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 "Everybody put your hands together!” 

Tilrettelegging for elevenes aktive deltagelse i skolekonsertene 

 

Elevmedvirkning er ofte et element i skolekonsertene uten at verken funksjonen eller elevenes 

utbytte av medvirkningen er gjennomtenkt. Hva vil vi med elevmedvirkning i våre konserter? Det er 

helt naturlig at skolen ønsker et læringsutbytte fra skolekonsertene, men det må være en forskjell 

mellom en tilrettelagt konsert og en musikktime. De fleste skolekonsertutøvere er på turné på grunn 

av deres musikalske ferdigheter og kunstnerisk vilje. I hvilken grad innehar disse utøverne også 

metodikk for å aktivisere elevene på en meningsfull måte? Elevmedvirkning kan være med på å 

skape bedre forankring hos elevene, men omfattende elevaktiviteter kan også være med på å svekke 

lytteopplevelsen ved å overfokusere på lytternes egenprestasjon. Hvordan finner vi balansegangen? 

 

Hva skal vi egentlig med elevmedvirkning i en skolekonsertproduksjon? 

1. Skal elevmedvirkning gi elevene et større eierforhold til konserten?  

2. Skal elevaktivitet skape en følelse av ”å være med” ved å myke opp tradisjonelle grenser mellom 

sal og scene?  

3. Skal elevmedvirkning være et brudd i programmet som gjør elevene i stand til å sitte stille 10 

minutter til slik at de tåler mer ”ordentlig” musikk?  

4. Skal elevmedvirkning være en integrert del av konsertens musikkuttrykk?  

5. Skal elevmedvirkning være et pliktløp som gjør konserten mer barnevennlig for de laveste 

klassetrinn?  

6. Skal elevmedvirkning trekke elevene nærmere konsertens musikalske uttrykk ved å gi dem bedre 

innsikt i enkelte av konsertens og musikkens elementer? 

7. Skal elevene lære nye ferdigheter gjennom medvirkning? Skal fokus være på mestring av nye 

ferdigheter eller på musikkopplevelsen? 

 

Hva slags meningsfull elevaktivitet er mulig å få til i løpet av de 40 minuttene en skolekonsert varer? 

Hvordan kan vi integrere elevmedvirkning i en konsert på en måte som støtter konsertens musikalske 

innhold og kunstneriske budskap? 

 

Hva er vitsen? 

Målsetning for elevmedvirkning i skolekonserter må være å gi elevene tilgang til en større 

musikkopplevelse enn de ellers hadde hatt mulighet til. Noe av poenget må være å gi barna mulighet 

til en aktiv rolle i forhold til musikken, framfor (eller i tillegg til) den statiske og passive rolle mange 

får som tradisjonelt publikum. 

 

Hvis vi skal gi elevene en større opplevelse av musikken gjennom elevmedvirkning i konserten kan vi 

gjøre det på mange forskjellige måter. Vi kan: 

• bygge relasjoner som skaper nærhet til utøverne 

• skape opplevelsesmodeller med nærhet til elevene 

• involvere elevene i prosesser som blir realisert senere i konserten 

• la elevene bidra med noe de kan fra før eller har forberedt til konserten 

• la elevene forme noe av det som skjer i konserten 

• la elevene være med på å skape et høydepunkt i konserten sammen med utøverne 

 

Hva elevene kan, og når 

Det er sjeldent at produsenten legger opp til rene pedagogiske aktiviteter under en skolekonsert. 

Elevmedvirkning under en konsert bør være rettet mot å styrke musikkformildingen og ikke som et 

innslag i alminnelige musikkopplæring. Verkstedsvirksomhet eller musikkopplæring er bedre egnet 

for andre aktører. De som har et lengre tidsperspektiv enn skolekonsertenes 40 minutters besøk og 
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større grad av nærhet til læringsmiljøet (for eksempel skolens egne musikkfaglige ressurser, 

kulturskolen og andre lokale musikkompetanse). 

 

Elevmedvirkning inngår som et element i mange barnehage- og skolekonsertproduksjoner. Vi kan 

dele disse elevaktiviteter i to kategorier; aktiviteter hvor elevene tilegner seg nye kunnskaper eller 

ferdigheter, og aktiviteter hvor elevene deltar med et bidrag de allerede mestrer. Den ene innebærer 

et fokus på læring under konserten, mens den andre er mer rettet mot å delta i en skapende prosess.  

 

Hva er vi ut etter når vi planlegger elevaktiviteter i et konsertprogram? Skal vi lære opp elever til nye 

ferdigheter eller skal vi ta utgangspunkt i det de allerede kan? Ferdighetstrening er nyttig, men 

elevene blir ofte mer fokuserte på å få til disse nye ferdigheter framfor å bruke (eller oppfatte) dem i 

en større musikalsk sammenheng. Hvordan kan vi skape mestring og overskudd i løpet av kort tid slik 

at elevene opplever deres bidrag som musiske? Elevene har større muligheter til en deltagende 

musikkopplevelse hvis aktiviteten tar utgangspunkt i noe de mestrer, eller som ligger godt tilrettelagt 

innenfor deres mestringspotensiale. Da er de i stand til å bidra til musikken på en fri og uanstrengt 

måte, og til å holde fokus på opplevelsen framfor å streve med en medvirkningsform som er for 

komplisert i forhold til opplæringstiden, eller som ikke ligger naturlig for dem. 

 

Hva er det som fungerer? 

Hvis vi ser på nyere musikkforskning er det mulig å få en pekepinn på hvilke aktiviteter som elevene 

har gode forutsetninger for å mestre innenfor skolekonsertens knappe tidsrammer. Dette kan hjelpe 

oss med å integrere elevmedvirkning i konserten på en måte som er organisk, uanstrengt og 

meningsfull. 

 

Begrepsdannelse 

• Nye musikkbegreper bør presenteres med både positive og negative eksempler framfor 

enkeltstående representative eksempler. Det vil si at barna trenger et eksempel på hva en ting er, 

og hva en ting ikke er for å kunne forstå det på en effektiv måte. (Haack, 1972. Hedden, 1980) 

 

• Før 8-års alder er rytme den sterkest faktor i barns oppfatning av musikk. (Funk, 1977) 

 

• Fram til ca. 8-9 års alder er såkalte ”non-syntactic” musikk elementer de letteste tilgjengelig for 

barn: klang, tekstur, tempo, artikulasjon, styrke/intensitet (Elliott, 1995)(Hufstader, 1977) 

 

• Melodisk karakter kan påvirke et barns oppfatning av rytme der hvor rytme og melodi er 

presenterte sammen. (Duke, Geringer & Madsen, 1988) 

 

• Enkle melodier er oppfattet som langsommere mens ornamenterte melodier er oppfattet som 

raskere.(Kuhn, 1987) 

 

• Barn utvikler et forhold til diatoniske melodier i tidlig alder. Diatonikk er den dominerende 

melodiske struktur hos barn 4 – 8 år. I denne alderen er melodi oftest oppfattet som en form 

eller fasong. Når barn skal sammenligne to melodiske eksempler er det viktig at de har 

kontrasterende former å sammenligne. (Trehub, Cohen, Thorpe & Morrongiello, 1986) 

 

• Tonalitet er det siste melodisk begrep som utvikler seg hos barn (rundt 10-års alder). (Alvarez, 

1980), (Creel, Boomsliter & Powers, 1970) 

 

• Klang er best oppfattet på et lav intensitetsnivå. Dynamikk er best oppfattet på et høy 

intensitetsnivå. (Haack,1975) 

 



3 

• Regelmessige rytmiske mønstre er raskere oppfattet av barn enn uregelmessige rytmiske 

mønstre. (Sink, 1983) 

 

Klappingaktiviteter og tempo 

• Nøyaktighet i barns synkrone og imitative klapping er avhengig av tempo. Presisjon øker med 

alder. (Smoll, 1975) 

 

• Førskolebarn klapper mer nøyaktig sammen i raskere tempi. Barn med læringsvansker klapper 

mer nøyaktig i langsommere tempi. (Brunt, Magill & Eason, 1983) 

 

• Når tempo er jevnt er det karakteristisk at barn gjentar et rytmisk mønster raskere enn modellen. 

Barn har en tendens til å øke tempoet ved hver repetisjon av mønsteret. (Grieshaber, 1987) 

 

• Rytmisk nøyaktighet ivaretas bedre med enkle, grovmotoriske bevegelser (mirrored movement) 

enn med kompleks grovmotorikk (asymetrical sensory-rhythmic movement). Grovmotoriske 

bevegelser ved armer eller overkroppen er lettere enn tilsvarende bevegelser med bena (som 

marsjering eller tramping). Bevegelser med et sluttpunkt er lettere å få til å være rytmisk 

nøyaktige enn bevegelser uten et bestemt sluttpunkt. Barnas evne til å holde en presis rytmisk 

puls utvikler seg med alder. (Jordan, 1994)  

 

Bevegelse 

• Barn er svært imitative i sine bevegelser til musikk. Ekspressive bevegelser er påvirket av barns 

tendens til å imitere sine likealdrende. (Flohr & Brown, 1979) 

 

• Tradisjonelle bevegelser som klapping og marsjering er ikke de best egnede bevegelser for barn å 

oppleve rytme med. En kroppsbevegelse som er fri, flytende og kontinuerlige er å foretrekke for 

mange barn. Denne bevegelsen bør fokusere på et rytmisk tyngdepunkt i kroppen framfor 

isolerte bevegelser i armer eller ben. (Schleuter & Schleuter, 1985) 

 

Aktiv deltagelse under lytteopplevelser 

• Aktiviteter som forutsetter elevdeltagelse som synging, akkompagnement på enkelte 

instrumenter, visualisering av musikken via grafisk notasjon og bevegelser til musikk er alle 

knyttet til høye konsentrasjonsnivåer. Passive oppgaver som dialog, passiv lytting eller muntlige 

forklaringer krever et lavere konsentrasjonsnivå. (Abel-Struth, 1981) 

 

• For barn under 6-7 års alder bidrar spesifikk, enkle kroppsbevegelser til å øke kvaliteten av 

lytteopplevelsen. (Forsythe, 1977) 

 

• Barn bør alltid få veiledning for å kunne konsentrere seg om en bestemt karakteristikk i musikken 

de kan reagere på. (Stone, 1983) 

 

Lengde på lytteeksempler 

• Lengde på lytteeksempler må stå i samsvar til barnas evne til å holde sin konsentrasjon fokusert 

på musikken. Mye tyder på at førskolebarns evne til å konsentrere seg på et lytteeksempel ikke 

overstiger 2 minutter. Etter hvert som barn blir eldre kan de klare lengre lytteeksempler (under 

forutsetning av at de vet hvordan de skal lytte og hva de skal lytte etter). (Greer, Dorow & 

Randall, 1974) 

 

Gjentatte lytteopplevelser med ett lytteeksempel 

• Førskolebarn er følsomme for forskjeller i musikk og kan skille mellom stilarter de tidligere har 

erfaring med. Dette gjør det hensiktsmessig med mange og varierte lytteopplevelser for barn i 

førskolealder og i barneskolen. (Hoover, 1974) 
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• Hvordan barn ”liker” et bestemt stykke øker fra den første lytteopplevelse fram til den 6.-8. 

lytting. Grad av preferanse minsker etter ca. den 8. repetisjon. Overdreven lytting på ett bestemt 

lytteeksempel vil derfor virke mot sin hensikt (”Mere exposure effekt”). (Getz, 1966) 

 

• Det eksisterer et forhold (correlation) mellom gjentatte lytteopplevelser, kompleksitet av 

musikken, lytterens erfaringsgrunnlag og regelmessighet av lytteaktiviteter. (Heyduk, 1975) 

 

Styring av barnas musikalske preferanser 

• Faktorer som positive verbale kommentarer og aksepterende atferd fra de voksne, godkjenning 

fra likealdrende og responsmodeller har større påvirkning på barnas lyttepreferanser enn 

analytisk tilnærming til musikken. (Greer, Dorow, Wachhaus & White, 1973) 

 

• En høy grad av positiv, aksepterende atferd fra de voksne (spesielt utøverne) skaper bedre 

konsentrasjon i lyttingen til førskolebarn. (Pantle, 1977) 

 

• Eksempler på positiv voksen atferd er hyppig øyekontakt og ansiktsutrykk som viser glede, 

nysgjerrighet eller entusiasme. Overdreven bruk av slik atferd kan trekke oppmerksomheten fra 

musikken og virker mot sin hensikt. De voksne må alltid tilpasse sine reaksjoner til den enkelte 

konsertsituasjon. (Sims, 1986) 

 

• Barn leter etter responsmodeller fra voksne når de først møter nye eller uvante lyttesituasjoner. 

Dette gjør det viktig for de voksne å gjøre seg tilgjengelig ved å sitte blant elevene i en 

publikumsrolle under konserter. (Dorow, 1977) 

 

 

Integrasjon av elevaktiviteter i en konsertproduksjon 

Elevmedvirkning må ha en meningsfull funksjon i en skolekonsert og være med på å forflytte barna 

nærmere en egenopplevelse av musikken. Konsertens egenart og formidlingsformat må vurderes 

nøye for å finne den riktige formen (og funksjonen) for innslag av elevmedvirkning. Det er 

konsertproduksjon vi driver med, og alle elementer i konserten må være med på å støtte opp under 

en helhetsopplevelse av musikken. Ved å bruke tid, fantasi, kunnskap og omtanke på vår valg og 

plassering av elevaktiviteter kan vi styrke en god konsert ytterligere. 
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