved ett høve ble det vedlagt en liste over aktuelle 

innspillinger. 

Gjennomgangen av de tolv folderne gir kun et begrenset innsyn i det informasjonsmateriellet 

Rikskonsertene produserer i forbindelse med skolekonsertordningen. Det er allikevel et 

grunnlag for å kunne konstatere at pedagogisk materiell og forslag til forarbeid og etterarbeid, 

stadig inngår i arbeidet med skolekonsertvirksomheten. En gjennomgang av 

informasjonsmateriellet helt tilbake fra det første tiåret av Rikskonsertenes historie viser at det 

pedagogiske materiellet har endret seg over tid. Braseth viser i intervjuet til eksempelvis 

                                                 
65 Musikklabben har egen nettside på Rikskonsertenes nettsted www.rikskonsertene.no 

http://www.rikskonsertene.no/�
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produksjonen ”Mozart som barn”. I produksjonsmappa for denne konserten finnes en 

lærerorientering (datert 19.09.1980), som til dels innholder mye av den samme informasjonen 

som informasjonsfolderne i dag, men i tillegg finnes i mappa et hefte, nærmest en liten bok, 

på 15 sider som inneholder fortellingen om ”Lille Mozart, eller lille Wolfi som også noen 

kalte han”. Det finnes uttallige eksempler på slike ”elevhefter”, med både tekst og 

illustrasjoner, som altså fulgte informasjonsmateriellet i tidligere perioder. Eksemplene finnes 

på hele 1970- og 1980-tallet.66

 

 Ikke alle hadde såpass omfattende hefter som Mozart-

produksjonen, men til mange konserter hørte hefter med informasjon om eksempelvis 

instrumenter, bestemte musikkgenre eller komponister. Disse ble sendt ut på forhånd og ment 

som ”beredskap” fram mot konserten.  

Lyriaka er et eksempel på at bruk av et pedagogisk materiell også i dag kan skape delaktighet 

og aktivitet, både i elevflokken og i lærerstaben under konsertavviklingen. Lærerne viste, som 

nevnt, også stor entusiasme og delaktighet under konsertbesøket, og læreres atferd under 

konserten har også vært et tema for undersøkelsen. Da intervjuene pågikk, fant jeg nye 

spørsmål jeg mente kunne være relevante å stille. Blant annet ønsket jeg å vite noe om hva 

lærere selv mener deres oppgave i forbindelse med skolekonsertbesøk er, både før, under og 

etter konserten. I og med dette spørsmålet dukket opp underveis, er det kun ti av 

intervjupersonene som fikk anledning til å besvare dette. 

 

Samtlige lærere som uttalte seg, var opptatt av at konsertene skulle forberedes i 

klasserommet. Flere av lærerne uttrykker holdninger som er helt i overensstemmelse med 

Rikskonsertenes eget ståsted om at elever skal motiveres, inspireres og få forventninger fram 

mot konsertbesøket. De sier samtidig at det er lærernes oppgave å få til en slik forberedelse. 

En intervjuperson svarer på spørsmålet om hva som er lærerens oppgave forut for 

konsertbesøket, at ”Det er på en måte å presentere, å skape nysgjerrighet og forventning før 

konserten” (09:6). Gjentatte ganger sies omtrent det samme, om enn med andre ord: 

”[F]orberede dem på hva som skjer” (03:5), ”skape forventninger” (08:5), ”forberedes på noe 

av det de vil oppleve” (15b:7), og ”få forforståelse” er ord som inngår i noen av utsagnene. En 

lærer poengterer at ”hvis det er noen spesielle ting man skal forberede, så må man jo gjøre 

det, da” (04:5). Vedkommende får støtte for sitt syn hos andre lærere, men det er åpenbart at 

                                                 
66 Dette er titlene på noen av produksjonene fra 1970- og 80-tallet som hadde ”elevhefter” knyttet til seg: Svensk 
folkemusikk, Møt komponisten, Mozart som barn, Med song og stev, Familien Blokk og Song og leik og 
slåttespel. 
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flere ser at ikke alle forslag til forarbeid realiseres, men at elevene”uansett” må være 

”forberedt på hva de skal se og høre” (10:4). De lærerne som ble intervjuet hadde også 

samsvarende holdninger om lærerens oppgave under konserten. Flere uttrykte tydelig at 

læreren også skal være delaktig og ”ikke bare sitte der å hysje på elevene, men også være del 

av det vi har øvd på, da” (04:5), eller som en annen uttrykker seg: ”Læreren er med. Sitter 

ikke som en saltstøtte og tilskuer, nei…” (09:6). Likeledes er det tydelig at lærere også mener 

at en av lærerens oppgave er å etterse at elever ved sin oppførsel ikke forstyrrer andre 

publikummere. Atferd under konsert er for øvrig et moment flere lærere ser som en del av det 

forberedende arbeidet til konserter. ”Å forberede ungene på å være publikum er, syns jeg er 

[…] en rolle, det også. Noen ganger får publikum delta, noen ganger må publikum lytte. Noen 

ganger er det passende med tilrop, og andre ganger der det ikke det. […] Dette må ungene 

forberedes på” (15b:7).  

 

Også etterarbeid vektlegger lærere. Mange av dem ser det som naturlig å ”snakke med 

elevene om hva vi har gjort, […] ha den CD-en som vi kan sette på og synge de sangene og 

snakke, […] husker du at han gjorde sånn, og husker du den bananen og… altså sånne ting 

som gjør at vi kan huske på det” (04:5). Lærerne ser åpenbart mange måter å trekke inn 

konserten i klasserommet etterpå. De snakker om å bearbeide innhold, ta opp igjen temaer, 

reflektere rundt opplevelsen de har vært sammen om, og trekke ut sekvenser for å anvende 

dem sammen med faglig stoff, og således hente inspirasjon til egen undervisning.  

 

Fra Rikskonsertenes side er det åpenbart et ønske at lærere skal sitte sammen med elevene 

under konserten. Rikskonsertene uttrykker tydelig at ”[f]ormidlingssituasjonen blir styrket av 

at lærerne setter seg sammen med elevene”.67 Observasjonene av forestillingene viser at 

skolene har ulik praksis på dette området. På samtlige skoler satt det alltid lærere sammen 

med elevene, men samtidig hadde samtlige skoler også lærere som ”flokket seg”, enten 

bakerst i salen eller ytterst på en av sidene av elevflokken. Disse ”flokkene” varierte fra tre til 

seks personer.68

                                                 
67 Denne formuleringen finnes blant annet i konsertinformasjonen som hører til Luft og kjærlighet. 

 Noen av intervjupersonene har meninger om hvor lærere bør være under 

konserten. En intervjuperson sier at ”vi har tatt det opp i plenum, at vi sitter sammen med 

elevene” (14:6), mens en annen hevder at ”[n]år det gjelder de minste, så er det… læreren 

sitter sammen med dem, og så er det de mer større klassene, læreren står mer bak. Sånn er det 

68 Ved ett høve sto fem lærere oppstilt på bakveggen under hele forestillingen. På en skole samlet fem lærere seg 
i utstyrsrommet bakerst i salen, der diverse gymsalrekvisitter var oppstilt.  
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vel litt jevnt over” (09:6). På en av skolene uttrykker rektoren at ”[p]å ungdomsskolen, så 

hendte det at vi hadde lærere som måtte fordele seg litt rundt for å holde litt ro […] men her er 

det sjelden det er behov for det” (07:1). Skoler har altså ulik praksis. Det bør tilføyes at 

observasjonene ga meg det inntrykket at lærere også oppfører seg svært forskjellig på konsert. 

Noen er tydelig svært delaktige og aktive sammen med elevene, andre forholder seg passive. 

Det kan tidvis se ut som om noen ikke gjør akkurat det en av lærerne uttrykker som det 

viktigste, nemlig at ”læreren har en positiv holdning til det de skal se på, uansett hva det er, 

[…] at vi i hvert fall er åpne og prøver å formidle en positiv holdning til konsertene” (03:5). 

Når lærere leser avisen på bukken i utstyrsrommet, kan det neppe formidle en positiv 

holdning til en konsert, men slik jeg opplevde det, så gjorde en vandrende lærer, derimot, 

nettopp det. Han klappet, dinglet med nøkkelknippet, tok noen dansesteg og så ut til å 

storkose seg. Muligens stjal han tidvis oppmerksomheten fra utøverne… Det gjaldt for øvrig 

også en lærer på andre rekke, som så ut som om hun gjenopplevde sin ungdoms heftigste 

rockekonsert, der hun gynget og svingte armene fram og tilbake over hodet, samtidig som hun 

fikk elevene på første trinn til å gjøre det samme. 

 

I innledningen til avsnittet om det monologiske- og dialogiske formidlingsaspektet hevdet jeg 

at: ”En monologisk konsert kan være dialogisk. En dialogisk konsert kan være monologisk”. 

Med støtte i Bakhtins dialogismetenkning var intensjonen å vise at også under monologiske 

konserter er dialogen mellom partene i gymsalen til stede.69

                                                 
69 Her siktes altså til den nevnte evalueringsrapportens definisjon av monologisk konsert. 

 Samtidig som Bakhtin hevder at 

all kommunikasjon er dialogisk, påpeker han altså at ytringer kan få monologiske 

karaktertrekk. Med det mener han at i en dialog kan en av partene te seg på en måte som er 

autoritativ, og som ikke i særlig grad tar hensyn til den andre parten. Altså, en dialogisk 

konsert kan være monologisk. Lyriaka utøverne er svært profesjonelle. Produksjonen har vært 

presentert flere hundre ganger i skoler, og den har også vært satt opp i en rekke 

sammenhenger utenfor skolen. Utøverne er ”drevne”. Det merkes i det øyeblikket de 

ankommer gymsalen. Det kan være grunn til å minne om at når utøvere kan sitt stoff til punkt 

og prikke, og formidlingen går på skinner, er det viktig at de ikke slipper taket på holdninger 

om at på enhver forestilling er nye publikummere, nye personligheter å ta hensyn til. Utøvere 

som kan sine replikker på rams, og som har opplevd utallige møter med elever, kan enkelt 

”flyte på” det de har sagt og gjort før, og kanskje oppdager de ikke at ytringene og 

handlingene slett ikke egner seg i den aktuelle situasjonen. Lang erfaring kan, med andre ord, 
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være kilde til stor og god profesjonalitet, men den kan samtidig føre med seg en form for ”på-

skinner” formidling som kan få visse monologiske karaktertrekk. 

 

Lydløypa  
Lydløypa inngår i skolekonsertordningen, men denne produksjonen skiller seg altså sterkt fra 

andre skolekonserter på flere måter. Lydløypa settes ikke opp på skolens område. Den 

presenteres ikke av omreisende kunstnere. Lydløypa er en lydinstallasjon som har vært satt 

opp en rekke plasser. Jeg deltok på tre runder av Lydløypa i lag med elever fra til sammen to 

ulike skoler (Skole 5 og Skole 6.). Da jeg opplevde Lydløypa, var den installert på et 

museumsområde. Elevene ankom museet med buss, sammen med lærere og assistenter fra 

skolen. Elevene møtte utenfor museets inngangsdør voksenpersoner som skulle være 

veivisere langs løypa. Elevene ble delt inn i grupper og fordelt på de ulike guidene. De to 

første rundene jeg deltok på (sammen med Skole 5), ble gjennomført under åpningsdagen for 

Lydløypa på dette museet. Denne dagen stilte museet, på grunn av sykdom, med en guide 

mindre enn planlagt. Elevgruppa måtte således fordeles på færre guider. Mangelen på guider 

influerte på gjennomgangen av Lydløypa, blant annet ved at visse stasjoner overhodet ikke ble 

presentert av en veiviser. Lydløypa inneholdt på dette museet fire ulike ”stasjoner”. Elevene 

ble først tatt med til et lokale innendørs i selve museet. Den stasjonen elevene her stanset ved, 

var spesielt innlagt ved dette museet, og hadde tidligere ikke vært presentert i Lydløypa. På 

denne stasjonen var det utstilt en rekke musikkspillemaskiner (eksempelvis en lirekasse), som 

barna fikk vite noe om. Maskinene var tildekket av tekstiler. De ble i tur og orden avdekket. 

Guiden fortalte om maskinene, og elevene fikk muligheten til selv å prøve spillemaskinene. 

Andre stasjon var ”Lydrotunden”. I en lavvoliknende bygning på museets område var en 

rekke høytalere og sensorer montert oppunder taket. Disse framkalte lyder dersom mennesker 

beveget seg innen en viss avstand til dem. Elevene kunne selv, ved å bevege seg mot 

sensorene, skape lyder. Tredje stasjonen var ”Lydalléen”, som var en allé mellom høye trær i 

parken ved museet. I trærne var montert høytalere og sensorer som også framkalte lyder når 

elevene beveget seg nær dem. Den siste og fjerde stasjonen var ”Tonofonen”, en mikrofon 

som var montert i et tre i parken. Når barna snakket i mikrofonen, ble det gjort lydopptak, 

som så ble avspilt sammen med ”rare” lydeffekter.  

 

Lydløypa settes altså ikke opp på skolens område. Avsendersiden i skolekonsertordningen har 

dermed foretatt et nytt og annerledes valg av arena for oppsetningen. I adaptasjonsavsnittet 
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ble arena-adaptasjon nevnt som en mulig form for tilpasning til målgruppa. Arenavalget for 

de ulike stasjonene i Lydløypa, er trolig gjort i den hensikt at hver enkelt plass skal kunne 

egne seg til de ulike lydinstallasjonene. Mitt hovedinntrykk var at de enkelte arenaene innbød 

til stor aktivitet i elevflokken. Omgivelsene åpnet for stor fysisk bevegelighet blant barna. 

 

De to første rundene jeg deltok på var altså på åpningsdagen. Den tredje runden (med elever 

fra Skole 6) foregikk noen uker etter. Inntrykket fra de to dagene ble svært forskjellig. Når det 

ble det, skyldes det først og fremst den oppfatningen jeg fikk av formidlingen hos de ulike 

guidene som ledet an i Lydløypa. Skole 5 skulle, som nevnt, gå Lydløypa den samme dagen 

som produksjonen var underbemannet med guider. Elevene møtte guidene utenfor museets 

inngangsdør, og ble der fordelt på de gruppene de skulle gå sammen med. Det var tydelig at 

selve fordelingen av elever, og hvordan den ble gjennomført, ikke var planlagt på forhånd. 

Startfasen av Lydløypa ble tydelig påvirket av dette. Elevene virret rundt, mens guider og 

lærere snakket seg imellom, før elevene omsider fikk beskjed om hvem de skulle gå sammen 

med. Det var ingen voksenperson som formidlet til elevene hva som skulle skje før runden tok 

fatt. Jeg valgte å følge en gruppe som besto av elever fra første og femte klassetrinn.  

 

Den første stasjonen var en utstilling av blant annet en platemusikkmaskin, en lirekasse og en 

spilledåse. Samtlige av maskinene var dekket av tekstiler da elevene ankom rommet. 

Veiviseren avdekket en etter en. Guiden var blid og vennlig mot barna. Det var allikevel 

tydelig å se at vedkommende visste lite om de konkrete maskinene, og altså var faglig 

ukyndig. Svært lite ble formidlet om hvem som hadde brukt disse maskinene, heller ikke noe 

om tida de ble brukt. Guiden forsøkte å svare på noen spørsmål om hvordan de ulike 

maskinene virket, men svarene utgjorde oftest ikke mer enn vage antagelser. Guiden fulgte 

altså opp spørsmål og forsøkte å gi svar. Det jeg imidlertid observerte, var at de som fikk svar, 

var elever som ropte høyest. Mange av elevene hadde hender i været, men ble ikke lagt merke 

til. En elev hadde hånden i været i flere minutter, og valgte til slutt å stille spørsmålet uten å 

”få klarsignal”. Eleven stilte så det samme spørsmålet tre ganger, høyere og høyere, uten å få 

oppmerksomhet fra verken guide eller lærer, og ga til slutt opp. Når guiden snakket til barna, 

var det som nevnt i en vennlig tone, men i flere tilfeller var ordbruken vanskelig. Jeg fanget 

opp noen vanskelige ord som ”funksjonell”, ”patent”, ”highclass”, og ”sosietetsfamilie”. Når 

vanskelige ord ble brukt, ble de ikke fulgt opp med forklaringer. Det bør nevnes at elevene 

fikk høve til å både ta på og prøve de forskjellige maskinene, men også i disse tilfellene var 
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det først og fremst elever ”med spisse albuer” som lyktes i å delta.70

 

 Til tross for at det altså 

til en viss grad ble gitt rom for medaktivitet fra elevene, virket det som om formidlingen ved 

den første stasjonen led under hastverk i løypa. Hovedinntrykket av observasjonen ved denne 

første stasjonen er at formidlingen her manglet mange av de karakteristika som lærere har 

pekt på som nødvendig for god formidling og tilpasning til barn. Allikevel var stemningen i 

elevflokken entusiastisk. At de forskjellige maskinene var tildekket, og en etter en ble 

avdekket, var åpenbart medvirkende til å opprettholde nysgjerrigheten underveis. De enkelte 

maskinene ble også tildekket før flokken gikk videre til neste. Således ble fokuset rettet mot 

kun en maskin om gangen. Spontane utsagn og ivrige ansiktsuttrykk når nye gjenstander kom 

til syne, avspeilet både engasjement og nysgjerrighet: ”Så kul!”, ” Virker den?”, ”Kan jeg 

prøve den?”, ”Den likner på spilledåsen min, sånn med prinsesse som snurrer rundt!” 

Flere ganger har det i denne oppgaven vært nevnt at formidlingen skal nå flest mulig elever. 

Tanken om at læringen i skolen skal tilrettelegges for alle elever, er i tråd med læreplanens 

intensjoner. Den generelle delen av læreplanen, som altså alle DKS-tilbud skal være forankret 

i, sier blant annet: ”Lik rett til utdanning innebærer ikke bare at alle får likeverdig utdanning 

uavhengig av kjønn, funksjonsevne, geografisk tilknytning, religiøs tilhørighet, sosial klasse 

eller etnisk bakgrunn – retten må også være uavhengig av den skoleklasse den enkelte elev 

havner i.” Det står videre at det er læreren som er lederen av elevenes arbeidsfellesskap. En 

lærer er ”igangsetter, rettleder, samtalepartner og regissør” (KUF 1996:32). Læreren skal 

legge opp en undervisning som innlemmer alle elevene. Når jeg nok en gang trekker fram 

lærerrollen, er det for enda en gang å påpeke at utøvere engasjert til skolekonserter også bør ta 

inn over seg læreplanens intensjoner om hva formidlere av pedagogiske tekster i skolen bør 

vektlegge. Veiviseren i ”spillemaskinrommet” på den første Lydløypa jeg observerte, kunne 

ikke sies å lykkes i rollen som verken igangsetter, rettleder, samtalepartner eller regissør. 

Evnen til å snakke slik at barna forsto syntes mangelfull. Platemusikkmaskinene ble vist fram, 

barn fikk også både ta på og prøve maskinene, men det som ble formidlet om maskinene, ble 

aldri satt inn en ramme som gjorde at barna fattet interesse for temaet. Det ble ikke trukket 

tråder til en kjent virkelighet, heller ikke ble gjenstandene knyttet til fortellinger av noe slag. 

                                                 
70 På mange skolekonserter ”velger” utøvere bestemte elever som skal fram og eventuelt delta i en eller annen 
form for aktivitet. Jeg har erfart at mange velger å trekke fram nettopp de som roper høyest. Lærererfaringen har 
imidlertid gjort meg oppmerksom på at ikke alltid blir valget vellykket. Noen elever får alltid fokus på konsert, 
mens andre sjelden eller aldri får det. En samtale mellom lærere og utøvere i forkant vil være en mulig måte å 
legge til rette for mer varierte valg. 
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Jeg fulgte også Lydløypa noen uker etter denne åpningsdagen og fikk derfor muligheten til å 

se oppstartsfasen og elevenes møte med ”musikkmaskinene” også da. Det ble interessant å se 

denne delen av Lydløypa en gang til, og da med en annen guide. Denne guiden møtte også 

elevflokken utenfor inngangsdøren. Vedkommende ønsket deltakerne velkommen til museet 

og stilte deretter spørsmål om noen av elevene tidligere hadde besøkt museet. Det ble gitt rom 

for svar, og flere fikk komme til orde. Deretter ble elevene forklart hva de hadde i vente; en 

omvandring med innlagte stopp på forskjellige stasjoner. Elevene ble på tydelig vis fordelt inn 

i grupper før omvandringen startet. I ”musikkspillemaskinrommet” formidlet guiden hvor 

elevene skulle stå. De ble stående slik at alle kunne se gjenstandene. Allerede dette grepet ga 

en pekepinn om hensynet til de enkelte elevene, og minnet meg om at ved forrige høve hadde 

elevene stått ”hulter til bulter”, og at lærerne var de som den gangen ga mange av elevene 

muligheten til se bedre, ved at de løftet dem opp. Noen nevneverdig fagkunnskap kunne heller 

ikke denne guiden sies å ha, men mye kunne vitne om at denne personen atskillig flere ganger 

hadde stått foran barn i en formidlingssituasjon. Vedkommende trakk eksempelvis veksler på 

kunnskap som elevene hadde fra før av, og sammenliknet for eksempel musikkmaskinene 

med avspillingsutstyr barna kjente til (CD-plater, kassetter, MP3-spillere). Barna fikk god tid 

og mange muligheter til selv å formidle sine inntrykk fra det de så. Noen av musikkmaskinene 

avspilte melodier som barna kjente. Guiden nynnet med på ”Pål sine høner” og ”Ja vi elsker”, 

og forklarte eleven som så gjerne ville høre ”Start-sangen” at den nok ikke var laget den 

gangen disse maskinene var i bruk.71

 

 Ved begge disse observasjonene kunne jeg se fornøyde 

og ivrige barn, men mye kunne tyde på at ved denne siste formidlingsstunden var 

engasjementet fra barna i større grad rettet mot musikkspillemaskinene og det som dreide seg 

om dem, enn mot alt annet som foregikk i rommet. 

Lydløypa, liksom de andre skolekonsertene, er også en pedagogisk tekst, bestående av mange 

pedagogiske tekster. Den skal også formidle et visst stoff fra noen som kjenner dette stoffet, 

til noen som ikke kjenner det” (Selander og Skjelbred 2004:36). I og med at 

”musikkspillemaskinene” tidligere ikke har inngått i Lydløypa, kan vi ikke lese i 

informasjonsmateriellet hvilken intensjon Rikskonsertene har ved å presentere disse ulike 

musikkmaskinene. I ideheftet som følger Lydløypa, er det først og fremst ”lek og 

eksperimentering med lyd” og at ”homo ludens – lekende mennesker” skal få opplevelser, 

                                                 
71 Opp gjennom årene har jeg sett eksempler på at voksne seg i mellom ler og utveksler tydelige blikk når de 
syns elever sier ”rare ting”, samtidig som eleven selv opplever sitt utsagn som høyst relevant og seriøst. Noen 
ganger har jeg fått en forståelse av at eleven da føler seg latterliggjort framfor resten av publikum.  
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som trekkes fram. Hvis dette momentet også skal gjelde møtet med musikkspillemaskinene, 

vil faglig kunnskap om musikkmaskinenes historie, sosial forankring og tekniske funksjoner 

være av liten interesse. Derimot vil det være barnas spontane mulighet til å motta inntrykk 

med et åpent sinn, å lytte og å skape egne uttrykk som dette møtet med maskinene primært 

skal inspirere til. I denne sammenhengen er det relevant å peke på tidligere nevnte utsagn fra 

intervjupersoner, som vektlegger at det også må legges til rette for gode opplevelser. Blant 

annet ble altså hevdet at en av lærerens oppgave er ”å ivareta ungene der de sitter, sånn at de 

på en måte får en maksimal utnytting eller opplevelse” (05:2). Samtidig ble det altså påpekt at 

lærere bør etterse at elever tar hensyn til andre elever.  

 

Elevene stanset ved flere stasjoner i løpet av Lydløypa. Det bør nevnes at på grunn av 

bemanningssituasjonen, stanset guidingen (av Skole 5) den første dagen allerede etter den 

andre stasjonen. ”Lydalléen” måtte elever og lærere lete seg fram til selv, og oppleve på egen 

hånd. Det betydde ikke at elevene ble uvirksomme. ”Lydalléen” skapte stor aktivitet i 

elevflokken. Noen ”danset ballett”, noen gikk ”lang-lang-rekke”, noen kastet kongler og noen 

lekte gjemsel mellom trærne. Tilsvarende aktiviteter utspant seg også i Lydalléen på runden 

med Skole 6. Denne skolen fikk imidlertid et tillegg som den første gruppa ikke fikk, fordi 

elevene denne gangen hadde følge av en guide. Guiden ga tid til masse ustyrt egenaktivitet 

hos barna, men da det ble tid til å bryte opp, ble elevene samlet til en oppsummerende 

sekvens, der de som ville, kunne formidle noen av sine inntrykk. Når barna tidde, ble de på ny 

ført videre ved at guiden ledet samtalen inn på nye spor. Eksempelvis kom spørsmålet: ”Hva 

har dere hørt egentlig?” Elevene hadde åpenbart hørt mye forskjellig: løver, tigere, ørner, 

slanger, vampyrer, flaggermus, fly, sabeltiger m.m. Da veiviseren avslutningsvis spurte om 

noen hadde hørt en tåkelur, så hadde noen det, men mange visste ikke hva en tåkelur var. Det 

visste guiden, og det visste barna da de gikk derfra. 

 

Det var mye som gikk galt under runden med Skole 5. ”Tonofonen” virket ikke. De siste 

gruppene som ankom denne dagen, fikk imidlertid et visst inntrykk av hvordan den skulle 

fungere, selv om den aldri fungerte helt. Ved det andre besøket fungerte den, og jeg kunne da 

observere at også denne stasjonen bidro til stor elevaktivitet. Jeg kunne ikke se et eneste barn 

som ikke våget å snakke, skrike eller synge inn i mikrofonen. Noen måtte riktignok være to 

om oppgaven. Å høre egen stemme, forvrengt og av og til ”gørrskummel” var tydelig moro. 

Elevene styrte selv aktiviteten etter at guiden innledningsvis hadde antydet en køordning.  

 



 99 

”Lydrotunden” ble også en svært aktiv stasjon. Det ble den under begge rundene som ble 

observert. Elevene ble innledningsvis samlet i en sirkel midt i lokalet, og ble deretter i større 

og større grupperinger oppfordret til å bevege seg rundt i rommet. Guidene på begge disse 

dagene vektla i svært liten grad, på eget initiativ å forklare hvordan de tekniske innretningene 

fungerte. I stedet spurte de elevene om hva de trodde skjedde når lyder plutselig kunne 

oppstå. Elevene fikk god tid til å svare. Jeg registrerte også at guider og lærere kommuniserte 

med blikk og gester seg imellom når elever skulle velges til å gå rundt i lokalet. 

”Lydrotunden” ble den stasjonen i Lydløypa som tydelig innbød mest til spontan og kreativ 

aktivitet i flokken. Den fysiske aktiviteten ble stor. Barn danset, løp, lekte spøkelser, var 

flygende fugler, beveget seg som roboter og laget samtidig sine egne, akkompagnerende 

lyder.  

 

Luft og kjærlighet 
Jeg observerte Luft og kjærlighet på to forskjellige byskoler (Skole 7 og Skole 8). Til sammen 

så jeg forestillingen to ganger. Da utøveren kom til Skole 7, ble han møtt av elever som 

geleidet han til lærerrommet. Rikskonsertene har gjennom et samarbeid med ”Musikk i 

skolen” utviklet et konsept som vektlegger å trekke elever inn i DKS-arbeidet.72 Prosjektet 

”Elever som arrangør” er et tiltak som blant annet vil at elevene selv skal stå bak 

skolekonsertarrangementet.73 De skal opplyse medelever om konsertbesøket, henge opp 

plakater, tilrettelegge praktisk for konserten, ta imot utøvere, introdusere konserter, takke for 

konserter, rydde opp og innby til evaluering i etterkant. I høringsuttalelsen fra Rikskonsertene 

om DKS-ordningen står blant annet om elevene at ”de får en direkte kontakt med de 

profesjonelle utøverne, og blir således et positiv bindeledd mellom utøverne og resten av 

skolen både før, under og etter selve konserten.” Rikskonsertene hevder selv at tiltaket har 

vist seg å være positivt for både utøvere, skolen som helhet og ”ikke minst for elevene 

selv”.74

                                                 
72 ”Musikk i skolen” er en interesse- og medlemsorganisasjon for musikkundervisning og musikkutdanning. 
Organisasjonen har eksistert siden 1956, og het da ”Landslaget Musikk i Skolen”. 

 Rikskonsertene arrangerer egne kurs for elever og voksne ved skolene. ”Elever som 

arrangører” er fra Rikskonsertene sentralt først og fremst et tiltak rettet mot 

ungdomsskolelever, men ved noen av landets fylkeskommuner har også ”elever som 

arrangører” fått aktualitet for barneskoler. De barneskolene jeg besøkte i Buskerud, hadde alle 

73 Elever som arrangører har egne nettsider på Rikskonsertenes hjemmeside www.rikskonsertene.no Her kan 
blant annet elever hente informasjon om aktiviteter de kan iverksette før, under og etter konsert. 
74 Høringsuttalelsen kan finnes på www.regjeringen.no 
 

http://www.rikskonsertene.no/�
http://www.regjeringen.no/�
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”elevverter” som tok imot utøverne, som ønsket dem velkommen, serverte mat og drikke, 

introduserte forestillingene og takket ved slutten av forestillingen. Elevvertene fikk på disse 

skolene diskret oppfølging av kulturkontakten ved skolen, men ved begge høve var det altså 

elevene selv som eksempelvis ordnet i stand mat og serverte. De satt også sammen med 

utøveren under måltidet og deltok i samtalen som utspant seg over bordet. Det var også 

elevene selv som presenterte utøveren for publikum, og takket for konserten etterpå. På den 

ene skolen ble jeg fortalt at elever måtte skriftlig søke om å få lov til å være elevvert, og at 

dette åpenbart var en attraktiv jobb blant barna. Kulturkontakten på denne skolen formidlet at 

skolen vektla å gi jobben til elever som ”kanskje særlig trengte det”, og uten å dermed utdype 

hvorfor disse elevene ”trengte det”, ble det altså indirekte sagt at skolen utnyttet 

elevvertrollen som et bidrag i opplæringsprosjektet for øvrig. At elever får mulighet til å delta 

i en formidlingsprosess, ved både å markedsføre og stå fram foran medelever, og samtidig får 

muligheten til å inngå i dialog med ukjente mennesker er klart i tråd med læreplanens 

intensjoner om å gi en god allmenndannelse, som altså også ifølge læreplanen omfatter 

”Kyndighet og modenhet for å møte livet – praktisk, sosialt og personlig” (KUF: 35). 

 

Luft og kjærlighet føyer seg inn i rekken av mange av Rikskonsertenes skolekonserter som på 

ulike måter presenterer ulike instrumenter. En rask gjennomgang av noen utvalgte titler på 

ulike produksjoner viser at instrumentene har hatt fokus i flere forestillinger i ulike tidsbolker. 

Fra 1970-tallet kan nevnes Med cello og klaver og Munnspelet, fra 1980-tallet Familien Blokk 

og Familien Sax, fra 1990-tallet Syng salabim og 3 gitarister og fra det sist tiåret kan nevnes 

Perkusjon og stemme og To be or not tuba.  

 

Luft og kjærlighet presenteres av en utøver. Instrumentene som inngår i forestillingen, er tuba, 

trombone, trompet og saksofon. Forestillingen bygges opp rundt en fortelling. I fortellingen 

får instrumentene menneskenavn som kobles sammen med instrumentnavnet, og blir således 

personene i fortellingen. Samtidig som fortellingen skrider fram, blir elevene kjent med 

instrumentenes særegenhet. Denne produksjonen har liten grad av direkte elevdeltakelse og 

aktivitet. Kun en gang i løpet av hele konserten henvender utøveren seg direkte til publikum i 

en verbal dialog. Det er i en sekvens der Tuba-Lars vil lage en melodi til Kalle-Trompet, en 

melodi han kan få bruk for når han vil ”vinne” Siri-Trombone. Elevene får være med å 

stemme, ved håndsopprekning, på om melodien skal være glad/trist, kjapp/sakte eller 

disco/ballade preget. Om fortellingen i Luft og kjærlighet sier Rikskonsertene i 

informasjonsfolderen at ”[d]ette er en historie som gjentar seg med uttallige variasjoner hver 



 101 

eneste dag i skolegårder over hele verden. Historien om kjærlighet og vennskap.” En av 

intervjupersonene sier om innholdet i forestillingen: ”Det var et veldig fint tema, med hensyn 

til vennskap, hvordan man skal være, støtte opp under sine venner. Det med toleranse, 

respekt. Det er et tema som tas opp, som jobbes veldig bevisst med her på skolen” (16:3). 

Vedkommende lærer sier videre: ”Andre ting var begrepsopplæring, som jeg syns han på en 

genial måte gjorde framfor å si ’dette er tuba’. Han hadde sånn kallenavn på en måte, slik at 

det var lett å huske. […] bakt inn i måten han framførte det på, ble det begrepsopplæring” 

(ibid.). Den samme læreren fortalte at utøveren selv hadde kommentert bruken av kallenavn 

og poengtert at ”i stedet for å si ’dette er en tuba, den låter sånn’, så prøver vi å få det fram 

ved å bruke det” (ibid.). Det sies ingen steder i konsertinformasjonene at Luft og kjærlighet 

har til hensikt å la elevene bli kjent med instrumentene, men det er de fire instrumentene som 

er i fokus under hele konserten. Utøveren beveger seg i et forrykende tempo mellom de fire 

og understreker også ved egen kroppsholdning og mimikk de ulike klangene og stemningene 

han framkaller i instrumentene. Selv har jeg mange uker etterpå ingen problemer med å 

erindre ”karakteren” til Tuba-Lars, Kalle-Trompet, Saksofon-Kjekkasen eller Siri-Trombone. 

Instrumentkunnskap blir således et supplement til den fengende fortellingen om Kalle 

Trompet som vil vinne Siri-Trombone, og får hjelp av vennen sin, Tuba-Lars. Forestillingen 

har også en mangfoldig framstillingsform, den er bevegelig, visuell og auditiv, og samlet gir 

de forskjellige uttrykkene et klart bilde av fortellingen om kjærlighet, som i seg selv er en 

fortelling som er basert på ”grunnleggende kristne og humanistiske verdier” (KUF 1996:17), 

og som altså skal være et vesentlig grunnlag i opplæringen i skolen. 

 

Bruk av konsertene i skolen 
 
Undersøkelsen vitner om at skoler har gode rutiner for spredning av informasjonsmateriellet 

om skolekonsertene. Materiellet kommer dit det skal, til de lærerne som forholder seg direkte 

til elevmassen som skal på konsert. Lærere er også flinke til å informere elevene om at skolen 

venter konsertbesøk, de nevner det muntlig, og skriver det på ukeplanen. Etter konserten gir 

de rom for meningsutveksling om konsertopplevelsen. Alle intervjupersonene bekrefter dette. 

Intervjumaterialet gir imidlertid få eksempler på at lærere i særlig grad bruker konserten som 

grunnlag i en videre undervisningssammenheng. 
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Lærerne ble spurt om deres skole har faste rutiner for distribusjon av informasjonsmateriellet 

som Rikskonsertene sender ut (spørsmål 12, Vedlegg 4). Samtlige intervjupersoner bekreftet 

at deres skole har det. I alle tilfellene er det skolens kulturkontakt som sprer informasjonen. 

På en av skolene fordeler kulturkontakten informasjonen til teamlederne på skolen (skolen har 

tre teamledere), som så sender materiellet videre. På de øvrige skolene distribuerer 

kulturkontakten informasjonen direkte til kontaktlærerne. Materiellet legges enten i hylla, 

eller på pulten til kontaktlæreren. På noen skoler er det også vanlig, i tillegg, å henge 

informasjonsskrivet på en oppslagstavle. I Buskerud-skolene gir kulturkontakten 

informasjonsmateriellet både til kontaktlærerne og til kulturvertene. Buskerud-skolene har 

altså elever som fungerer som kulturverter. Deres oppgaver omfatter blant annet å spre 

informasjon om konsertbesøket. I tillegg til at kulturvertene mottar informasjonsmateriellet, 

får de muntlig informasjon av kulturkontakten. På hvilken måte kulturvertene formidler 

informasjonen videre til sine medelever, har denne undersøkelsen ikke innhentet opplysninger 

om. 

 

Lærerne ble spurt om de fortalte elevene at det skulle komme konsert til skolen (spørsmål 14, 

Vedlegg 4). Alle fikk spørsmålet, men noen av intervjupersonene har i skolehverdagen liten 

omgang med elever, og for dem ble spørsmålet lite relevant. Blant intervjupersonene var det 

sju kontaktlærere. To lærere opplyste at de hadde noen få undervisningstimer. De øvrige, åtte 

personer, underviser altså ikke. De kontaktlærerne jeg snakket med bekreftet alle at de hadde 

fortalt elevene på forhånd at konserten skulle komme. Samtlige fortalte at de i tillegg til å 

informere muntlig, også hadde informert skriftlig på ukeplanen. De fortalte samtidig at å 

informere på ukeplanen er en fast rutine ved alle konsertbesøk. En skole sender ut planer som 

omfatter to uker, de øvrige skolene har ukentlige planer. Planen sendes med elevene hjem, og 

foreldre er fra skolens side oppfordret til å lese den. Skolene har ulike rutiner for på hvilken 

ukedag planen sendes ut, men opplyser at når de på ukeplanen nevner konsertbesøket, tas det 

ikke hensyn til hvilken ukedag konserten skal avvikles. Det betyr at i noen tilfeller kan 

elevene få informasjonen om konserten dagen før den avvikles. Kun en skole poengterer at 

dersom konserten kommer dagen etter ukeplanutsending, vil informasjonen om 

konsertbesøket foreligge som ekstraopplysning også i forrige ukes plan. Lærerne sier at de 

snakker om konserten ”i timen”, gjerne i forbindelse med at ukeplanen leveres ut. Den 

muntlige informasjonen er sparsommelig, og hovedsakelig omfatter den en gjengivelse av 

ordlyden på ukeplanen. Læreren trekker eventuelt fram noe informasjon fra Rikskonsertenes 

informasjonsmateriell, eksempelvis navn på utøvere og opplysninger om hva konserten skal 
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dreie seg om. De opplysningene kontaktlærerne ga, stemte med uttalelsene ”ikke-

undervisende” skolepersonale kom med, da de ble spurt om hvordan de trodde kontaktlærerne 

informerte elevene på forhånd. 

 

Jeg ønsket videre å vite noe om hvor vidt lærere utover å kortfattet informere om konserten ”i 

timen”, også trakk konserten inn i en mer omfattende undervisning i forkant av besøket. 

Rikskonsertene oppfordrer tidvis i informasjonsmateriellet til konkret forarbeid og etterarbeid. 

Til Lydløypa hører et omfattende informasjonshefte som både informerer om prosjektet, og 

foreslår en rekke aktiviteter til bruk både før og etter besøket. Lærere oppfordres til å gå 

gjennom heftet, for selv å avgjøre hvilke aktiviteter de kan ha nytte av i arbeidet med sine 

elever. Lyriaka har pedagogisk materiell i form av CD-plate, noter og tekster til sanger. I 

informasjonsmateriellet uttrykkes at det er ”ønskelig at elevene lærer å synge disse.” Verken 

Luft og kjærlighet eller På hodet og bak fram har konkrete forslag til forarbeid eller 

etterarbeid, men i informasjonsfolderen til Luft og kjærlighet står det at ”skolen kan med 

fordel ta opp noen av konsertenes problemstillinger/tematikk i forkant av konsertbesøket”. 

Blant skolekonsertproduksjonene som inngår i denne undersøkelsen, er det altså to av fire 

produksjoner som har forslag til forarbeid. Fire lærere ble intervjuet om Lyriaka, og kun to av 

dem var kontaktlærere. Den ene kontaktlæreren hadde trukket produksjonen inn i 

undervisningen. Den vedlagte CD-plata var da benyttet, og elevene hadde lært sanger forut 

for besøket. Den andre kontaktlæreren hadde ikke gjort forarbeid med sine elever. To lærere 

ble intervjuet om Lydløypa, en av dem var kontaktlærer. Vedkommende hadde ikke trukket 

produksjonen inn i undervisningen, utover altså å nevne den i timen og omtale den på 

ukeplanen. I forbindelse med Luft og kjærlighet og På hodet og bak fram hadde ingen lærere 

trukket konsertene inn i undervisningen i forkant av besøket. Dette intervjumaterialet er for 

lite til å kunne vise om eksemplene kan være representative for praksisen i barneskoler 

generelt. Det er imidlertid interessant å fange opp at alle kontaktlærerne jeg har snakket med, 

bekrefter at de informerer om konsertene ”i timen” og at de opplyser om den på ukeplanen. 

Dette bekreftes også av det administrative personalet, i deres utsagn.  

 

Et av spørsmålene dreide seg også om hvor vidt konsertbesøket var trukket inn i 

undervisningen etter konsertavviklingen. Ingen av kontaktlærerne som ble intervjuet sier at de 

har innlemmet konserten i undervisningen, men samtlige forteller at ”[i] etterkant så snakka vi 

om konserten” (09:2). Det ser imidlertid ut til at når de ”har en prat om hvordan elevene har 

opplevd konserten etterpå” (03:2), så innebærer denne ”praten” at det i langt større grad 
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oppstår en direkte dialog mellom partene i klasserommet, enn når lærere i forkant av 

konserten ”nevner”, ”forteller”, ”informerer” eller ”tar opp” konserten. Elevene får i etterkant 

av konserten komme til orde: ”De fortalte hva de syns om det” (09:2). Ingen, med unntak av 

en av de intervjuede lærerne, har trukket konsertbesøket videre inn i undervisningen etter 

besøket. I tillegg viser en av de ”ikke-undervisende” avdelingslederne som ble intervjuet, til 

at en lærer på skolen brukte konserten i undervisningssammenheng etter konsertbesøket. 

Dette eksempelet trekkes fram nedenfor. Selv om undersøkelsen ikke kan trekke noen 

konklusjon om praksis ved etterarbeid i skoler flest, er det allikevel interessant å konstatere at 

alle kontaktlærerne jeg intervjuet, forteller at de etter konserten snakker med elevene om 

opplevelsen de har hatt. 

 

I intervjuene har jeg forsøkt å fange opp noen tanker hos lærere om hvorfor lærere eventuelt 

ikke bruker konsertene i undervisningen. Elleve lærere har formeninger om hvorfor ikke 

skolekonsertene trekkes inn i undervisningen. De gir både begrunnelser for hvorfor de selv 

ved de konkrete konsertene ikke gjorde det, og forsøker også å uttrykke sine antagelser om 

hvorfor andre lærere eventuelt heller ikke har for vane å trekke skolekonsertene nærmere inn i 

undervisningen. Noen utsagn vitner om at lærere mener slike tiltak er personavhengig: ”Det 

er litt opp til hver lærer” (01:2). Omtrent et tilsvarende utsagn lyder: ”Det er veldig avhengig 

av den læreren, og lærerens engasjement i musikk” (11:2). En annen intervjuperson knytter 

personens engasjement enda tydeligere til en kompetanse i musikkfaget: ”Jeg tror at en lærer 

med både musikk og pedagog bakgrunn vil ha stor nytte av å gjøre noe med det, men hvis du 

ikke er kompetent nok på fagområdet, så tror jeg du kanskje har plunder med å se 

mulighetene” (06:4). Tidspress i skolehverdagen er også en begrunnelse flere gir for at 

skolekonsertene eventuelt ikke brukes i undervisningen: ”Veldig mange skoler betrakter disse 

konsertene som kommer, […] som hyggelige avbrekk i en travel skolehverdag, fordi, også i 

barneskolen, så er det mange lærere som føler at de har så liten tid. Det er så mye vi skulle 

rukket å komme gjennom” (07:4). En lærer begrunner hvorfor ikke den konkrete konserten 

ble trukket inn i undervisningen: ”Vi hadde matteuke rundt der. Det var egentlig veldig mye 

som skjedde akkurat der” (08:2). De begrunnelsene som dominerer intervjumaterialet, er 

knyttet til planlegging av undervisningen: ”Når jeg sitter og tenker nå, så tror jeg faktisk det 

er så praktisk at du har som lærer planlagt. Du har planlagt temaer. Du har planlagt hver 

bidige time. […] Jeg tror rett og slett det her har med planlegging å gjøre. Det tror jeg. Men 

det er klart, at hvis du er impulsiv, så kan du sikkert ta det litt her og litt der” (14:3). Flere 

intervjuobjekter vektlegger at planleggingen av undervisningen i skolen skjer allerede tidlig i 
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skoleåret, og at av den grunn blir det vanskelig å innlemme ikke-planlagte emner. Derfor 

uttrykker de et ønske om at skolekonsertene og undervisningen knyttet til dem trekkes inn i 

arbeidet med årsplanene: ”Jeg tror det er viktig å komme tidlig med informasjon, så tidlig som 

i august, når vi legger årsplaner” (05:3). En annen lærer utdyper disse tankene: ”Ønsket mitt 

er jo at vi veit om de fleste konsertene tidlig på høsten, når det er skolestart, at de kan ta med 

det inn i årsplanlegginga si, for at det kan ha noen sammenheng med det de gjør ellers i andre 

fag, […] og da tenker jeg litt sånn at det kan være fint å bruke Den kulturelle skolesekken 

som en innfallsvinkel for å nå mange av de måla der” (10:2). En intervjuperson understreker 

at praksisen med å trekke konsertopplevelsen inn i undervisningen er ulik, og viser til at etter 

det siste konsertbesøket på skolen ”gjorde femteklasse her en kunstnerisk stor oppgave 

etterpå, hvor de hadde maling som tema og brukte konserten som utgangspunkt, og det ble 

kjempebra.” (15b:8). Den andre intervjupersonen i dette intervjuet skyter inn at ”[j]eg tror det 

blir litt ut fra […] hvor de er hen i årsplanen sin, ut fra hvilke temaer de er på, og da passa det 

sikkert veldig bra inn med det de skulle jobbe med i kunst- og håndverk og så videre” (15a:8). 

 

Selander og Skjelbred skriver, som tidligere nevnt, at kulturkonteksten har betydning for den 

pedagogiske teksten. Denne består i skolen blant annet av arbeidsrutinene knyttet til 

eksempelvis ukeplaner, arbeidsplaner og årsplaner (Selander og Skjelbred 2004). Flere 

uttalelser vitner om at arbeidsrutinene kan være årsak til at lærere ikke makter å innlemme 

skolekonsertene i undervisningen, selv når de ser at disse har både innhold og formidling som 

er i tråd med læreplanens retningslinjer for opplæringen i skolen. Noen utsagn antyder at 

planleggingen av undervisningen i skolen skjer tidlig i skoleåret, og er av en karakter som 

gjør det vanskelig å ”smette inn” ikke-planlagte emner. Denne oppgaven kan, som nevnt, ikke 

gi noe klart svar på om skolekonserter brukes eller ikke brukes i undervisningen. Den kan 

imidlertid kaste lys over begrunnelsene noen lærere gir for hvorfor de eventuelt ikke utnyttes.  

Det er interessant å se at Rikskonsertene i skrivende stund (høsten 2007), utarbeider 

informasjonsmateriell som gir helt konkrete forslag til lærere om hvordan de kan knytte de 

bestemte konsertene til innholdet i læreplanverket. I materiellet som hører til produksjonen 

Haddy syng ut, innledes avsnittet om forslag til forarbeid med et fem-linjers sitat fra 

Kunnskapsløftet. Videre står i informasjonsfolderen: ”Temaet kan knytast til KRL-faget”. 

Denne produksjonen er rettet mot ungdomsskoleelever, men informasjonsmateriell til 

barneskolekonserter har også formuleringer som knytter forarbeidet til Kunnskapsløftet. I 

materiellet som følger Ila Auto, nevnes bestemte mål for musikkfaget i L-06, og kobler 

eksempelvis målet om at elevene skal kunne ”[g]jenkjenne lyden av og navngi sentrale 
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strengeinstrumenter” sammen med musikkinstrumentene som inngår i konserten. I 

intervjumaterialet er uttalelser som klart ville bifalle slikt informasjonsmateriell. En lærer 

trekker forøvrig fram et forslag om at materiellet burde inneholde ”en lærerveiledning i 

bruken av det temaet som en skolekonsert eventuelt tar opp” (06:4).75

 

 

Intervjumaterialet vil kunne gi Rikskonsertene en antydning om bruken av skolekonsertene i 

skolen. Når 17 lærere bekrefter at de kortfattet informerer muntlig, og i tillegg opplyser 

skriftlig på ukeplanen om at skolen venter konsertbesøk, kan det tyde på at det er en generell 

praksis i barneskolene. Dette kan være opplysninger som kan utnyttes av produksjonssiden. 

Det foreligger på de fleste skoler en ukeplan. På den står det mest sannsynlig noe om 

konsertbesøket som står for døren. Hva som står om skolekonsertene på ukeplanen, vet ikke 

jeg. Det tror jeg heller ikke Rikskonsertene gjør. En dialog mellom mottaker- og 

avsendersiden ville kunne avklare det. Kanskje kunne de sammen utrede hva som bør stå der. 

En slik dialog vil også kunne klargjøre momenter rundt bruken av konserten i videre 

undervisningssammenheng. Dersom det er tilfelle at arbeidsrutinene er en hemsko for bruken 

i opplæringen i skolen, er det viktig at de to partene utveksler tanker om hvor vidt de sammen 

fremmer bruken av skolekonsertene i skolen, og i så fall hvordan de sammen kan finne 

brukbare løsninger for det. 

 

                                                 
75 Informasjonsmateriell som tidligere i oppgaven er presentert, viser flere eksempler på konkrete forslag til både 
forarbeid og etterarbeid. I det utvalget av materiell jeg har lest, har det imidlertid ikke vært eksempler på at 
læreplaninnholdet så tydelig har vært trukket fram. 
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6. Avrunding 
 

En produsent av forestillinger innen DKS sa en gang følgende til meg: ”Vi i DKS er ikke 

interessert i pedagogikk. Vi er interessert i god kunst”. Utsagnet hadde en betoning, som ga 

meg det inntrykket at produsenten mente pedagogikk og kunst er uforenlig, og at i kunst- og 

kulturformidling til barn og unge bør pedagogikken vike til fordel for den gode kunsten. 

Utsagnet forundret meg fordi det kom fra en person som produserer forestillinger spesielt 

rettet mot elever i skolen, oppsetninger som inngår i et opplæringsprosjekt knyttet til barn og 

unge. 

 

Utgangspunktet for denne oppgaven var oppfatningen om at skolekonserten er en pedagogisk 

tekst. Ordlyden i problemstillingen lød: ”Hvordan tilrettelegges og brukes skolekonserten som 

pedagogisk tekst?” Spørsmålet indikerer en tydelig link mellom kunst- og kulturformidling og 

nettopp pedagogikk, denne linken jeg altså hadde opplevd at enkelte reserverte seg mot. Det 

var derfor nødvendig å redegjøre for oppfatningen om at skolekonserten er en pedagogisk 

tekst. Dette gjorde jeg i avsnittet Skolekonserten som pedagogisk tekst. Blant annet ble det her 

poengtert at det pedagogiske tekstbegrepet bygger på en utvidet forståelse av hva en tekst er. 

Tekster kan være skriftlige eller muntlige, men de kan også være multimodale, interaktive og 

non-verbale. At skolekonserten er en pedagogisk tekst betyr, som også ble nevnt, at den har 

sammenheng med pedagogikk. Pedagogikkfaget favner vidt. Når høgskoler og universiteter 

presenterer sine ulike studietilbud innen pedagogikk, nevnes et mangfold av emner som 

inngår i faget: samspill mellom mennesker, miljø og samfunn, individuelle og kulturelle 

forskjeller, oppdragelse, læring, undervisning, utvikling hos barn, unge og voksne, formidling 

og påvirkning.76

 

  

Det har vært fastslått at den institusjonelle konteksten som den pedagogiske teksten inngår i, 

har betydning for dens utforming og karakter. Skolekonserter produseres for elever i 

grunnskolen, og inngår i et opplæringsprosjekt der flere av de pedagogiske emnene, nevnt i 

foregående avsnitt, har fokus. I henhold til målformuleringer for DKS-ordningen, skal alle 

DKS-tilbud, inkludert skolekonsertene, ha forankring i læreplanen. Det er således læreplanen 

som skal legge føringer for innhold og formidling i skolekonserten. Læreplanen og 

                                                 
76 Disse emnene blir nevnt på nettsteder for pedagogikkstudiet ved NTNU, Universitetet i Oslo, Høgskolen på 
Lillehammer og Universitetet i Bergen. 
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skolekonserten skal bygge på samme pedagogiske lest. Denne lesten utgjøres av ideene om 

hva som er god oppfostring og opplæring i skolen, hvilke holdninger og kunnskaper skolen 

skal ivareta og utdype, hvilke arbeidsmåter som skal nyttes, hva slags arbeidskultur mellom 

elever og lærere skolen skal bære fram, og den bygger på et overordnet læringssyn. Det er i 

denne oppgaven hevdet at konsekvensene for de pedagogiske tekstene er ulike ”avhengig av 

hva slags læring man går ut ifra” (Selander og Skjelbred 2004:16). Det er i oppgaven særlig 

trukket veksler på sosiokulturelle læringsteorier. Det syntes naturlig fordi skolekonserter 

inngår i en læringssituasjon der mange mennesker samles, og der nettopp det sosiale 

fellesskapet er tydelig til stede. Læringssynet som framstår i de sosiokulturelle teoriene, er 

tydelig til stede i den rådende læreplanen. I innledningskapittelet til den generelle delen sies 

blant annet at ”[e]n persons evner og identitet utvikles i samspillet med andre” (KUF 

1996:40).  

 

Skjelbred og Selander diskuterer ikke bare den betydningen den institusjonelle konteksten har 

for den pedagogiske teksten. Også intensjonen ved teksten vil forme og fargelegge den. I 

avsnittet der det redegjøres for det pedagogiske tekstbegrepet, ble det poengtert at teksten skal 

belære og skape forståelse. Jeg viste da til eksempler fra konkrete forestillinger, der slik 

belæring ble synliggjort. Skolekonsertenes overordnede intensjon er imidlertid å være til hjelp 

for opplæringen av elevene i skolen. De skal være et bidrag til å nå de målene læreplanen 

uttrykker for opplæringen. Dette er den grunnleggende oppgaven for den pedagogiske 

skolekonserten. Dersom en skolekonsert skal innfri denne intensjonen, må den tilrettelegges 

og brukes på en måte som gjør den egnet til å være en støtte for denne oppgaven. Vesentlig 

for tilretteleggingen av skolekonserten er at den tilpasses sitt publikum. 

 

Det kan være på sin plass å knytte noen ord til nettopp begrepet ”belæring”. Liksom begrepet 

”pedagogikk”, ifølge intervjuperson 15b, kan gi enkelte ”nupper på ryggen”, er ”belæring” et 

begrep mange reserverer seg mot og opplever negativt ladet. Begrepet assosieres hos noen 

med et læringssyn som i liten grad tar hensyn til elevens egen deltakelse i læringsprosessen. 

Begrepet har da en autoritativ klang, der elevenes egen refleksjon teller mindre enn 

veilederens/lærerens. Når Selander og Skjelbred skriver at den pedagogiske teksten skal 

belære, velger jeg å tolke det dit hen at de ikke utelukker at teksten skal påvirke mottakeren i 

en bestemt retning. Det skal den, nettopp fordi den inngår i en bestemt institusjons 

intensjoner. Institusjonen vil noe med teksten. Den vil i sin belæring påvirke elever i retning 

av å få kunnskaper og holdninger som samstemmer med institusjonens grunnleggende ideer. 
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Det betyr imidlertid ikke at skolen er tilhenger av en opplæring som ikke ønsker utveksling av 

meninger mellom veilederen og den veiledede. 

 

At den pedagogiske teksten er tilpasset er, ifølge Selander og Skjelbred, et av dens 

karakteristika (Selander og Skjelbred 2004). At skolekonserter skulle tilpasses den spesifikke 

målgruppa, elevene i grunnskolen, har vært en sentral tanke i Rikskonsertene, helt fra dag en i 

skolekonsertvirksomheten. Når Leif Braseth snakker om hvordan elevene skal ”få fatt på det, 

skal være med, være oppmerksomme og så videre” (Braset 02, 2007:6), peker han på 

nødvendigheten av pedagogisk tilrettelegging og tilpasning til elevgruppen. Tilpasningen har 

et formål: at elevene får et optimalt utbytte og en forståelse av konserten, og fordi enhver 

skolekonsert har læreplaninnholdet som en ledesnor, må utbyttet stå i forhold til den 

opplæringen og oppfostringen skolen søker å gi elevene. Når skolekonserter produseres, er 

det nettopp for å støtte opp under tilretteleggingen og tilpasningen. 

 

Det har vært påpekt at lærere har liten grad av bevissthet om det konkrete innholdet i den 

generelle delen av læreplanen. Dette ble utdypet i avsnittet ”Læreplanforankringsaspektet”. 

Når intervjupersonene snakket om tilretteleggingen og bruken av skolekonsertene, avdekket 

de imidlertid at de har holdninger og synspunkter som samstemmer med mange av de sentrale 

ideene om oppfostring og opplæring i læreplanen. Mange uttrykte tanker som også 

samstemmer med et sosiokulturelt læringssyn. De snakket varmt om den samværskulturen 

læreplanen uttrykker at skolen skal bære fram, og flere påpekte hvor viktig det er at utøvere 

legger opp til en kontaktskapende formidling, og hele tiden tar hensyn til publikummet i 

salen.  

 

I avsnittet ”Det monologiske og dialogiske formidlingsaspektet” ble læreres uttalelser koblet 

sammen med Bakhtins teorier om dialogisme og Meads tanker om å ta andres perspektiv. 

Denne koblingen har ved flere høve gitt utvidet forståelse av skolekonserten som pedagogisk 

tekst. Disse teoriene ga mening til blant annet læreres utsagn om at også en monologisk 

konsert kan legge opp til et dialogisk samspill og slett ikke trenger å passivisere eleven, 

samtidig som en konsert med stor grad av elevaktivitet slett ikke trenger være dialogisk. Det 

avgjørende for enhver konsertform er utøverens evne til å åpne for utspill og respons mellom 

utøveren og publikum. Det er faktisk mulig å være tilhenger av både det evalueringsrapporten 

kaller monologiske og dialogiske konserter. Flere lærere ble nærmest forfjamset da de hadde 

uttrykt at de var akkurat det. Disse personene var svært opptatt av at utøvere ved alle slags 
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konserter måtte oppnå nærhet og kontakt med publikummet. En konsert, der utøveren hele 

tiden er bevisst barnet der ute, og som hele tiden innbyr til utveksling av signaler og 

stemninger, er en dialogisk konsert, enten den har stor eller liten grad av direkte elevaktivitet. 

Et musikalsk uttrykk kan i seg selv være et bindeledd i kommunikasjonen mellom scene og 

sal. Såkalte monologiske konserter kan dermed utmerket forsvares ut fra et læringssyn som 

det Bakhtin og Mead er talsmenn for. 

 

Når den omtalte produsenten påpeker at ”[v]i i DKS er ikke interessert i pedagogikk. Vi er 

interessert i god kunst”, er det nærliggende å tro at vedkommende mener at pedagogisk 

tilrettelegging er et ikke-tema i forhold til utøvelse av god kunst. At skolekonsertene skal 

være pedagogiske, betyr imidlertid ikke at de ikke samtidig kan by på god kunst. Flere lærere 

kobler sammen pedagogikk og kunstopplevelser. Ordet ”opplevelse” går igjen i uttallige 

utsagn i intervjumaterialet. Det pekes på at elever trenger gode opplevelser. De trenger å 

oppleve kunst som kunst, men samtidig påpekes fra flere hold at gode kunstopplevelser 

fordrer god tilrettelegging. 

 

Tilrettelegging er kjernebegrepet i skolekonsertordningen, og er det begrepet lærere i 

intervjuene stadig vender tilbake til. Tilrettelegging trengs for at skolekonserten skal fungere 

som støtte i opplæringen. Den er nødvendig for at elevene skal få gode opplevelser på 

konsert. Den trengs for å skape gode dialoger mellom scene og sal. Tilretteleggingen skjer 

både på avsender- og mottakersiden i skolekonsertordningen. Den skjer i Rikskonsertene, hos 

produsenter og utøvere. Den skjer hos lærere og elever. Tilrettelegging foregår forut for, 

under og etter konserten.  

 

Tilrettelegging kan komme til uttrykk 

• i Rikskonsertenes informasjonsmateriell 

• i Rikskonsertenes distribusjon av informasjonsmateriell 

• i Rikskonsertenes forslag til forarbeid 

• i gjennomføringen av foreslått og/eller egetinitiert forarbeid 

• i Rikskonsertenes forslag til etterarbeid 

• i gjennomføringen av foreslått og/eller egetinitiert etterarbeid 

• i Rikskonsertenes valg av arena 

• i utøvernes og produsentenes valg og tilpasning av innhold 
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• i utøvernes og produsentenes valg og tilpasning av formidling 

• i utøvernes og produsentenes valg og tilpasning av oppbygning og virkemidler i 

forestillingen 

• i skolens interne distribusjon av informasjonsmateriell 

• i skolens praktiske forberedelser 

• i Rikskonsertenes og skolens oppfølging av elevarrangører 

• i møtet mellom elever, lærere og utøvere 

• i læreres atferd på konsert 

 

De enkelte momentene i denne punktlisten har vært omtalt i forskjellige, og ofte i flere avsnitt 

i oppgaven. Samtlige momenter er til stede i analysekapitlene (kap.4 og 5) Eksempelvis ble 

informasjonsmateriell, for- og etterarbeid omtalt i avsnittet Lyriaka. Tilpasning av innhold, 

formidling og forestillingens oppbygning og virkemidler ble nevnt blant annet i avsnittet 

”Adaptasjonsaspektet”. Ordningen med elever som arrangører ble tatt opp blant annet i 

avsnittet om Luft og kjærlighet. Møtet mellom elever, lærere og utøvere fikk blant annet 

oppmerksomhet i avsnittet om På hodet og bak fram og læreres atferd på konsert ble 

behandlet i blant annet avsnittet om Lyriaka.  

 

Denne oppgaven har basert seg på en undersøkelse som inkluderer intervjuer av 17 lærere, 

observasjoner av elleve forestillinger på åtte ulike skoler, samt innsyn i noen utvalgte 

dokumenter. Materialet er, som nevnt, for lite til å trekke tydelige konklusjoner om hva lærere 

flest mener om tilrettelegging, og kan heller ikke gi klare svar på hvordan konsertene generelt 

brukes som pedagogisk tekst i skolen. Intensjonen har heller ikke vært å gi et fasitsvar på hva 

som er god tilrettelegging og bruk. Undersøkelsen har allikevel kastet lys over de sentrale 

momentene nevnt i punktlisten ovenfor. 

 

Rikskonsertene har alltid i forbindelse med skolekonserter produsert informasjonsmateriell. 

Denne oppgaven har belyst både distribusjon og bruken av dette materiellet. Noe av innholdet 

kan være et grunnlag for justeringer av arbeidet med dette materiellet. Oppgaven har blant 

annet vist at materiellet inneholder opplysninger som er tilstrekkelige nok til at lærere kan få 

tips og ideer for hvordan de kan bruke konserten som grunnlag i opplæringen i skolen. Det 

kommer imidlertid tydelig fram i intervjuene at et kortfattet sammendrag av informasjonen 

Rikskonsertene sender ut, oftest er den informasjonen som videreformidles til elevene i 
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forkant av konserten, og i de aller fleste tilfellene i undersøkelsen representerer 

presentasjonen av dette sammendraget det eneste forarbeidet som gjøres. Denne formidlingen 

skjer gjerne muntlig i klasserommet. Konsertbesøket blir også alltid nevnt skriftlig i 

ukeplanene. Det som skrives der har også basis i Rikskonsertenes informasjonsmateriell. 

Dersom Rikskonsertene prioriterer å få fram bestemt informasjon i ukeplanen, kunne 

eksempelvis det utsendte materiellet inneholde informasjon med en ordlyd som egner seg 

særlig for ukeplaner.  

 

Rikskonsertene sender ut konsertinformasjonen ca. fire uker i forkant av konsertavvikling. 

Flere intervjupersoner ytret ønske om at materiellet bør komme skolen i hende tidligere, og 

aller helst så tidlig at skolen har mulighet til å innlemme konsertbesøket og eventuelt arbeid 

knyttet til det, allerede i årsplanleggingen. Denne foregår i oppstarten av skoleåret. Materialet 

i undersøkelsen viser også eksempler på at materiell ikke har kommet fram. I denne 

sammenhengen ble det grunngitt med at materiellet kun var tilgjengelig via internett. Skolene 

selv har gode rutiner for distribusjon av informasjonsmaterialet. Det kommer fram til aktuelle 

lærere. Undersøkelsen har også vist at skolen driver liten grad av etterarbeid. Det den 

imidlertid viste, var at ved samtlige representerte skoler, ble det ”snakket om” konserten i 

klasserommet etterpå.  

 

Avsnittet ”Adaptasjonsaspektet” viser at lærere har mange og omfattende tanker om 

adaptasjon av innhold og formidling og om forestillingens oppbygning og virkemidler. 

Intervjupersonene mener utøvere på konsert utviser stor barnefaglig kompetanse, og at den 

har økt de siste årene. Lærere peker på en rekke forskjellige måter å tilpasse på, slik at barna i 

størst mulig grad skal kunne få fatt på budskapet skolekonserten ønsker å formidle. I denne 

oppgaven har jeg forsøkt å utarbeide en systematikk for ulike adaptasjonsformer ved 

skolekonsertene. Min hensikt har vært å avdekke læreres holdninger om ulike måter å 

adaptere på til elevgruppa. Systematikken baserer seg derfor utelukkende på læreres utsagn. 

Når lærere uttaler seg om tilpasning, knytter de den i hovedsak til tre aspekter: innhold, 

formidling og forestillingen. Disse tre ble hovedkategoriene i adaptasjonssystematikken. 

Tilpasningen av formidlingen er et emne ingen lærere finner det vanskelig å si noe om. 

Kategoriseringsskjemaene viser også at flest utsagn om adaptasjon knyttes til formidling. Især 

knyttes kommentarer til at utøvere bør tilpasse det verbale språket slik at barna skjønner det 

som blir formidlet. Å bruke kroppen som et uttrykksmiddel blir også særlig framhevet som en 

viktig del av formidlingsadaptasjonen. En systematikk som dette kan være til hjelp for 
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produsenter og utøvere. Den kan skjerpe oppmerksomheten og bevisstheten omkring valg av 

innhold, formidlingsform, og oppbygning og virkemidler i forestillingen.  

 

Denne oppgaven har altså vist at lærere har tydelige holdninger til tilrettelegging og tilpasning 

til målgruppa, som avsendersiden i skolekonsertordningen kan ha nytte av å kjenne til. Selv 

om materialet er lite, har imidlertid undersøkelsen vist at lærere sluntrer litt med sin 

tilrettelegging, blant annet ved at de i liten grad forbereder elevene på konsertbesøket. Det er 

betenkelig, at når Rikskonsertene produserer et tolv siders idehefte, som sendes i fem 

eksemplarer til hver skole, så bekreftet en lærer at dette på ingen måte var brukt som grunnlag 

i undervisningen og at vedkommende og andre lærere bare ”kikka veldig fort på det” (02:2). 

Slike utsagn kan vitne om at lærere ikke ser dette pedagogiske materiellet som deres 

læremiddel, som en hjelp i deres opplæringsarbeid. Når lærere får spørsmål om hva som er 

deres oppgave i forbindelse med skolekonsertbesøket, påpeker de fleste at den blant annet er å 

iverksette både for- og etterarbeid, men ifølge denne undersøkelsen, gjøres det altså i svært 

liten grad. Flere lærere oppgir som grunn til at de ikke verken før eller etter konserten trekker 

skolekonserten inn i undervisningen, at de har for dårlig tid i skolehverdagen, at det skjer for 

mange ting og at altså planene for undervisningen allerede er lagt. Dersom opplevelsen av at 

skolekonsertvirksomheten oppfattes som et ansvar for begge sidene i ordningen, også hos 

lærerne, vil kanskje ikke veien fram mot improvisert og impulsivt forarbeid være så lang, selv 

om fastlagte årsplaner lurer i bakgrunnen. I denne oppgaven har gjentatte ganger blitt brukt 

formuleringen ”avsender og mottaker i skolekonsertordningen”. Kanskje er det på tide i større 

grad å ha oppmerksomhet mot ”deltakerne” i skolekonsertordningen.  

 

Jeg innledet denne oppgaven med blant annet å grunngi hvorfor jeg valgte å skrive om 

skolekonsertene. Egenerfaringen som utøver og lærer var en grunn. Blant annet hadde jeg en 

forestilling om at partene i skolekonsertordningen ikke helt var på bølgelengde, og at de ikke 

var klar over at ansvaret for konserttilbudet hvilte på begge parter. Evalueringsrapporten om 

DKS (Borgen og Brandt 2006) har også vært opptatt av spenningsfeltet mellom de to sidene i 

ordningen, og har uttalt behovet for brobygging mellom avsender og mottaker. Da jeg startet 

arbeidet med denne oppgaven, var intensjonen å kaste lys over særlig en av partenes tanker 

om skolekonsertvirksomheten. En slik belysning kan både skape en bevissthet hos lærerne 

selv, og gi utøvere og produsenter en forståelse av hvordan skolen opplever 

konsertvirksomheten. Ikke minst var intensjonen å få et inntrykk av hvilke holdninger lærere 

måtte ha til forholdet mellom begrepene pedagogikk og kunst, fordi dette var et emne som ble 
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omtalt i evalueringsrapporten, men også tydelig var et diskusjonstema blant alle de involverte 

i skolekonsertordningen. Lærere er svært opptatt av pedagogisk tilrettelegging ved konserter. 

Særlig kommer dette til uttrykk i avsnittet ”Adaptasjonsaspektet” i kapittel fire, men 

tilretteleggingen er også til stede når lærere snakker om mangfold i forestillinger, og når de 

trekker fram estetiske dimensjoner ved konserten. Det er imidlertid ikke sånn at lærere av den 

grunn, ikke vil by elevene god kunst. Ved å tilrettelegge konsertene vil de gi elevene 

muligheten til enda bedre kunst. Pedagogikken er således kunstens hjelper. Alle utøvere må 

nødvendigvis være pedagoger fordi de arbeider med kommunikasjon mellom mennesker. 

Utøvere på skolekonserter formidler noen ganger et konkret kunnskapsinnhold, men de 

formidler alltid ”noe vesentlig i vår tilværelse som det er vanskelig å sette ord på”. Scene og 

sal inngår uansett i en dialog. Med større grad av pedagogisk tenkning og tilrettelegging, vil 

dette samspillet kunne bli en fruktbar kilde til både rike opplevelser og god læring for elevene 

i skolen. 
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Sammendrag 
 
Denne masteroppgaven er del av masterstudiet i pedagogiske tekster ved Høgskolen i 

Vestfold. Studiet har som mål å gi studentene ”kompetanse til å undervise, veilede, og lede 

arbeid med analyse og vurdering samt praktisk utforming av pedagogiske tekster” 

(Studieplanen for masterstudium Pedagogiske tekster). Den pedagogiske teksten som har 

fokus i denne oppgaven, er skolekonserten. Rikskonsertene har siden 1968 sendt ut 

skolekonserter i grunnskolen i Norge. I 2006 ble det her til lands avviklet 8614 

skolekonserter.  

 

Oppgavens problemstilling er: Hvordan tilrettelegges og brukes skolekonserten som 

pedagogisk tekst? De momentene som særlig er vektlagt i oppgaven, og som alle er aktuelle i 

det pedagogiske tekstbegrepet, er elevenes opplevelse av konserten, monologisk kontra 

dialogisk formidling i konserten, mangfoldige framstillingsformer i konserten og adaptasjon 

av innhold, formidling og oppbygning av konserten. Konsertens forankring i læreplanverket 

er også et tema i oppgaven. For å kunne kaste lys over disse ulike emnene, har jeg intervjuet 

17 lærere, observert 11 forestillinger, samt sett på dokumenter fra Rikskonsertenes 

arkivmateriale og aktuelle offentlige dokumenter som er sentrale for skolekonsertordningen.  

 

Skolekonsertene er del av DKS-tilbudet i skolen. DKS ble i 2006 evaluert. Både 

evalueringsrapporten om DKS og Rikskonsertene har pekt på nødvendigheten av å belyse 

flere av de temaene som denne oppgaven stanser opp ved. Ikke minst er det vektlagt at det 

trengs brobygging mellom avsender- og mottakersiden i DKS. Håpet er at å fange opp læreres 

tanker om tilrettelegging og bruk av skolekonserten, kan være et bidrag til å fremme 

samarbeid og fellessatsning omkring dette vesentlige kunst- og kulturtilbudet i norsk skole. 
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(Side 1)77

Vedlegg 1: Transkripsjon av intervju med Leif Braseth 

 

(Intervjuet ble foretatt i hans hjem i Alvdal 31.07.07. Intervjuet kalles ”Braseth 02, 2007”.) 
 

Leif Braseth, hvis vi går førti år tilbake i tida, det vil si på den tida da man startet 

skolekonsertordningen, kan ikke du rett og slett fortelle litt om bakgrunnen for at ordningen 

ble til! 

Ja, altså bakgrunnen for det, for Rikskonsertene, den lå i en utredning som Norsk Kulturråd 

fikk gjort… for å utrede spørsmålet om rikskonserter i Norge. Den utredningen ble senere kalt 

for Bækkelundutvalgets utredning, og det var Kjell Bækkelund som var leder for det utvalget. 

Jeg tror de var tre personer pluss sekretær. Og i den utredningen, så var jo da først snakk om 

vanlige kveldskonserter som Musikkens venners landsforbund hadde stått for en del, og sendt 

utover i Norge. Men det var også et kapittel om skolekonserter. Der ble det ikke satt opp noen 

helt spesiell målsetting egentlig, men man skulle da drive med skolekonsertvirksomhet rundt 

omkring i skoler. Og derfor var det jo også at styret i Rikskonsertene, som for øvrig ble… 

kom i gang i slutten av mai 1967 med Helge Sivertsen, tidligere kirkestatsråd som formann. 

Det styret bestemte seg for at det skulle ha en leder for skolekonsertvirksomheten, og den 

første administrasjonen i Rikskonsertene besto av fem personer. Det var en direktør, som for 

øvrig var Finn Mortensen, så var det en produksjonssjef, Reidar Aas (uviss skrivemåte) og så 

ble det meg som skolekonsertsjef. Så var det to på kontoret. Det var det som startet og var 

etablert første desember 1967. Da var det allerede bestemt at åpningskonserten, når det gjaldt 

kveldskonserter skulle være i Hammerfest, og det var så tidlig som fjerde januar 1968, og det 

var jo da egentlig en kjempekonsert i aulaen i den videregående skolen, tror jeg det var, i 

Hammerfest. Med fjernsyn til stede og radio med direkte overføring, og med noen av de mest 

etablerte og beste kunstnerne som vi hadde i Norge på den tiden.  

 

Kan du erindre noen av navnene på de som var til stede og opptrådte? 

Ja. Arve Tellefsen spilte jo. Aase Normo Løvberg, Kjell Bækkelund, eee… 

 

Snakker vi bare om klassiske utøvere? 

Ja.. det var det… Robert Levin akkompagnerte. Og Eva Knardahl var det som avsluttet 

konserten. På piano. Den konserten ble gjentatt i Ålesund og i Kristiansund.78

                                                 
77 Dette sidetallet er originaltranskripsjonens sidetall, som det henvises til i oppgaven. Sidetallet nederst til høyre 
er samsvarende med sidetallet i oppgavens innholdsfortegnelse. 

 Noen få dager  
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senere, da. Den forflyttet seg sørover. Jeg for min del, som var til stede på konserten også, jeg 

dro på en slags misjonsferd gjennom Nord-Norge etter den tiden der. Det var ennå ikke da  

bestemt noen ting om skolekonserter. Jeg var vel alene om å spekulere egentlig på hva skulle 

vi starte opp med. Hvordan skulle vi legge an egentlig dette med skolekonserter?  

 

Gjaldt skolekonserter i deres tanker den gangen bare barneskolen, eller var det også høyere 

opp? 

Nei, det var for så vidt høyere opp, men det var ikke noe konkret egentlig. I 

Bækkelundutvalgets utredning var det lite konkret. Det var jo det. Så det… man måtte jo 

tenke seg om da egentlig, hva skulle skolekonsertene bli for noen ting, men første tida, så var 

det ikke så veldig mye tid til akkurat det. Den første måneden, så jobbet vi jo egentlig med å 

planlegge, eller være med på å planlegge den første åpningskonserten i Hammerfest.  

 

Og det var kveldskonsertene du prater om? 

Det var kveldskonsertene, ja, ja… ja, jeg besøkte byer og andre steder i Nord-Norge og kom 

tilbake til Oslo helt i slutten av januar. Da var direktøren faktisk borte fra Rikskonsertene. 

Finn Mortensen. Han kom ikke tilbake. Offisielt så het det, det at han hadde fått lumbago, og 

kunne ikke… og etter en kort tid så sa han opp. Og Reidar Aas (uviss skrivemåte), han ble da 

konstituert som leder for administrasjonen. 

 

Jeg må få lov til å være litt sladderaktig her nå, da. Hva var bakgrunnen for at han sluttet i 

sin jobb? Vet du det? 

Det het seg det at han fikk lumbago. Ja, det het det. Kanskje så vet jeg litt mer, da, men…. 

 

Men det vil du ikke snakke om…? 

Ikke akkurat nå. (Latter) 

 

Jeg skal ikke presse på.. 

Det ble laget da… styret oppnevnte et lite kunstnerisk råd. Det var Arne Nordheim, Knut 

Nystedt, det var Egil Monn- Iversen. De tre skulle legge programmene for denne 

virksomheten. De hadde jo noen få sammenkomster da omkring akkurat dette der. Etter hvert,  

                                                                                                                                                         
78 Braseth har etter intervjuet gjort meg oppmerksom på at det var Kristiansand og ikke Kristiansund konserten 
ble gjentatt i. Han tilføyde dessuten at også Liv Glaser deltok på denne åpningskonserten. 
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ut på våren så ble det da ny direktør tilsatt. Det var Egil Beck. Men så var det da 

skolekonsertvirksomheten, da. Den hadde nå jeg tatt fatt på, da, utover våren.  

Hva var de første føringene liksom for skolekonserten, hva var det man primært tenkte seg? 

Var det en fast ordning som skulle gå og gå i skolen? Snakket man om et visst antall? 

Ikke på det tidspunktet. Nei. Det var det ikke, men altså man snakket om at man skulle ha en 

kontinuerlig konsertvirksomhet i skolene. Det snakket man om. Men ikke noe… det var ikke 

lagt noe konkret egentlig. Det kom senere, det… eee… Åpningskonsert, ja… 23. september 

1968. det var i Giskehallen i Sandnes, med gjentagelse i Stavanger dagen etter.  

 

Var det noen spesiell grunn for at det startet nettopp der? 

Jo, det var et veldig aktivt musikkpedagogisk miljø og kunstnerisk miljø i Rogaland, i det hele 

tatt i Rogaland, spesielt rundt Stavanger og Sandnes. Og det var Rogaland 

ungdomssymfoniorkester med Kåre Opdal som var hovedaktrak… som var de mest attraktive, 

de som hadde hovedsaken på konserten. Men så hadde de også Egil Storbekken med. Som 

folkemusiker. Det var kanskje noen i dette tremannsutvalget som spekulerte lite grann på, 

rynket kanskje lite grann på… at det var folkemusikk med på en sådan konsert. De var heller 

ikke så interessert i, så begeistret for programmet. 

 

Hadde du en finger med i spillet når det gjaldt valg? 

Ja. Det hadde jeg. Det var jo min idé når det gjaldt å legge konserten dit. Jeg fikk jo 

styrevedtak på at det var greit.  Og hva slags program det var. Så jeg husker at Helge 

Sivertsen var veldig begeistret. Det var han. Og… det ble jo en kjempesuksess. Det ble jo det. 

Og fjernsynet gjorde opptak, som ble sendt lørdagskvelden etterpå i beste, absolutt beste 

sendetid, fra klokka halv åtte og utover. Hele konserten. 

 

Hvilken gruppe publikummere var til stede? 

Da var det ungdomsskoleelever fra Sandnes. Det var det, ja. Jo, jeg må nevne også at Ganddal 

pikekor var med.  

 

Kan du erindre noe om elevenes mottakelighet? 

Å ja, det var jo full begeistring. Det var det, altså. Odd Lehren, som var sentral i Rogaland, 

Sandnes, var konferansier.  
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Snakket han til elevene, eller snakket han til de voksne? 

Nei, han snakket til elevene. Han var jo pedagog. Han var jo utdannet lærer, i bunnen han 

også. Han var jo det. Skal vi se… jeg bare spekulerer på om det var flere som var med. Det 

tror jeg ikke det var. Dette er førti år siden, det… det er tillatt å glemme noen da! 

 

Jeg er nesten litt redd for å avbryte deg, for du snakker så godt på egenhånd, men jeg blir jo 

litt nysgjerrig, fordi du allerede har brukt ordet pedagogisk et par-tre ganger, og jeg tenker 

da.. i hvilken grad eller på hvilken måte tenkte dere skolekonsertordningen som et pedagogisk 

tilbud allerede den gangen? 

Ja, jeg hadde ganske fort fått kontakt med Rikskonsärer i Sverige, med Rolf Davidsson som 

var leder for skolekonsertene i Sverige, og jeg hadde vært der borte i flere dager og sett 

hvordan de jobbet og hvordan de hadde kommet i gang med nettopp den tingen, og det var 

pedagogisk tenkt fra Rikskonsertene når det gjaldt skolekonserter. De hadde pedagogisk 

materiell og de produserte og så videre. Så det var ikke bare… det var ikke helt fullstendig 

nye tanker som vi kom med egentlig. Det var det ikke, men vi gjorde det på vår måte. Det 

gjorde vi. 

 

Men inspirasjonen kom ganske klart fra Sverige? 

Ja, det gjorde den. Men – det hadde jo vært… det var jo flere av oss… musikkmiljøet, eller 

skolemiljøet som hadde med musikk å gjøre, som hadde tenkt i de banene på den tida der. Det 

gjaldt både Kåre Opdal. Det gjaldt Odd Leren, Caspar Hennig, Hans Kolstad på Kongsberg. 

Og selvsagt også noen andre. Det var jo… det var jo… og Leif Lønne i Sandefjord.  

 

Men – hvis man skulle være veldig jordnær nå og prøve å sette ord på hva dere mente når 

dere la an til en pedagogisk skolekonsert, hva var det dere gjorde som skulle skille den fra en 

hvilken som helst annen type konsert?  

Jo, det var jo da forberedelsene. Og at det skulle produseres. For det var noe nytt i Norge. Det 

er ingen tvil om at det var nytt. Da vi kom i gang. Men… det er en bolk her på en to-tre år, 

som vi dermed hopper over. Faktisk. Som er veldig viktig. 

 

Den tar du med deg nå! 

Ja, jeg gjør det, fordi at etter hvert så fikk jeg styret med på at vi skulle utrede 

skolekonsertvirksomheten, helt fra bunnen av, med hva idéen bakom skolekonserten skulle  
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være, formålet med den, hvor mye skolekonserter måtte vi ha for å dekke kongeriket, både i 

fra småskole og til og med videregående. Og hva det ville koste. Grunnlaget for det, det var 

en forsøksvirksomhet som vi kom i gang med ganske tidlig, og der var vi ganske selektive. Vi 

valgte Sandefjord kommune som en bykommune og vi valgte tre mindre kommuner i 

Namdalen, Overhalla, Grong og Høylandet. Så satte vi de tre her mot hverandre. Vi 

produserte konserter som gikk både i Sandefjord og i Namdalen, og vi evaluerte hver eneste 

konsert, gjennom tre år. Og vi holdt et, skal vi si, vi lå forholdsvis lavt i terrenget. Vi utvidet 

ikke konsertantallet. De gikk først og fremst i de tre… på de to stedene, og i de fire 

kommunene der. Men så etter tre år, da, så fikk vi laget denne planen for utbygging av 

skolekonserter i Norge. 

 

Som du sitter med i hendene nå, ja. 

Ja. Og der var det Leif Lønne som var musikkpedagogisk konsulent i Sandefjord, som sto for 

utredningen, eller undersøkelsen av, når det gjaldt behovet, antall konserter og kostnadene 

ved sjølve konsertene. Og så var det Odd Leren og Leif Lønne. Han jobba, han engasjerte vi 

et halvt år. Han jobba med akkurat dette der. Han hadde da et ark for hvert fylke, et stort ark, 

hvor alt var notert ned, hvor alle beregningene hans var notert ned. Vi kalte dem for 

lønnebladene, og jeg tipper det at de ligger i en bankboks inni Oslo et sted, den dag i dag. For 

de skulle ligge i en bankboks, helt trygt, for vi kunne ikke miste de der arkene. Det der var 

grunnlaget for hvert eneste fylke vi skulle gå inn i. Og hvis de er bortglemt, så ligger de 

fortsatt der. Det er rett og slett en skatt som de kan bruke den dag i dag, tipper jeg. Odd 

Lehren, han utredet den desentraliserte delen av skolekonserten, og likedan dette med 

informasjon og administrasjon av det hele. Og så satte vi sammen dette her, da, i denne her… 

planen, som var ferdig… ja i -71 var den ferdig. Den var akkurat ferdig, da, til at vi var ferdig 

med forsøksvirksomheten, men vi hadde jo da det siste halve året kjørt dette parallelt, og dette 

la vi fram for styret, med enstemmig godkjenning på det, sjølsagt, og med Helge Sivertsen 

som spiss i sammenhengen, og var veldig begeistret, det må jeg bare nevne, altså. Og han 

nevnte på med en eneste gang at vi må vel få en liknende utredning når det gjelder annen 

virksomhet også. Det var jo hans ønske, da, på den tiden der. Og da begynte vi å kjøre 

politisk, for det måtte jo til penger da. For det var plan om det, to fylker hvert eneste år, for at 

vi skulle komme rundt. Ennå ville det jo ta noen år, da. Og departementet hørte på oss. De 

bevilget midler for to fylker i løpet av noen… ja, i en del år.  
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Var det da snakk om at dere skulle besøke samtlige skoler i to fylker hvert år? 

Ja. 

 

En konsert i året? 

Første året. Neste år to. Ja, sånn var det vel. 

 

Snakker vi om ungdomsskolen da, fremdeles? 

Begge deler. 

 

Barneskole og ungdomsskole? 

Ja. Jeg husker at det var noen som ble sjokkert, da, når vi kom og fortalte at det måtte til en 

300-350 konserter i året. Ja, men det er jo ikke så mange skoledager, sa direktøren. Ja, men vi 

holder flere konserter om dagen. Det er flere grupper som er ute. Vi behøver ikke så veldig 

mange dager. (latter) – så det måtte litt opplæring til, helt opp på toppnivå, rundt omkring i 

skoleriket for at de skulle fatte hva dette her egentlig var for noen ting, da.  

 

Men kan du minnes hvordan skolen, skolefolket tok imot konsertene? Var det velvillig? 

Ja, i aller høyeste grad. I aller høyeste grad. Du skal se… vi hadde den utredningen der. 

 

En hovedoppgave, ja, om Rikskonsertenes skolekonserter. 

82. 

 

Fra 82, ja.  

De sendte jo ut spørreskjemaer, med gradering om hvordan dette her var .. ble tatt imot. Og 

98% er jo da beste karakter. Det er ikke så verst, det! (latter) 

 

Men.. det blir jo veldig sånne generelle spørsmål til deg, da… jeg tenker på konsertenes 

innhold, hva slags musikk som ble presentert, hva slags utøvere som ble sendt ut. Var det 

lenge at det bare var klassiske utøvere, eller var det presentasjon av vidt forskjellige genre? 

Det var all genre med. 
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Helt fra starten av? 

Ja. Det var det, for meningen var jo det at elevene skulle få møte forskjelligartede genre. Det 

var meningen. Så den første turnéen som vi sendte ut, det var folkemusikk. Det var Egil  

Storbekken, som dagen etter åpningskonsertene i Sandnes og Stavanger reiste til Lofoten og 

Vesterålen, helt mo alene, med sin fløyte og lur og bukkehorn.  

 

Hadde man helt fra starten av også dette med at man sendte ut informasjonsmateriale og at 

man eventuelt la ved elevaktiviteter, forberedelser og etterarbeid der? 

Mmm. Ja, mer og mindre helt fra starten av. Det utvikla seg lite grann etter hvert egentlig. 

Dette med å lage pedagogisk materiell, det var en utviklingsprosess egentlig. Og der syns jeg 

nok egentlig at vi gjorde en bedre jobb enn Rikskonsertene i Sverige, for eksempel. Vi jobbet 

mye mer med det pedagogiske materiellet.  

 

På den tida, så var det jo ganske uvanlig for utøvere å ha et publikum som bare besto av 

barn, elever som satt der framfor dem. Merket dere at de var ubekvemme med situasjonen? At 

dette var uvant? For utøverne mener jeg. 

Nei, ikke… et par ganger merket jeg det, og de ble jo ikke engasjert noe mer. De gjorde ikke 

det. De fikk ikke kontakt. De gjorde ikke det. Det var flotte utøvere, noen av de beste vi 

hadde. En skjønte det sjøl. En skjønte det sjøl. Han sa det at jeg fungerer ikke på barnestadiet. 

Han gjorde ikke det. Men så var det jo andre, da, som var jo verdensutøvere og som fungerte 

fullstendig, veldig godt. Men… men, de som egentlig tok over utøverjobben fullt ut, det var jo 

de nyutdannede, ja… det var jo det. Kanskje vi satte sammen en del nyutøvere sammen med 

en del eldre også, men dette, det gikk seg til. Utøverne, de ble etter hvert inneforstått med at 

konsertene skulle produseres, at produsent, en fra Rikskonsertene var med hele tiden, 

diskuterte opplegget, var med og veiledet og skjønte også hvordan det her ville fungere, og 

gjorde sine inngrep, da.  

 

På den tida, var det aktuelt å ta kontakt med utdanningsinstitusjonene, altså de som utdannet 

musikere og oppfordre til at de også skulle få en kompetanse på formidling til barn? 

Det var de som tok kontakt med oss. Den pedagogiske delen kom jo inn som en del av 

konservatoriene, etter hvert også Musikkhøgskolen. Vi gjorde vel… en gang jeg kan huske at 

vi tok kontakt med konservatoriene og hadde en slags informasjonsserie for dem. Etter noen 

få år eller noe sånt no’. Men da var de inneforstått med det. De var i gang med det.  
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Forstår jeg deg rett at du ser skolekonsertene som et pedagogisk tilbud? 

Ja, det er både et pedagogisk tilbud og et kunstnerisk tilbud. Altså, de er jo meningsløse hvis 

de bare er et pedagogisk tilbud. Det er de jo. Det må jo ligge en kunstnerisk kvalitet med på 

det hele. Det må det være. Det er jo det som er hovedbudskapet, den kunstneriske 

presentasjonen og utøvelsen, men for at elevene skal da få fatt på det, skal være med, være 

oppmerksomme og så videre så ligger jo da… Det var jo derfor vi hadde den pedagogiske 

tilretteleggingen, altså hva slags musikk, det vil si da at det ikke skulle være hele symfonier, 

at det da… musikkstykkene var i lengde for eksempel i forhold til elevene, elevalderen. 

 

Tidsaspektet nærmest, da? 

Tidsaspektet for eksempel, ja, at det ikke var for lange stykker og så videre, var en ting. 

 

Kan du minnes hva de første produsentene særlig vektla overfor utøverne? Når det gjaldt 

formidlingen deres. Var det noe de særlig vektla? 

Ja. De plukket jo av dem fremmedordene, som var for vanskelig. 

 

Språklig tilrettelegging, ja.. 

Ja, altså måten du opptrådte på. Du måtte ha øyekontakt. At de snakket tydelig. At de snakket 

høyt nok. Og for all del, at de fikk til en formidlingssituasjon fra podiet, at de fikk elevene til 

å lytte, og da var elevene preparert egentlig, for å lytte til musikken også. Det var jo det som 

var hovedhensikten. Det skjønte jo utøverne etter hvert. De følte det jo sjøl, og det var jo de 

som produserte sine konserter på egen hånd også. Det var jo det, og som gjorde det med 

veldig god… måte. 

 

Jeg minnes at noen en gang har sagt at det ikke alltid har hett produsenter i Rikskonsertene, 

men at de faktisk ble kalt et eller annet pedagogiske… 

Ja, pedagogiske konsulenter. 

 

Pedagogiske konsulenter… var det fra starten av, det? 

Ja, det var det, ja. Produsenter, det var jo da forholdsvis ukjent. De brukte det kanskje i 

Kringkastingen, men egentlig så var det jo et ukjent begrep i kunstnerisk sammenheng. Det 

var jo det.  
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Så det revolusjonerende ved skolekonserter, det var punkt en, at det ble et tilbud i skolene. 

Punkt to, at de var særlig produsert for det, altså? 

Ja. For det alderstrinnet. 

 

Målspesifikke. 

Ja. Men du spurte også om genre i stad, og da sa jeg vel at … alle typer genre egentlig. Det 

var jo det. I fra folkemusikk, for å ta det som utgangspunkt og til helt moderne, på den tid, da, 

form for musikk. Vi hadde en dansk komponist. Jeg husker ikke i farten hva han het, men vi 

hadde et par produksjoner av han. Den ene produksjonen het for ”Vann”, og det var renspikka 

elektronisk musikk, fra bunnen. Men han hadde også visse illustrasjoner som hadde med vann 

å gjøre…. jo… den andre produksjonen het for ”Luft”. Ja, det var elektronisk, alt i hop. Og 

det der… de fungerte prima, de, altså.  

 

Når du gir de to titlene ”Vann”, ”Luft”… for oss som har vært litt inni dette systemet, så 

husker vi jo mange av de produksjonene som hadde nærmest tematiske titler. Stemmer det? 

Hadde? 

 

Nærmest tematiske titler. 

Ja, da, det hadde de.  

 

Det kunne være ”Våren” eller et eller annet… 

”Mozart som barn”. Den gikk jo hundrevis av konserter. Den gjorde jo det. Ja, jo… det er helt 

riktig dette der, ja.  

 

Kan du huske noe om antallet utøvere som var med på produksjoner? Du nevnte jo 

Storbekken, han reiste helt aleine. Hva var max-antallet utøvere som ble sendt ut på 

skolekonserter i starten, da? 

Ja, det var jo et gjennomsnitt på det der, bundet av… på grunn av økonomi, da. Vi mente vel 

at det skulle være et gjennomsnitt på 3. De kom jo aldri opp i det. Jeg tror det ble 2,7, og det 

sank til 2,3. 
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Var det bare økonomiske hensyn? 

Ja, det var det. Men det var jo grupper som var opp i 5-6-7. Det var det jo. Men da måtte vi jo 

korte inn på andre. Og det spørs jo da hvor lenge de var ute, de på sju. Og så måtte vi jo da ha 

lengre turnéer med de på 1 og 2 og så videre.  

 

Det var en kabal å legge… 

Ja, men vi hadde en ballettgruppe fra Stockholm. De var ganske mange. Jeg husker ikke hvor 

mange de var, men de var ute i fjorten dager tror jeg, og da… de var jo en del, da. Men… 

altså genre, det var jo… vi fikk jo med ballett, for eksempel, folkedans, jazz, rock… 

rockegrupper tror jeg var på fem, ja… men også klassisk musikk sjølsagt. Så vi favna jo 

egentlig om det meste. Vi gjorde jo det. Ja…og så utenlandsk folkemusikk, det hadde vi jo en 

god del ut av.  

 

Kan du huske… eller har du konkrete minner fra informasjonsmateriale, fra elevhefter?… Det 

var jo noe som het elevhefter lenge. 

Ja. Ja. 

 

Fortell litt om det du kan erindre derfra! 

Ja, elevhefter, det var jo da myntet på eleven. Men med veiledning fra lærerne, da. Derfor 

hadde vi også lærerhefte, da. Lærerveiledning i tillegg.  

 

Det var et mynta på elevene og et på lærerne? 

Ja. Ja. Men de hadde sammenheng, ja, det hadde de. Og der var det jo… I elevheftet var det jo 

tekst for en del, tilpasset alderstrinnet. Så var det noter… kunne det jo være. For du kunne da 

enten spille eller synge og så videre. Og de skulle da… det var jo grunnlaget for å lære for 

eksempel sanger hvor du kunne delta med under konserten. Det var ganske… egentlig 

fantastisk… Det hendte jo at jeg ikke var orientert når jeg kom på konsert, jeg. Konserten 

gikk jo sin gang og så plutselig så smeller elevene til med en eneste gang. Det kom så brått på 

meg, for jeg var ikke tilstrekkelig orientert. Men det fungerte, altså. Elevene var med hele 

tiden og de følte at nå er det vår tur. De kom tvert. 
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Så delaktighet, elevaktivitet, det har vært med i Rikskonsertenes skolekonserter alltid? 

Ja. Ja. Det har vært med. Det var i alle fall med, og jeg tror nok at det er med i stor grad 

fortsatt. Det var i alle fall det for noen få år siden. Ja… elevheftet var jo da godt illustrert. Det 

var jo et behagelig hefte å få i handa og bla igjennom. Og det motiverte jo for lytting. Det 

gjorde det jo. Det er det ingen tvil om. Og det samme hadde de jo i Sverige også, da.  

 

Fenomenet med å sende ut, da, fra starten av kassetter og etter hvert CD-plate, kom det tidlig 

med? 

Vi hadde en liten… e…, ja, det heter ikke filmrull, men filmstrips… ikke film… Hva heter 

det? ….Lysbildestrips var det. Om Mozart. Ja. Den kom tidlig. Lydbånd husker jeg ikke når 

kom, men det kom etter hvert.  

 

Lysbilder? Altså, dere sendte ut flere lysbilder, som på en måte illustrerte noe av… 

Ja, ja. Bilder av Mozart som guttunge, da, og hvor han bodde senere, og så videre. Landskapet 

og… 

 

Nå skal jeg utfordre deg lite grann! Jeg er så glad, jeg, i anekdoter. Minner. Altså dine 

personlige minner fra din tid i Rikskonsertene, om det være seg ute på konsert eller i 

institusjonen sammen med kollegaer eller hva det nå måtte være. Er det noe du kunne klare å 

plukke fram som du husker særlig godt fra din tid i Rikskonsertene? 

Ja. Ja. Helt spesielt, for å velge ut noen ting… ja… altså åpningskonserten i Sandnes. Det var 

jo et veldig trivelig tema. At det lyktes den gangen, for der var jo Musikk-Norge i aller 

høyeste grad representert, det vil si at de var til stede, for det var en tilleggsdag til en 

musikkonferanse som var… som de arrangerte i Rogaland på akkurat den tid. Det var fra hele 

Norge, det. Der var det både professorer og rektorer på konservatorier, utøvere, 

organisasjoner og så videre. De var til stede i salen, alle sammen. Statsråden var der, gamle 

Bondevik var der, og på lunsjen etterpå, så holdt han en fin tale. Han gjorde det. 

Skoledirektøren var der. Fylkesmannen var der. Så de var absolutt representert. Blant annet på 

grunn av at det hadde vært denne konferansen ute på dette klosteret i Rogaland, ute i 

Boknfjorden… hva heter det, da? 
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(Side 12) 

Utstein? 

Utstein, ja. Vi var jo der ute i tre dager først. Og den fjerde dagen var skolekonsertåpningen. 

Det var nå det! ……..Så…….. Da vi hadde fått til denne her planen, og Helge Sivertsen kom 

som styreformann og var til stede da vi nå drakk kaffe og pratet litt rundt det. Det var egentlig 

en milepel og et stort øyeblikk, egentlig, det. Det var jo det!  Så er det jo diverse konserter ute 

i distriktene, sjølsagt som var veldig artig, og som var storartig egentlig. Det var store 

opplevelser tror jeg, for alle sammen. Det var en konsert, og som jeg ikke husker hvor var hen 

egentlig. Det var en sanger… og en pianist, og da etter konserten, så var elevene så begeistret. 

De sto i flokkvis rett utenfor vinduene på lærerrommet og ropte på utøverne. Da hadde de blitt 

skikkelig idoler, altså… Mmm…. Jeg må bare tenke meg om, så har jeg nok flere. 

 

Ja, tenk så lenge du vil (latter). Teknikken gjør at jeg bare kan klippe deg bort, alle pausene. 

Ja, ja, ja, På den måten…Ja. Ja. Det var jo ganske mange, det, sjølsagt… 

 

Hvis du skulle tenke på noen momenter som på en måte synliggjør endringen i 

skolekonsertordningen fra for førti år siden og fram til i dag, hva er det du syns har endra 

seg, og da tenker jeg både positivt og negativt. 

Ja, når det er positivt, så er det jo klart det at vi har jo fått en stab med utøvere som er kjent 

med skolekonserter, som er inneforstått med å presentere skolekonserter, som har hatt det 

med i utdannelsen sin, helt i fra de startet på et konservatorium. Og så videre. Og at dette har 

utviklet seg i aller høyeste grad. Om de ikke kaller det pedagogikk egentlig, så er de jo 

inneforstått med den produksjonstanken rundt omkring dette der. Og den er vel etablert i aller 

høyeste grad. Nå er jeg ikke så… jeg er ikke hundre prosent kjent med konsertvirksomheten 

for tiden. Det er faktisk noen år siden jeg har hørt på en konsert. Det er faktisk det. Men den 

tryggheten hos utøverne, den er jo helt annerledes. Jeg har ikke opplevd at de er… gruer seg 

for å gå inn på en konsert. Det hendte jo for at de var usikre. De var ikke vant med den 

situasjonen egentlig, men det var jo produsentene som gjorde at de fikk tryggheten inn. Og så 

videre, så …. jo…. når det gjelder negativt, …at pedagogisk materiell ble borte. Det tror jeg 

var en motivasjonsfaktor som var veldig vesentlig, både for lærere og miljøet på skolen og 

elevene.  

 

Da tenker du på disse elevheftene? 

Elevheftene, ja.  
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(Side 13) 

Ja, for… Rikskonsertene har jo fremdeles informasjonsmateriale hvor man oppfordrer til av 

og til både forarbeide og etterarbeid. 

Det var jo. Det var jo den økonomiske saken, siden som gjorde at den ble kuttet så veldig 

sterk i sin tid, at det forsvant veldig mye, men sjølsagt har.. man har sluppet en del 

produksjonsarbeid. Det var jo litt jobb med dette der. Jeg har jo ikke noe vitenskapelig belegg 

for egentlig si det. Det kan jo hende at det foreligger noen ting, undersøkelser og så videre 

som kan si at det fungerer, og det gjør det vel, det fungerer vel uten det, men i sin tid, så var 

det jo helt klart at det var en motivasjonsfaktor av veldig stor karakter. De sa jo utøverne på 

den tid, de som hadde brukt det pedagogiske materialet og forberedt elevene, så var jo 

situasjonen, konsertsituasjonen helt annerledes. Helt i fra første stund. Fordi at 

oppmerksomheten var allerede etablert, den, før at utøverne kom. Når det gjelder da 

skolekonsertvirksomheten som helhet, så har jo… Rikskonsertene har ikke noe vesentlig … 

det er veldig lite flere skolekonserter enn da jeg sluttet. Vi var oppe i 6700 skolekonserter på 

året. Jeg vet ikke om det er noe særlig mye mer… 

 

Hvilket år sluttet du? 

88. 1988. Det er jo straks tyve år siden, da. Da kan ikke Norge være dekket. Det har jo 

egentlig da stått rolig.. Det er jo en politisk sak. Og der jobbet vi egentlig veldig sterk. Jeg for 

mitt vedkommende jobbet litt, kanskje sånn … noen vil si… litt ulovlig… tok kontakt med, 

ikke politikere, altså de som bevilget. Det kunne jeg ikke gjøre, men jeg tok jo kontakt utover 

i landet, det vil si dannet pressgrupper. Jeg fikk jo en skoledirektør til å skrive brev til 

statsråden og si hvorfor har ikke vi skolekonserter, når fylket ved siden av her har?  

 

Jeg mener nå faktisk å ha hørt at samtlige kommuner, med unntak av en, er med i ordningen. 

Ja vel. Ja, det er jo egentlig veldig positivt. Men jeg skjønner ikke sammenhengen med antall 

konserter, men det kan jo forklares det, da.  

 

Nå skal jeg spørre deg et, det er egentlig et helt grunnleggende spørsmål som du burde kunne 

greie å svare på, men jeg er litt spent på hva du vil svare allikevel. Dersom du møtte et 

menneske som sa at hvorfor i all verden skal vi ha disse skolekonsertene? Kan ikke ungene gå 

på konserter på fritida? Hvorfor må vi blande denne aktiviteten inn i skolen? Fortell meg 

hvorfor! Hvorfor trenger vi skolekonserter? 
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(Side 14) 

Jeg vet jo hvorfor da, ikke alle kommer på konsert. Og det har jo med motivasjon å gjøre. Det 

har med miljøer å gjøre. Akkurat den tingen der … skolekonsertene er jo i skoletida og da må 

de jo bare finne seg i å følge klassen, resten av klassen, på konserter. Og de aller fleste har jo 

positive opplevelser ved det. Men det er ikke alltid at det er tilstrekkelig for at de blir 

konsertgjengere. Men jeg er ganske overbevist om at vi har flere aktive konsertgjengere i dag 

enn vi hadde for førti år siden.  

 

Det tror du skyldes skolekonsertene, at de har gitt… 

Ja, blant annet, da. Sjølsagt, det er mye annet også, vi har jo fått både gjennom fjernsyn og 

radio, da, en påvirkningsfaktor med forskjelligartet musikk. Det har vi jo gjort. Og vi har jo 

miljøer i Norge som i dag jobber med for eksempel klassisk musikk på en helt annen måte 

enn de gjorde på et helt annet tidspunkt. Men det er jo ikke bare skolekonsertene. Vi har jo 

fått kulturskolene, etter hvert kalt kulturskoler, ja, kommunale musikkskoler, som har vært en 

motivasjonsfaktor også. Det er jo helt klart. Ja.. andre spørsmålet ditt… andre delen. 

 

Andre delen? Nå må jeg spole tilbake. Andre delen. Altså. Hvorfor trenger vi skolekonserter? 

Det var jo egentlig bare ett spørsmål. Hvorfor trenger elevene skolekonserter? 

Ja… hvorfor trenger man å lære å lese for eksempel? Hvorfor trenger man… ja det er kanskje 

mer nærliggende å svare det… hvorfor behøver man for eksempel historie? Musikk er jo en 

del av folks tilværelse. Det er jo en god sak å kunne lære noen ting om musikk og oppleve 

musikk på en positiv måte. For det tror jeg at de fleste gjør. Og at dette er en ballast, livslang 

ballast, egentlig, å ha med seg, å oppleve musikken. Jeg husker jo en elev jeg hadde, men som 

gikk ut av grunnskolen før skolekonsertvirksomheten ble etablert. Han hadde ikke opplevd, i 

det hele tatt ikke opplevd klassisk musikk, overhodet ikke, men så fikk han være med på… 

han fikk høre musikk gjennom høyttaler og jeg forklarte en del av det, og han er helt opptatt 

av det. Den dag i dag. Det var hans spore. Og hvis han hadde fått opplevd det på 

skolekonserter også, ville det blitt enda sterkere for han. Han er en av de som kunne da tilegne 

seg, da, på en veldig rask, positiv måte egentlig. Men det har i aller høyeste grad med miljøer 

å gjøre. Det har det jo. Det er det ingen tvil om. Men vi skal ikke forlange at alle for eksempel 

skal ha interesse bare av klassisk musikk eller av folkemusikk. Noe av det vi tilstrebet 

allerede fra begynnelsen av, var at de skulle ha en viss kontakt med forskjelligartet musikk, 

for det er… det svirrer jo rundt oss både i eter og i konsertvirksomhet både det ene og det 

andre, andre slags temaer, nei, andre slags type konserter, da. Det gjør jo det.  
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(Side 15) 

Det er ett tema jeg kunne tenkt meg å høre din mening om. I dag er det så mye snakk om det 

de kaller monologiske konserter og dialogiske konserter, og da mener de gjerne, altså med en 

monologisk konsert, en konsert der utøvere presenterer et innslag og elevene sitter 

tilsynelatende passive som mottakere. De dialogiske er mye mer preget av elevaktivitet og 

delaktighet. Syns du man kan forsvare monologiske konserter? 

Ja. Ja. Det hadde vi helt i fra begynnelsen av. Vi hadde det. 

 

Konserter der elevene rett og slett skulle sitt og ta imot? 

Ja. Ja. Det hadde vi. Men de var jo forberedt, de også. På forhånd. Det lå jo en forberedelse 

gjennom … jeg kan ikke huske mer en gang at vi ikke hadde pedagogisk materiell på slikt.  

 

Så selv da ble det forberedt? Hva slag type forberedelser hadde man da? 

Ja, man visste jo da hva utøveren skulle fremføre, og det var jo da kanskje både om 

komponist og om musikken som sådan. 

 

Så det å gjøre elevene forberedt til konsert, det mener du altså er veldig viktig? 

Ja. Det var jo i hvert fall de tjue årene jeg var i Rikskonsertene, så var jo helt klart den 

erfaringen, en sterk erfaring, det, altså. Det var det, og det var jo også utøverne enige om. 

Hvis skolene hadde, som jeg var inne på tidligere, hvis skolene hadde sluntra unna med det, 

så var det dårligere kontakt. Det var det. 

 

Det er et klart inntrykk du sitter igjen med? 

Det var det. Og derfor så ser vi jo til og med i fjernsynet, at de har jo… de orienterer jo om 

konsertene. De gjør det.  
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Vedlegg 2: Skjema med informasjon om intervjupersonene 
 
 
IP-nr. Utdanning Tittel Kulturkontakt Musikk fritid 
01 Musikkpedagogisk 

eksamen, påbygd til 
allmennkompetanse for 
skolen, spes. ped. 

Musikkpedagog, 
adjunkt, 
spesialpedagogisk 
koordinator 
underviser 6., 7. 
trinn. 

 
 
 
 
 
Ja 

 
 
 
 
Spiller, synger i 
kor. 

02  
Førskolelærerutdanning,  
paps, spes.ped. 

 
Kontaktlærer på 
1. trinn. 

 
 
Nei 

I 
idrettssammenheng, 
som instruktør. 

03  
 
 
Lærerskole (2-årig), 
spes. ped. historie. 

 
 
 
Kontaktlærer på 
3. trinn. 

 
 
 
 
Nei 

 
Nei, men lytter mye 
til musikk, har barn 
som driver med 
musikk. 

04  
Førskolelærerutdanning, 
halvårsenhet i musikk, 
paps. 

 
 
Kontaktlærer på 
1. trinn. 

 
 
 
Ja 

Amatørteater med 
mye sang, erfaring 
fra korps og 
storband. 

0579      
06 Lærerskole (2-årig), 

spes.ped., 
mediekunnsk.,samf. 
kunnsk., skoleledelse. 

 
 
 
Rektor 

 
 
 
Nei 

 
 
Nei, men har vært 
korpsmusiker. 

07 Lærerskole (4-årig), 
spesped informatikk, 
kroppsøvning, 
veiledningsped. 

 
 
 
Rektor 

 
 
 
Nei 

Ikke nå, har spilt i 
korps og i 
Norsk 
juniororkester. 

08 Lærerhøgskole (4-årig), 
mate, IKT, 
friidrettspedagogikk. 

 
Kontaktlærer på 
7. trinn. 

 
 
Nei 

 
Nei, bare hører, 
har spilt i korps. 

09 Førskolelærer, 
småskoleped., 
forberedende, 
folkeminne, spes. ped. 

 
 
Kontaktlærer på 
2. trinn. 

 
 
 
Ja 

 
 
 
Synger i kor. 

10 Lærerutdanning, 
grunnfag i skoleledelse. 

 
Rektor 

 
Nei 

 
Synger i kor. 

11 Lærerhøgskole (3 årig), 
grunnfag i eng, hist., 
norsk som andrespr., 
kulturkunnskap, 
aksjonslæring i 
læringspersp. 

 
 
 
 
 
Rektor 

 
 
 
 
 
Nei 

 
 
 
Synger, spiller 
piano og gitar, 
dirigerer barnekor. 

                                                 
79 Intervjuet med intervjuperson 05 ble delvis slettet. Derfor foreligger ikke informasjon om vedkommende.  
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IP-nr. Utdanning Tittel Kulturkontakt Musikk i fritid 
12 Lærerskole (2-årig), 

småskoleped., norsk 
mellomf., kr.d. grunnf., 
lederutd. 

 
 
 
Rektor 

 
 
 
Ja 

 
 
 
Nei 

13 Lærerskole, 
halvårsenhet i musikk, 
biologi. 

 
Kontaktlærer 3. 
trinn. 

 
 
Nei 

 
Intruktør i psyk.utv. 
hemmet ork.  

14 Førskolelærerutdanning, 
videreutdann. til lærer 

Kontaktlærer på 
3. trinn. 

 
Ja 

Nei, men ”glad i 
musikk”. 

15 a   
 
Allmennlærerutd.  

Avdelingsleder,  
underviser 5., 6. 
7. trinn. 

 
 
Nei 

 
 
Nei 

15 b.  Allmennlærerutd., spes. 
ped. 

Avdelingsleder + 
spesialunderv. 

 
Nei 

Nei. Har sunget i 
kor 

16 Lærerutd., 
bedriftsøkonomi, spes. 
ped., lederutd., tolkeutd. 

Avdelingsleder 
for 5.,6.,7. trinn 
Ingen underv. 

 
 
Ja 

 
 
Dans 

 
Oppsummering: 
 
5 rektorer, 7 kontaktlærere, 6 kulturkontakter. 
8 driver på med musikk på fritida. 8 driver ikke på med musikk på fritida, men av disse 8 har 
4 drevet på med musikk og 2 av dem presiserer at de er ”glad i ” musikk. 
 
Alle intervjupersonene har utdanning i pedagogikk på en eller annen måte – enten via 
allmennlærerskole, førskolelærerutdanning med paps, eller ppu. 
 
Ingen av skolene jeg besøkte har faglærte musikklærere som tar hånd om all 
musikkundervisningen. Alle som har musikkundervisning har allikevel enten en viss formell 
utdanning i musikk, eller realkompetanse. Den formelle kompetansen i musikk er enten basert 
på musikk i grunnutdanningen eller kvartårs-/halvårsenhet i musikk. Dersom kontaktlæreren 
har formell kompetanse eller realkompetanse i musikk, er det alltid denne som har 
undervisningen på sitt trinn. 
 
Oppgaven har ikke vektlagt å se nærmere på forbindelsen mellom de ulike lærernes utsagn og 
informasjon som forekommer i dette skjemaet.  
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Vedlegg 3: Avtale mellom intervjuer og intervjuperson 
 

 
 

Informasjon om intervju og masteroppgave 
 
Anne Grimstad Fjeld ønsker å intervjue lærere på skoler som har hatt besøk av skolekonserter hun 
tidligere har observert. Disse intervjuene gjøres i forbindelse med en masteroppgave ved 
masterstudiet i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold. Oppgaven har Rikskonsertenes 
skolekonserter som tema, og har særlig fokus på mottakerne av skolekonsertordningen. 
 
Intervjuene vil bli skrevet ut, og sekvenser av dette materialet vil kunne bli gjengitt i 
masteroppgaven. Det er også tenkelig at noen av disse sekvensene kan bli brukt i eksempelvis 
foredrag, fagtidsskrifter, eller lignende.  
 
Det kan være aktuelt at ansatte ved Høgskolen i Vestfold (eventuelt også fagpersonale fra andre 
høgskoler/universiteter) ønsker å høre deler av lydopptaket i forbindelse med veiledning og 
vurdering av masteroppgaven. Lydopptaket vil ikke bli avspilt for andre enn disse nevnte 
fagpersonene. Når eksamen er avholdt vil opptaket bli slettet.  
 
Intervjupersonene vil anonymiseres. Navn på intervjuperson, skole, eller kommune vil ikke bli 
navngitt verken i masteroppgaven eller ved senere henvisninger til intervjumaterialet. 
 
Ansatte ved Høgskolen i Vestfold (evnt. fagpersonale fra andre høgskoler/universiteter) og Anne 
Grimstad Fjeld vil behandle intervjumaterialet konfidensielt. 
 
Avtale 
 
Intervjupersonen har lest den skriftlige informasjonen (over) og samtykker i at intervjuet kan 
gjøres. 
 
Intervjueren, Anne Grimstad Fjeld, har informert skriftlig og muntlig om masteroppgaven og den 
aktuelle bruken av intervjuet. Hun vil gjennomføre intervjuet og bruke det i henhold til den gitte 
informasjonen.  
 
 
 
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 
Dato  Sted     Underskrift intervjuperson   
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 
Dato  Sted      Underskrift intervjuer 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 
 

 
 

 
Faktaspørsmål 

1. Hvor gammel er du? 
 
2. Hva er yrkestittelen din? 
 
3. Er du kontaktlærer, i så fall for hvilket klassetrinn?.....Timelærer i ulike klasser?....Er 

det spesielle fag du underviser i?...Er du kulturkontakt? 
 
4. Hva slags utdanning har du? 
 
5. Har noe av din utdanning gitt deg faglig kompetanse i musikk? 
 
6. Driver du med musikkaktiviteter på fritida (spiller, lytter, danser…)? 
 
 

 
Den konkrete konserten 

 
Personaldeltakelse 

7. Hvem i personalstaben på skolen er det som er med på skolekonserter? (Er det 
kontaklæreren? Er det musikklæreren? Er det kulturkontakten? Er det den læreren som 
har klassen i den timen konserten avvikles?) 

 

 
Forhåndsinformasjon 

8. For ca. 14 dager siden hadde din skole besøk av Rikskonsertenes skolekonserter. Kan 
du huske hvor lang tid før konserten du fikk vite at skolen skulle få konsertbesøk? 

 
9. Er det din oppfatning at informasjon om konserten kommer i passende tid før 

avvikling av den? 
 
10. Rikskonsertene lager i forbindelse med skolekonsertene et informasjonsskriv om 

innhold, utøvere etc. Får din skole slik informasjon om konserten sendt i posten, eller 
må skolen finne fram til informasjon på internett? 

 
11. På hvilken av de nevnte måtene foretrekker du å få informasjon? Begrunn svaret. 
 
12. Har skolen faste prosedyrer i tilknytning til distribusjon av informasjonsskrivet? 
 
13. Hvordan fikk du informasjonen? (Tok du selv utskrift fra internett? Fikk du overlevert 

utskrift fra annen person? Fikk du overlevert postsendt informasjon?) 
 
14. Fortalte du elevene at skolen skulle få konsertbesøk? 
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15. (Dersom ja på spørsmål 12):Kan du huske hvor lang tid før konserten elevene fikk 
høre om besøket? 

 
16. På hvilken måte fikk elevene informasjon om konserten? (Plakat, tatt opp i timen, ”i 

forbifarten”…?) 
 
 

 
Bruk i undervisning før og etter 

17. Ble konserten på noen måte trukket inn i din undervisning før eller etter besøket? 
(Da tenker jeg i mer omfattende sammenheng enn å formidle at det kommer konsert) 

 
18. (Dersom ja på spørsmål 17) Kan du i si noe mer om i hvilken 

undervisningssammenheng konserten da inngikk? 
 
19. (Dersom nei på spørsmål 17) Hvorfor valgte du å ikke trekke konserten inn i noen som 

helst undervisningssammenheng? 
 
20. På hvilken måte tror du at du kunne trukket inn denne konserten i undervisningen? 
 
21. Er det momenter knytta til skolekonsertordningen som kunne være til hjelp for at 

konsertene i større grad kunne utnyttes i undervisningssammenheng? 
 

 

Dersom ja på spørsmål 17, følger spørsmål om eventuell bruk av tilsendt forslag til 
forarbeid/etterarbeid 

22. Kan du huske om konsertinformasjonen inneholdt forslag til forarbeid? 
 
23. Kan du huske om konsertinformasjonen inneholdt eksempelvis CD-plate med innspilt 

musikk? 
 
24. Brukte du noen av forslagene til forarbeid i undervisningen? 
 
25. (Dersom nei på spørsmål 20): Hvorfor brukte du ikke forslagene til forarbeid i 

undervisningen? 
 
26. Kan du huske om konserten inneholdt forslag til etterarbeid? 
 
27. Brukte du noen av forslagene til etterarbeid i undervisningen? 
 
28. (Dersom nei på spørsmål 23): Hvorfor brukte du ikke noen av forslagene til 

etterarbeid i undervisningen? 
 

 
Tilrettelegging, elevaktivitet, multimodalitet, monolog/dialog formidling 

Jeg kommer til å stille to spørsmål om tilrettelegging mot barn i konserter. Det ene 
spørsmålet dreier seg om innhold og tilrettelegging. Med innhold tenker jeg det konserten 
handler om, selve temaet forkonserten. Det andre spørsmålet dreier seg om formidling og 
tilrettelegging. Formidlingen ser jeg som den måten utøverne bærer fram budskapet sitt.  
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29. På hvilken måte mener du at utøvere og produsent i denne konserten har tilrettelagt for 
målgruppa når de valgte innholdet for konserten? 

 
30. På hvilken måte mener du at utøvere og produsent i denne konserten har tilrettelagt for 

målgruppa i måten de formidler på? 
 
31. Denne konserten hadde mange fremstillingsformer, f.eks både verbal tekst, 

instrumental musikk, bevegelse, rekvisitter….(multimodalitet). Multimodalitet 
kjennetegner mye av dagens læresituasjoner. Hvordan opplevde du multimodalitet 
brukt i forestillingen, og på hvilken måte mener du dette er viktig for elevens læring? 

 
32. Det snakkes gjerne om monologisk kontra dialogisk formidling av kunstopplevelser til 

barn. En dialogisk formidling blir i evalueringsrapporten for DKS beskrevet som en 
formidling der elevene aktivt deltar. Den monologiske formidlingen trekker ikke barna 
med i eksempelvis sang, spill, dans eller samtale. Har du synspunkter på dette? Kan 
monologiske konserter forsvares i skolen? 
 

  
Forankring i læreplan – den konkrete konserten 

33. Skolekonserter skal ha forankring i læreplanverket. På hvilken måte mener du denne 
konserten viser en forankring, ikke bare i fagplanene, men også i den generelle delen 
og i Læringsplakaten i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.  

 
34. 
 

Forankring i læreplanverket – generell oppfatning av skolekonserter 

35. Hvilke momenter i læreplanen mener du skolekonserter særlig egner seg til å støtte 
opp om? 

 
36. Du har sikkert sett mange andre konserter. Hva er ditt hovedinntrykk, egner 

konsertene i skolen seg til å innfri intensjoner i læreplanen? 
 
37. Har du gjort deg noen tanker om forholdet mellom barnefaglig og kunstfaglig 

kompetanse hos produsent og utøvere ved skolekonserter? Er det ditt inntrykk at 
konsertene viser kompetanse innen begge disse feltene? 

 

 
Om lærere på konsert 

38. Hva opplever du er lærerens oppgave i forbindelse med konsertbesøk? Jeg tenker da 
både før, under og etter besøket. 
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Vedlegg 5: Transkripsjon av intervju med intervjuperson 11 

 

(Intervjuet ble foretatt 07.05.07.) 
 
Lydkutt 1 
 
Hvor gammel er du? 
Femti år. 
Og hva er yrkestittelen din? 
Jeg er rektor. 
Underviser du også i skolen? 
Nei, ikke nå. 
Utdanningen din, hva er den? 
Lærerhøyskole, treårig. Så har jeg grunnfag i engelsk og grunnfag i historie, så har jeg tretti 
studiepoeng i norsk som annet språk kulturkunnskap og aksjonslæring sett i et 
læringsperspektiv. 
Har noe av utdanningen din gitt deg faglig kompetanse i musikk? 
Kvartårseining på lærerskolen. 
Driver du på med musikkaktiviteter på fritida? 
Ja, jeg dirigerer et barnegospelkor. 
I heimen også, sysler du med…? 
Ja, synger, også spiller piano og gitar. 
Ja. Hvem er det i personalstaben på denne skolen som er med på skolekonsertene? Er det 
kontaktlæreren? Er det musikklæreren? Er det kulturkontakten? 
Det er i grunnen alle. Det er litt avhengig av hvem som har elevene den timen. Men her hos 
oss er det hovedsakelig kontaktlærer som er med. 
Så det er den læreren som har klassen i den aktuelle timen som er med? 
På konserten, ja, mmm. 
Hvordan er det med musikklæreren, har dere faglært musikklærer på skolen? 
Ja, vi har det, men det er hovedsakelig lagt ut på trinna, så det er kontaktlærer som har det, 
men er det en lærer med kompetanse så er det selvfølgelig vedkommende som har 
undervisninga, men vi har ikke en fast musikklærer, det har vi ikke. 
For ca. fjorten dager siden, så hadde denne skolen besøk av Rikskonsertenes skolekonserter. 
Kan du huske hvor lang tid før konserten at dere fikk vite at skolen skulle få dette 
konsertbesøket? 
Det var lang tid i forveien. Vi er jo på nettet, og Kulturskrinet legger ut alle konserter og alle 
tilbud til skolene der, og så er vår kulturkontakt ansvarlig for å minne lærerne på det, og det 
var lang tid i forveien, så har det ligget ute, også på felleskalenderen til lærerne på Fronter, så 
legger vi det ut. 
Du svarte vel kanskje delvis på neste spørsmålet, fordi det er, får

Bare på nett, og noe da skriver vi jo ut, og lærerne kan jo skrive ut det de måtte ønske til seg 
sjøl. 

 skolen informasjonen sendt i 
posten eller er det bare på nett? 

Så da svarte du faktisk også på neste spørsmålet. Alltid litt i forkant! For det neste spørsmålet 
er nemlig – har skolen faste prosedyrer i tilknytning til distribusjon av informasjonsskrivet? 
 

                                                 
80Dette sidetallet er originaltranskripsjonens sidetall, som det henvises til i oppgaven. Sidetallet nederst til høyre 
er samsvarende med sidetallet i oppgavens innholdsfortegnelse. 



 141 

(Side 2) 
Ja. Det er kulturkontakten som hovedsakelig får det, og så minner vi på kontoret på det, så det 
blir dobbelt påminning. Kulturkontakten kan ikke være ansvarlig for alt som Kulturskrinet 
kommer med, men vi hjelper hverandre, da, så ikke det skal forsvinne, men når det gjelder det  
skriftlige. Det hender vi får ting skriftlig også, i posten, men det må jo være hvis det er 
notemateriale eller spesielle ting, som skal være, som de ikke legger ut på nettet. 
Så eksempelvis CD-plater med innspilt musikk, eksempelvis sanger som elever skal lære, det 
får dere alltid tilsendt? 
Ja, det får vi alltid tilsendt.  
Så det har aldri vært noe krav om at dere skal laste ned lydopptak fra nettet? 
Nei, men vi har fått noter på nettet, som vi har skrevet ut. Jeg kan ikke huske lydopptak. Men, 
det skal jeg ikke… siden jeg ikke har gjort det sjøl, så skal jeg heller ikke påstå det. 
Har du som rektor alltid rede på at det kommer konserter? 
Ja, det har jeg. 
Har du personlig snakket med elever om at det kommer konsertbesøk, pleier du det? 
Nei, altså når jeg jobba som lærer, så gjorde jeg jo det, men ikke som rektor. Jeg pleier jo å 
snakke med dem i det de er på vei til konserten. Jeg snakker jo ofte om oppførsel på konsert. 
Jeg snakker jo også ofte med ungene når de kommer tilbake fra konsert. Da treffer jeg jo de i 
gangen, og vi snakker litt. Om opplevelsen. 
Har du noen oppfatning om hvor lang tid i forveien elevene får greie på at det kommer 
konsert? 
De får vite det i alle fall når ukeplanene leveres ut, og de fleste… 
Hvilken dag er det? 
Det er mandag, og på de fleste trinna er det fjortendagers-planer, så da står det på infobrevet 
til foreldrene om hva som skal skje i løpet av uka. Da står også konsertplanene. 
Vet du om det er faste prosedyrer i de enkelte klassene om måten man formidler det at det 
kommer konsert? Taes det opp i timen? Henges det opp på en plakat? Er det noe som bare 
nevnes ”i forbifarten”, eller bare på ukeplanen? 
For elevene, så tror jeg nok det nevnes i timene, og det står på det mandagsbrevet, eller det 
infobrevet, og så taes det jo opp på teama, selvfølgelig, til lærerne, men for elevene så er det 
nok… men følger det med plakater, så blir de hengt opp i klasseromma, men… 
Er ditt inntrykk at det på denne skolen er gode tradisjoner i forhold til å utnytte konserten i 
undervisningssammenheng? 
Det vil jeg si både ja og nei til. Det er veldig avhengig av den læreren, og lærerens 
engasjement i musikk. Og selvfølgelig hvilken type konsert. Vi har jo opplevd at det har vært 
svært fengende konserter som har gitt ringvirkninger sånn i ettertid, og ting vi har bygd videre 
på, sanger de har lært som vi på en måte synger videre, så, både og. 
Både og. Nå har du for så vidt svart på både før og etter, for noen av mine spørsmål gikk på 
om det ble trukket inn i undervisningen før, og om det ble trukket inn i undervisningen 
etterpå. 
Både og. Vi hadde en Beatles konsert for eksempel. Hele skolen sang Beatles i flere uker før 
konserten og det var en fantastisk opplevelse og også så er jo ungene fremdeles gira på 
gitarspilling og Beatles, så… 
Kan du huske eksempler på konsertinformasjon som har inneholdt forslag til forarbeid? 
Ja, mange, mange, og der er det jo også sangtekster som de skal lære seg, og det har vært 
genre og ting de kan slå opp på, på nettet og, så det har vært veldig mye ting som har vært lagt 
opp til forarbeid. 
Opplever du at disse forslagene blir brukt, da? 
Ja, det er både og. Enkelte vet jeg bruker de mye, mens andre prioriterer vel ikke det. Det blir 
mer en happening å komme på konsert. 
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Jeg må bla litt videre her, for du er ingen vanlig lærer, du er rektor. Nå går jeg litt mer over 
på den konserten som var, var tanken min, og den var ikke du på, men da kan jeg jo prøve å  
gjøre de spørsmålene litt mer generelle. Hvordan opplever du at utøvere og produsenter 
tilrettelegger for målgruppa når de velger innhold? 
Jeg opplever at de har blitt svært mye flinkere enn de var. Det nytter ikke å komme på en 
skole med bare dyktige musikere, med mindre de har en appell til ungene eller kan snakke til 
dem. 
Kan du minnes eksempler på innhold du syns har vært godt egna… for elevene? 
Mmm. Vi har hatt…. den Beatles konserten som jeg nevnte, den syns jeg var godt egna og 
utrolig bra. Og vi har hatt danse…altså da går det ikke så mye på konsert, men det er jo en 
happening i regí av Kulturskrinet, hvor musikk har vært brukt. Altså, jeg husker ikke titlene 
på dem. Jeg vet også at de har hatt teatergrupper, ensembler som bruker musikk som 
kommunikasjon, og hvor ungene, ja, de bare elsker det, de er helt i hundre, så det er jo tydelig 
at de treffer publikummet sitt. 
Du har jo helt sikkert sett mange av disse konsertene i årenes løp. Har du noe å si da om… 
altså, jeg har skilt det litt i innhold og formidling, i den grad man tilrettelegger i innhold, og i 
den grad man tilrettelegger i måten å formidle på. Hva er ditt inntrykk, er musikere, eller 
utøvere, da, er de barnefaglig kompetente? 
Mange er det, og som jeg sa i stad, så har de blitt flinkere og flinkere, så det er tydelig de 
legger større vekt på at de som skal ut og formidle har erfaring med barn. 
Hva er det de gjør, da, når de formidler? 
Blant annet når de stiller barn spørsmål, altså de kaster ut et spørsmål, og da kan jeg som 
lærer sitte å gremmes og tenke vet dere hva dere gjør nå? Når du stiller et spørsmål – du kan 
få hvilket som helst svar og hvis du har en tidssekvens som er så tettpakka at du ikke kan ta 
imot det svaret du stiller spørsmålet til, så har du… ja, det er bortkasta. 
Du, det du sier, er at å stille spørsmål på konsert kan av og til bli vanskelig? 
Ja, fordi at da har man ikke lagt inn tida til å ta imot det svaret man får, og du kan få utrolig 
masse. Har du en haug med småskoleelever, så vil de så gjerne komme med sine forslag og 
hvis den personen som har slengt ut det spørsmålet ikke egentlig er interessert i et eneste svar, 
ja, så får de problemer med å få denne her konserten sin videre. 
Så det du egentlig sier er, at stiller man et spørsmål, så må man kalkulere inn tida, og ta imot 
svaret… 
Ja, og veldig mange rare svar. Du må egentlig være ganske flink til å få rodd inn de svara du 
får. Det er på samme måten som julegudstjenesten. Når presten står på prekestolen og stiller 
et spørsmål. Enkelte prester vet ikke helt hva de gjør da, mens andre er veldig dyktige til å få 
snudd det til, men det har noe med pedagogikk å gjøre.. 
Men – både du og jeg har sikkert opplevd utøvere på konsert, hvor vi da etterpå går ut og sier 
”å, du verden så flink han var til å formidle til barn!” Pek på noe som er god formidling! 
Å være helt direkte, å se på dem, å la de, ungene, få le, å la de le på de rette stedene. Jeg liker 
egentlig ikke så veldig godt når voksne dummer seg ut, sånn i gåseøyne. Jeg var på en konsert 
hvor den ene musikeren, han satt og prompa hele tida, ja, det er for billig humor for meg, 
altså, ikke server det til… ikke undervurder. Ungene ler og hyler og syns det er morsomt, men 
det er det de husker fra konserten, han som satt og feis. Det er ikke kvaliteten på hvor god de 
var til det og det. Da husker de bare det, og det er egentlig litt synd, så, men jeg har ikke hatt 
mot til å si det til dem, så (latter) og dessuten er jeg redd for å være snerpete, men det har ikke 
noe med snerping å gjøre, det har noe med å undervurdere det de er her for å formidle 
Så du peker altså på det at de skal snakke direkte til barna, se på dem. Mer? 
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Og så er det også veldig viktig å ha en viss form for kontroll, ikke sant? Du har den der… 
hvis noen sitter og er urolige, så må du ha noen knep. Det holder ikke bare at det sitter ti sinna 
kontaktlærere i bakgrunnen og røsker tak i dem. Har du da muligheten til å formidle, til å  
være tydelig voksen, til og med når du står på en scene, så du kan parere med ungene og det 
er.. og jeg syns de er flinke til det, stort sett, altså. 
Opplever du og har du opplevd skolekonserter der elevene har blitt trukket med i klar 
aktivitet? 
Ja, det har jeg, og i veldig mange av de tilfellene har det gått kjempebra, og det har vært de 
gangene, hvor det har vært nøye regissert. Ikke for store grupper fram. Korte sekvenser, så det 
kan være veldig vellykka.  
Eksempler på aktivitet i elevflokken når det har vært skolekonserter? 
Sang, og noen har forberedt det kanskje på forhånd også. Fått beskjed om å trene på spesielle 
ting. Noen har fått et instrument som de skal holde en rytme i gang på. Det har vært dansing. 
Det har vært forskjellige, altså enkle ting som ikke har vært sånn nervebreaking for de ungene 
som skal opp der, men det har gjort at de andre elevene blir også ekstra engasjerte når de ser 
at noen av sine egne er oppe.  
Har du som lærer og rektor ment å se barn som ikke trives når det er den type aktiviteter er i 
gang? 
Ja, men da er det viktig at en respekterer at en elev ikke ønsker å gå opp, så må de ikke 
presses. 
 
(Telefonen ringer – opptak stanses) 
 
(Lydkutt 2) 
 
Mange konserter har mange framstillingsformer, altså da tenker jeg på at de kan ha verbale 
tekster, de kan ha instrumental musikk, de kan ha bevegelser, de kan ha rekvisitter, altså det 
vi kaller de har i seg en multimodalitet og det kjennetegner mye av dagens læringssituasjoner. 
Hvordan opplever du slike multimodale framstillingsformer og på hvilken måte mener du 
dette er viktig for elevens læring? Dette var langt og innfløkt! Altså det at det uttrykkes noe på 
veldig mange forskjellige måter da… har du tenkt over det? 
Nei, jeg har ikke tenkt over det, annet enn at jeg syns det er veldig fascinerende og jeg tror 
også ungene syns det er moro å se hva skuespillere kan få til. De kan for eksempel komme inn 
i gymsalen og så ligger det hauger av forskjellige ting rundt forbi og så blir de da i løpet av 
den konserten eller i løpet av forestillingen, blir de brukt og tatt fram, eller at det er fulle 
sceneskift, med også sparsomme hjelpemidler faktisk. Du ser jo at ungene får idéer og de syns 
det
Jeg har av og til tenkt på om denne multimodaliteten kan trekke tråder til ulike læringsstiler… 
at noe er visuelt, noe er auditivt… 

 er morsomt. Og det er jo brukt… noen bruker PC-en, noen har lysbilder, noen har lyd.. ja 

Ja, det tror jeg nok absolutt. Veldig bra. Samtidig så har jeg også opplevd det at konserter bare 
med en utøver og ett

Det du snakker om da, er det en opplevelse? 

 instrument har fenga hundre elever, altså. Du kan ikke høre en lyd, og 
vedkommende har ikke brukt en eneste effekt… ikke sant? Så det er ja takk begge deler som 
er innmari viktig syns jeg. 

For ungene? 
Er det en opplevelse du tenker på eller tenker du på det at de kan lære noe? Hva tenker du om 
dette samspillet mellom læring og opplevelse? 
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Jeg tror at når du har en sånn happening med mange forskjellige ting, så er det en del av det 
livet som ungene lever i dag, som er prega av det at det skjer hundre ting på en gang og så blir 
da en konsert strippa for alt, så sitter man der med musikeren og musikken og
da er ikke… og da er det ens egen fantasi, da, som blir satt i sving. Så det er en annen måte å 
lære barn å glede seg over musikk på, for eksempel. 

 opplevelsen og  

Det snakkes gjerne om monologisk kontra dialogisk kunstopplevelse til barn. Altså, en 
dialogisk formidling blir i denne evalueringsrapporten av Den kulturelle skolesekken, den blir 
beskrevet som en formidling der barna, elevene aktivt deltar, mens i den monologiske 
formidlinga, så trekkes ikke 

Absolutt. Men ikke bare. Altså, i en oppsetning så er det helt flott å komme inn og ungene vet 
at her skal jeg bare lytte og få, og så kan de snakke med læreren sin etterpå om det de har 
opplevd, mens den dialogiske som du snakker om, er jo en fantastisk fin måte og ungene føler 
seg da viktige, også som kulturformidlere i retur. 

barna med i sang og spill og dans og samtale. Det er litt det vi 
snakket om. Hvilke synspunkter har du på dette. Mener du at monologisk forestilling kan 
forsvares? 

Flott. Skolekonserter skal ha forankring i Læreplanverket. Altså… nå må jeg gjøre… grunnen 
til at jeg stotrer er at jeg må gjøre dette om til et generelt spørsmål, i og med du ikke var på 
den konserten som var… men… på hvilken måte mener du at konserter kan ha den 
forankringen, og da tenker jeg ikke bare på fagplanene. Jeg tenker på Læringsplakaten. Jeg 
tenker på den generelle delen i Læreplanverket. Hvordan kan konserter ha og synliggjøre 
forankring i Læreplanen? 
Ja, nå syns jeg det, det er vanskelig å svare på nødvendigvis, men.. det at en konsert…eller en 
forestilling gjenspeiler jo noe i livet…ellers. Vi snakker veldig mye om lokale ting. Vi ønsker 
oss det. Det er jo en viktig del av Læreplanene, det også. Det kan gjenspeiles i en konsert. Vi 
har det flerkulturelle aspektet som er en suveren måte å presentere, via konserter, ikke sant? 
Ja… mmm… 
Bare ta deg tid, for dette er et omstendelig spørsmål! 
Ja, det er jo kjempedigert. 
Må tenke litt på den generelle delen av Læreplanen. Jeg har faktisk med meg Læreplanverket. 
Det er jo alle disse her… det meningssøkende menneske og det bla-bla-bla menneske…og 
Læringsplakaten sier jo også mye generelt om… 
Men du kan jo.. hvis du har en konsert som ikke bare er en tilfeldig happening, og du vet at du 
har en målgruppe, det er forberedt, det er folk som kan sitt fag, så kan jo nesten alt 

Og da tenker du utover fagplaner? 

knyttes til 
det, det må jo være veldig… 

Utover fagplaner, altså jeg tenker hele mennesket. Vi skal jo også inspirere ungene til å jobbe 
videre med ting på fritida si, så det er jo også noe at ser de en dyktig musiker eller hører et 
eller annet som de syns er flott på skolen, så kan det jo godt hende de går hjemme og sier at 
du, nå har jeg lyst til å begynne på Kulturskolen, nå vil jeg også lære å spille fløyte, alts, det 
har jo noe med det og.. 
Er det noen momenter, da, du særlig mener er egna seg til å støtte opp om, altså 
skolekonserten kan egne seg til å støtte opp om? 
Ja… du sier jo det der med det meningssøkende… det er…, ja, men kan du si noen som de 
ikke
Altså, hva er da ditt hovedinntrykk, egner konsertene i skolen seg til å innfri intensjoner i 
Læreplanen. Dette blir smør på flesk… 

 kan støtte opp om? He? ... Jeg kan liksom ikke kutte ut noen… så blir vel det svaret, da! 

Ja de gjør det, i høyeste grad. Det er jo derfor Larvik kommune også har investert i 
Kulturskrinet. Ja, det er jo en del av skolens budsjetter som faktisk går til å finansiere  
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Kulturskrinet, fordi at da har jo vi muligheten til å bli ivaretatt på alle trinna, for eksempel. Vi 
hadde jo aldri klart og fått laga til et sånt supert tilbud på hver skole. Det hadde jo ikke gått. 
Det blir nok litt om att-atte her nå… men her står mitt siste spørsmål. Har du gjort deg noen 
tanker om barnefaglig og kunstfaglig kompetanse hos utøvere og produsent på  
skolekonserter? Er det ditt inntrykk at konsertene viser kompetanse innen begge disse feltene, 
altså barnefagig og kunstfaglig? 
Ja, i de siste åra syns jeg det bærer preg av at man kjenner målgruppa si 
Så du mener at det har blitt en bedring i den barnefaglige kompetansen? 
De som hyrer musikerne, skuespillerne, de er nå, eller det virker som om de er mer bevisste 
nå, enn hva de var tidligere, for tidligere var det fint hvis det var noen som kom og som var 
villige

Nå improviserer jeg bare et lite spørsmål. Det har nettopp vært en evaluering av Den 
Kulturelle skolesekken som nå har fått en rekke høringssvar og så videre, men i den 
evalueringsrapporten så pekte (telefonen ringer) vil du ta telefonen? 

 til å spille på skolekonserter, for egentlig så tror jeg ikke det var drømmejobben, ja, 
altså for ti-femten år siden, tror jeg i hvert fall ikke, men etter hvert nå så syns jeg det virker 
som om de som kommer, de har erfaringer de har gjort før. De kommuniserer veldig bra med 
ungene. Det merker vi jo også når kunstnerne kommer til skolen, for da strømmer det 
bestandig ti-femten unger til, umiddelbart, når det kommer et fremmed menneske, og da ser 
du det, hvordan disse som kommer til oss snakker til barna her, bare det første møtet. 

Nei, jeg har ikke tid. 
Hun som skrev rapporten pekte på at lærere mener at skolekonserter er for lite pedagogiske 
og at kunstnerne heller vil at det kunstneriske, at den genuine kunstopplevelsen skal 
vektlegges. Kjenner du deg igjen i denne todelingen? 
Jeg leste det sto det. Jeg tror det var i Dagbladet, eller noe sånt noe, og da var lærerne ganske 
rysta her, fordi de mente at sånn hadde ikke vi det, altså, så vi opplever ikke det i den graden. 
Det gjør vi ikke, så. Vi opplever det veldig positivt. Det var flere av lærerne her som ønska at 
vi skulle skrive et tilsvar til den artikkelen som hadde stått. 
Og da ville du sagt? 
At vi opplever at de som kommer her, de har fokus på den jobben de skal gjøre i skolen, for 
skolebarn, og de formidler sin kunst på en måte som gjør at ungene blir glad i det, altså det 
kan være kjempevanskelige kunstformer, men for unger, hvis de får det formidla, så kjøper de 
det, altså. 
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Vedlegg 6: Skjema med intervjupersonenes utsagn om div. 
aspekter 
 
 
Over hver tabell oppgis nummeret jeg har gitt intervjuperson tabellen gjelder (IP), og 
nummeret jeg har gitt skolen vedkommende arbeider på (S). Tallene som forekommer i 
parentes er sidetallet i transkripsjonen. 
 
IP 01, S 6 
 
Adaptasjon innhold Elevene skal kjenne igjen noe (2), få nye ideer (2), gå videre fra 

det kjente til det ukjente (2). 
Adaptasjon formidling Forestillingen må gå på løpende bånd (2), da faller de ikke ut i 

egne tanker (3), du må ha kontakt (3), nærhet (3), humor (3), 
ekthet (3), viktig med de rette utøverne, noen har det, andre ikke 
(3). 

Mangfoldighet Det fenger veldig (3), også lære å lytte (3), får det inn fra mange 
vinkler (3), virker sterkere da (3), må ikke bli gjøgling (3) 

Monologisk og dialogisk Den monologiske må være med (3), del av kulturen vår, også å ta 
imot, ikke alltid delta (3), motsagt meg selv, men begge deler 
viktig (3). 

Elevaktivitet  
Opplevelse Få nye opplevelser (3), opplevelse og kultur, mest mulig (4), 

opplevelse og nyskaping og inspirasjon (4). 
Lærerens oppgave Å skape hele mennesker, den kunstneriske siden er da viktig (4), 

opplevelse og kultur står i læreplanen (4), oppleve konserter, 
utstilling, teater (4), videre syn på livet (4), nyskaping (4), 
inspirasjon til å skape sjøl (4). 

 
 
IP 02, S 6 
 
Adaptasjon innhold Vanskelig å tilrettelegge pga spredning i alder (3), innhold kan 

være temaer du jobber med (3) Eksempler: Vennskap, samhold, ta 
vare på hverandre, bli kjent (3). 

Adaptasjon formidling Bruke språk de forstår (3), forklare hvis vanskelige ord (3), være 
tydelig (3), ikke for mye informasjon på en gang (3), få til å fenge  
for alle (5), fortløpende forestillinger (5) være der og være 
engasjert (5). 

Mangfoldighet Få lov til å være med, synge, danse, ha rytmer, bevegelser, det er 
sånn de husker (4), kan bli voldsomt, må begrense (4). 

Monologisk og dialogisk Monologiske krever mye av utøverne (4), viktig med 
kroppsspråk, mimikk (4). 

Elevaktivitet Være med og prøve, være delaktige, det var bra (3). 
Opplevelse  
Lærerens oppgave  
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IP 03, S 2 
 
Adaptasjon innhold Noe som appellerer til aldersgruppa (3), treffer noe hos barn (3). 
Adaptasjon formidling Et godt samspill (2), gjerne aktivisere (2), humor (2), direkte 

kontakt (3), Dra opp – også dra ned (3). 
Mangfoldighet Viktig med forskjellige kanaler inn (3) får med flere barn (3). 
Monologisk og dialogisk Viktig med mangfold, ulike former for opplevelser (3). 
Elevaktivitet Gjerne aktivisere (3), fint hvis de drar dem inn i forestillingen (3), 

en forestilling fungerer bedre hvis delaktighet (3). 
Opplevelse Viktig at de får ulike former for opplevelser (3), vi trenger 

opplevelser (4). 
Lærerens oppgave Positiv holdning (4), være åpne (4), forberede dem på det som 

skjer (5). 
 
 
IP 04, S 4 
 
Adaptasjon innhold Morsomt (3), rart (3), alvorlig (3) tullete ting (3). 
Adaptasjon formidling Leik (3), humor (3), voksne menn som tuller (3), faglig dyktig på 

instrumentet sitt (3), nærme (3), se på (3), snakke direkte (3), ikke 
likt hele veien, høydepunkter (5). 

Mangfoldighet Hele pakka, helhetsopplevelse (4) 
Monologisk og dialogisk Bare ta imot noen ganger (4) Blikkontakt viktig ved monologiske 

(5), valg av musikk viktig ved monologiske (5), ikke for mye 
alvor ved monologiske (5). 

Elevaktivitet Klappe, synge – de bare venta (3) 
Opplevelse Helhetsopplevelse (4), opplevelse, blir fylt opp (4), vi skal jo gi 

elevene opplevelser (4). 
Lærerens oppgave Forberede (5), informere (5), være delaktig på konsert (5), ikke 

bare hysje (5), snakke med elevene i etterkant (5). 
 
 
IP 05, S 3 
 
Adaptasjon innhold  
Adaptasjon formidling Uro som er vanskelig å roe ned, blikkontakt med lærere (3). 
Mangfoldighet  
Monologisk og dialogisk  
Elevaktivitet  
Opplevelse Kjempeviktig i forhold til det med opplevelser på forksjellige 

nivåer (1), engangsopplevelse, annerledes opplevelse (2), ivareta 
barn for at de skal få maksimal opplevelse (2), unger vi vet har 
godt av slike opplevelser (3). 

Lærerens oppgave Lærere sette seg inn i hva som er aktuelt for deres trinn (2), 
ivareta ungene så de får maksimal utnytting og opplevelse (2), 
inspirasjon til egen undervisning (2), disiplinære forhold skolens 
ansvar (2). 
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IP 06, S 8 
 
Adaptasjon innhold Tilpasse til alder (2), legge inn i forhold til læreplan (2), treffe 

barna på deres hjemmebane, noe de er opptatt av (2). 
Adaptasjon formidling Spille en rolle (2), hvis vanskelige ord, så forklare (2), tydelig og 

klar (2). 
Mangfoldighet Fenger barn (3), beskriver barns hverdag (3), noen ganger godt å 

oppleve en annen hverdag (monolog) (3). 
Monologisk og dialogisk Viktig med forarbeid og etterarbeid ved monologiske (3), generelt 

større utbytte av forestillinger med aktivitet (3). 
Elevaktivitet Større utbytte, større engasjement med elevaktivitet (2). 
Opplevelse Både det pedagogiske og musikkvalitet på plass, god opplevelse 

(3), gode og kunstneriske opplevelser beriker (3), bygge videre på 
opplevelsen i musikktimen (3). 

Lærerens oppgave Lærere kunne trenge lærerveiledning til videre arbeid med temaet 
(4). 

 
 
IP 07, S 4 
 
Adaptasjon innhold Tema kan være hva som helst, bare godt formidlet (4). 
Adaptasjon formidling Delta, være med (4), kontakt mellom kunstner og elev (4), bevisst 

at de har med barn å gjøre (5), tar publikummet på alvor (5). 
Mangfoldighet Forskjellige barn, forskjellige læringsstiler (5), for å møte så 

mange som mulig (5), også for den enkelte elev (5). 
Monologisk og dialogisk Monologisk forutsetter forarbeid (5), krevende (5). 
Elevaktivitet  
Opplevelse Være med på musikalsk opplevelse (1), god opplevelse etterpå 

(5), få opplevelse uten å bli forstyrra (6). 
Lærerens oppgave Forarbeid (6), sjelden behov for å fordele seg (7), snakke omkring 

det etterpå (7). 
 
 
IP 08, S 3 
 
Adaptasjon innhold Om Lyriaka: Trakk inn skolen, elevene skjønte hva de snakka om 

(3). 
Adaptasjon formidling Om Lyriaka: bevegelse, musikerne løp ut, skjedde litt (4). 
Mangfoldighet Hurtig (4), treffer flere (4), også være motkultur (4). 
Monologisk og dialogisk De forestillingene som trekker ungene med, har vært best (4), 

trenger litt klapping (4), nyttig med en liten dialog (4). 
Elevaktivitet  
Opplevelse  
Lærerens oppgave Bruke litt mer i undervisninga (5) ta opp emner, temaer (5), skape 

forventninger (5), sørge for at elevene sitter stille (5), prate med 
elever etterpå (6). 
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IP 09, S 1 
 
Adaptasjon innhold Ting fra deres egen alder (3), kjærestegreier (3), 

historier/fortellinger (3). 
Adaptasjon formidling Overraskelser (3), by på seg sjøl (3), være med hundre og  femti 

prosent (3), kunne triksene når noen blir urolige (3). 
Mangfoldighet Stor tro på mangfold (4), veldig bra (4). 
Monologisk og dialogisk Går an å ha en monologisk (5) er en opplevelse (5) er en 

musikkopplevelse (5). 
Elevaktivitet Ofte veldig all right (4). 
Opplevelse Det er en opplevelse (5) Det er en musikkopplevelse (5), 

mennesket skal da få opplevelser, mangfoldige opplevelser (5), en 
konsertopplevelse er noe helt annet (5). 

Lærerens oppgave Skape nysgjerrighet og forventning (6), snakke sammen på 
forhånd (6), snakke sammen etterpå (6), observere (6), ta seg av, 
slik at ikke forstyrrelser (6), læreren er med, ikke tilskuer (6). 

 
 
IP 10, S 3 
 
Adaptasjon innhold Emner, temaer (2), passe for aldersgruppa (2), noe de er opptatt 

av (2). 
Adaptasjon formidling Være litt med sjøl (3), innlevelse hos utøver (3), musikk, sang (3), 

delaktighet (3). 
Mangfoldighet Fenger (3), fenger flere når variert (3). 
Monologisk og dialogisk Monologiske kan forsvares hvis god innlevelse fra utøver (3). 
Elevaktivitet Få være litt med sjøl (3), ikke bare sitte stille og alltid høre (3), 

eierfølelse nesten (3). 
Opplevelse  
Lærerens oppgave I forbindelse med årsplanlegging, forberede (4), tilstede,være 

delaktig (4), etterarbeid (4). 
 
 
IP 11, S 1 
 
Adaptasjon innhold  
Adaptasjon formidling Nytter ikke komme med dyktige musikere, med mindre appell 

(3), gi rom for svar (3), være direkte (3), se på (3), la ungene le 
(3), voksne som dummer seg ut (3). 

Mangfoldighet Veldig fascinerende, veldig bra (4), samtidig også ett instrument 
(4), ja takk – begge deler (4), ungenes eget liv (4), samtidig 
forestillinger strippa for alt (4). 

Monologisk og dialogisk Monologiske forsvares (5) Ikke bare (5), kulturformidlere i retur 
(5). 

Elevaktivitet Må være nøye regissert (4), ikke for store grupper (4), ikke 
nervebreaking (4), må ikke presses (4). 

Opplevelse Snakke med elevene om opplevelsen (2), opplevelse og fantasi 
(4). 

Lærerens oppgave  
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IP 12, S 2 
 
Adaptasjon innhold Tema barn er opptatt av (3), deres virkelighet (3), gjenkjenning 

(3), innslag av noe morsomt (3). 
Adaptasjon formidling Kontakt (3), tydelig (3), Ikke for mange effekter (3), se på dem 

(3), aktiv (3), opptatt av formidlingen (3). 
Mangfoldighet Avpasning, ikke for mange innslag (3), barn er forskjellig (3). 
Monologisk og dialogisk Fint å oppleve monolog (4), gjerne begge typer forestillinger (4), 

dialogen skaper engasjement (4), stille spørsmål (4). 
Elevaktivitet  
Opplevelse Skal ikke forstyrre andres opplevelser (6). 
Lærerens oppgave Gå gjennom innhold (5), bearbeide (5), diskutere, drøfte (5), 

aktivt med på forestilling (5), se at alle oppfører seg, roe ned (5) . 
 
 
IP 13, S 1 
 
Adaptasjon innhold  
Adaptasjon formidling Egenaktivitet (3), overraskelser (3), musisering (3), blanfing (3), 

humor (3). 
Mangfoldighet De rekker ikke å synke hen (4), konkurrerer med internett (4). 
Monologisk og dialogisk Forsvarer monolog (4), har vært mange andre former nå (4), 

demonstrasjon og instruksjon ved monologisk (4). 
Elevaktivitet  
Opplevelse Gir en kunstnerisk opplevelse (5). 
Lærerens oppgave  
 
 
IP 14, S 7 
 
Adaptasjon innhold Relevant for barn (4), relevant for deres hverdag (4). 
Adaptasjon formidling Få kontakt (4), skjønne litt hvordan barn tenker (4), litt humor (4), 

litt av hvert (4). 
Mangfoldighet Basic for å få barns oppmerksomhet (4). 
Monologisk og dialogisk Begge formene kan forsvares (4), monologiske trenger ikke 

passivisere (5). 
Elevaktivitet  
Opplevelse Må få opplevelse på skolen (5). 
Lærerens oppgave Forberede (6), ikke tvang å forberede (6), være engasjerte på 

konsert (6), etterarbeid og evaluering (6). 
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IP 15 a og b, S 7 
 
Adaptasjon innhold Gjenkjennelse (3), drama (3). 
Adaptasjon formidling Humor (4), drama (4), kommunisere direkte (4), bruke 

barnespråket (4), tydelig (4), underholder, formidler, veileder 
samtidig (4), blikk (4), kroppsspråk (4). 

Mangfoldighet Bra for hel gruppe (5), ulike læringsstiler viktig (5). 
Monologisk og dialogisk Dialogisk engasjerer flere (5), godt å sitte og bare ta imot (5), 

engasjert uten fysisk å måtte gi tilbakemelding (5), alder betyr 
noe – mer dialog for yngre (5), forestillinger med blanding (5). 

Elevaktivitet  
Opplevelse Bra å trekke opplevelsen med i undervisningen (3), 

fellesopplevelse (3), musikkopplevelse gir så mye mer (3), 
bearbeide en slik opplevelse (3), musikkopplevelse (3), 
dramatisert, enda et aspekt ved opplevelsen (4) bare lytte – gi lite 
opplevelse (4), ha en opplevelse rundt det (5), gitt en opplevelse 
som er helt unik (6), opplevelse i den generellel delen av 
læreplanen (6). 

Lærerens oppgave Dempe ned, viktig at voksne er der (7), opplevelse sammen med 
barna (7), kommunisere med utøvere (7), forberede gode 
opplevelser (7), trekke faglige ting ut av opplevelsen (7). 

 
 
IP 16, S 8 
 
Adaptasjon innhold Aktuelle temaer: Kjærlighet, vennskap (4), moralsk aspekt (4), 

kompetansemål (4) Kombinere det klassiske med det ukjente (5) 
Fange deres interesse (4). 

Adaptasjon formidling Fange deres interesse (4), få dem til å delta (4), språket må ikke 
hindre (4), visualisere samtidig (4). 

Mangfoldighet  
Monologisk og dialogisk Monologisk absolutt forsvares (5), gi dem opplevelser (5), ikke få 

forventninger om at jeg blir aktivisert (5), balanse (5), begge 
forsvares (5). 

Elevaktivitet  
Opplevelse Konsertene har vel så mye opplevelsesperspektiv (4), gi dem 

opplevelser (5), få opplevelse i tråd med læreplan (6), 
kulturopplevelse (6). 

Lærerens oppgave Pirre nysgjerrigheten (6), fortelle (6), informasjon (6), gi 
forforståelse (6), forebygge uro (6), blikkontakt med elever (6), 
hånd på skulderen (6), Etterpå ta opp tråden (6), berøre temaer og 
budskap (6). 
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Vedlegg 7: Skjema med informasjon om konsertbesøk og skoler 
 
 
Produksjon Klokkeslett 

og trinn 
By/bygd Skole Antall 

elever  
totalt 
på 
skolen 

Antall 
elever 
På 
konsert 

På hodet og 
bak fram 

9.15.  
1.-4. 

 
By 

 
Skole 
1 

 
210 

 
Ca. 100 

På hodet og 
bak fram  

10.15. 
5.-7. 

 
By 

 
Skole 
1 

 
210 

 
Ca. 100 

Lydløypa 9.00 
1.+5. 

 
By 

 
Skole 
5 

 
382 

Ca. 20 i 
gruppa 

Lydløypa 10.00. 
3.+4. 

 
By 

 
Skole 
5 

 
382 

Ca. 20 i 
gruppa 

Lyriaka 10.00  
4.+5.+7.+2. 

 
By 

 
Skole 
3 

 
415 

 
Ca. 260 

 
Lyriaka 

11.00. 
1.+3.+6. 

 
By 

 
Skole 
3 

 
415 

 
Ca. 150 

På hodet og 
bak fram 

11.30. 
1.-5. 

 
Bygd 

 
Skole 
2 

 
150 

 
Ca. 75 

På hodet og 
bak fram 

12.30. 
6.+7. 

 
Bygd 

 
Skole 
2 

 
150 

 
Ca .75 

Lyriaka 10.00. 
1.-7. 

 
By 

 
Skole 
4  

 
73 

 
Ca. 80 

Luft og 
kjærlighet 

11.45. 
1.-6.  

 
By 

 
 
Skole 
7 

 
 
126 

 
Ca. 100 

Luft og 
kjærlighet 

10.15 
1.+7. 

 
By 

 
Skole 
8 

383  
Ca. 125 

Lydløypa 9.00. 
1.  

 
By 

 
Skole 
6 

 
475 

Ca. 20 i 
gruppa 
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Bemerkning:  
 
Skole 5 er en kombinert skole (1.-10. trinn) Totalt har skolen 382 elever, men på 
barneskoletrinnet har skolen 149 elever. 
 
Skole 4 hadde også besøk fra naboskoleelever (skole for hørselshemmede). 
 
På Skole 8 var 7. klasse på leirskole. 
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