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Hvem skaper musikken?  

En studie av musikalsk skapende partnerskapsprosjekter ut fra et estetisk og 
didaktisk perspektiv 

I denne studien belyses nasjonalt fi nansierte skoleprosjekter der profesjonelle 
musikere møter skoleelever i et samarbeid omkring utviklingen av et felles 
produkt som skal vises for publikum. Forskningsprosjektet er empirisk basert, 
og tar utgangspunkt i fi re skoleprosjekter der kollektive skapende prosesser 
vektlegges. Prosjektene er av forskjellig karakter; et eksperimentelt 
konsertprosjekt, en symfonisk konsert der skoleelever spiller sammen 
med orkestermusikere, en operaproduksjon og en musikkteaterforestilling. 
Analysen er konsentrert omkring de estetiske uttrykkene som skapes i 
partnerskapsprosjektene. Gjennom undersøkelsen av de didaktiske prosessene 
går det fram at det endelige musikalske resultatet utvikles i identifi serbare faser 
der de profesjonelle musikerne trer frem som ledere, de blir musikalske 
stillasbærere. Studien viser også at elevene er bidragsytere med innspill som 
påvirker utformingen av ensemblets avsluttende presentasjon. Gjennom 
analyser av dialoger mellom de voksne og elevene kommer det frem at 
aktørene har en praktisk, aktivitetspreget tilnærming til samarbeidet og materia-
let de skaper.  
Analysen viser hvordan ideer og råmateriale konkretiseres i klingende former 
som blir funksjonelle i respektive kunstneriske konsept. Det kommer frem at 
musikerne og skoleelevene må være i en form for bevegelse sammen, og 
at deres felles produkt realiseres som et resultat av deltakernes samlede 
musikalske kompetanse, deres tilgjengelighet for hverandre og i tillegg enkelte 
kontekstuelle faktorer. Studien identifi serer eksperiment, samspill, fantasi og 
sammenstilling av ord og musikk som fi re ulike tilnærminger til skapende 
arbeid i prosjekter for profesjonelle musikere og skoleelever.    
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Forord 
Dette forskningsprosjektet startet for sju år siden. Jeg fant nylig frem et notat fra den første 

veiledningstimen 27. november i 2007. Notatet viste en rekke stikkord som var plassert i 

forskjellige sirkler omkring et sentreringspunkt jeg hadde kalt Den estetiske erfaring. 

Stikkordene antydet mulige forskningsobjekter. Når jeg nå er i ferd med å avslutte 

forskningsprosessen ser jeg at mange av momentene fra 2007 ble en del av min undersøkelse og 

diskuteres i avhandlingen. Men sentreringspunktet ble et annet, og gjennomføringen ble 

muligens mer komplisert, men også mer konkret enn det jeg opprinnelig hadde sett for meg.  

   

Gjennomføringen av phd-utdannelsen ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole – Aarhus 

Universitet har foregått parallelt med mitt arbeid ved Institutt for musikk, Fakultet for kunstfag 

ved Universitetet i Agder. På den ene siden har dette vært utfordrende i forhold til 

arbeidsmengde. På den andre siden har involveringen i undervisning, studentprosjekter og 

studentveiledning også brakt verdifulle refleksjoner og erfaringer inn i studien. 

 

I dette doktorgradsprosjektet har jeg observert musikere, lærere og elever gjennom skapende 

prosesser fra idé fram til presentasjonen av et egenprodusert materiale. Jeg har opplevd det 

ferdige kunstneriske resultatet og også møtt enkelte av aktørene i etterkant av deres framføring. 

Jeg har selv utarbeidet musikkprosjekter innenfor mer tradisjonelle sjangre. Det ble derfor en 

lærerik prosess å se andre utarbeide et kunstnerisk materiale gjennom å anvende 

fremgangsmåter som jeg selv ikke hadde erfaring med. 

 

Fire skoleledere gav meg tillatelse til å foreta en undersøkelse ved sine skoler. Jeg retter en stor 

takk til dem som gjorde det mulig for meg å gjennomføre innsamlingen av empirisk materiale. 

Jeg er takknemlig til musikerne, de andre kunstnerne og de involverte lærerne i hvert av de fire 

partnerskapsprosjektene for at jeg fikk lov til å følge dem gjennom krevende arbeidsdager. 

 

Jeg er dypt takknemlig til veileder Sven-Erik Holgersen som med sitt engasjement og sin 

faglige klokskap først hjalp meg med å oppdage mange dimensjoner i musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter, og deretter guidet meg gjennom systematisering og analyse av 

inntrykkene fra praksisfeltet. Det var et hav av materiale å få orden på. 

 

Det er flere som har hatt stor betydning for meg i den faglige utviklingsprosessen det har vært å 

gjennomføre et doktorgradsprosjekt.   

Jeg vil takke de to “kritiske lesere” Pål Repstad og Anne Haugland Balsnes som stilte meg 

viktige spørsmål om materialet mitt i ulike faser av skrivearbeidet.  



 

En spesiell takk går til kollega Signe Mari Wiland for konstruktive innspill gjennom flere år. 

Kollega Jan Helge Thomassen fortjener en ekstra takk for sitt arbeid med utvikle mine 

middelmådige videoopptak til gode lydgjengivelser med kreativ design.   

 

Mens jeg har arbeidet med mitt forskningsprosjekt har jeg samtidig hatt en tilknytning til det 

internasjonale musikkprosjektet Bridges, et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Fjære 

ungdomsskole i Grimstad og Pedagogische Hochschule PH Zug i Sveits. Prosjektet og 

samarbeidet med prosjektleder Arve Konnestad har vært til stor inspirasjon for meg. Deler av 

avhandlingen er skrevet i Jerusalem og i Mostar, Bosnia-Herzegovina, på reise med to 
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KAPITTEL 1 INTRODUKSJON 

Innledning	  

Denne studien omhandler musikkprosjekter med skapende profil der profesjonelle 

musikere og andre kunstnere, skoleelever og lærere samarbeider omkring å skape og 

presentere en musikalsk forestilling eller en konsert. Samarbeidsformen kan også 

omtales som “partnerskapsprosjekter” fra det engelske music and art partnerships. Med 

“partnerskapsprosjekt” refereres det her til et tidsavgrenset, avtalt samarbeid mellom 

skolen som institusjon og én eller flere aktører innenfor kunst- og kulturfeltet, som for 

eksempel et symfoniorkester, en gruppe frilansmusikere, et dansestudio, et museum 

eller et teater. Partnerskapsprosjektet kan betraktes som en av tre hovedmodeller for 

kunst- og kulturformidling i skolen (Borgen 2014). De øvrige modellene omtales av 

Borgen som “integrert modell”, det vil si at kunst og kultur inngår i skolefagene 

musikk, kunst og håndverk og kroppsøving, og at man i tillegg inkluderer det eksterne 

kulturliv. “Ekstern modell” betyr at eksterne aktører tilbyr skolen sine tjenester og har 

en gjesterolle i skolen (Borgen 2014, s. 139). Min studie omfatter kun 

partnerskapsmodellen og tar sikte på å belyse prosjektenes skapende forløp og den 

kunstneriske presentasjonen som framføres for et publikum ved samarbeidets slutt. 

Forskningsprosjektet er empirisk basert og tar utgangspunkt i fire prosjekter som 

jeg videre vil omtale som musikalsk skapende partnerskapsprosjekter for musikere og 

skoleelever. Tre av de fire prosjektene ble finansiert primært gjennom den statlige 

kultursatsningen Den Kulturelle Skolesekken (DKS). DKS har som målsetting at 

elevene i grunnskolen skal “få møte profesjonell kunst og kultur i alle sjangrar”1. 

Ordningen ble opprettet i 2001 for å sikre at møter mellom skole og profesjonelle 

kunstnere skulle kunne gjennomføres, med intensjon om å “gjenspeile kvalitet og 

profesjonalitet”(op.cit.). Det fjerde partnerskapsprosjektet ble dels finansiert direkte 

gjennom Kulturrådet2 og dels av den lokale kulturskolen.  

                                                

 

1 http://kulturradet.no/dks/om-dks 

2 http://kulturradet.no  
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Samtlige prosjekter var i tillegg støttet av andre lokale kulturinstitusjoner, blant annet et 

symfoniorkester og en næringslivsbedrift. I studien søker jeg å forklare hvordan og 

hvorfor de prosjekter jeg valgte å undersøke forløper slik de gjør, hvordan de leder frem 

til et resultat, i hvilken form resultatet framstår og hvordan deltakerne tenker om prosess 

og resultater. Jeg ønsker på denne måten å si noe om “innsiden” i musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter for skoleelever og profesjonelle musikere. 

Samarbeid mellom skolen og kunst- og kulturinstitusjoner har de siste par tiår 

vært et aktuelt tema i norske kunst- og kulturmiljøer. Sentrale kulturinstitusjoner, slik 

som for eksempel Den Norske Opera, de store teatrene og de statlige 

symfoniorkestrene, har siden slutten av 1990-tallet hatt samarbeidsprosjekter med skole, 

kulturskole og også det frivillige lokale musikkliv på sin agenda. Etter at Den Kulturelle 

skolesekken startet sin virksomhet, har nye samarbeidsformer blitt prøvd ut og senere 

evaluert. I utredningen Det muliges kunst (Birkeland et al., 2014) gjenspeiles 

aktualiteten i tematikken: 

Formidlingsarbeid gjennom Den kulturelle skolesekken er attraktivt for svært 
mange kunstnere. Formidling for barn og unge er samtidig en krevende 
oppgave. Her stilles det først og fremst krav til høy kunstnerisk kompetanse og 
engasjement. Ikke alle kunstnere har forutsetninger for denne typen 
formidlingsarbeid. Erfaring fra Den kulturelle skolesekken viser at det er 
ønskelig at kunstnerne har god formidlingskompetanse og kunnskaper om 
skolen, som også setter dem i stand til å gjennomføre prosjekter og workshops 
som involverer eleven (Birkeland et al. 2014: Det muliges kunst, Råd til 
kulturministeren og kunnskapsministeren, fra kap3.7.3) 

Utvalget påpeker det komplekse ved formidling til barn og unge, og man viser til 

behovet for kunstnere som har kompetanse til å arbeide i kontekster der man involverer 

deltakernes skapende evner. Min studie belyser denne type samarbeidsprosjekt. 

Undersøkelsen er gjennomført utfra et estetisk og et didaktisk perspektiv, noe som 

innebærer at jeg tar for meg det musikalske materialet som skapes og 

undervisningsmessige aspekter som inngår i prosessen. Jeg har derfor fulgt de fire 

ensemblene fra utveksling av ideer, gjennom deres musikalske eksperimentering og 

bearbeidelse av et materiale, og fram til de har presentert et kunstnerisk resultat for 

publikum. Det musikalsk skapende partnerskapsprosjektet er en møteplass for det 

“pedagogiske” og det “kunstneriske” (Borgen 2014). Man tar i bruk arbeidsformer med 

forankring innenfor pedagogikk, musikkdidaktikk og fra ulike kunstneriske tradisjoner. 

Jeg har valgt et estetisk og didaktisk perspektiv på min undersøkelse. På den ene siden 
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har jeg fokus på materialet som skapes, fremføres og oppleves i 

partnerskapsprosjektene, altså det estetiske perspektivet. Jeg undersøker kunstneriske 

uttrykk, først og fremst musikalske uttrykk som blir til en konsert eller en musikalsk 

forestilling gjennom en prosess, og jeg omtaler dette materialets mening og funksjon. 

Studien favner også det didaktiske perspektivet som er de undervisningsmessige sidene 

ved gjennomføringen: Aktiviteter, hendelser og handlinger i prosjektene, didaktiske 

tenkemåter samt rammefaktorer slik som skolens beliggenhet, klassetrinn, antall 

deltakere og tilgjengelige instrumenter og øvrig utstyr. 

Musikalsk skapende partnerskapsprosjekter skal ifølge læreplanen inngå i 

skolens undervisning. Men målsettingen er implisitt i motsetning til det pensum som 

læreplanen Kunnskapsløftet 2006 foreskriver innenfor skolefaget musikk. Ifølge 

retningslinjer for Den kulturelle skolesekken har partnerskapsprosjektene verdi i seg 

selv. De skal ikke erstatte den ordinære musikkundervisningen: 

Den kulturelle skulesekken skal ikkje vere ei erstatning for estetiske fag eller 
andre fag i skulen, men kome i tillegg. Kunstnarane og kulturarbeidarane skal 
ikkje gå inn i skulen og erstatte lærarane, men vere kunstnarar og 
kulturarbeidarar fullt og heilt. Ved at kunstnarar og kulturarbeidarar kjem inn i 
skulen eller at skulen vitjar kulturinstitusjonar, vert kulturkompetansen i skulen 
styrka3.  

Med “kunstnere” menes her aktører som til daglig arbeider innenfor musikk, dans, 

teater eller med andre kulturaktiviteter enten ved en kulturinstitusjon eller som frilans 

utøvere. Birkeland et al. (2014) bruker begrepet “kulturnæring” på denne typen 

virksomhet:  

Kulturnæring er en fellesbetegnelse på yrker som krever kulturell kompetanse 
og kunstfaglig utdanning…Innenfor kategorien kunstnerisk virksomhet finner vi 
både kunst- og kulturorganisasjoner, festivaler, kulturhus, museer, gallerier og 
auksjonshus, og enkeltkunstnere som forfattere, dansere, visuelle kunstnere, 
skuespillere og artister (Birkeland et al. 2014, kapittel 3.10.)  

I framstillingen refererer jeg til “musikere”, “andre kunstnere”, “involverte lærere” og 

“elever”.  I to av de fire partnerskapsprosjektene medvirket andre kunstnere ved siden 
                                                

 

3 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-8-2007-2008-

/4.html?id=492780 
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av musikerne. I det ene prosjektet var det en skuespiller og en scenograf, i det andre en 

koreograf, en teaterinstruktør og en designer. Alle disse var “profesjonelle” i den grad at 

hver og en kunne vise til et ferdighetsnivå på det utøvende plan innenfor sin kunstart, de 

behersket ulike stilistiske konvensjoner innenfor flere stilarter (Hargreaves, Macdonald 

og Miell 2012). Samtlige av de profesjonelle hadde erfaring fra tilsvarende prosjekter. I 

tre av de fire partnerskapsprosjektene deltok lærere både i prosesser og framføring. I 

avhandlingen refererer jeg til de involverte lærerne da de medvirker som instruktører og 

utøvere sammen med de profesjonelle gjestene. Lærerne er derfor her inkludert blant 

“de profesjonelle” og omtales ikke som en egen aktørgruppe som står utenfor de 

involverte aktørene.  

Videre i dette kapitlet presenteres forskningsspørsmålene, jeg introduserer 

forskningsarenaen, gir en kort omtale av datamaterialet og forklarer nøkkelbegreper. Jeg 

viser også til erfaringer som har vært springbrett for undersøkelsen og for min 

motivasjon, og redegjør for forskningsprosjektets relevans. Innledningen avrundes med 

en kapitteloversikt 

Forskningsspørsmål	  	  

I Det muliges kunst (Birkeland et al., 2014) og i utredningen Begreper om barn og kunst 

(Habbestad, Pettersen og Røyseng, 2014) viser forfatterne til skapende kunst- og 

kulturprosjekter med barn og unge som en viktig del av lokale kulturaktiviteter, ikke 

bare på skolene, men også i tilknytning til museer, biblioteker og kulturskoler. Min 

undersøkelse er sentrert omkring prosjekter som foregår på dagtid i en skolekontekst. 

Problemstilling	  og	  hovedspørsmål	  	  

Hovedtittelen på avhandlingen er “Hvem skaper musikken?”. Det overordnede 

forskningsspørsmål er knyttet til de musikalsk skapende partnerskapsprosjektene som 

en møteplass mellom det kunstneriske og det pedagogiske:  

Hvordan kan musikalsk skapende prosjekter mellom profesjonelle 
musikere og skoleelever forstås ut fra et estetisk og et didaktisk 
perspektiv?  

Spesifiseringsspørsmålene er rettet mot materialet og den skapende prosess: 
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1. Hvordan fremstår de estetiske uttrykkene underveis og som endelige 
resultater med hensyn til særpreg, funksjon og mening i musikalsk 
skapende partnerskapsprosjekter for profesjonelle musikere, lærere og 
elever? 
 

2. Hva kjennetegner estetiske tilnærminger og didaktiske overveielser i 
prosjektene, og hvordan griper disse inn i hverandre?  

 
3. Hvilke didaktiske og estetiske overveielser er forbundet med hvordan 

elevenes ideer blir inkludert og ivaretatt i den skapende prosess?  
 

4. Hvordan er det mulig å skape et musikalsk kunstnerisk innhold og 
uttrykk som erfarne utøvere og samtidig yngre og mindre erfarne 
deltakere finner meningsfyllt?  
 

Det første spesifiseringsspørsmålet er deskriptivt formulert, men favner en analytisk 

dimensjon, idet jeg også diskuterer aktørenes opplevelse av musikkens mening og 

funksjon. De to første spørsmålene besvares primært gjennom casebeskrivelsene i 

kapittel 6A og i de påfølgende fire separate caseanalysene i kapittel 6B. Det tredje og 

det fjerde spørsmålet diskuterer jeg i resultatoppsummering i kapittel 6B. Spørsmålene 

er tenkt som likeverdige, men besvarelsen av de to første spørsmålene krever en mer 

omfattende redegjørelse enn hva som er tilfelle med de to øvrige. Gjennom analysene 

og de oppsummerende refleksjonene vil jeg så besvare spørsmålet om hvordan 

musikken i musikalsk skapende prosjekter blir til.  Som bakgrunn for å forstå musikalsk 

skapende partnerskapsprosjekter har jeg undersøkt de historiske forutsetningene for 

samarbeid mellom kunstnere og skole. Dette inngår i den generelle kontekstualiseringen 

av studiens tematikk og besvares i kapittel 5 der jeg stiller spørsmålet “Hvilke historiske 

forutsetninger ligger til grunn for partnerskapsprosjektene”?  

Intensjonen med studien er å få en metaforståelse for realiseringen av musikalsk 

skapende partnerskapsprosjekter som er initiert og støttet av Den Kulturelle skolesekken 

(DKS) og av regionale eller lokale kulturnæringer. En implikasjon av mine resultater er 

at jeg vil kunne uttale meg om hvilke faktorer som er vesentlige for gjennomføringer av 

vellykkede forløp i tilsvarende prosjekter. På denne måten utdyper avhandlingen 

musikalsk skapende partnerskapsprosjekter for profesjonelle musikere, lærere og 

skoleelever ut fra et estetisk og didaktisk perspektiv.  
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Empirisk	  materiale	  

Datamaterialet er samlet inn i peroden 2007 – 2012 i prosjekter som har fått betegnelsen 

KP (kreativt prosjekt) 1 – 4, og i tillegg en sjangerangivelse: KP1 Grieg Avantgarde, 

KP2 Grieg Community Music, KP3 Opera Buffa og KP4 Musikkteater. Jeg anvender 

som oftest hele casebetegnelsen, men der hvor sjangerreferansen spiller mindre rolle i 

sammenhengen refererer jeg kun til KP1, KP2, KP3 og KP4. Det empiriske materialet 

inkluderer musikalske uttrykk, dialoger, observasjonsnotater, intervjuer og 

deltakerrefleksjoner. Musikken er en viktig del av dokumentasjonen. De musikalske 

innslagene som utgjorde hvert ensembles avsluttende presentasjon finnes vedlagt i 

Appendiks 1. Lydfilene er i videoformat og kan avspilles direkte fra linkene gjennom 

Safari4. De finnes også på vedlagte to DVD-plater Appendiks 1: Eksempler  og 

Vignetter fra fire cases Jeg har også lagt ved annet materiale som kommenteres i 

analysen; en prosjektskisse utarbeidet av musikerne (KP1), liste med elevutsagn (KP2), 

noteskisser (KP3) og en prosjektplan (KP4). Jeg bruker empirien slik Nielsen (1999) 

beskriver et datamateriale idet han stiller spørsmålet “Hvilke typer af konkrete 

undersøgelsesobjekter (kilder til at opnå viden) findes der, som kan åbne vejen ind til 

det omtalte genstandsfelt og til enkelte dimensioner heri?” (Nielsen 1999, s. 24). For å 

få et bedre grep om undersøkelsesobjektene har jeg strukturert hvert 

partnerskapsprosjekt som en case med innhold systematisert i de to hovedkategoriene 

Estetiske uttrykk og Didaktiske aspekter. I kategorien Estetiske uttrykk inngår det 

klingende materialet og meningsoppfatninger knyttet til materialet, mens i 

hovedkategorien Didaktiske aspekter diskuteres de skapende prosessene, musikernes, 

kunstnernes og lærernes didaktiske overveielser, samt Rammer som omhandler 

deltakerantall, praktiske sider ved organiseringen og særskilte forhold ved ensemblene. 

Kategoriseringen har sitt utgangspunkt i Nielsens “Model af gensstandsfeltet for 

musikpædagogisk forskning” (Nielsen 1999, s.36). Modellen presenteres i kapittel 3. 

Nøkkelbegreper	  

Jeg vil i det følgende gi en kort redegjørelse for sentrale begreper i framstillingen. 

Begrepene vil bli ytterligere utdypet senere i avhandlingen. 

                                                

 

4 Filene må lastes ned dersom man skal se dem i fullformat. 
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Estetiske	  uttrykk	  i	  musikalsk	  skapende	  partnerskapsprosjekter	  

Elstad og De Paoli (2008) viser til at prosjektbegrepet anvendes ofte når man omtaler et 

målrettet arbeid mot å skape et særskilt “kunstprodukt” og viser til følgende beskrivelse:  

…temporær kunstnerisk innsats, mer eller mindre unikt kunstuttrykk, rettet mot 
et bestemt publikum eller en bestemt gruppe, avgrenset av tid, ressurser og 
økonomi, involverer en bredt sammensatt gruppe av kunstnerisk, teknisk 
og/eller administrativt personale (Elstad og De Paoli 2008, s. 79). 

Et “partnerskap” i denne sammenheng innebærer at partene inngår en avtale om et 

forpliktende samarbeid og danner et team som sammen deltar i prosessen mot å nå et 

avtalt mål; her en konsert eller en forestilling. I prosjektbegrepet ligger det at man har et 

oppdrag som går ut over det daglige og rutinemessige. Innsatsen er temporær, og etter 

endt prosjekt går partnerne hver til sitt. Prosjektene kan variere i forhold til økonomi, 

intensjon, tverrfaglig orientering, antall deltakere, varighet og kunstnerisk nivå. Mine 

fire cases viser ulike faglige og organisatoriske modeller, og ulike formater på arbeidet. 

Utvikling av kunstneriske uttrykk står sentralt. Med “kunstneriske” uttrykk refererer jeg 

på et mer generelt plan til ytringer med utgangspunkt i menneskelig tenkning og 

aktivitter som gir seg utslag i musikk, dans, litteratur, film,  billedkunst eller andre 

kunstformer. De kunstneriske uttrykkene er av estetisk karakter. Det vil si at ved siden 

av å ha et klingende, et visuelt eller språklige innhold, er meningsbærende uttrykk som 

har ulike funksjoner. De er estetiske uttrykk. 

Skapende	  arbeid	  med	  musikk	  

I avhandlingen bruker jeg gjennomgående begrepet skapende arbeid med musikk når jeg 

omtaler arbeidsprosessene i de fire cases. Her synes dette å være et bedre begrep enn 

“kreativt” arbeid. Kreativitet er et mer allment uttrykk som jeg bruker når jeg gjør rede 

for enkelte teoretiske perspektiver, slik som for eksempel “kreativitetsteori”. “Skapende 

arbeid med musikk” er et uttrykk som er beslektet med det engelske begrepet creative 

music-making. Begrepet har ifølge Jolyon Laycock (2005), britisk komponist og pionér 

innenfor skapende arbeid med musikk, en generell betydning og kan anvendes om en 

hvilken som helst aktivitet med musikk:  

The phrase “Creative music-making” is very general and its meaning, referring 
not to any particular kind of music activity but, rather, to an approach applicable 
to a great many or, perhaps, to all forms of musical activity (Laycock 2005, s. 
16). 
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Laycock viser til at begrepet er forankret i de siste tiårs utvikling innenfor engelsk 

musikkliv, der man har utviklet en rekke programmer og konsepter for komponister og 

musikere som i samarbeid med barn og unge, og også andre deltakergrupper, skaper 

egne musikalske forestillinger.  

Gjennnom analyser av de fire cases vil jeg konkretisere hva det skapende 

arbeidet med musikk gikk ut på i hvert enkelt partnerskapsprosjekt. I startfasen av 

studien var det uklart for meg hvilken type musikalske uttrykk som inngikk i elevenes 

skapende arbeid. Jeg søkte derfor etter relevante kategoriseringer av integrerte skapende 

elementer i en komposisjon eller en forestilling. Jeg måtte tenke igjennom hvilke 

komponenter i konsertene og forestillingene som ble skapt av musikerne, eventuelt av 

andre profesjonelle, og hva elevene bidro med. Som første steg i analyseprosessen fant 

jeg et grunnlag i noen kreativitetskategorier definert av den britiske komponisten David 

Bedford (1937 – 2011). Hans kategorisering av skapende elementer i en komposisjon 

var retningsgivende i arbeidet med å oppdage hva som skjedde på hvilke stadier i 

prosessene5. I studiens startfase søkte jeg et rammeverk for en systematisering av 

skapende prosesser i et tidsforløp. Jeg valgte å anvende en prosessmodell utarbeidet av 

de danske pedagogene Bennyé D. Austring og Merete Sørensen (2006). Modellen 

presenteres senere i avhandlingen.   

Estetiske	  uttrykk	  og	  didaktiske	  aspekter	  

Når Nielsen (1999) beskriver det musikalske praksisfeltet viser han til at grunnleggende 

spørsmål om musikkundervisningens innhold kan knyttes til: 

a) selve musiken (det musikalske objektfelt: dets art, mening, struktur, funktion, 
virkning, historie),  b) det musikalske aktivitetsfelt (produktion, reproduktion, 
perseption, interpretation af musik og reflektion over musik og musikalsk 
aktivitet) (Nielsen 1999, s.15).   

For å definere innholdet i hovedkategori Estetiske uttrykk som jeg anvender i 

caseanalysene, refererer jeg til Nielsens første punkt a) “selve musikken”. Kategorien 

favner det klingende materialets musikalske art, og materialet som meningsbærende 

uttrykk for deltakerne. Framstillingen inkluderer både musikkens formalistiske innhold  
                                                

 

5 Komponisten David Bedford (1937 – 2011) omtales ved flere anledninger i avhandlingen. 



17 

og refleksjoner omkring musikkens mening, funksjon og virkning, i den grad det er 

mulig å si noe om dette på bakgrunn av empirien. Under hovedkategorien Didaktiske 

aspekter viser jeg til et datamateriale som avdekker sider ved de skapende prosesser der 

materialet bearbeides gjennom aktørenes handlinger, altså Nielsens punkt b), “det 

musikalske aktivitetsfelt”.  

Nielsen (1999) viser også til ytterligere én dimensjon som er til stede i alle 

former for undervisning. Innholdsmessig vil det alltid “være noget mer end selve 

musikken og den musikalske aktivitet” (Nielsen 1999, s.15). Derfor har jeg også tatt 

med refleksjoner omkring i hvilken grad partnerskapsprosjektene synes å være influert 

av dannelsesforestillinger og musikksyn, noe Nielsen omtaler som “de bagvedliggende” 

forhold. Jeg har inkludert disse momentene under Didaktiske aspekter. De to 

hovedkategoriene inkluderer noen underkategorier: Komponentene Materialets art og 

særpreg og Materialets funksjon og mening under Estetiske uttrykk, og Prosess og 

Rammer under Didaktiske aspekter. Med utgangspunkt i Nielsens beskrivelse av 

komponentene i den musikkpedagogiske praksis (Nielsen 1999) og min analyse, vil jeg 

i avhandlingens siste kapitler vise til tre hovedbegreper jeg har utformet på grunnlag av 

analysen. Det er materialets art og særpreg, omtalt som Materialet, materialets mening 

og funksjon omtalt som Narrativt innhold, og et tredje begrep Prosess som favner det 

skapende forløpet der musikere, lærere og elever arbeider sammen gjennom flere faser 

der de utvikler en konsert eller en musikalsk forestilling.  

Deltakelse	  	  

I undersøkelsen av de musikalsk skapende partnerskapsprosjektene står begrepet 

deltakelse sentralt. Da jeg startet forskningsprosjektet mitt så jeg for meg at 

elevdeltakelse primært handlet om elevenes direkte medvirkning i alle aktivitetene, det 

vil si en involvering i samtlige avgjørelser som bidro til utformingen av de to 

konsertene og de to musikalske forestillingene. Min forståelse korresponderte med det 

Høyland (2014) viser til som en nyere kunstteoretisk oppfatning: deltakelse handler 

først og fremst om å gå inn i en aktiv medvirkning i en prosess:“Å oppleve kunst i dag 

er ofte knytt til å inngå i ein sosial og slik sett grunnleggjande deltakande situasjon” 

(Høyland 2014, s. 50). I studien min så jeg deltakelse forekommer på ulike måter i de 

forskjellige fasene i den skapende prosess, noe jeg gjør rede for i hver caseanalyse. 
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Uansett hvilke tilnærminger som ble valgt til den skapende prosessen, var 

utgangspunktet for deltakelse de medvirkendes tilgjengelighet for hverandre. 

Rammer	  	  

Nielsen (1999) peker på at all musikkundervisning er under innflytelse av faktorer som 

danner en ramme omkring gjennomførelsen. Han viser til bestemmelser, diskurser, 

institusjoner, økonomi og eksterne aktører. I denne studien står partnerskapsprosjektets 

arbeidsprosesser i sentrum, men rammene er inkludert som en komponent i 

gjennomføringen. De fire partnerskapsprosjektene hadde noen felles rammer som jeg vil 

gjøre rede for her: Hvert partnerskapsprosjekt var forankret i noen historiske og situerte 

betingelser. For det første var prosjektene finansiert fra Kulturrådet, primært gjennom 

Den kulturelle skolesekken (DKS). For det andre var den overordnede målsettingen lik: 

Man skulle realisere intensjoner om elevenes møte med kunst- og kulturuttrykk slik 

dette er formulert i Kulturrådets omtale av DKS: 

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg 
kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle 
slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av 
kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv6.  

For det tredje handlet de fire prosjektene om både deltakelse og skapende arbeid i en 

prosess, aspekter som er klart formulert i Kunnskapsløftet 2006: 

…Som et skapende fag skal musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet 
og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk ut 
fra egne forutsetninger…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 formidlingsprosessen7. 

Her pekes det på at musikkfaget skal legges til rette slik at elevene kan arbeide 

skapende ut fra egne forutsetninger. De skal også få muligheten til å være involvert 

sammen med profesjonelle musikere og andre kunstnere i de skapende aktivitetene. Det 

er realiseringen av disse forhold jeg undersøker i mitt forskningsprosjekt.  
                                                

 

6 http://kulturradet.no/dks/om-dks 

7 http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Hele/Formaal/ 
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En fjerde felles rammefaktor var at alle de fire prosjektene hadde fått eksterne midler, 

og at relasjonen mellom samarbeidspartnerne “musikere” og “elever” var sterkt 

asymmetrisk (Borgen 2014). Ensemblene favnet derfor både eksperter og begynnere. Et 

annet moment er at  ingen hadde valgt hverandre som samarbeidspartnere ut fra 

personlige preferanser. Elevene hadde ingen innvirkning på hvem som skulle komme til 

skolen, og de gjestende kunstnerne kunne ikke selv velge hvilke elever som skulle delta 

i respektive ensembler.  

Undersøkelsens	  gjenstandsfelt	  

Samarbeid sentrert omkring skapende arbeid med musikk har sin forankring i 

formidlingsprosjekter for musikere og barn som ble utviklet innenfor symfoniorkestre 

og operamiljøer i England og USA på 1980-tallet. De fleste statlige symfoniorkestrene i 

Norge kan vise til liknende prosjektkategorier i sine programmer8. Men prosjektformen 

har også en didaktisk forankring. Opprinnelsen til skolens involvering med ekstern 

kulturnæringsvirksomhet finnes blant annet innenfor amerikansk kunstfagopplæring 

tilbake til midten av 1970-tallet (Myers og Brooks 2002) og i musikkpedagogiske 

tradisjoner relatert til skapende aktiviteter i musikkfaget, slik som for eksempel Carl 

Orff og John Paynter. 

Et	  forskningsprosjekt	  i	  praksisfeltet	  

Studien gir innsikt i hvordan det skapende arbeid med musikk fremstod i fire 

forskjellige, men likevel beslektede praksissituasjoner. Det skapende arbeidet er sentrert 

omkring komposisjon av musikk, i to av partnerskapsprosjektene også andre uttrykk. 

Ifølge Clarke, Dibben og Pitts (2010) har det gjennom flere århundrer vært stor 

interesse for å forske nettopp på komposisjonsprosesser:  

The study of composition affords an insight into a particular kind of cultural 
creation that have fascinated people for centuries, and has generated all manners 
of extraordinary stories and cultural myths, and a window on to human 
creativity more generally (Clarke, Dibben og Pitts 2010, s.56). 

                                                

 

8 Et eksempel finner man i Trondheim Symfoniorkesters handlingsplan for 2011 http://intranett.tso.no/2-
strategi-og-handlingsplaner og i beskrivelsen av foretaket Kilden Dialog i Kristiansand 
http://www.kilden.com/dialog  
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Forfatterne peker på hvordan komposisjon som musikalsk handling har hatt en egen 

tiltrekningskraft på omgivelsene, og de refererer til hvordan fortellinger om skapende 

arbeid med musikk har generert anekdoter og myter så vel som generelle oppfatninger 

av kreativitet.  I sin fremstilling diskuterer de videre det kompliserte ved studier av 

individuelle komponeringsprosesser, da det å komponere musikk har en “privat” 

karakter som vanskelig lar seg observere utenfra. Derfor kan man se på komposisjon ut 

fra andre perspektiver, som for eksempel ved å studere individer som komponerer i 

grupper:  

While the internal dialogue and decision-making that take place in the solitary 
composer’s mind may be rather different from those that take place in groups, 
the advantage of studying group composition, from the researcher’s point of 
view, is that processes likely to be hidden or implicit when studied in an 
individual compose becomes explicit when studied in a group of individuals 
who have to verbalise their aims, motivations, preferences, and working 
methods to one another (Clarke, Dibben og Pitts 2010, s. 59). 

Som Clarke, Dibben og Pitts (2010) påpeker, er deltakere i kollektive skapende 

prosesser tvunget til å utveksle tanker, prøve ut ideer sammen og til å eksperimentere 

med elementer i gruppen for å lykkes med å skape et nytt materiale som er genuint for 

respektive ensemble. Gjennom min studie setter jeg lys på fire ulike prosesser der 

deltakerne var “tvunget” til sammen å være skapende, til dag for dag å arbeide seg fram 

til musikalske løsninger på spesifikke oppgaver. 

Hvem	  er	  de	  deltakende	  elevene?	  

Elevene i de fire partnerskapsprosjektene går i sjette og sjuende klasse. De er i alderen 

11 – 13 år. I følge professor i kognitiv psykologi John Sloboda, har de kommet til en 

utviklingsfase da de viser forståelse for ulik instrumentering, ulik rytmisk oppbygging 

og forskjeller i tekstur. De kan oppfatte forskjellige musikalske elementer og har en 

begynnende sjangerforståelse (Sloboda 1985, kap.6.2.3.). Barnet får en økende 

selvbevissthet omkring egen identitet i denne perioden parallelt som det foregår en 

kognitiv utvikling og sosial utvikling (Ruud 1997/2013, Ruud 2005; Tarrant, North og 

Miell 2002).  

Hargreaves, Macdonald og Miell (2012) er kritiske til forskning som beskriver 

aldersrelaterte endringer innenfor musikalsk persepsjon, musikalske ferdigheter og 

musikalsk utøving. Forfatterne hevder at musikkpreferanser og musikalsk “smak” er 

mindre knyttet til den generelle utviklingen enn utøving, lytting og komponering. 
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Innenfor dagens musikalitetsforskning har man fattet interesse for  individets relasjon til 

musikkens affektive sider. Hargreaves, Macdonald og Miell (2012) begrunner dette med 

å vise til at alle har tilgang til musikk:  

It is important to note that the technical revolution in how we listen to music 
means that individuals can have access to complete personal music collections 
instantly and constantly via mp3 players (often incorporated into mobile 
phones) (Hargreaves, Macdonald og Miell 2012, s. 136). 

De tre forfatterne peker på at nå kan individet til en hver tid finne frem til den musikken 

som oppfattes som “passende” til en situasjon. Musikk er tilgjengelig for alle, og hvem 

som helst kan ha et affektivt forhold til musikk. Elevene som deltok i de fire 

partnerskapsprosjektene var midt i overgangsfasen fra barn til ungdom, og de fleste av 

dem sannsynligvis daglige brukere av musikk. Aldersgruppen er generelt midt i en 

periode der både venner og ikke minst media har stor betydning i deres 

identitetsdanning. Barna introduseres stadig tidligere for musikkultur gjennom 

Facebook, Youtube, MySpace, Spotify og iTunes9. Hvorvidt erfaringen med digitale 

medier har innvirkning på det skapende arbeidet er ikke en problemstilling jeg kommer 

til å ta opp her. Jeg vil bare kort kommentere at i situasjonen med å skape musikalske 

uttrykk på mikronivå, det vil si å komme frem til noen melodiske og rytmiske motiver, 

dynamiske forløp og formessig struktur, skiller ikke de sjette- og syvendeklassingene 

jeg observerte i denne studien seg mye fra elevene jeg underviste da jeg var lærer i 

grunnskolen på 1980- og 1990-tallet.  

Motivasjon	  for	  studien	  

Min interesse for musikkprosjekter med skapende profil startet på slutten av 1980-tallet 

da jeg fremførte utdrag fra “The Rime of The Ancient Mariner” (1978) med en 

femteklasse. Verket er komponert av David Bedford som jeg tidligere har omtalt, og det 

er en musikkteaterforestilling for skolekor og forteller. Stilarten er en blanding av 

guttekorrepertoar, shanties og komposisjoner for kazoo, klaver, perkusjon og strykere.  
                                                

 

9 Nettjenesten iTunes Store startet i 2003 http://mp3.about.com/od/history/p/iTunes_History.htm, 
Youtube i 2005, http://www.online.no/tips_rad/paa_nett/verdens_forste_youtube.jsp og Spotify i 2008 
http://en.wikipedia.org/wiki/Spotify  

Barn som er født fra 1990-tallet omtales ofte som “digital natives”, mens individer førdt før dette er 
“digital immigrants”, se http://youthandmedia.org/projects/digital-natives/  
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I partituret har Bedford inkludert sekvenser for deltakernes små komposisjoner for 

stemme eller instrumenter. Dette verket nevnes også spesifikt av Laycock (2005) som et 

eksempelmateriale innenfor Creative Music Making-tradisjonen. Etter innstudering av 

“The Rime” i en 5. klasse, komponerte jeg skolemusikalen Blow the Wind Southerly; A 

story about a captain, an albatross and a haunted ship (Eidsaa 1998), med 

kombinasjoner mellom tradisjonelle shanties og min egen musikk som var komponert 

med utgangspunkt i komposisjonsteknikker som komponisten Bedford anvendte.  

Våren 2000 ble de første konserter med spesialkomponert repertoar for 

symfoniske musikere, førskolebarn og skoleelever, presentert i min hjemby. Dette var 

en konsertserie kalt Eventyrkonserten som bestod av verkene Pannekaken og Tyrihans. 

Repertoaret var utarbeidet av musikerne Tony Valberg og Helge Sunde, og ble framført 

av komponistene selv sammen med en gruppe barn og et strykerensemble som bestod 

av 20 musikere fra Kristiansand Symfoniorkester (Valberg 2011). Konsertene la opp til 

dialog og samhandling mellom musikere og de medvirkende barna, og også med 

publikum. Dette fant jeg interessant både som musiker og musikklærer. Repertoaret 

korresponderte med konseptet fra Bedfords The Rime, med gjennomkomponerte 

sekvenser for de profesjonelle musikerne i kombinasjon med improvisatorisk musikk og 

ostinatbasert musikk som skulle framføres av barn.  

Som lærer fant jeg også lytting i musikkfaget som spesielt interessant og 

anvendte læremidler av Stein Bakke (1995): Kreativ med musikk, Leiv Ramfjord 

(1996): Gi lyd. Lydarbeid med barn og metodeverket Musikk i bruk av Magne Espeland 

(1998/2004). Bakke og Ramfjord hadde fokus på konstruksjon av musikk som lyd og 

klang, mens Espelands metodikk favnet både lydlige og utenommusikalske dimensjoner 

samtidig som han presenterte et omfattende og bredt lytterepertoar med innspilt musikk. 

Alle de tre verkene presenterte lytting sammen med aktiviteter, og jeg prøvde ut en 

rekke av de praktiske oppgavene.  Erfaringene fra mine musikktimer var at det var 

særskilt de skapende aktivitetene som var vanskelige å gjennomføre i klasserommet. 

Utvikling	  av	  undervisningsmateriale	  	  

I denne studien har jeg observert musikere og lærere som anvender metodiske 

tilnærminger jeg selv hadde liten erfaring med fra egen praksis. Men gjennom 

teoristudier og de fire caseanalysene har jeg fått nye perspektiver også på 

musikkprosjekter jeg selv har utviklet.  



23 

Da jeg arbeidet som musikklærer fattet jeg interesse for å skape nytt materiale til 

elevene og produserte musikalske forestillinger i syngespill- og musikalsjangeren. På 

dette tidspunktet hadde jeg ingen erfaring med å involvere elevene i utformingen av 

materialet. Mine komposisjoner ble utarbeidet dels i fullt utskrevne partiturer for sang, 

klaver og andre instrumenter, eller som melodier med besifring og eventuelt en obligat 

stemme for et soloinstrument eller sang. Dette gjelder for Gutten som vant over 

vinterfjellet (Grødal/Eidsaa 1992) som ble utarbeidet for 6 – 9 åringer, 

Birkebeinerprinsen og baglerne (Grødal/Eidsaa 1994) for 9 – 12-åringer, og Blow the 

Wind Southerly. A story about a captain, an albatross and a haunted ship (Eidsaa 

1998), utformet som et engelsk- og musikkopplegg for 11 – 13-åringer. Forestillingen 

ble senere omarbeidet til DKS-prosjektet Shanties for Chanting Sailors i Grimstad og 

Kristiansand. I minioperaen I den gamle Hagen (Erichsen/Eidsaa 2002), et samarbeid 

med billedkunstner Agnete Erichsen, er musikken inspirert av den norske pianisten og 

romansekomponisten Agathe Backer Grøndal (1847 – 1907). Komposisjonene er for 

sang, klaver, fløyte og cello. Materialet er differensiert, fra sekvenser med sang og lek 

for 6 – 8-åringer til instrumentalsatser for erfarne musikere. I musikalen Five Reports 

from Barrack Hospital (presentert i Notland/Eidsaa 2006: Spektro/Musikal) anvendte 

jeg walisiske folkemelodier og egne komposisjoner som tok utgangspunkt i nyere 

komposisjonsteknikker. Musikalen ble anvendt som et DKS-prosjekt i Kristiansand og 

Grimstad i 2005 og 2006. 

Erfaring	  fra	  skapende	  prosjekter	  

Jeg arbeider nå som lærerutdanner. Egen erfaring med musikalsk skapende prosjekter i 

skolen de siste årene har vært relatert til musikkstudenters praksisopplæring. Det mest 

omfattende er skoleprosjektet Bridges (2010 – 2012 og 2014), et samarbeid mellom 

Pedagogische Hochschule PH Zug (Sveits), Fjære ungdomsskole i Grimstad og 

Universitetet i Agder. Her har jeg vært en av tre prosjektledere10. Jeg har valgt å referere 

til Bridges som et kontrasterende prosjekt til de fire partnerskapsprosjektene jeg har 

undersøkt. Bridges var et internasjonalt musikkprosjekt der seks studenter, fire 

ungdommskoleelever, tre faglærere og en profesjonell palestinsk musiker, gjennomførte 
                                                

 

10 Øvrige ledere var Lektor Arve Konnestad, Grimstad Kommune og høgskolelektor Henk Geuke, 
Pedagogische Hochschule PHZ Zug, Zentralschweitz  
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et skapende prosjekt sammen med midlertidig opprettede elevensembler. Arbeidet 

strakk seg over tre år og inkluderte flere workshops, møter mellom musiker og 

faglærere og til sist to konsertuker. Ensemblet ble utvidet med en israelsk-palestinsk 

gruppe i en periode, og det siste året har vi samarbeidet med ungdommer på United 

World College i Mostar, Bosnia-Herzegovina. Innholdet ble utformet av skoleelever  og 

musikkstudenter i fellesskap11. Bridges var definert som et skoleprosjekt, men krevde i 

løpet av to studieår fire ukers tilstedeværelse i workshops, samt at studneter og 

prosjektledere måtte arbeide noe på ettermiddagstid. Kjernegruppen ble utvalgt 

gjennom audition, og deltakergruppen var fra 15 år og oppover. Gjennom Bridges fulgte 

jeg skapende prosesser med ungdom i alderen 15 – 18 år. Prosessene med ungdommene 

syntest mindre kompliserte å gjennomføre enn prosessene med 11 – 13-åringer.  I 

Bridges var det til gjengjeld andre kompliserende forhold, blant annet knyttet til 

språkbarrierer og utvikling av felles forståelsesrammer. Ved oppstart av prosjektet var 

det nødvendig å drøfte igjennom prosjektets intensjon12.  

Jeg viser også til min erfaringer som kunstnerisk leder fra fire forestillinger i et 

idretts- og fritidsmiljø med deltakere i aldersgruppen åtte år opp til voksen. 

Forestillingene var tverrestetiske med dansere og rytterne som primære deltakergrupper. 

Alle forestillingene har blitt utarbeidet i prosessorienterte workshops der jeg som 

kunstnerisk leder var i dialog med aktørene. Framføringene favnet dans, rideøvelser, 

enkle dramainnslag relatert til tekst, og også bruk av visuelle uttrykk. De fire 

forestillingene ble gjennomført i deltakernes fritiden, og øvinger og framføring foregikk 

på ett og samme sted. Disse prosjektene har til felles med Bridges at de er site-specific, 

det vil si utarbeidet for fremføring på ett særskilt spesielt sted eller en særskilt bygning. 

Bridges ble fremført på geografiske områder kjent som møteplasser mellom mennesker 

fra ulike religioner og kulturer; Jerusalem og Mostar i Bosnia-Herzegovina. De øvrige 

                                                

 

11 http://ny.uia.no/portaler/aktuelt/kalender/presentasjon_av_det_internasjonale_musikk-
_og_skoleprosjektet_bridges  
12 I de første søknadene om finansiering ble prosjektet kalt “A Song for Peace”. Jeg endret tittel etter 
samtaler med den palestinske musikeren. Han pekte på at det kunne fortolkes som om vi hadde konstruert 
prosjektet for å “skape fred” mellom Israel og Palestina. Det ville i tilfelle ha vært meget naivt. Jeg hadde 
ikke deltatt i denne type prosjekter tidligere, og betraktet meg selv, eller min institusjon som “giver” av et 
prosjekt til noen andre. Bridges hadde på denne måten et tilnærmet politisk eller allmennmenneskelig 
“budskap” om møter mellom mennesker fra to ulike sider av en bro. 
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fire prosjektene jeg viser til utarbeidet til fremføring i en ridehall. Bridges og 

fritidsprosjektene har til felles at de er tverrestetiske og deltaker- og prosessorienterte 

konsepter der barn og ungdom har deltatt med sine bidrag gjennom hele prosessen til de 

respektive framføringer13. 

Studiens	  relevans	  

Jeg innledet dette kapitlet ved å vise til utredningen Det muliges kunst (Birkeland et.al 

2014) og ekspertgruppens uttalelse om behovet for å forbedre musikeres og andres 

kunstneres formidlingskompetanse. I utredningen er prosessorienterte prosjekter nevnt 

spesielt:  

Estetiske fag og møter med kunst gir elevene en unik mulighet til ikke bare å 
tilegne seg kunnskap, men også å uttrykke seg og gjennomføre hele prosjekter 
fra idé til ferdig produkt. De er prosessorienterte. Disse ferdighetene har verdi 
for utviklingen av individet, men også for samfunnet (Birkeland et al. 2014, s. 
19) 

Ekspertgruppen hevder at å gjennomføre “hele prosjekter fra idé til ferdig produkt” har 

en særskilt verdi både for den enkelte og samfunnet. Dette forskningsprosjektet belyser 

ikke verdidimensjonen, men gjenspeiler hvordan prosessorienterte prosjekter kan foregå 

i praksis. Studien kan på denne måten bidra til å gi innsikt i hva det er å gjennomføre 

                                                

 

13Forestillingene inkluderer egne tekster og regi, satt sammen med tilklippet ferdig innspilt musikk og 
videosekvenser som var spesialprodusert for respektive forestillinger. Samarbeidspartnere har vært 
Allegro ballettstudio og koreograf Alfhild Kristine Jacobsen, koreograf Silje Nordheim og Dansebanken 
Ung (forestillingen Fabel). Jan Helge Thomassen har designet videomaterialet. Ridekoreografien og 
barnas innslag er utarbeidet sammen med deltakerne og foreldre. I alle forestillingene spiller barn en 
sentral rolle. Materialet omfatter History of Horses Open and European Para-Equestrian Dressage 
Championship (19.8. 2009). Videoklippet viser scenen Impresjonismen utarbeidet til “Introduction and 
Allegro” av Maurice Ravel, og videoproduksjon med “kunstmaleren” for storskjerm i kombinasjon med 
gjennomføringen i arenaen. En gruppe barn deltar med et lekpreget innslag (DVD Eksempel 56). 
Drømmen, et arrangement i samarbeid med den irske vokalgruppen Anuna (13.10 2010). Videoklippet 
viser sangerne fremføre “Christus Resurgent” sammen med to 18-årige ryttere, og avslutningsvis i scenen 
dansere (16 – 17 år) som har laget sitt eget program til musikken (DVD Eksempel 57). Horse in Motion : 
Produsert til åpningsseremonien ved Norgesmesterskapet i dressurridning i 9.8. 2011. Videoklippet viser 
en iscenesettelse av Stephen Sondheims introduksjon til “Sweeney Todd” satt sammen med et klipp fra 
den gamle filmen Nosferatu. Fire sjuendeklassinger, fire dansere og to ryttere (17 – 18 år) utarbeidet 
innholdet, leste tekstene inn og er på scenen sammen med en fløytist (DVD Eksempel 58). Fabel (2012), 
åpningsseremoni til Norgesmesterskapet i sprangridning i 1.8. 2012. Videoklippet er fra 
introduksjonsscenen med barn, foreldre, dansere og hester til Steve Reich “Music for 18 Musicians: 
Remixed 2006”. Dialogen ble utarbeidet og fremført av to 13-åringer og barnas koreografi er utarbeidet 
kollektivt i arenaen. (DVD Eksempel 59). 

https://www.dropbox.com/s/pbbspl4t5pvi6ij/Utdrag%20Eponaprosjekt%201_History%20of%20Horses.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ymku8dh6d6w9gw/Utdrag%20Eponaprosjekt%202_Drommen.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzs0dccvjn2j0xj/Utdrag%20Eponaprosjekt%203_Horse%20in%20motion.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rkslca6es31wbfp/Utdrag%20Eponaprosjekt%204_Fabel.mov?dl=0
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prosjekter fra idé til ferdig produkt, altså hvordan koblingen omkring en kunstnerisk 

formidling og en didaktisk tilnærming kan gjennomføres. Undersøkelsen gjenspeiler 

hvordan intensjoner om skapende arbeid og samarbeid omtalt i kulturprogrammer og 

læreplanverk realiseres i praksisfeltet. Krüger (1998) peker på at en viktig side ved 

forskning innenfor utdanning er å utvide de pedagogiske fagmiljøenes forståelse for det 

som skjer innenfor institusjonene og sammen med institusjonene:  

By learning from the symbolic systems and the social world of music teachers’ 
practice, and thereby making such practice accessible for analysis, reflection, 
and critique, we can open alternative ways of thinking about how education take 
place (Krüger 1998, s.19). 

Når man forsker på en musikklærerpraksis blir denne livsverdenen, slik som Krüger 

påpeker, et objekt for analyse, refleksjon og kritikk. Praksisforskning kan på denne 

måten føre til at utdanningsinstitusjoner åpner for alternative tenkemåter omkring 

innhold i lærerutdanning. Min studie er et bidrag som kan gi økt innsikt i 

prosessorienterte musikalsk skapende partnerskapsprosjekter. I sin rapport Arts and 

Cultural Education in Norway 2010/2012 hevder Anne Bamford at i Norge er det behov 

for forskning på skapende arbeidsmåter i musikkundervisningen og på 

samarbeidsprosesser mellom skolen og det institusjonaliserte kulturliv. En rekke DKS-

prosjekter har allerede vært gjenstand for forskning. Det Bamford refererer til er 

imidlertid at man trenger innsikt også i metoder og didaktisk strategitenkning innenfor 

en prosjektform som primært har vært gjenstand for forskning på organisasjonsplanet, 

idet man har ønsket å evaluere de forholdsvis kostbare kultursatningene i skolen14.  

I sin kommentar til kapitlet om musikalsk kreativitet i The Oxford Handbook of 

Music Education (Mcpherson/Welch 2012) understreker også Pamela Burnard behovet 

for forskning på prosesser med skapende arbeid der barn og ungdom er aktører:   

We have yet to develop a model for the comparative analysis of varieties of 
musical creativity, let alone distinguish the universal in “musical creativity” 
from culturally specific influences on our thinking about aspects of musical 
creativity. Crucially, there is a necessity for documentation (in music education) 
of emerging practices (Burnard 2012, s. 324) 

                                                

 

14Evalueringer og rapporter presenteres i kapittel 2. 
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Mitt forskningsprosjekt kaster lys over én type praksis der man ved å bringe inn 

profesjonelle musikere til en elevgruppe legger grunnlaget for gjennomføringen av et 

fokusert samarbeid der de medvirkende har en gjensidig synergieffekt på hverandre, i en 

relasjon som ellers ikke ville ha oppstått (Colley, Eidsaa, Kenny, Leung 2012).  

Folkestad (2006) drøfter hvordan praksisfelt og forskningsfelt står i relasjon til 

hverandre. Han poengterer at forskningens mål er å bidra med resultater fra 

praksisfeltet, med resultater som gir musikklæreren et grunnlag for å kunne planlegge, 

lede og evaluere sin undervisning. På denne måten er forskeren og pedagogen 

avhengige av en gjensidig dialog, slik at forskere blir motivert til å gripe tak i 

problemstillinger som har forankring i praksis (Folkestad 2006, s. 136f). Som 

lærerutdanner ser jeg på forbindelsen mellom forskning og praksis som grunnleggende 

for kunnskapsproduksjon innenfor fagområdet musikkpedagogikk. Bak min studie 

ligger det derfor en motivasjon for å forstå praksisfeltet bedre. 

I Krügers redegjørelse for forbindelsen mellom forskning og praksisfeltet, 

hevder han at en symbiotisk relasjon er mulig og “representerer et sterkt potensiale for 

dem begge” (Krüger 2001, s.23). Han trekker imidlertid fram spenninger som finnes 

mellom forskning og praksisfelt. En av de er at lærerne ofte betrakter forskerne som 

løftet over hverdagen og inn “i en verden som eksisterer utenfor den reelle verden” (s. 

24). Naturlig nok er lærernes oppmerksomhet rettet mot en annen dimensjon, mot 

“hverdagen”: 

Lærerne kjenner de dagsaktuelle problemene så å si på kroppen daglig. Det som 
blir påtrengende, relevant, meningsfullt for musikklæreren er det som kan skape 
en umiddelbar forbedring av praksis., det som angår daglig drift, her og 
nå…Forskeren derimot, er underlagt et annet timeplanregime som, muligens gir 
en annen romslighet og fleksibilitet til å organisere sine gjøremål…. Det som er 
meningsfullt og som kjennes relevant er ikke i samme grad bundet opp til den 
dagsaktuelle relevans (s. 29). 

Krüger hevder at lærerne ønsker seg forskning som raskt kan forbedre praksis, mens 

forskeren kan tillate seg å bruke tid på reflektere over spørsmål og tematikk som lett 

forsvinner i den kaotiske undervisningssituasjonen. I dette forskningsprosjektet har jeg 

oppsøkt praksis og benyttet den mulighet som forskerposisjonen gav meg, en mulighet 

fra et annet “regime” enn lærernes “timeplanregime”. På bakgrunn av observasjon og 

påfølgende tilbaketrekning med refleksjon og analyse, kan jeg nå si noe om hvilke 

situasjoner som oppstod, hvordan aktørene snakket sammen, hvordan de skapte og 
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framførte sitt musikalske produkt og om hva de tenkte om sin egen prosess. Min studie 

kan derfor være det Krüger refererer til som et “redskap for kommunikasjon og bidra til 

å skape et fremtidig lærerkorps med forskningsbehov eller[…] refleksjonsbehov”. Jeg 

har konstruert tekster, “nåtidshistorier”, idet jeg tar utgangspunkt i hendelser som 

foregikk i nåtid og betrakter disse ved å reflektere over dem i etterkant.  

Kapitteloversikt	  	  

Kapittel 1 Innledning 

Dette kapitlet er en redegjørelse for forskningsprosjektets gjenstandsfelt som er 

musikalsk skapende partnerskapsprosjekter i skolen. Jeg har forklart hva som er 

prosjektenes innhold og rammer og vist til prosjektformens forankring i 

Kunnskapsløftet 2006 og i Den kulturelle skolesekken. Forskningsspørsmålene og det 

empiriske materialet har blitt presentert, og jeg har gjort rede for egne faglige 

interesseområder og min motivasjon for studien.  

Kapittel 2 Tidligere forskning på feltet 

Jeg setter i dette kapitlet det musikalsk skapende partnerskapsprosjektet inn i en faglig 

kontekst. Kapitlet innledes ved å vise til undersøkelser som er rettet mot 

kulturprogrammer for skoleelever. Jeg har vektlagt forskningsrapporten Den Kulturelle 

skolesekken (Breivik og Christophersen, 2013), men refererer også til andre 

undersøkelser rettet mot samarbeid mellom skole og kulturnæring både i Skandinavia, i 

England og USA. Siste del av kapitlet omhandler forskning på barns skapende arbeid 

med musikk. 

Kapittel 3 Metateoretiske perspektiver og metode  

Kapitlet innledes med redegjørelse for en fenomenologisk tilnærming til 

forskningsfeltet. Jeg forklarer nøkkelbegreper innenfor fenomenologien og en forståelse 

av en fenomenologisk tilgang til forskningsfeltet. Videre i kapitlet gjør jeg rede for 

caseanalyse og for de metodene jeg anvendte i innsamlingen av det empiriske 

materialet. Jeg beskriver sider ved selve skriveprosessen og viser analysens design og 

kategorisering. Kapitlet avsluttes med en betraktning omkring studiens gyldighet. 
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Kapittel 4 Teoretiske perspektiver 

I dette kapitlet presenterer jeg teoretiske perspektiver som har fått meg til å se 

sammenhenger og mening i materialet mitt. Framstillingen starter med musikkbegrepet 

utfra en musikkvitenskapelig forståelse, og fortsetter med en belysning av skapende 

arbeid med musikk med utgangspunkt i musikkdidaktiske tilnærminger. Jeg presenterer 

teorier om skapende arbeid i skolekonteksten generelt og viser så til spesifikke 

musikkpedagogiske kontekster. Jeg refererer også til teori som omhandler 

komposisjonsprinsipper fra et musikalsk-teoretisk perspektiv, og har inkludert teorier 

som favner både den estetiske dimensjon og didaktiske aspekter.  

Kapittel 5 Faglig og historisk perspektiv 

Kapittel 5 omhandler historikk bak samarbeid mellom kunstinstitusjoner og 

undervisningsinstitusjoner. Kontekstualiseringen omfatter flere nivåer, fra selve 

prosjektdesignets opprinnelse som undervisnings- og formidlingskonsept, til 

perspektiver på hovedaktiviteten skapende arbeid med musikk i en didaktisk kontekst.  

Jeg viser til partnerskapsprosjektenes røtter i britiske orkestere og redegjør for 

partnerskapsprosjektets opprinnelse i Norge. Kapitlet avsluttes ved å vise til nye 

retninger og arbeidsmåter innenfor kunst- og kulturformidling for barn og unge. 

Kapittel 6 A og 6B Den empiriske undersøkelsen  

Kapittel 6A er en beskrivelse av de fire casene KP1 Grieg Avantgarde, KP2 Grieg 

Community Music, KP3 Opera Buffa og KP4 Musikkteater. I kapittel 6B følger de fire 

caseanalysene. Hver case innledes med en skjematisk oversikt over det musikalske 

resultatet og en analyse av musikkens art og særpreg. Deretter belyser jeg det skapende 

forløp, med aktiviteter, gjennomføring og didaktiske overveielser. Kapitlet avsluttes 

med en samlet caseoppsummering som viser hvilke tematiseringer, kategorier og 

begreper jeg har kommet frem til gjennom analysen. 
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Kapittel 7 Resultatoppsummering og diskusjon 

Kapittel 7 innledes med en oppsummering av funnene fra den samlede caseanalysen, 

som i hovedsak besvarer de to første spesifiseringsspørsmålene. Fremstillingen 

fortsetter med en redegjørelse for de to hovedkategoriene Estetiske dialoger og Søken 

etter det estetisk meningsfulle og det didaktiske mulige jeg kom fram til, og jeg svarer 

på de to siste spesifiseringsspørsmålene som omhandler hvordan man ivaretar 

elevbidragene gjennom den skapende prosess, og om hvordan det er mulig å skape 

prosjekter som er interessante for deltakere på ulike nivåer.  

Kapittel 8 Konklusjon  

I dette kapitlet diskuteres hvordan analysen; det vil si beskrivelser, bearbeidelser av 

materialet sammen med den anvendte teori, har gitt meg noen nye estetiske og 

didaktiske perspektiver på musikalsk skapende partnerskapsprosjekter i skolen. Ett 

spørsmål jeg stiller avslutningsvis er om jeg kunne ha endret mitt forskningsblikk eller 

foretatt justeringer på materialet som kunne ha gitt andre funn. Jeg viser også til behov 

for ytterligere forskning på samarbeid mellom kunstneriske virksomheter, skole og 

utdanningsinstitusjoner.  
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KAPITTEL 2 TIDLIGERE FORSKNING PÅ FELTET  
Det finnes en rekke forskningsprosjekter i internasjonale og nordiske 

musikkpedagogiske miljøer som kan relateres til min studie. Man har forsket ut fra ulike 

perspektiver: Enkelte har ønsket å påvise at kunstneriske prosjekter i skolen har en 

særskilt verdi for deltakernes allmenne og faglige utvikling, mens andre har evaluert 

kulturprogrammer som har skapende arbeid og elevmedvirkning på agendaen. En tredje 

type undersøkelser fokuserer på suksesskriterier for samarbeid mellom skolen og 

eksterne partnere, mens en fjerde kategori forskere har et mer analytisk-kritisk blikk på 

tidligere studier innenfor feltet. Men også undersøkelser av barns skapende arbeid med 

musikk har relevans for min studie. I siste del av kapitlet refererer jeg til forskere på har 

vært opptatt av barns individuelle komposisjonsprosesser og skapende arbeid med 

musikk i grupper med eller uten lærer.  

Forskning	  på	  samarbeid	  mellom	  skole	  og	  kulturliv	  

I det følgende viser jeg til forskning på samarbeid mellom skole og kulturliv, der jeg 

innleder med studier av Den kulturelle skolesekken, især en nyere evaluering ved 

Breivik og Christophersen (2013). Jeg fortsetter med studier av Owen (2005) som 

omhandler møtet mellom skolen og kunstnerne, Hallam (2011) som beskriver det han 

mener er viktige kriterier dersom samarbeid mellom skole og musikere skal bli 

vellykket, og Oltedal (2011) som har undersøkt Write an opera-metoden anvendt i 

praksis. Framstillingen inkluderer studier direkte knyttet til komposisjonsprosesser i 

grupper (Espeland 2006, Fautley 2007, Wiggins 2011) og avsluttes med forskning på 

musikere og læreres roller i estetiske samarbeidsprosjekter; Regina Murphy (2002) som 

drøfter musikerens rolle innenfor Write an Opera-metodikken, Bresler (2010) som har 

forsket på lærernes rolle i situasjoner der elevene er gjester på kunst- og kultursentre, og 

Holdhus og Espeland (2013) som drøfter profesjonelle musikeres tilnærming til 

musikkformidling i skolen. 

Den	  kulturelle	  skolesekken	  

Det foreligger flere studier av DKS-ordningen, men foreløpig ingen som er rettet 

spesifikt mot skapende arbeid med musikk som innhold i partnerskapsprosjekter. Blant 

de generelle rapportene viser jeg først til Borgen og Brandt (2006): Ekstraordinært eller 

selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskole. Forfatterne tar 
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blant annet opp forholdet mellom aktørene på de ulike nivåer, de stiller spørsmål ved 

om prosjektformen er tilpasset elever med særskilte behov, om innholdsmessig kvalitet, 

om styrker og svakheter ved prosjektdesignet. Rapporten viser også til noen 

suksesskriterier; blant annet forutsigbarhet og høy kunstnerisk kvalitet. Forfatterne 

hevder at hovedutfordringen er at kunstnerne skal møte barna på relevante måter i 

skolehverdagen. En annen rapport; Kvalitet og forankring. En evaluering av Den 

kulturelle skolesekken i Rogaland (Kleppe/ Berge/Hylland 2009)15 beskriver 

prosjektene som “positive” for deltakerne; men forfatterne trekker fram at det må stilles 

krav til kommunikasjon mellom de som er involvert i selve gjennomføringen og de som 

administrerer prosjektene på de andre nivåene, noe Spord Borgen og Brandt (2006) også 

kommenterer.  

Utdanningsdirektoratets rapport Kunst og kultur i opplæringen av Sæbø (2009)16 

trekker fram at en suksessfaktor for kulturprosjekter i skolen er at den enkelte skoleleder 

ønsker å inkludere kunst og kultur i skolens årsprogrammer. Uten rektorenes 

engasjement for kunst og kultur i opplæringen hadde ingen av de fire case jeg viser til i 

dette studiet vært gjennomført. Andre suksesskriterier er en bevisst satsing på høyt 

kvalifiserte lærere i alle de estetiske fagene, utvikling av modeller for flerfaglig og 

tverrfaglig undervisning gjennom temaorganisering av opplæringen, bevisst satsing på 

kvalitet i tema- og prosjektarbeid som videreføres i presentasjoner, utstillinger og 

sceneframføringer i skole- og nærmiljø og aktivt samarbeid med kunst- og 

kulturinstitusjoner som integreres i opplæringen.  

Uni	  Rokkansenterets	  evalueringsrapport	  	  

I juni 2013 publiserte Uni Rokkansenteret en omfattende evalueringsrapport av Den 

kulturelle skolesekken17. Forskningens mål har vært å gi innsikt i ordningens funksjon 

og betydning i praksis, dens organisatoriske oppbygging og utfordringer og 

programmets utviklingspotensiale. Rapporten bygger på et 3-årig forskningsprosjekt og 

tar for seg organisatoriske, estetiske og pedagogiske aspekter ved DKS.  

                                                

 

15 www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/fil.asp?fil=1701 
16 http://www.utdanningsdirektoratet.no/Rapporter/Kunst-og-kultur-i-opplaringen  
17 www.rokkan.uni.no/dks/  
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Eksempelmaterialet er hentet fra prosjekter primært innenfor musikk samt fra kunst og 

håndverk. Redaktørene Breivik og Christophersen poengterer at intensjonen med 

rapporten er “å stimulere til debatt og til videre utforsking av ulike aspekter og forhold 

ved ordningen” (Breivik og Christophersen 2013, s. 10). Rapporten skal ifølge 

forfatterne vise mangfoldet ved Skolesekk-prosjektene. Man ønsker ikke å slå fast 

entydige funn eller klare resultater, tanken er snarere å vise til undring, å initiere 

diskusjoner og også å stille nye spørsmål. Rapporten tar for seg spørsmål knyttet til 

kultursektoren og utdanningssektoren, elevenes erfaringer og opplevelser med DKS-

prosjekter, spørsmål omkring begrepet kvalitet, forvaltningen av ordningen og 

kunstnernes erfaringer med og holdninger til ordningen (s. 27 ff). Det er særskilt 

kapittel 3 “Jeg bare tegnet et kunstverk. Om elevene og den kulturelle skolesekken” 

(Christophersen), kapittel 4 “Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens 

heiagjeng” (Rykkja og Homme) og kapittel 5 “Lærerne og skolesekken” 

(Christophersen) som jeg finner relevante i forhold til egen undersøkelse. Rapporten 

bringer frem elevenes stemme. Christophersen griper for eksempel fatt i forholdet 

mellom de offisielle beskrivelsene av DKS-prosjektene og elevenes egne perspektiver 

på sin deltakelse: 

Elevene vi intervjuet, snakker lite om emosjoner. De snakker imidlertid om sine 
opplevelser ut fra det som de gjorde, og det som hendte: De snakker om da de 
kledde seg ut, da de tegnet, da de malte, da de så på bilder, da de laget noe, osv. 
Elevene beveger seg dermed stort sett på handlingsnivå. Likevel synes elevene 
å være oppmerksomme på at kunst kan tenkes å ha noe med følelsene å gjøre. 
Kun i få tilfeller, som alle hadde med musikk å gjøre, ble følelser nevnt i 
forbindelse med kunst. I ett intervju snakket elevene om en annen elev i klassen 
som begynte å gråte når hun hørte en trist sang fordi det minnet henne om noen 
i familien som hadde dødd. (Christophersen, i Breivik og Christophersen 2013, 
s.65). 

Christophersen peker på at elevene nok er oppmerksomme på at kunst og følelser kan 

henge sammen, men likevel anvender de som oftest enkle begrep når de skal beskrive 

musikk, for eksempel uttrykk som “kult”, “kjedelig” eller “gøy”. Dette er en interessant 

side ved DKS-prosjektene og bekrefter egne erfaringer fra observasjon av casene, noe 

jeg vender tilbake til i caseanalysene.  Christophersen refererer til både tradisjonelle 

formidlingsprosjekter og til verkstedsprosjekter av den kategori min studie omhandler. 

Hun peker på at funnene i Uni Rokkansenterets studie korresponderer med tidligere 

funn fra Vibe, Evensen og Hovedhaugen 2009 der 91% av skolene som var involvert i 

en undersøkelse svarte at elevene fikk mest ut av verkstedsbaserte modeller, det vil si 
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“når de er aktive og deltar i prosesser sammen med kunstnere og kulturarbeidere” 

(Christophersen 2013, s.71). Man kunne umiddelbart bruke disse data i en 

argumentasjon for fire verkstedsbaserte prosjekter framfor tradisjonelle 

formidlingsprosjekter. Christophersen er imidlertid kritisk til dette, og kritiserer Borgen 

og Brandts undersøkelse fra 2006 der man hevder at i en monologisk formidlingsform 

forblir elevene alltid passive, mens verkstedsmodellen uten videre betyr dialog og 

aktive elever. Hennes kritikk går på at Borgen og Brandt er forutinntatte i forhold til den 

tradisjonelle publikumsrolle:  

Her antydes det at en tradisjonell publikumsrolle medfører passivitet og i liten 
grad gir rom for deltakelse og kommunikasjon, og i forlengelsen av dette at 
verkstedsmodeller i større grad enn forestillinger/konserter gir rom for 
medvirkning og dialog med elevene. Dette ser ut til å bygge på en dikotomi 
mellom scene og sal, så vel som en linær kommunikasjonsmodell, noe som ikke 
nødvendigvis griper kompleksiteten i en framføringsituasjon (Christophersen 
2013, s.71). 

Christophersen viser til til at relasjoner mellom utøver og publikum kan utvikles, og 

publikum og utøvere påvirker hverandre. Gjennom et slikt perspektiv vil man se på 

elevene som aktive bidragytere i situasjonen idet de jo er tilstede og gir respons i 

forhold til det de opplever musikerne og kunstnerne formidler18. Christophersen hevder 

at en ytre struktur ikke sikrer interaksjon mellom elever og kunstnere, og bringer 

samtidig fram “at noe skal fungere”, en viktig dimensjon generelt i undervisningen. 

Kommunikasjonen må styres, fordi det som skaper mening i situasjonen er at den 

praktiske gjennomføringen skal fungere. Disiplinære forhold trekkes frem av flere 

forskere (Krüger 1998, Nielsen 2006, Fautley og Savage 2007, Wiggins 2011). I en 

gruppe med mange aktører er man avhengige av at noen styrer de estetiske valgene:  

Det er i seg selv ikke problematisk at noen har makt til å bestemme, og at noen 
tar beslutninger på barns vegne. Måten skolesekkproduksjoner gjennomføres 
på, gir ulikt rom for elevenes deltakelse, og skaper derfor også ulike reaksjoner 
og strategier hos elevene. I møtet med kunstproduksjoner kan elevene tenkes å 
vise glede, undring og nysgjerrighet. Andre ganger kan de kjede seg, og yte 
motstand mot situasjonen (Christophersen 2013, s. 73). 

                                                

 

18 Dette perspektivet, såkalte interaktive feedbacksløyfer, beskrives grundig av Siemke Böhnish i 
avhandlingen “Feedbacksløyfer i teater for svært unge tilskuere. Et bidrag til performativ teori og analyse. 
PhD avhandling ved Institut for Æstetiske fag ved Aarhus Universitet” (2010)  
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I forskningsrapporten drøftes også hva som karakteriserer de gode kulturmøtene mellom 

elever og kunst, og mellom kunstnere og elever. Man stiller også spørsmål om DKS-

prosjektene kan anvende estetiske uttrykk som tar opp i seg kulturelle, politiske eller 

religiøse emner. Christophersen spør om sangene som anvendes i DKS-prosjektene må 

gå i dur og være “lystige”. Hun reflekterer over hvorvidt DKS lider under et 

“dur-syndrom, der elevene presenteres for skjønnmalte og idylliserende 

virkelighetsoppfatninger?” (Christophersen 2013, s. 82f). Rapporten konkludere ikke, 

men spørsmålet som stilles er hvorvidt DKS-produksjonene “gir stort nok rom for 

varierte opplevelser og erfaringer for elever” (op.cit.).  

 Rapportens fjerde kapittel tar for seg DKS-prosjektene som kobling til dannelse, 

læring, livsmestring, livskvalitet og lykke. For hele DKS-ideen favner en tro på 

kunstens og kulturens verdi og virkning. I følge forfatterne Rykkja og Homme kan dette 

også kobles til nyere forskning på livskvalitet, tilfredshet og lykke, et forskningsfelt 

som er på frammarsj internasjonalt: 

Denne forskningen legger vekt på betydningen av livskvalitet, lykke og 
tilfredshet, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Noen forskere 
undersøker for eksempel hvordan deltakelse i kulturaktiviteter kan påvirke 
livskvalitet og tilfredshet. I denne sammenhengen ses kultur på som produktivt, 
som noe som kan bidra til en positiv samfunnsutvikling, samtidig som den er et 
gode for enkeltindivider. Tanken er at deltakelse i kulturaktiviteter kan gi økt 
livskvalitet, gi helsemessige gevinster for den enkelte, bidra til å styrke 
mellommenneskelige relasjoner og gi økt tillit (Rykkja og Homme 2013, s. 88). 

Rykkja og Homme (2013) refererer til en spørreundersøkelse de har gjennomført til 

kulturkontakter og ledere ved et utvalg skoler. Undersøkelsen ble foretatt fordi man 

ønsket å se på hvorvidt den generelle begeistringen og gløden for DKS også fantes blant 

dem som har ansvaret for gjennomføringen av DKS-prosjekter i skolen. De to 

forfatternes hovedfunn var at de som arbeider med Skolesekken, er svært positive, både 

til ordningen og dens intensjoner:  

Ordningen oppfattes som noe som er godt – for elevene, og sannsynligvis også 
for skolen og samfunnet som helhet. Skolelederne er mest opptatt av 
læringsaspektet og tilpasning til læreplanen, mens lærerne og kulturkontaktene i 
større grad vektlegger DKS-ordningen som formidling på kunstens egne 
premisser. De som arbeider med Skolesekken i skolen, er gjennomgående 
positive, og selv om det er noen variasjoner, mener et overveldende flertall at 
DKS er nyttig og viktig for elevene, enten det gjelder deres faglige utvikling, 
dannelse, opplevelser av kunst og kultur, livsutfoldelse og livsmestring, og 
deltakelse i samfunnet for øvrig (Rykkja og Homme 2013, s. 91).  
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I rapportens oppsummeringskapittel peker Breivik og Christophersen på bredden av 

prosjekttyper og kunstuttrykk under DKS-paraplyen, og viser til at en av intensjonene 

med deres forskningsrapport har vært å beskrive hvordan DKS kan oppfattes fra ulike 

ståsteder, og også hvordan ulike aktører forstår og fortolker ordningen (Breivik og 

Christophersen s.179). Redaktørene retter i særskilt grad oppmerksomheten mot elevene 

fordi de mener at dette er den aktørgruppe man foreløpig vet minst om. I sin 

oppsummering peker de på  uoverensstemmelsen mellom elevenes praktiske tenkning 

og oppdragsgivernes mer abstrakte tilnærming:  

Mange ser ut til å ha et selvfølgelig og positivt forhold til kunst og kultur i 
skoletiden, selv om noen elever i visse produksjoner også yter mye motstand, 
tuller med kunsten og reforhandler kunstens mening. En ting som viser seg å gå 
igjen i elevintervjuene, er ønsket om deltakelse, dialog og involvering, i tillegg 
til et forholdsvis liberalt syn på kunst. Det kan se ut til å være et visst sprik 
mellom elevers beskrivelser av gode kunstopplevelser som «gøy» og andre 
aktørers orientering mot eksistensielle og overskridende «møter» mellom 
individet og kunsten (Breivik og Christophersen 2013, s. 179). 

Det er interessant at forfatterne trekker frem nettopp elevenes forståelse av aktivitetene 

sett i lys av formuleringene fra offentlige dokumenter og læreplan. Elevene synes å 

være generelt positive til kunst og kultur, de er praktisk fokuserte og uttrykker i sterk 

grad ønsker om å “ha det gøy”. Breivik og Christophersens rapport har vært 

perspektivutvidende for meg i min forskningsprosess da den setter lys på gjenkjennelige 

detaljer, ordningen med DKS-prosjektene og deres vektlegging av elevperspektivet. 

Især finner jeg det interessant at forfatterne har tatt for seg retorikken omkring 

prosjektene på den ene siden, og samtidig trekker fram elevenes mer pragmatiske 

holdning til sine opplevelser og sin medvirkning.  

Skolekultur	  møter	  kunstnerkultur	  

Hallam (2011) som har undersøkt en rekke engelske art partnerships, viser til at det er 

grunnleggende at de ulike partnerne har en korresponderende forståelse for hva deres 

prosjektdeltakelse innebærer. Med utgangspunkt i Dreeszen 1992 viser han til ni 

suksesskriterier for partnerskapsprosjekter: “context, including local geography and 

history, people, their roles, responsibilities and relationship, leadership, trust and power, 

time, membership, and aimes and objectives.” Momenter som geografisk og historisk 

kontekst spiller en rolle fordi ingen prosjekter kan starte fra null, påpeker Hallam, alt er 

forankret i tidligere relasjoner eller kjennskap:  
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While new initiatives may assume a blanc canvas, in reality there will be a 
history. “Every successful local intervention has to be placed within the context 
of unique local circumstances” (Hallam 2011, s. 159).  

De gjestende kunstnere kommer til en arena der det allerede eksisterer en historie som 

vil ha betydning for hvordan partnerskapet blir. Partnernes forståelse for hverandre 

spiller derfor en viktig rolle. For til tross for en vellykket praktisk organisering blir 

samarbeidet en nøkkel for å få til en vellykket prosess:  

Personalities are crucial and collaborative working depends on the role of 
individuals. Partnerships are almost always based on a unique blend of personal 
and professional relationships and circumstances. Sound legislation and policy 
are essential, but there is no substitute for building positive relationships 
between all those involved (Hallam 2011, s. 160)  

Hallam viser til kulturforskjeller mellom kunstinstitusjoner og skolen, og til at aktørene 

kommer til partnerskapsprosjektene med egne verdier og prioriteter, sine metoder og sitt 

vokabular. Han kommenterer at en partners forståelse av den andres kultur kan være 

varierende. Derfor trenger man klare definisjoner av hverandres roller og 

ansvarsområder, og prosjektene må være tydelige og transparente: “Identifying and 

defining roles and responsibilities is an important step in building the partnership 

foundation for successfull project working”. Kommunikasjon mellom partnerne blir en 

grunnleggende kraft i samarbeidet. Da kan partnerne fungere i en atmosfære av tillit og 

styrke i arbeidet mot et spesifikt mål. Hallam diskuterer tidsaspektet og påpeker at 

aktørene alltid vil føle mangelen på tid som et problem. Arbeidet må tilpasses til de 

tilgjengelige ressurser. En partner må ikke kreve overdedikasjon (over-commitment) av 

de andre. Man kjemper alltid mot tiden, og mye tid vil gå med til møter og diskusjoner. 

Man trenger også tid for å etablere tillit mellom aktørene. Dette kan oppveies, hevder 

Hallam, hvis partnerne har en god relasjon:  

In addition to leadership and power, there are the transactions costs of 
negotioating and exchange, establishing rules and ensuring compliance, and 
time expended in meeting, communication and sharing. The burden of these 
transactions costs can be lightened if the parties know, like and trust each other 
(Hallam 2011, s. 161) 

Den mest grunnleggende forutsetning for å lykkes hevder han, er at musikerne har høy 

musikalsk og pedagogisk kompetanse. I partnerskapsprosjektene er man nærmest 

tvunget til å levere et resultat (partnerships must achieve something). Man trenger 

eksperten for å komme frem til et produkt.  
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En	  romantisk	  holdning	  til	  kunstnere	  i	  skolen?	  

Owen (2005)19 viser til at de britiske kultursatsningene Artists in Schools, CAPE UK og 

Creative Partnerships hadde en felles forståelse for kunstnernes evne til å forbedre 

skolens undervisning. Kultursatsningene ser på den profesjonelle kunstneren som en 

person med evner til å endre forhold innenfor sammenhenger der han eller hun tidligere 

ikke har hatt adgang. Disse kultursatsningene var politikk, hevder Owen, og refererer til 

følgende ambisiøse målsetting for Creative Partnerships Programs som et eksempel. 

Gjestende kunstnere representerer: 

…a significant piece of social engineering reared towards developing creativity 
in children in all aspects of curriculum, enhancing creative teaching for teachers 
– and ultimately contributing to higher economic performance for the country as 
a whole (Creative Partnerships Programs, s. 3). 

Effekten av kunstnernes arbeid i skolen skulle altså i ytterste konsekvens kunne føre til 

økt økonomisk vekst for hele nasjonen, en påstand som Owen peker på at de fleste 

mener er urealistisk. Han stiller seg også spørrende til hvorvidt kulturinstitusjoner som 

innbyrdes er så forskjellige, kan ha en felles tilnærming til samarbeidet: 

…the desire for the artist to somehow transform or alchemise the knowledge, 
skills or identity of the school community, whether this be through providing 
disciplinbased arts education (DBAE), making the curriculum more palatable to 
reluctant learners, providing new skills to educators or the inculcation of a 
language of creativity for students, educators and the wider school community 
(Owen 2005, s.1.). 

Owen har en kritisk holdning til en slik romantiserende holdning til kunstneren i skolen, 

noe som også påpekes av Laycock (2005). Owen viser særskilt til Partnerships 

Programme and The National Advisor Commitee on Creative and Cultural Education 

(NACCE) hvis målsetting var å gi barn i hele England en sjanse til å utvikle kreative 

evner gjennom å ta del i kulturaktiviteter av høy kvalitet. Man hevdet at aktivitetene 

kunne ha en kraftfull effekt:“…a powerful, focused, high profile and inspirational tool 

for change, genuinely capturing the imagination of children, parents and caretakers, 

teachers and communities” (Creative Partnerships 2005, sitert av Owen s. 2).  

                                                

 

19 Nick Owen, University of Hull, October 2005: “The Infectious Outsider: Towards a Pedagogy for 
Artist Educators” www.Tiotapfae/nowen/unihull/oct05  
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Owen peker på at lærere og kunstnerne representerer to svært ulike kulturer og at de 

ikke nødvendigvis har samme oppfatning av aktivitetene som foregår i prosjektene. 

Kunstnerne betrakter gjerne skolen som mottaker (the receiving culture). Men dette er 

et perspektiv som ikke nødvendigvis deles av alle. Fordi lærerne kan oppfatte musikerne 

som forstyrrende element, som inntrengere med mandat til å avbryte skolens daglige 

rutiner. Gjestene representerer da en irriterende distraksjon fra skolens hovedaktivitet, 

som er undervisning i skolens fag20.  

Et spørsmål man gjerne stiller er hvorvidt elevenes medvirkning i kunstneriske 

prosesser fører til et forbedret skolemiljø, og fører til den enkelte deltakers personlige 

og sosiale utvikling. Owen er kritisk til spørsmålet, og er i tvil om hvorvidt kunstnere 

virkelig har muligheter for å formidle kunnskap som kan overføres til et annet 

fagområde. Hvorvidt de estetiske prosjekter har effekt på andre skolefag drøftes også 

hos Myers og Brooks (2002). Forfatterne refererer her til Elliott Eisner21 som allerede i 

1974 etterlyste en mer objektiv forskning på kunstfaglige samarbeidsprosjekter. Eisners 

kritikk gikk ut på at rapporter viste en ukritisk holdning til prosjektene, man var kun 

opptatt av positive effekter: “…to seek image over reality, public relations over 

significant improvement, approbation over critical appraisal”. Etter dette har man våget 

å trekke fram noen mer problematiske sider i prosjektformen; slik som for eksempel at 

den på dette tidspunktet synes å mangle et filosofisk grunnlag (Eisner sitert av Myers og 

Brooks, 2002).  

Elizabeth Oltedal (2011) reiser spørsmål knyttet til hvilke synlige resultater man 

kan se etter i partnerskapsprosjekter, og referer til et komposisjonsprosjekt tilsvarende 

casene jeg beskriver. Hun reflekterer over hvilken effekt de mange møtene mellom 

musikere, lærere og elever kan ha for den enkelte, og trekker fram oppgavenes form, de 

voksnes roller, klassemiljøet og gruppedynamikken. Resultater fra deltakelse i estetiske 

                                                

 

20 I forbindelse med prosjektet Bridges som jeg refererte til i kapittel 1, hadde jeg en periode følelsen av å 

være “inntrenger”. Det gjaldt især da vi fra Sveits og Norge kom til en ukes workshop på en palestinsk-

israelsk skole. 

21 Elliott Eisner (1933 – 2014) var professor ved Stanford University.  
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aktiviteter kan utvikles over tid, og disse kan være vanskelig å kartlegge, sier hun, og 

støtter seg til Eisner 2002:  

One may hope to influence, but cannot determine, what pupils will gain in terms 
of learning and experience, and the outcomes are what actually occur as a result 
of intervention, not necessarily what one intended to occur (Eisner 2002, sitert 
av Oltedal 2011). 

Man kan ifølge Oltedal ikke uten videre si at elevene skal få det ene eller det andre 

utbyttet av deltakelse i et skapende partnerskapsprosjekter. Om medvirkningen har en 

effekt for elevene kan det ha like mye å gjøre med at samarbeidet skapte en arena for 

møter mellom aktørene, møter som ikke nødvendigvis hadde en særskilt pedagogisk 

forberedelse22. Tidsaspektet betrakter Oltedal som en utfordring, og peker på at i den 

praksissituasjonen hun refererer til hadde de voksne først den oppfatningen at elevene 

selv ville være i stand til å løse oppgavene med sine skapende evner. Likevel endte man 

opp med voksendominert prosjektledelse, noe Oltedal er kritisk til, men samtidig stiller 

hun spørsmål ved hvorvidt det ville vært mulig å la elevene lede prosjektarbeidet.  

Kritikk	  av	  retorikk	  

West (2002)23 har foretatt en kritisk granskning av dokumentasjonen omkring 

undervisning der en kunstner deltar i programmet “Learning Through the Arts” 

(LTTA). LTTA er et program som er utviklet i Toronto, Canada og som ble introdusert i 

Sverige i 2001. West beskriver dette som “et konsept som utnytter kunstartene i 

læreprosesser” og som utvikler et samarbeid mellom lærere og lokale musikere og 

kunstnere med spesielle kulturell bakgrunn. Han viser til at også i Sverige har man de 

senere årene sett initiativ til at skolens daglige virke skal gjennomsyres av kunst og 

bygges på estetiske og kreative arbeidsmåter; både i lokalmiljøet, men også gjennom 

riksdekkende nettverk. Ifølge West vokste LTTA fram som et partnerskap mellom 

skoler og lokale kunstnere, og han viser til at en målsetting var å anvende kunstartene 

“som medel i syfte att uppnå framgång i skolearbetet” (West 2002, s. 5.) Han uttaler at 
                                                

 

22 I “Formål for musikkfaget” i Kunnskapsløftet 2006 slår man fast at “musikkopplevelsen er 
uforutsigbar, men ikke forutsetningsløs”. Møter mellom elev og de musikalske produktet kan oppstå uten 
at dette var planlagt.  
23 Tore West (2002): En kritisk forsknings- och dokumentationsöversikt fra Kungl.Musikhögskolan i 
Stockholm  
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de kanadiske evalueringsrapportene av LTTA ofte ble sentimentale betraktninger over 

hvordan skolen og samfunnet burde være. West konkluderer med at man bør betrakte 

forskningsrapporter som hevder at kunstnerisk virksomhet har positive effekter på 

læring, intelligens og lignende, med en viss skepsis (op.cit.). Også professor Pål 

Repstad (2007) kritiserer rapporter som kan gjenspeiler en“oppmuntringsforskning” der 

forskeren går inn i et undersøkelsesfelt for å “bevise” en mulig vellykkethet. Rykkja og 

Homme (2013) kommer med tilsvarende kritikk av DKS-satsningen som 

“godhetsprosjekter”: 

Skolesekken forbindes åpenbart med noe som er “godt”. De som presenterer 
den og arbeider med den, mener at det – på ulike måter – er bra at barna får 
delta i eller oppleve kunst og kultur. Slik sett kan omtalen og oppfatningen av 
ordningen sies å være kjennetegnet av en “godhetsdiskurs” (Rykkja og Homme 
2013, s. 86). 

De to forfatterne peker på at internt i DKS er man opptatt av at ordningen er en suksess. 

Suksesshistoriene er knyttet til vellykkethet både i forhold til ordning, innhold, 

kommunikasjon og tilgjengelighet. Christophersen peker på “en begeistringsretorikk 

med framtredende bruk av superlativer” der produksjoner beskrives som “varme, nære 

og lykkelige møter mellom kunstner og elev” (Christophersen 2013, s. 118). Også 

Borgen (2014) refererer til retorikken omkring DKS-prosjektene og peker på hvordan 

man fremstiller det “kunstneriske” som det frie, og det “pedagogiske” som noe av 

negativ karakter. Hun hevder at vi i Norge har skapt 

…et idépolitisk godhetsregime som det er vanskelig å diskutere. Kunsten og 
ideen om dens antipedagogikk fremstilles som et dobbeltgode, og skolens vekt 
på læring og pedagogikk som det “mindre gode”. Asymmetrien mellom den 
dobbeltgode kunsten og den mindre gode pedagogikken er virkningsfull i Den 
kulturelle skolesekken og et grunnleggende dilemma i ordningen. (Borgen 
2014, s. 151) 

Som leder for gjennomføringer av kunstneriske prosjekter i et par tiår synes jeg det har 

vært perspektivutvidende å få innblikk i kritiske tilnærminger til kunstneriske prosjekter 

i skolen.  Det som angripes her er ikke nødvendigvis gjennomføringene. Kritikken er 

først og fremst rettet mot den type retorikk der kunstneriske aktiviteter beskrives 

instrumentelt, og der det antydes at deltakerne får bedre evner eller blir mer lykkelig. I 

min forskningsprosess har slike kritiske innvending blitt en verdifull korrigering for 

egen forståelse av både virkninger av deltakelse i kunstneriske prosjekter og også i 

forhold til hvilke momenter det er mulig å undersøke i et forskningsprosjekt. 
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Forskning	  på	  relasjoner	  i	  estetiske	  samarbeidsprosjekter	  

Bresler (2010) som har undersøkt hvilke roller lærere inntar idet de sammen med 

elevene besøker kunst- og kultursentere, omtalt som Performing Art Centers (PACS) 

som presenterer særkilte fremføringer, Youth Music Performances (YMP).  Hun peker 

på at i disse situasjonene blir læreren begivenhetenes “portvakt”, noe som innebærer at 

de både initierer kulturmøtet og råder over elevenes mulighet til for- og etterarbeid:  

Teachers are the main gatekeepers of the event, functioning as sub-hosts, 
instigating the visit, and framing the experience by alloting class time (or not) 
for preparation and follow up (Bresler 2010, i Journal of New British Research,  
s.135) 

Bresler har fokusert på hvordan læreren opptrer sett i lys av den rollen det ordinære 

publikum har, tradisjonelt sett som insiders, og den rollen de også har idet de kommer 

til kunst- og kultursentrerne sammen med elevene, da de blir outsiders i forhold til sin 

daglige ledende posisjon i klasserommet. Bresler peker på at ideen med samarbeid 

mellom skolen og andre institusjoner “utenfor” skolen fremstod for mer enn 30 år siden.  

Breslers forskningsprosjekt “Teachers as Audiences” er sentrert omkring 

hvordan man kan skape en bro mellom skolen på den ene siden og kulturinstitusjonene i 

samfunnet på den andre. Bresler konkluderer med at mange grunnskolelærere føler at de 

kommer til kort i møtet med det de oppfatter som “høyverdig kunst” (high-brow arts). 

Det er problematisk for dem å drøfte tematikk knyttet til estetiske presentasjoner fordi 

de mangler begreper og har også problemer med å observere elevenes interaksjon med 

kunsten. De forblir derfor outsidere i møtet med kunst- og kultursentrene:  

It seems that while the teachers are insiders in their classrooms, their outsider 
position and identities in relation to musical performances limits how they can 
support and guide students’ learning (Bresler 2010, s.144).   

Jeg finner det interessant at Bresler griper fatt nettopp i lærernes begrepsforståelse, i 

scientiadimensjonen (Nielsen 2006). På denne måten skiller lærerne i tre av de fire 

casene seg ut, da de er i sterk grad er involvert i de estetiske prosessene, som insidere. 

Jeg vil senere i avhandlingen vende tilbake til språkets betydning i møtet mellom skolen 

og kunstnerne.   

Holdhus og Espeland (2013) belyser hvordan konseptet med gjestende kunstnere 

i norsk skole har utviklet seg de siste tiår. De peker på noen musikkfaglige og 

didaktiske utfordringer som er forbundet med ordningen, især ved Rikskonsertenes 
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skolekonsertprogram. Ifølge Holdhus og Espeland har verken skolen eller 

kulturinstitusjonene i tilstrekkelig grad implementert nyere tenkemåter innenfor 

musikkformidling og estetisk teori, noe som vises ved at man fremdeles betrakter de 

musikalske verkene som skolekonsertenes kvalitet og primære intensjon: 

…visiting school concerts and their artists are deeply grounded in what we call 
an artwork-based approach in their conceptions of educational quality practices. 
A piece of music/artwork is not only the starting point for the visiting artist, but 
also seems to be the very nexus of the arts program preparation for school visits 
as well as its implementation (Holdhus og Espeland 2013, s. 2).  

Selv om målsettingen er at alle elevene i norsk skole skal få møte levende musikk og 

estetiske uttrykk av høy kvalitet, synes det som om skolene selv i liten grad utvikler et 

eierforhold til konsertene som musikerne presenterer for elevene. Forfatterne vil 

gjennom sin diskusjon vise at musikkverket alene ikke nødvendigvis må være kjernen i 

møter mellom profesjonelle musikere og skoleelever. Dersom det skal foregå læring i 

slike situasjoner der hensikten er at elevene skal møte kunstuttrykk av høy kvalitet, må 

man i mye sterkere grad ha et relasjonelt perspektiv.  

Forskning	  på	  aktiviteten	  skapende	  arbeid	  med	  musikk	  	  

Elevenes	  komposisjonsprosesser	  

Sentralt i den prosjektkategori jeg undersøker står elevaktiviteter som er sentrert 

omkring musikalsk skapende arbeid. I denne siste delen av kapitlet viser jeg derfor til 

forskere som har undersøkt barns skapende arbeid med musikk. Elliott (1995) og 

Burnard (2006, 2012) er opptatt av å forstå hva musikalsk skapende arbeid går ut på, og 

diskuterer ulike begreper knyttet til barns skapende aktivitet med musikk. De er især 

opptatt av forhold som vedrører skapende arbeid i relasjon til kontekst. Barrett (1996) 

har undersøkt barn og ungdoms individuelle skapende prosesser og Fautley (2004) har 

forsket på læreres inngripen i elevenes komposisjonsprosesser. Espeland (2006) har 

undersøkt elevgruppers komposisjonsprosesser, mens Wiggins (2011) har undersøkt 

blant annet interaksjonen mellom lærer og elever i den konkrete arbeidssituasjon. Her er 

også andre sentrale forskere, slik som Laycock (2005) og Craft (2005) som jeg vil 

vende tilbake til i teorikapitlet. 
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Elliott	  og	  Burnard:	  Musikalsk	  kreativitet	  og	  kontekst	  

Elliott (1995) og Burnard anvender begrepet “musikalsk kreativitet” (musical 

creativitity). Elliott (1995) beskriver skapende virksomhet generelt og innenfor en 

utdanningsmessig kontekst.  Sammenhengen mellom kreativitet og kontekst 

understrekes av Burnard (2006). I sin fremstilling peker hun på at “kreativitet” ikke er 

en separat aktivitet eller et produkt, men et kontekstavhengig fenomen som er knyttet til 

de tre faktorene person, område og felt (person, domain, field): 

…Judgements about the nature and the achievement of musical creativity will 
depend upon the relationships that hold between domain discipline (musical 
opportunities and constraints), the person (the child creator or children) and the 
field (usually teachers or researchers who make judgements about what 
constitutes quality in the domain) (Burnard 2006, s. 355). 

Burnard viser til Csikzentmihalys systems view of creativity der kreativitet omtales som 

en kulturell konstruksjon “which is given meaning by what others have to say about it”. 

Barnets kreativitet utvikler seg “not as something solitary (that is in relation only to 

themselves) but rather in solidarity with others” (op.cit.). Csikszentmihalys forståelse av 

kreativitet, sier Burnard, er omgivelsenes “godkjenning” av et uttrykk som “originalt”.  

Underforstått blir kreativitet et konsept som er avhengig av dette. Burnard drøfter 

problematikk omkring hvem som vurderer kreativiteten og peker også på at kreativiteten 

vil se forskjellig ut på de ulike stadier i barnets liv. Førskolebarnet, skolebarnet og 

ungdommen vil ikke bli vurdert av omgivelsene på én og samme måte, verken når det 

gjelder kognitiv, fysiologisk, sosial, emosjonell eller kreativ atferd. Når jeg diskuterer 

funnene fra studien senere i avhandlingen er det et viktig poeng at jeg uttaler meg om 

musikalsk skapende partnerskapsprosjekter for elever i aldersgruppen 11 – 13 år. De 

skapende prosessene ville ha fremstått annerledes dersom elevene hadde vært yngre 

eller eldre. Elliott (1995) peker på at musikalske uttrykk får sitt særpreg etter konteksten 

der de oppstår: 

In the domain of music, then, the words creative and creating apply to 
achievements of musical composing, improvising and arranging that are 
original and significant within the context of a particular musical 
practice…including instances of musicing that depart in highly original and 
important ways from existing traditions (Elliott 1995 s.217, 219). 

Som både Burnard og Elliott understreker, blir ett og samme estetiske uttrykk ikke 

nødvendigvis betraktet av alle som originalt eller “kreativt”. Det “kreative” 
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kjennetegnes av at det bringes fram en endring som noen i feltet vil betrakte som 

“kreativ”24.  

Komposisjon	  i	  klasserommet:	  Barrett,	  Fautley,	  Espeland,	  Wiggins	  

Barrett (1996) har undersøkt et stort antall komposisjoner laget av barn, med den 

hensikt å finne ut noe om hvordan barn fra 5 til 20 år oppfatter estetiske sider ved 

musikk. Hun hevder at man i musikkutdanningen har vært vesentlig mer opptatt av 

kognitive perspektiver enn å få en praktisk forståelse for barns estetiske erfaringer i 

komposisjonsprosesser. Dette stiller hun seg noe kritisk til25. En konsekvens av en mer 

teoretisk forståelse av estetisk erfaring er tendensen til først og fremst å vektlegge 

barnets evne til verbalisering av musikkforståelse. Barrett fokuserer derimot på hvordan 

barnet kan uttrykke sin forståelse gjennom komponeringen, noe hun definerer som 

estetiske valg i skapende arbeid (aesthetic decision-making in composition). Hennes 

definisjon av den praktiske komposisjonsprosessen er som følger:  

…a demonstrative of thought within the artform of music, and the ways in 
which the techniques of the disciplines have been used within that composition, 
are as indicative of the child’s musical thinking as any linguistically expressed 
statement (s.43). 

Barrett forankrer sine argumenter hos andre forskere når hun trekker fram at barna ofte 

bruker teknikker som mønstre med repetisjoner og altereringer. Et annet trekk er 

“overraskelseselementer” (etter Swanwick & Tillman 1986) og også “trivialiteter” (etter 

Swanwick 1988), som her betyr, hevder Barrett, at de overfører sosiale koder til 

musikken sin, det vil si fra den musikk de har hørt tidligere. Hennes synspunkt er at å 

                                                

 

24 Mange komponister har tatt utgangspunkt i en original sjanger, og laget sine nye “kreative” versjoner 
av klart definerte musikksjangre. Et eksempel er den norske komponisten Geirr Tveitt som tok 
utgangspunkt i folkeviser fra Hardanger og komponerte soloklaverstykker utfra visene. Den norske 
visesangeren Ole Paus er et annet eksempel på en utøver som gjennom sin framføringsmåte tilfører noe 
nytt til sjangeren “salmesang”. Især er han kjent for sin versjon av salmen “O, bli hos meg”, som mange 
vil beskrive som “original”.  Men musikken til Tveitt og Paus gjenkjennes neppe som “kreativ” eller 
“original” i en annen nasjon eller i en helt  annen musikk-kulturell kontekst fordi det vil være andre 
kriterier som gjelder der. Man må være “en ekspert” i den grad at man må tilhøre et “felt” for å 
gjenkjenne kreativiteten i et uttrykk   
25 Barrett viser til en uttalelse av den britiske professor i musikkvitenskap Haacks uttalelse om 
forskningsens tilnærming til det hun omtaler som “aesthetic sensibility”, altså en estetisk forståelse. 
Haack sier, ifølge Barrett: “Aesthetic sensitivity has been defined generally and operationally in research 
and practice as the ability to perceive and deal cognitively with musical elements and their relationships”.  
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skape instrumentalkomposisjoner er mer komplisert enn produksjon av sanger, fordi 

sangen ligger mye nærmere barnas egen musikalske erfaring. Andre formmessige 

komponenter hun trekker fram er elevenes forståelse for sammenheng (cohesiveness), 

bruk av mønstre (pattern use) og en formmessig “utstrakthet” (extensiveness). Barna 

benytter seg også av omvendinger og særskilte former for avslutningssekvenser 

(closure). Barretts forskningsprosjekt konkluderer med at barn fra småskolealder og 

oppover er i stand til å uttrykke estetiske valg i sine komposisjoner selv om de ikke 

verbaliserer sine musikkopplevelser særlig utfyllende. 

Fautley (2004) som diskuterer musikkpedagogens rolle i skapende aktiviteter 

med musikk, peker på at man innenfor musikkpedagogisk forskning har vært mer 

opptatt av de kognitive sidene ved komponering enn av metodiske sider ved 

aktivitetene. Fautley er opptatt av at pedagogens oppgave er å skape forståelse for 

prosessens ulike faser, for så å sette elevene i stand til selv å avgjøre hva som fungerer 

best i den aktuelle musikalske situasjon. Fautleys konklusjon er at dette er komplisert og 

sier om sin egen undersøkelse at den avdekker det komplekse i situasjonen: 

…a wealth of complex interactions taking place within the student composing 
group. The role of the teacher in the process was one of making rapid formative 
assesment whilst working “on the hoof”, moving from one group to another. 
However, there was a tendency for teachers to be concerned with organizational 
matters, tending towards a view of task completion, and a concomitant lack of 
ontological commitment to making musical judgement about pupil composing 
(Fautley 2004 s.215).  

Fautley peker på at lærerne er lite bevisste i hvordan de veileder elevene i 

komposisjonsprosessen, man synes å være mer opptatt av å få fullført oppgavene enn å 

gi elevene faglig fundert veiledning. Fautley etterlyser derfor en metodikk rettet mot 

skapende arbeid for å forbedre praksis fordi lærerne ofte tyr til ad hoc strategier. Man 

trenger å vite hvordan man griper inn i prosessene26. Dette var begrunnelsen for å 

undersøke metodiske aspekter i musikalsk skapende partnerskapsprosjekter.  

 
                                                

 

26 Som lærer i komposisjon vil jeg si meg enig med Fautley (2004) i det at jeg ofte ønsker at studentenes 
oppgavene skal fullføres i større grad enn at jeg arbeider metodisk og systematisk med detaljer i 
komposisjonene deres. Problematikken er gjerne at jeg dessuten er usikker på i hvilken grad jeg skal 
intervenere i deres produkt, især dersom ikke oppgaven er formulert på det absolutte detaljnivå.  
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Espelands avhandling fra 2006 er en analyse av komposisjonsprosesser i mindre 

grupper med elever på 4. – 7. trinn som arbeider med komponering innenfor den 

ordinære musikkundervisningen27. I studien undersøker han interaksjoner mellom 

elevene idet de utfører komposisjonsoppgaver. Han belyser hvordan slike prosesser 

utvikles, konstrueres og struktureres, og hvilke forbindelseslinjer som finnes mellom 

musikken som blir komponert og konteksten der komposisjonsprosessen foregår. 

Espeland forstår det slik at det kan like gjerne være faktorer som “personlige 

handlinger, sosial interaksjon og dialogisk aktivitet” som ligger til grunn for 

utformingen av komposisjonene, det er ikke nødvendigvis elevenes individuelle, 

estetiske ambisjoner (Espeland 2006, s. 220). Studien belyser kompleksiteten i elevenes 

kreative prosesser, og han kategoriserer interaksjonen mellom aktørene som generativ 

aktivitet, produktiv aktivitet og kommunikativ aktivitet (Espeland 2006, s. 218). Et av de 

viktige funnene er at komposisjonene synes å vokse frem som resultat av både estetiske 

faktorer og sosiale faktorer.  

Jackie Wiggins kan vise til bred kunnskap om skapende arbeid med musikk, og 

har i en 30-årsperiode arbeidet med komposisjon sammen med skoleelever28. En av 

hennes observasjoner er at det ser ut som om elevene på forhånd har forutinntatte 

meninger om hvordan en sang eller et musikkstykke skal bli. Et argument for å tro dette 

er at kommentaren som ofte går igjen når barna komponerer, hevder Wiggins er: “No, it 

doesn’t sound that way!” (Wiggins 2011, s. 79). Wiggins fremhever lærerens innflytelse 

i prosessen med å skape musikk, en effekt på det som skjer både sosialt og musikalsk:  

… collaborative composing is a social and musical process in which ideas are 
initiated and shared through musical, verbal and sometimes gestural 
interactions…However, when collaborative composing…takes place in the 
classroom or other formal learning situations, it is additionally influenced by the 
nature of the environment established by the teacher…Even in the healthiest of 
learning situations, students and teachers find themselves in a constant state of 
negotiation, seeking a productive mutuality that will enable all parties to move 
forward toward their goals (Wiggins 2011, s.89).  

                                                

 

27 Magne Espeland (2006): Compositional Process as Discourse and Interaction. A Study of Small Group 
Music Composition in a School Context.  
28 Wiggins kan vise til en samling på over 900 sanger og 1000 instrumentalstykker der hun har vært 
involvert i kreative prosesser. I artikkelen When The Music is Theirs. Scaffolding young Songwriters i 
Barrett, Margareth (red.) A Cultural Psychology of Music Education (s.83 – 114)  
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Wiggins peker på at aktørene virker inn på hverandre musikalsk og sosialt idet de 

kommuniserer verbalt og ikke-verbalt om sin musikk. Men situasjonen blir også preget 

av det læringsmiljøet som læreren klarer å skape. Et godt læringsmiljø er basert på 

gjensidig tillit som gir seg uttrykk i lærers eller musikers åpenhet overfor elevenes 

estetiske valg29. Wiggins erfaring fra praksisfeltet kommer klart frem i det hun 

understreker at man uansett læringsklima i en klasse, må “forhandle” seg fram til det 

endelige musikalske produkt.  

Oppsummering	  

I dette kapitlet har jeg vist til forskning på partnerskapsprosjekter for profesjonelle 

musikere og skoleelever. Jeg har vektlagt rapporten om Den kulturelle skolesekken 

(Breivik og Christophersen 2013) fordi denne favner momenter som er relevante i 

forhold til min undersøkelse. Det gjelder spesielt inkluderingen av elevperspektivet, 

spørsmålene omkring hvilke musikalske uttrykksformer som velges til DKS-prosjekter 

og omtalen av prosjektenes “begeistringsretorikk”. Det synes nærliggende å tro at 

betydningen av prosjektenes på denne måten overbetones, noe som også Eisner 

kritiserte allerede på 1970-tallet, og som kommenteres av blant annet Tore West (LTTA 

2002) som kritiserer rapporteringen fra svenske LTTA (se side 35). Framstillingen viste 

til både Owen (2005), Bresler (2010), Hallam (2011), Oltedal (2011), Wiggins (2011) 

og Holdhus og Espeland (2013) som diskuterer spørsmål knyttet til forhold som angår 

møtet mellom kunstnere, lærere og elever. De refererer til blant annet problematikk 

knyttet til lærerne og musikernes (eller kunstnernes) roller og de mer praktiske sidene 

ved prosjektene, slik som tidsbruk og tilgjengelighet. Owen (2005) er opptatt av hvilke 

holdninger kunstnerne kommer med, og i hvilken grad de framstår som “inntrengere”. 

Jeg har også presentert undersøkelser som er rettet direkte mot komposisjon i 

klasserommet, som individuelt arbeid (Barrett 1996), prosessarbeid i små grupper 

(Espeland 2006) og med hele skoleklasser (Wiggins 2010). Jeg refererte også til 

Burnard (2006) og Elliott (1995) som vektlegger at musikalsk skapende arbeid er sterkt 

forbundet med den kontekst der aktivitetene foregår.  

                                                

 

29 Wiggins synspunkter korresponderer med beskrivelsen av læringsmiljø i kreative arbeidsprosesser som 
finnes hos Fautley og Savage (2007). 
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Kapittel 3 METATEORETISK PERSPEKTIV OG METODE 
I dette kapitlet beskrives forskningsprosjektets metateoretiske perspektiv og metodene 

jeg anvendte i studien. Med det metateoretisk perspektiv viser jeg til en fenomenologisk 

forståelse av gjenstandsfeltet, og med metoder viser jeg til hvilke tilnærminger  jeg 

anvendte i forskningsprosjektet. Jeg presenterer videre det analysedesign jeg har 

arbeidet meg frem til jeg. Innledningsvis gjør jeg rede for hva en fenomenologisk 

tilnærming til forskningsfeltet går ut på og viser til begrepene fordypning, mening og 

bridling. Etter dette følger en kort beskrivelse av de kvalitative metodene som jeg 

anvendte; i første rekke caseanalyse, observasjon og intervju. Jeg gir så en redegjørelse 

for de musikalske analysestrategiene jeg har anvendt. Denne første delen av kapitlet 

avsluttes med en redegjørelse for min tilgang til feltet, begrunnelse for mitt valg av 

cases, og til sist forskningsetiske  betraktninger. 

I kapitlets andre del presenterer jeg mitt forskningsdesign med en modell jeg 

kom fram til på bakgrunn av Nielsens modell for forskning i det musikkpedagogiske 

praksisfeltet (Nielsen 1999), og Austring og Sørensens modell for igangsetting av 

kollektive estetiske læreprosesser (Austring og Sørensen 2006, s. 179). Jeg redegjør for 

forskningsdesignet og viser hvordan jeg har stilt opp kateogirer og underkategorier. 

Kapitlet avsluttes med en betraktning omkring forskningsprosjektets gyldighet.   

En	  fenomenologisk	  tilnærming	  

Ifølge Lægreid og Skorgen (2006) har en fenomenologisk beskrivelse som mål å 

avdekke mening med ulike aspekter av individets livsverden, som når man tenker 

nøyere etter vanligvis er skjult for omgivelsene. Mitt forskningsprosjekt søker å 

beskrive og analysere uttrykk og arbeidsprosesser i musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter, og se disse i relasjon til det endelige resultatet av samarbeidet. 

De forhold som ligger bak presentasjonen vil være skjult for den som ikke har deltatt 

gjennom den skapende prosessen. Hugill (2008) som drøfter komposisjonsprinsipper, 

viser til at bak hvert presenterte musikalske uttrykk finnes komplekse prosesser som 

forblir skjult for omgivelsene, slik som kun en mindre del av et isfjell er synlig over 

havets overflate. Denne studiens intensjon er å gi et mer utfyllende bilde av de 

komponentene som er ikke-synlige for publikum, for å kunne bidra med ny innsikt i 

prosesser der profesjonelle musikkutøvere og skoleelever arbeider sammen. 
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Fordypning	  

Van Manen beskriver intensjonen med et fenomenologisk studium som forskerens 

forståelse av dybdene i en erfaring (Van Manen 1997, s. 9). For å kunne trenge inn i en 

livsverden må man knytte seg til den arena som undersøkes: 

… since to know the world is profoundly to be in the world in a certain way, the 
act of researching – questioning – theorizing is the intentional act of attaching 
ourselves to the world, to become more fully part of it, or better to become the 
world (s.5, min utheving). 

Ifølge Van Manen innebærer en teoretisering at forskeren ser forbindelseslinjer mellom 

seg selv og den livsverden som studeres. I dette forskningsprosjektet går mine 

forbindelseslinjer til fenomenet særlig gjennom estetiske produkter og de skapende 

prosesser. Disse fenomenene er for meg uttrykk, hendelser og handlinger som kan 

forstås gjennom å anvende kvalitative metoder.  

Alfred Schutz (2003) uttaler at menneskets forståelse av hverdagen, som av 

vitenskapsteoretikeren Edmund Husserl kalles “livsverden” (Lebenswelt), er 

utgangspunktet for all forskning. Vitenskapens mål er å produsere teori som 

korresponderer med erfaringer, gjennom å belyse og forklare “tankeobjekter”, det vil si 

mentale konstruksjoner og kognitive prosesser (Schutz 2003, s. 140). Kunnskap og 

teoretisk forståelse oppnås gjennom prosesser med mentale konstruksjoner, 

generalisering, formaliseringer og syntesekonstruksjoner. Innenfor humanistiske 

vitenskapstradisjoner knytter man teorier og forsking til selve livsverden. Van Manen 

hevder at praksis alltid er selve utgangspunktet for forskningen, teoriene vokser seg 

fram gjennom praksis, og belyser praksis. Likevel kan den fenomenologiske beskrivelse 

ikke gi et komplett bilde av forskningens gjenstand. Et forskningsobjekt kan ikke uten 

videre beskrives krystallklart, og som fenomenolog prøver man å konstruere en mest 

mulig komplett fortolkende beskrivelse av en situasjon, samtidig som man vet at det er 

umulig å avdekke alle faktorer eller meningsenheter (van Manen 1997). Målet med 

forskningen er å skape en levende beskrivelse i motsetning til estetiske uttrykksformer 

som har noe implisitt og tekstspesifikt over seg: “One difference is that phenomenology 

aims at making explicit and seeking universal meaning where poetry and literature 

remains implicit and particular” (van Manen 1997, s. 19). Målet for min 

fenomenologiske framstilling er at jeg etter å ha gjort rede for de fire cases kan heve 

meg over det konkrete nivået og si noe generelt om musikalsk skapende prosjekter. 



51 

Mening	  

Innenfor de humanistiske vitenskaper er man opptatt av å utdype meningen i 

menneskelige uttrykk og handlinger (van Manen 1997). Man ser etter meningsstrukturer 

som synes å være til stede i det fenomen som oppsøkes og studeres. Med mitt 

forskningsprosjekt har jeg en intensjon om å kunne si noe om musikken og de skapende 

prosessene som respektive ensemblers meningsobjekter. Som forsker har jeg nærmet 

meg fenomenet med den forståelse at det presenterer seg som et “noe”, her musikalske 

uttrykk og en skapende prosess. Mine undersøkelser er derfor intensjonelle. Dahlberg 

(2006) beskriver en fenomenologisk tilnærming til forskningsobjektet ved å vise til at 

oppfatningen av hva som er det karakteristiske ved et fenomen ikke kun hviler på den 

fortolkning som forskeren gir fenomenet. Det er heller ikke slik at meningen eller 

essensen kun finnes iboende i objektet. Snarere er det et vekselspill: 

Instead, the meaning is disclosed in the researching act that takes place between 
the researcher and the phenomenom. In this context, it is interesting to note that 
the word “phenomenon” means “thing as intended”. Essence thus belong to the 
in-between world, that “single fabric” that connects us with everything else in 
the world, with other subjects or objects30 (Dahlberg 2006, s. 12)  

Dahlberg beskriver hvordan hun selv forstår essensen av omgivelsene hun befinner seg 

i, og viser til konturene av de fenomener hun ser gjennom sitt eget vindu, hester og 

epletrær. I det øyeblikket man forstår konturene av et fenomen, forklarer hun, så kjenner 

man til essensen i dette fenomenet. Fordi fenomenet presenterer seg som noe med en 

essens. Slik favner det fenomenologiske perspektivet både forskerens objektivitet og 

subjektivitet. Objektivitet betyr her at forskeren er “orientert” eller rettet mot 

forskningsobjektet. Subjektivitet innbefatter at man undersøker objektet på en unik og 

personlig måte, uten å være forutinntatt eller selvhøytidelig. De gode fenomenologiske 

forskningsstrategier er de som hjelper aktørene til å skape kunnskap, som inviterer til 

dialog og interaksjon (Dahlberg 2006, s.16).Van Manen (1997) peker på at det 

fenomenologiske perspektiv på den ene siden er beskrivelse av levd liv, og på den andre 

siden beskrivelse av uttrykkene av levd liv.  

                                                

 

30 Forståelsen av at det finnes “noe” mellom forskeren og fenomenet finner vi igjen nettopp i den 
musikkestetiske forståelse som Nielsen og Clarke står for. Som før nevnt i dette kapitlet kommer jeg 
tilbake til dette i teorikapitlet 
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I dette forskningsprosjektet beskjeftiger jeg meg med disse sidene av livsverden. Jeg 

peker først på objektene og reflekterer deretter over hva objektenes uttrykker, hva som 

er deres mening. For meg har det vært et poeng å navngi især objektene musikalsk 

materiale og skapende prosess gjennom beskrivelse. Jeg har på denne måten kartlagt 

innholdet, først hvilke strukturelle elementer som finnes internt i materialet, og deretter 

hvilke elementer av mening som synes å komme frem31.  

Reduksjon,	  bridling	  

Idet forskeren undersøker, stiller spørsmål og teoretiserer omkring et fenomen, foregår 

det samtidig en prosess med at man i sterkere grad blir knyttet til den arena eller verden 

som man undersøker, man er tilstede i de studerte fenomene, en “tilstedeværelse i 

verden”:  

…to question the way we experience the world, to want to know the world in 
which we live as human beings. And since to know the world is profoundly to 
be in the world in a certain way, the act of researching – questioning – 
theorizing is the intentional act of attaching ourselves to the world, to become 
more fully part of it, or better to become the world (van  Manen s.5). 

Sammenkoblingen til verden omtaler van Manen som intensjonalitet. Gjennom 

forskningen blir man kjent med hemmeligheter og detaljer som verden “bringer fram” 

for oss og i oss. Husserls vitenskapsfilosofiske oppfatninger er sentrert omkring hans 

“livsverden” som, ifølge van Manen kan forstås på to måter, enten som en “belief” (tro, 

rettethet) eller noe som er etablert som sosial, kulturell eller utviklende mening32. 

Rettetheten kan forklares ved at subjektet retter seg mot et objekt, og man undersøker 

deres livsverden som en forståelsesramme for handlinger og atferd. Man kan også 

undersøke en gruppes felles verden gjennom å betrakte dem når de er involvert sammen 

i ulike prosesser, der de blir innvevd i hverandres fortellinger, slik som i 

partnerskapsprosjektene. Dette er et fenomen Husserl betegner som intersubjektivitet.  

                                                

 

31Jeg har også inkludert en direkte gjengivelse av hvert musikalske innslag, da verbale beskrivelser ikke 
ville vært tilstrekkelig for å forklare det musikalske materialets art og særpreg. 
32 www.stanford.edu.husserl 
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Begrepet “reduksjon”, står sentralt hos Husserl. Fenomenologisk reduksjon eller 

transendental reduksjon er i følge Holgersen (2006) at man reduserer eller tilbakefører 

fenomenets mening til relasjonen mellom subjekt og verden. Ut fra Husserls 

fenomenologiske epoché; må man selv være tilbakeholden med å la et fenomen fremtre. 

Man må “suspendere sin (naive og metafysiske) hverdagsforståelse av tingen, det vil si 

se bort fra den naturlige innstilling” (Holgersen 2006, s. 41). Samtidig, sier Holgersen, 

må man “bibeholde sin hverdagserfaring og den naturlige indstilling for derved at kunne 

undersøge den, men sætte parentes om dens gyldighet”. Holgersen bruker 

sportsverdenens “time out” som eksempel på epoché. Den fenomenologisk reduksjon 

omfatter også eidetisk reduksjon som betyr at man betrakter fenomener som eksempler 

på typer eller kategorier. Det er dette jeg søker å gjøre i studien, idet jeg betrakter 

musikalske uttrykk og komponenter i skapende prosesser som uttrykk for “noe”, som 

fenomener i egne kategorier. En slik reduksjonsprosess beskrives på en annen måte av 

Dahlberg (2006). Hun refererer til “bridling”, som er utledet av det svenske ordet ordet 

“tyglande” eller verbet “å tøyle” på norsk. Dahlberg har anvendt begrepet innenfor 

helseforskning i Sverige, og det kan sammenliknes med “bracketing”, et begrep som har 

sin opprinnelse i Husserls vitenskapsteoretiske perspektiv: 

…the restraining of one’s pre-understanding in the form of personal beliefs, 
theories, and other assumptions that otherwise would mislead the understanding 
of meaning and thus limit the researching openness. The term “bridling” 
moreover covers an understanding that not only takes care of the particular pre-
understanding, but the understanding as a whole. We bridle the understanding 
so that we do not understand too quick, too careless, or slovenly, or in other 
words, that we do not make definite what is indefinit (Dahlberg 2006, s.16) 

Begrepet “bridling” brukes på denne måten om en reflektert tilnærming til 

forskningsfeltet. Det betyr at man som forsker løsner de sterke båndene man måtte ha 

med et fenomen, slik at man kan betrakte fenomenet på avstand. Dahlberg understreker 

at som fenomenolog er man ikke en objektiv person som kun registrerer forståelse, vi er 

involvert i prosessen med å produsere mening:  

…to scrutinize the involvement with, this embodiment of, the investigated 
phenomenon and its meaning(s). Bridling means to reflect upon the whole event 
when meanings come to be (Dahlberg 2006, s.16).  

For når man skal lete etter mening i et fenomen gjør man dette med en aktivt ventende 

holdning, noe begrepet “bridling” indikerer. En fenomenologisk tilnærming til 

forskningsfeltet betyr derfor at forskeren inntar en posisjon som avventende i forhold til 
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hva som kommer frem av fenomenets art og mening. Dahlbergs (2006) forståelse er 

forskeren som må veksle mellom å være tett på forskningobjektet, og å være mer 

tilbaketrukket og reflekterende i forhold til prosjektenes mening. I mitt 

forskningsprosjekt har jeg måtte kontrollere egen nærhet til fenomenet, det vil si å 

“stramme tøylene” for å holde avstand (bridling) og å “gi etter” 33. Slik har 

forskningsprosessen brakt meg både nærmere objektene jeg har studert og samtidig gitt 

meg større distanse til dem som fenomener. 

Kvalitativ	  forskning	  

Ifølge Schwandt (i Denzin og Lincoln 2003) er kvalitative undersøkelser bygd opp 

omkring “et sterkt engasjement for å kunne forstå hva andre mennesker gjør eller sier” 

(s.311, min oversettelse). Kvalitativ forskning defineres av de to forfatterne som en 

spesifikk aktivitet som plasserer forskeren i verden: 

...a situated activity that locates the observer in the world. It consists of a set of 
interpretive, material practices that make the world visible. These practises 
transform the world. They turn the world into a series of representations, 
including field notes, interviews, conversations, photographs, recordings and 
memos to the self. At this level qualitative research involves an interpretive, 
naturalistic approach to the world. This means that the qualitative researchers 
study things in their natural settings, attempt to make sense of, or to interpret, 
phenomena in terms of the meanings people bring to them (Denzin og Lincoln 
2003, s. 5). 

Som Denzin og Lincoln poengterer er ikke kvalitativ forskning én metode, men et sett 

med metoder. Forskeren er plassert i en situasjon der han eller hun deltar i en praktis 

som handler om å gjøre verden synlig, gjennom å anvende spesifikke metoder for å 

bringe fram objekter eller fenomener. I det følgende viser jeg til hvilke metoder jeg fant 

det hensiktsmessig å bruke i mitt forskningsfelt. 

                                                

 

33 Begrepet “bridling” er hentet fra ridesporten og refererer til å ta kontroll over hesten. I dressurridning er 
det grunnleggende å kunne vite når man skal stramme tøylene og når man så skal gi ut på tøylene igjen, 
“løsne grepet”, for å få hesten i en såkalt “samlet form”. En rytter på et høyere nivå vet nøyaktig hvordan 
vekslingen skal være mellom de stramme tøylene og “ettergiften”. Å beherske vekslingen mellom 
kontroll og et løsere grep (kalt “halv-parader”) foregår i sekunder og skiller den erfarne rytteren fra en 
uerfaren utøver. 



55 

Anvendte	  forskningsmetoder	  	  

Bresler (2011)34 forstår forskerens evne til å skape sammenhenger som nøkkelen til en 

forskning som fører til virkelig forståelse, og hun viser til sammenhenger mellom 

forskernes empiriske innsamlinger og deres personlige kunnskaper, generelle 

oppfatninger (folk theories) og holdninger, verdisyn og perspektiver. Dette omtaler hun 

som subjektivitet, et begrep basert på Peshkin 1988, og som betegner summen av alt hva 

forskeren bringer med seg inn i sin forskning. Bevissthet omkring disse forhold gjør at 

forskeren ikke drukner i sin egen forutinntatte forståelse, men møter forskningsfeltet 

med en åpen holdning som gir rom for dialoger og spørsmål, hevder Bresler. Også 

Savage (2007) viser til Peshkins forståelse av subjektivitet, som en kvalitet ved 

forskeren når han reflekterer over sin egen identitet som forsker og pedagog. Denne 

kvaliteten er som et antrekk man ikke kan ta av seg, en rustning med den egenskap å 

kunne filtrere, sile, blokkere, omforme, konstruere eller feilkonstruere inntrykkene fra 

forskningsfeltet35. Jeg har selv arbeidet som lærer, utviklet læremidler og musikalsk 

repertoar for elever i nettopp samme aldersgruppe som de prosjektelevene jeg har 

observert i denne studien. Derfor vil mine inntrykk fra forskningsfeltet være “silt” 

gjennom min forhåndsforståelse av 11 – 13 åringens musikkfaglige forutsetninger.   

Casestudier	  

Casestudier handler i følge Yin (2009) om å undersøke “real life phenomena”, og består 

i at man velger sin forskningsarena og utarbeider et design for datainnsamling, analyse 

og formidling. Casestudier er å anbefale når hvordan- og hvorforspørsmål stilles, og når 

forskeren har liten innflytelse på det som foregår. Denne beskrivelsen korresponderer 

godt med mitt studie da jeg har forsket på detaljplanlagte prosesser som ville ha blitt 

gjennomført uavhengig av min tilstedeværelse. Ifølge Yin er casestudier mest relevant i 

undersøkelser der man ser på et fenomen i dybden og i den kontekst der fenomenet 

foregår: 
                                                

 

34 Liora Bresler presenterte i 15. juni 2011 artikkelen “Experimental pedagogies in research education: 
Drawing on engagement with artworks” under workshop The Giga Experience ved konferansen Aesthetic 
and Creative Learning Processes: For all? Anywhere? på Rommetveitseminaret 14. – 17. juni  
35 Alan Peshkin (1931-2000) var professor ved University of Illinois, Urbana-Champaign. Jonathan 
Savage siterer Peshkin 1988, s. 17 i artikkelen “Reflecting through Peshkin's I's” i International Journal of 
Music Education December 2007 25: 193-203 
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…The casestudy inquiery copes with technically distinctive situation in which 
there will be many more variables of interest than data points, and as one result 
relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in a 
triangulating fashion and as another result benefits from the prior development 
of theoretical propositions to guide data collection and analysis (Yin 2009, 
s.18). 

Som Yin refererer til, er casestudier en tilnærming til et felt når man innser at det finnes 

langt flere mulige interessefelt enn de data man velger å samle inn. Derfor må forskeren 

velge fokus utfra en tematikk som er med på å styre innsamlingen og fortolkningen av 

datamaterialet. Jeg har valgt et estetisk og didaktisk fokus, og har arbeidet meg fram til 

forskningsresultater ut fra kilder som kunne ha vært fortolket i andre retninger. Mitt 

perspektivvalg begrenser på denne måten funnene. Min casestudie er beslektet med 

klasseromsforskning der studien legges opp slik at man kan svare på spørsmål slik som 

“hva foregår her?”, “hva skjer det når man setter noe i verk under noen spesielle 

betingelser?”, “hva virker?” og “hvordan virker det?”. Didaktiske kategorier slik som 

undervisning, fag, relasjoner lærer og elev, prøver, lekser og metoder er typiske 

forskningsobjekter i et klasseromsforskningsprosjekt. I min studie undersøker jeg en 

undervisningssituasjon der det tradisjonelle “klasserommet” som konsept er oppløst. 

Man har satt sammen nye elevkonstellasjoner og den daglige fagundervisningen er 

erstattet med verkstedsarbeid.  

Hetmar (2008) viser til de store mengder med data som finnes i en 

undervisningssituasjon, og refererer til at man på 1970-tallet produserte omfattende 

etnografiske beskrivelser, såkalte “thick descriptions” der intensjonen var å favne så 

mange elementer som mulig i forskningsfeltet36. For ikke å drukne i de mange data som 

finnes må forskeren begrense sine forskningsspørsmål og spørre seg hva som skal være 

fokus i undersøkelsene. Forskeren skaper ut fra dette en representasjon, et logisk 

univers som er overkommelig å undersøke. De estetiske uttrykk og didaktiske aspekter i 

musikalsk skapende partnerskapsprosjekter ble det logiske universet for min studie.    

                                                

 

36 Begrepet er hentet fra antropologen Clifford Geertz: What the etnographer is in fact faced with…is a 
multiplicity of complex conceptual structures, many of them superimposed upon or knotted into one 
another, which are at once strange, irregular and inexplicit, and which he must contrive somehow first to 
grasp and then to render (Geertz 1973/1999 s.10).  
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Observasjon	  	  

I denne studien har jeg anvendt metoden deltakende observasjon. Phelps & al. (1993) 

ser på deltakende observasjon som den primære metode innenfor kvalitativ forskning. 

Forskeren deltar i konteksten som studeres, men graden av deltakelse kan variere sterkt. 

Deltakende observasjon kan innebære alt fra å være engasjert som utøver og instruktør 

til å innta en nærmest nøytral ikke-deltakende posisjon ved å plassere seg selv mest 

mulig perifer i forhold til aktivitetene som foregår. Min grad av deltakelse varierte fra 

en tilnærmet ikke-deltakende observatørposisjon i case KP1 Grieg Avantgarde til 

involvering som verkstedsassistent i enkelte arbeidssekvenser i KP3 Opera Buffa og 

KP4 Musikkteater. Min observasjon endret også karakter for hver case; i tråd med de tre 

ulike observasjonsformer som Phelps et al.(1993) viser til; deskriptiv, fokusert og 

utvelgende. Da jeg observerte KP1 Grieg Avantgarde var min intensjon å favne mest 

mulig. I løpet av min observasjon av KP2 Grieg Community Music ble jeg mer fokusert 

og kunne gjenkjenne tematikk og typologier, noe som førte til at jeg kunne konsentrere 

meg om enkelte data og ignorere andre (Phelps et.al 1993).  

Kirsti Klette (1998) peker på at all forskning er en form for intervensjon. 

Følgelig vil alle forskere oppleve en “observatøreffekt”. Den forventede 

observatøreffekt varierer i forhold til informantenes alder, om man forsker blant kjente 

eller ukjente og også etter hvilke teknologiske hjelpemidler som benyttes. Ifølge 

Repstad (2007) er observasjon studier av “mennesker for å se hvilke situasjoner de 

naturlig befinner seg i og hvordan de pleier å oppføre seg i slike situasjoner” (Klette 

1998, s.33). Han viser til at forskere kan skape kunstige situasjoner ved å observere, og 

nærmest “kjøpe” informantenes atferd. Denne problematikk er ikke spesielt 

framtredende i min undersøkelse. Arbeidet måtte gå sin gang uansett hvilke 

observatører som var til stede. Grunnet arbeidets art, med den kontinuerlige 

oppgaveløsningen, var det mindre tid til å dvele ved ekstra personers  tilstedeværelse37. 

Observatøreffekten oppfattes derfor som avdempet.  

                                                

 

37 I alle fire partnerskapsprosjektene deltok studenter i kortere perioder. 
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Intervju	  

Jeg anvendte intervju som én av flere metoder under innsamling av datamateriale. 

Intervjuer er en informasjonskilde om hendelser, om perspektivene og diskurspraksisen 

til dem som står bak hendelsene, hevder Atkinson (1998). Intervjuene var av ulik art, og 

varierte fra spontane uformelle samtaler til avtalte møter utenfor andres hørevidde. 

Atkinson påpeker at avstanden mellom forsker og informant i deltakende observasjon 

og intervju ikke er så markant, selv om et formelt arrangert intervju er en særpreget 

situasjon der informanten kan uttale seg annerledes enn under aktiviteter der forskeren 

også er deltaker. Atkinson understreker at informantenes beretninger skal behandles 

respektfullt, men kan fortolkes utfra forskerens perspektiv. For intervjuer alene kan ikke 

gi et fullstendig bilde av en situasjon. Som Repstad (2007) påpeker, er intervjuet i seg 

selv til en viss grad manipulerende. Den som blir intervjuet kan for eksempel være 

preget av overdreven respekt for intervjueren og svare slik han/hun tror forskeren 

forventer. Jeg kunne ane at elevene jeg observerte identifiserte meg med musikerne. De 

forventet at jeg ønsket et svar som bekreftet at de syntes deltakelse i 

partnerskapsprosjektet var “gøy”. Det som fungerte best var å stille helt konkrete 

spørsmål, slik som for eksempel “Hvordan lagde du denne melodien?” eller “Hva tenker 

du om å presentere musikken din for de andre på skolen?”. Ved siden av intervjuene, 

som er “oppfordrede beretninger”, finnes det også “uoppfordrede beretninger”. I min 

framstilling finnes disse i form av publikumskommentarer, uformelle samtaler mellom 

de voksne profesjonelle, bemerkninger vekslet mellom lærere og utsagn fra foreldre. 

Lincoln & Guba (1985) beskriver hensikten med et intervju som oppnåelse av 

informasjon med flere dimensjoner: 

… here-and now-constructions of persons, events, organizations, feelings, 
motivations, claims, concerns and other entities; reconstruction of such entities 
as they are experienced in the past; projections of such entities as they are 
expected to be experienced in the future (Lincoln og Guba 1985, s.268). 

Det er primært voksne aktører jeg har intervjuet. Etter intervjuer med elevene i KP1 

Grieg Avantgarde, fant jeg en annen innfallsvinkel i KP2 Grieg Community Music idet 

jeg bad dem om å skrive “et brev til en venn”. Gjennom skriftliggjøring var det enklere 

å få elevene til å forklare seg noe mer utdypende enn svarene “gøy” eller “kjedelig”. Et 

annet problemfelt var imidlertid at jeg måtte begrense intervjuene da deltakerne ikke 

uten videre kunne gå fra aktiviteter for å bli intervjuet. Det var derfor enklere å intervjue 

de voksne, selv om også disse var presset på tid og samtalene måtte begrenses. Jeg kan 
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identifisere meg med Gudmundsdottir (1998) som uttaler at forskning i 

klasseromssituasjonen alltid blir en form for “overgrep” fordi man som forsker 

forstyrrer uansett fra det øyeblikket man kommer inn i rommet som en fremmed. 

Det ble især de voksne aktørene i case KP4 Musikkteater som gav meg noen 

perspektiver på det skapende arbeidet, da man her hadde bedre tid enn i de øvrige 

partnerskapsprosjektene. Intervjuene ble i dette tilfellet et viktig supplement til 

observasjonene av den skapende prosessen.  

Forskningsprosessen	  

Tilgang	  til	  feltet	  

En utfordring ved den type studier som jeg har gjennomført er å få tilgang som forsker 

til arenaene der hvor prosjektene foregår. For miljøer med klare grenser kan være stengt 

av “portvakter” som nekter forskeren tilgang. Siden de fire partnerskapsprosjektene 

foregikk i skolen var det rektorer som var de primære nøkkelpersoner som gav meg den 

tilgangen jeg trengte, samt at jeg også fikk tillatelse fra ledere i to kulturvirksomheter 

som var engasjert i to av prosjektene gjennom Den kulturelle skolesekken. Etter å ha 

observert KP2 fikk jeg videre tilgang til KP3 Opera Buffa, og ble så invitert av skolen 

selv til å følge KP4 Musikkteater. Prosjektene ble observert i rekkefølgen KP1, KP2, 

KP3 og KP4. Studien fordret tillatelse fra de voksne profesjonelle, lærerne og elevenes 

foreldre. Skolelederne ved alle de fire skolene virket tilsynelatende ubekymret over at 

en forsker var engasjert på deres skole, men jeg fulgte vanlig prosesdyre med skriftlig 

informasjon til alle aktørene. Studien ble planlagt etter retningslinjene til 

Personvernombudet for forskning, med krav til samtykke om deltakelse i 

forskningsprosjektet. Både skolelederne, foreldre, lærere og de gjestende kunstnerne 

mottok brev fra meg med spørsmål om deltakelse38.  

                                                

 

38 http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/samtykke.html  
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Forskningsetiske	  perspektiver	  

Kvalitativ forskning favner ulike kategorier undersøkelser. Det kan dreie seg om 

innsamling og analyse av sensitivt materiale som avdekker personlige opplysninger som 

kan få negative følger for informantene til forskning som belyser praksiser der man i 

sterkere grad retter blikket mot praksiser, prosesser eller hendelser som i mindre grad er 

“personlige”. Mitt datamateriale har forholdsvis lav grad av sensitiv informasjon, og for 

å besvare forskningsspørsmålene hadde jeg ikke behov for å trenge inn i noen av 

deltakernes private sfære.  

Jeg har valgt å anonymisere partnerskapsprosjektene ved å gi dem betegnelsen 

KP1, KP2, KP3 og KP4 og navngir verken sted eller skoler. Noen av elevene har jeg 

gitt fiktive navn fordi dette gir bedre flyt i den skriftlige fremstillingen, mens andre har 

kun et nummer, slik som “Elev 1”, “Elev 2” etc. Når jeg omtaler musikerne i de ulike 

partnerskapsprosjektene refererer jeg i de fleste tilfellene til situasjoner der enten én 

musiker er i dialog med elevene eller flere musikere representerer  “de profesjonelle”. 

Hvert av de fire partnerskapsprosjektene har et format som går ut over hva som er mulig 

å gjennomføre uten ekstern finansiering. Casene kan derfor være gjenkjennelig for 

enkelte, selv med anonymisering. Jeg har siktet mot å få en saklig framstilling sentrert 

omkring  materialet og mot prosessen, og går ikke dypt inn i enkeltaktørers opplevelser.  

For observasjonen av KP1, KP2 og KP3 henvendte jeg meg til skoleledelsen 

både muntlig og skriftlig, og meldte prosjektet inn til NDS og fikk det godkjent. Med 

KP4 forholdt det seg annerledes da skolen inviterte meg med som observatør grunnet 

ønske om fremtidig samarbeid med min egen institusjon. Skolen lå nærmere mitt 

hjemsted, og jeg var kjent på stedet fra tidligere prosjekter. Jeg hadde på dette 

tidspunktet allerede observert elever i skapende arbeidsprosesser i tre 

partnerskapsprosjekter og valgte derfor å få frem de voksnes perspektiver. Slik ble 

observasjonen av KP4 utfra min ståsted til et relevant supplement til det datamateriale 

jeg allerede hadde samlet inn.  

Innsamlingsprosessen	   

Nielsen (1999) refererer til “forskerens tænkning, refleksjon, fantasi, fornemmelse, 

oplevelse og erfaring som tilgang til indsigt i forhold vedrørende musikundervisning ” 

(s. 32). Han hevder at forskerens “indre univers” er en berikelse som kan gi liv til 

vitenskapelige framstillinger av kunstfaglige problemfelt. Innenfor musikk eller andre 
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kunstfaglige felt står jo nettopp opplevelse sentralt, og følgelig bør forskningen også 

gjenspeile opplevelsesaspektet.  

Under feltarbeidet definerte jeg meg som deltakende observatør. Jeg deltok i 

oppvarmingsøvelser sammen med elevene i startfasen av KP1, KP2 og KP3, og 

assisterte også med praktiske ting i KP1 og KP2, mens jeg i KP3 og KP4 notere 

komposisjoner og ledet et mindre antall gruppesamlinger. I startfasen oppfattet jeg det 

uvant å være i et klasserom uten å ha ansvar for det som foregikk, men etterhvert ble 

forskerrollen mindre komplisert. Vekslingen mellom deltakelse i aktivitetene og 

tilbaketrekking til egne forskningsaktiviteter fungerte tilfredsstillende. Under 

datainnsamling i KP1 Grieg Avantgarde følte jeg meg tidvis som inntrenger, selv om 

jeg oppfattet det slik at musikerne ikke lot seg forstyrre av min tilstedeværelse. Jeg var 

imidlertid selv opptatt av hvorvidt de voksne bekymret seg over om min hensikt var å 

vurdere deres “flinkhet”, materialets “kvalitet”, elevenes “positive opplevelser” eller 

“prosjektes betydning for skolen”. Usikkerheten omkring hvorvidt det ville være mulig 

å undersøke slike forhold økte parallelt med at antall observasjonstimer økte. Etter å ha 

reflektert over dette, rettet jeg min oppmerksomhet i sterkere grad mot de musikalske 

uttrykkes art og særpreg, aktørenes opplevelsene omkring musikken og de faktiske 

hendelser, dialoger og handlinger i den skapende prosess. I løpet av observasjonen av 

KP2 Grieg Community music, bestemte jeg at forskningsprosjektet mitt ikke skulle 

“bevise” noe for noen, det skulle være en studie av et musikalsk materiale og 

musikalske arbeidsprosesser. Innsamling av datamateriale foregikk primært i økter med 

verkstedsarbeid, som er en hektisk arbeidsform. Jeg var derfor forsiktig med å ta 

initiativ til samtaler. Dette ble mindre komplisert i KP3 og KP4. 

Analytiske	  prinsipper	  

Ehn & Løfgren (2002) peker på at enhver analyse starter allerede idet de observerte 

inntrykk ble til tekst, fordi språkliggjørelse har, hevder forfatterne, en “distanserande 

och renodlande inverkan…” (2002, s.154). Men likevel produserer ikke 

observasjonsnotater og beskrivende tekster automatisk en klargjørende forståelse. En 

slik forståelse kommer først gjennom et vekselspill mellom tenkning og refleksjon, 

mellom empiri og teori. Slik har analysen min blitt til i et vekselspill der målet har vært 

å kunne presentere en klargjørende beskrivelse som grunnlaget for analysen.  
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Fra	  beskrivelse	  til	  analyse	  

Beskrivelsen av hver case innledes med en skildring av partnerskapsprosjektets 

avsluttende presentasjon. Denne skildringen har form som en fortelling, eller en 

anekdote. Van Manen (1997) viser til at anekdoten kan være et hjelpemiddel fordi den 

leder mot sider ved et fenomen som ellers lett kan unnslippe vår oppmerksomhet. Selv 

om anekdoten ofte oppfattes mer som en kuriositet enn som troverdig informasjon, har 

den en funksjon i den vitenskapelig fremstilling, hevder van Manen, da den både er 

motvekt til abstrakte, teoretiske tankefremstillinger, bindeledd mellom teori og praksis 

og formidler av visdom og innsikt. I tillegg har anekdoten kraft til å involvere leseren 

personlig (van Manen 1997, s.119 ff). 

Gjennom analysen beveger jeg meg fra det deskriptive til det fortolkende. 

Filosofen Hans-Georg Gadamer skiller mellom to fortolkende innfallsvinkler; 

fortolkning er å peke på objektet og å peke mot objektets mening. Fortolkning handler 

først om å vise hva noe er, dernest om å fortolke det som er eller vises 

(Lægreid/Skorgen 2006). Slik er også denne undersøkelsen strukturert; det innledes 

med en beskrivende og navngivende prosess, som er en presentasjon av de ulike 

forskningsobjekter. Den fenomenologiske tekst “medierer noe mellom to parter; mellom 

den fortolkede mening og tingen som fortolkningen peker mot” (op.cit)39. Min 

framstilling starter med de objektene som fortolkningen peker mot idet jeg presenterer 

hvert partnerskapsprosjekt først i en skjematisk oversikt i kapittel 6A. I dette skjemaet 

finnes elementer av fortolkning da jeg refererer til teori som jeg har funnet relevant for 

analysen av respektive partnerskapsprosjekt. Caseanalysene fortsetter så i kapittel 6B. 

Fortolkningsprosessen innledes ved at jeg kartlegger hvilke uttrykk som finnes idet jeg 

beskriver elementene som innbyrdes utgjør det klingende materialet, slik som vist i 

Figur 3A (side 69). Neste steg i min fortolkning av respektive case er at jeg bringer inn 

deltakerutsagn som er relatert til respektive musikk (side 71).  

Alvesson & Sköldberg (1994) viser til fire elementer eller tolkningsnivåer. De 

omtaler analyse som “reflexiv tolkning” og skisserer fire nivåer; der to eller flere glir 

mer eller mindre inn i hverandre. Det er håndtering av empiri, tolkning, kritisk tolkning 

                                                

 

39 Det vil si mot analyse og beskrivelse. 
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og språk- og autoritetsrefleksjon. Refleksjonen oppstår i det de ulike elementene eller 

nivåene settes opp mot hverandre: 

Man kan utgå från det datakonstruerande elementet – i vilket forskare gör 
observationer, talar med folk, skapar bilder av empiriska fenomen, gör 
preliminära tolkningar, osv – då tolkningsnivån er relativt låg eller ej framträder 
särskilt klart för forskaren själv…Detta material utsätts i olika omgånder för 
ytterligare, mer eller mindre systematiska tolkningar, styrda av idéer som kan 
relateras til akademiska teorier (vetenskapliga paradigm) eller til andra 
referensramar (kulturella idéer och ta-för-givit antaganden). Förhoppningsvis 
låter forskaren det empiriska materialet inspirera och omforma teoretiska ideer. 
Det handlar då mindre om att objektiva data talar till teorin - data er ju 
konstruktioner och perspektivberoende – än att teorin medger överväganden av 
olika innebördar hos ett empirisk material (Alvesson & Sköldberg 1994, s.326)  

Alvesson & Sköldberg peker her på hvordan forskeren utvikler empirisk-relaterte 

teorier. I denne prosessen handler det ikke om å innpasse datamaterialet til en teori. 

Men teori(ene) fører til at man betrakter fenomener eller datamaterialet ut fra ulike 

perspektiver, idet man ser at materialet kan ha flere betydninger.  

Caseanalysene starter på denne måten med den elementære “råtolkningen”. Når 

jeg systematiserer hvert musikalske innslag med titler og varighet, lydkilder og 

beskrivelse av de musikalske elementene, er dette en råtolkning. Men idet jeg diskuterer 

materialets funksjon og mening har jeg beveget meg videre fra råtolkningen. På samme 

måte innleder jeg analysen av de skapende prosessene ved å gjøre rede for hvilke 

aktiviteter som utføres, gjengir utsagn og dialoger i prosessen, samt inkluderer avsnitt 

med mine egne refleksjoner.  Etter beskrivelsene fortolker jeg dataene og ser på 

hvordan empirien får en betydning på et mer overordnet nivå enn det første abstrakte 

tolkningsnivået. Imidlertid har denne analyseprosedyren sin begrensning, som ifølge 

Alvesson & Skölberg, er knyttet til forskerens eget “fortolkningsrepertoar”40.  

Taylor og Bogdan (1984) understreker at utgangspunktet for kvalitative analyser 

er at forskeren leser sitt datamateriale grundig gjentatte ganger. Forskeren må være på 

utkikk etter tematikk, intuisjoner, fortolkninger og ideer, og se spesielt etter hvilke 

                                                

 

40 Slik stopper også min analyse opp. Jeg er for eksempel ikke i stand til å gå inn i mitt musikalske 
materiale slik som for eksempel Clarke (2005) presenterer “To the Star-sprangled Banner” framført av 
Jimi Hendrix, eller slik Nielsen (2006) analyserer Schuberts sangsyklus “Die Winterreise”. 
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emner, temaer eller mønstre som er fremtredende. Deretter må man søke etter å finne 

den dypere mening i mønstrene eller emnene, og på grunnlag av dette sette opp 

typologier. De forklarer “typologier” som klassifiseringsskjemaer som enten refererer til 

hvordan andre klassifiserer objekter eller mennesker i sitt liv, eller til mønstre eller 

kategorier som forskeren selv setter opp:  

It is through concepts and propositions that the researcher moves from 
description to interpretation and theory. Concepts are abstract ideas generalized 
from empirical facts. In qualitative research concepts are sensitizing instruments 
(…). Sensitizing concepts (…) provide a “general sense of reference” and 
suggest “directions along which to look”….Concepts are used to illuminate 
social processes and phenomena that are not readily apparent through 
descriptions of spesific instances (Taylor og Bogdan 1984, s.133) . 

Taylor og Bogdan refererer til hvordan man beveger seg fra det konkrete til det 

abstrakte, og viser til begrepet “konsept”, som representerer en generalisering av 

datamaterialet. Forfatterne trekker også fram “storyline- metode” som et nyttig redskap 

for å systematisere datamaterialet. En storyline er den røde tråden som sammenbinder 

og integrerer hovedtematikken i et forskningsprosjekt. Ved å referere til denne, hevder 

de to forfatterne, kan forskeren svare på spørsmålet om hva en studie går ut på. Den 

røde tråden i min studie er framstillingen av skapende prosesser med musikk i 

ensembler for skoleelever og musikere. Fra beskrivelsene og fortolkningene arbeider jeg 

meg fram til begreper og kategorier som er abstrakte, og som jeg har kommet frem til 

gjennom fortolkninger av datamaterialet.  

Analysens	  oppstilling	  

I det følgende viser jeg på hvilken måte jeg utviklet min egen modell for analyse av de 

fire partnerskapsprosjektene. Jeg har tatt utgangspunkt i Nielsens modell for forskning i 

praksisfeltet “Model af genstandsfeltet for musikpædagogisk forskning” (Nielsen 1999, 

s. 35), og Austring og Sørensens modell for igangsetting av estetiske læreprosesser 

(Austring og Sørensens 2006, s. 179 ff). 

Nielsens	  modell	  for	  forskning	  i	  praksisfeltet	  

Nielsen (1999) stiller spørsmålet om hvilke forhold en vitenskapelig orientert 

musikkpedagogikk kan rette oppmerksomheten mot, og skisserer en modell for 

forskning i det musikkpedagogiske gjenstandsfeltet. Modellen viser det mangfold av 
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komponenter som finnes i en hvilken som helst undervisningssituasjon og synliggjør 

forbindelseslinjer mellom disse. Nedenfor gjengir jeg Nielsen originale modell:  

 

 

Figur 1: Nielsens modell: Model af genstandsfeltet for musikkpedagogisk forskning (1999, s.23) 

Man ser hvordan undervisningens kjerne, som i følge Nielsen er elev, lærer og innhold, 

må betraktes som en del av en større kontekst med flere dimensjoner; rammefaktorer, 

betrakterens oppfatning, historisk perspektiv og geografisk og samfunnskulturell 

forankring. I denne mangesidige praksis finnes et innhold som Nielsen har kategorisert i 

fire komponenter: Tekster, ikke-tekstlige artikulsjonsformer, fysiske gjenstander og 

forskerens egen forestilling.  Utfra Nielsens forståelse utgjør elev, lærer og innhold 

kjernen i all undervisning, og min studie er følgelig sentrert omkring undervisningens 

kjerne. I min studie består kjernen i undervisningssituasjonen av elevene og musikerne 

sammen med lærerne (og eventuelt andre kunstnere) og musikken og musikkens 

tilblivelsesprosess. Forskningsprosjektet kan derfor betraktes som en studie rettet 

direkte rettet mot undervisningens sentrum. 

Ifølge Nielsen er innholdet i undervisningen didaktikkens primære 

interesseområde, og dette er også fokus i min undersøkelse. Innholdet i 

partnerskapsprosjektene forstår jeg som skapelsesprosessene og de skapte uttrykkene. 

Min analyse er primært rettet mot disse forhold. Dimensjoner og fenomener som 
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Nielsen (1999) har plassert utenfor kjernen er til en viss grad også inkludert i min 

framstilling fordi disse forhold utgjør konteksten, som er en forutsetning for den 

undervisningssituasjonen som jeg beskriver og analyserer.   

Nielsen starter med rammefaktorer som han kategoriserer i fem punkter: Bestemmelser 

(lover, bekjentgjørelser, læreplaner, studieordninger etc.) diskurser (viten, teorier, ideer, 

meninger, antakelser, fordommer, beslutningsprosesser m.m.), institusjoner (den 

institusjonelle sammenheng, hvori undervisningen foregår eller kan foregå), økonomi 

(inkluderer økonomisk-sosiale forhold) og eksterne aktører (Nielsen 1999). I min studie 

inngår alle disse punktene i form av kortfattede beskrivelser, mens andre belyses i 

sterkere grad, først og fremst diskurser og deretter institusjoner. Nielsens tredje “lag” 

gjengir ulike virkelighetsoppfatninger av undervisningen, noe som ikke blir vesentlig 

diskutert i denne avhandlingen.  

Det fjerde lag Historisk dimensjon plasserer de fire partnerskapsprosjektet 

innenfor tidligere og nåtidige musikkpedagogiske og estetiske tradisjonerså vel som 

innenfor tidligere forskning, og det samme gjelder Geografisk og samfunnskulturell 

dimensjon. Nielsen supplerer modellen med fire kategorier konkrete forskningsobjekter: 

Først tekster, så atferd det vil si ikke-tekstlige artikulasjoner, deretter fysiske 

gjenstander og til sist forskerens egen forestilling. Ikke-tekstlige artikulasjonsformer er 

muntlig atferd; slik som musikerne instruksjoner, dialoger mellom instruktør og elever, 

samtaler mellom elevene, lærernes utsagn og utsagn fra publikum eller tilhørere. 

Kategorien atferd eller ikke-tekstlige artikulasjoner favner i min studie først og fremst 

de musikalske uttrykkene. I noen tilfeller endrer den muntlig atferd karakter og blir 

omgjort til verbale tekster, som for eksempel når idémyldring og samtaler blir 

nedskrevet og omgjort til et plot, en fortelling eller til en libretto. Fysiske gjenstander 

som musikkinstrumenter og bygninger er hovedsakelig inkludert i beskrivelsene av de 

fire casene. 

Med egen forestilling referer Nielsen til “forskerens tænkning, refleksjon, 

fantasi, fornemmelse, oplevelse og erfaring som tilgang til indsigt i forhold vedrørende 

musikundervisning ” (Nielsen 1999, s. 32). Han peker på viktigheten av å skjelne 

mellom forskjellige funksjoner og betingelser for forskerens indre univers som 

informasjonsgiver. Den “normale” forskningssituasjon vil være at: “Man undersøger 

ydre forhold (fx vedrørende musikundervisning), bearbeider sine indtryk og forteller 
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andre om dem på en reflekterende måde” (Nielsen 1999, s. 33). Forskerens indre 

univers beriker beskrivelsen, på grundlag av egen livserfaring kan man   

…føle sig inn i andre personer (empati) og ydre situationer (eller situationer 
som man selv er en del af). Det indre univers beriger oppfattelse og forståelse af 
det ydre (det som ligger udenfor en), som herved kan beskrives på en måde, 
som er kunskabsmæssigt berigende for andre (Nielsen 1999, s. 33)  

I mine beskrivelser har jeg derfor trukket veksler på den erfaring jeg har fra 

undervisning i grunnskolen, og vil hevde at dette især gjør at jeg forstår læreren eller 

her musikeren som er plassert i en situasjon som krever kontinuerlig handling i en eller 

annen form hvis man vil unngå kaos. Nielsen uttaler at en “differentieret forståelse af 

eget indre kombinert med yderst indfølende og lydhør sansning av andres udtryk” er et 

av den pedagogiske forskers sterkeste redskaper. Jeg tenker at min praksiserfaring på 

denne måten har vært en styrke for meg som forsker. Likevel fremstod 

partnerskapsprosjektene i startfasen av studien som problematiske å systematisere. Men 

når jeg med utgangspunkt i Nielsens modell utformet en egen framgangsmåte for å 

analysere casene fikk jeg et bedre grep om datamaterialet.  

Gruppering	  av	  datamaterialet	  

Jeg har tidligere gjort rede for mitt valg om å undersøke fire partnerskapsprosjekter som 

separate cases utfra et estetisk og et didaktisk perspektiv. Undersøkelsen gjengis som en 

beskrivelse av hver case i kapittel 6A, og en analyse av hver case i kapittel 6B. Casene 

presenteres i kapittel 6A i rekkefølgen KP1, KP2, KP3 og KP4. Hvert 

partnerskapsprosjekt beskrives gjennom et oversiktskjema, en anekdote og en kort 

presisering av praktiske forhold. Jeg har valgt å presentere alle fire cases før jeg 

fortsetter med analysen. Dette gjenspeiler min arbeidsprosess som startet med 

innsamling og systematisering av datamaterialet fra alle partnerskapsprosjektene før 

hver caseanalyse ble gjennomskrevet.  

Å skrive seg igjennom hver case gjentatte ganger var viktig for å få grep om det 

enkelte partnerskapsprosjekt, samtidig som analysen av ett prosjekt gav perspektiver til 

analysen av de øvrige prosjektene. I hver caseframstilling i kapittel 6B er datamaterialet 

gruppert i to hovedkategorier Estetiske uttrykk og Didaktiske aspekter. Ut fra hver 

hovedkategori har jeg utledet underkategorier som bidrar til en ytterligere presisering av 

analysens fokus. Under Estetiske uttrykk undersøker jeg Materialets art og særpreg og 
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Materialets funksjon og mening, mens Didaktiske aspekter favner underkategoriene 

Prosess og Rammer. Analyseoppsettet vises i figuren nedenfor: 

 

 

Figur 2: Analysemodell basert på Nielsens modell for forskning i det musikkpedagogiske forskningsfeltet 

(Nielsen 1999, s. 23) 

 

Min utvikling av analysemodell tar utgangspunkt i at jeg søkte en gruppering av 

datamaterialet som kunne tydeliggjøre hver case som en fortelling om en skapende 

prosess med et forløp som ble avsluttet med presentasjon av estetiske uttrykk. Yin 

(2009) viser til at alle empiriske studier inneholder en slik “fortelling”: 

All empirical research studies (…) have a “story” to tell. The story differs from 
a fictional account because it embraces your data, but it remains a story because 
it must have a beginning, end, and middle. The needed analytic strategy is your 
guide to crafting this story, and only rarely will your data do the crafting for you 
(Yin 2009, s.130). 

Som Yin påpeker må forskeren selv konstruere sitt materiale til en “fortelling” gjennom 

å  sette opp en analysespiral (chain of evidence). En slik analysespiral fremkommer ikke 

automatisk ut fra det innsamlede materialet.  

Systematiseringen av min empiri har vært krevende grunnet store mengder 

datamateriale. Utvelgelsen er knyttet til at jeg valgte et estetisk og et didaktisk 

Det	  musikalsk	  skapende	  
partnerskapsprosjekt	  

	  Estetiske	  uttrykk	  	  

Materialets	  art	  og	  
særpreg	   Materialets	  

funksjon	  og	  mening	  

Didaktiske	  aspekter	  

Prosess	  
Aktiviteter,	  hendelser,	  

handlinger,	  	  
didaktiske	  

overveielser	  

Rammer	  
Institusjon,	  	  

praktisk	  
tilrettelegging,	  

eksterne	  aktører	  
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perspektiv. Jeg starter “fortellingen”, min analysespiral, med en caseoversikt som viser 

mitt sammenfattende inntrykk av partnerskapsprosjektet. Beskrivelsene av hvert 

prosjekt etterfølges med en presisering av faktorer som jeg vurderer som 

betydningsfulle i forhold til å forstå de respektive gjennomføringer. Etter dette følger 

analysedelen etter modellen ovenfor.  

Estetiske	  uttrykk:	  Materialets	  art	  og	  særpreg	  og	  Materialets	  funksjon	  og	  mening	  

En systematisering av den musikalske presentasjonen med navngiving, tidsangivelse og 

korte formelle beskrivelser av musikalske elementer innleder hver caseanalyse i kapittel 

6B. Jeg valgte å bryte ned de fire musikalske presentasjonene til enkeltinnslag som 

samlet utgjør de estetiske uttrykkene i de respektive framføringene. Man kan spørre seg 

hvilken hensikt en slik musikalsk analyse har i denne sammenhengen. Begrunnelsen er 

at jeg ønsker å synliggjøre hvilke uttrykk som faktisk skapes i partnerskapsprosjektene 

gjennom en kartlegging av samarbeidets objekter. Gjennom samarbeid mellom 

musikere og skoleelever skapes ideer om til “eksisterende musikk”, og å oppdage denne 

musikkens art og særpreg, funksjon og mening står sentralt i min undersøkelse. En mer 

musikkteoretisk formalistisk innfallsvinkel var derfor det første steget i analysen av 

materialet.  

Professor Petter Stigar forklarer musikalsk analyse som det å bryte ned 

musikken til mindre biter, for deretter å undersøke bitenes funksjoner (Stigar 2011, s. 

9). Han refererer til beskrivelse, sammenlikning og kontekstualisering som 

basisoperasjoner i analyse og viser til to hovedanalysestrategier innenfor kunstmusikk; 

segmentanalyse eller linjeføringsanalyse. Segmentanalyse er å ta en og en “del” av 

gangen, og se på hvordan “delene” er satt sammen av perioder eller antall takter (Stigar 

2011, s. 37), mens linjeføringsanalyse handler om å se på hvordan den melodiske linjen 

i en komposisjon er bygd opp omkring noen tonale grunnelementer (2011, s. 51). Jeg 

har primært grepet tak i “bit for bit”, segmentanalysen, og stiller opp hver framføring i 

en oversikt basert på Stigars analyseprinsipper (Stigar 2011, s. 9) og en modell av 

Clarke (2005, s. 96). Clarkes modell er enkel, skjemaet har kun to kolonner, den ene for 

komposisjonens tidsforløp (time), den andre for komposisjonens formmessige innhold 

(material). Clarke utdyper så sin analyse i en medfølgende prosatekst. 
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I min oversikt viser jeg først til komposisjonenes varighet og tittel. Neste kolonne viser 

lydkildene mens musikalske elementer kommer frem i det høyre feltet. Komposisjonene 

forklares deretter nærmere i en etterfølgende tekst. 

 

Tittel, varighet Lydkilder Beskrivelse 

DVD Eksempel 1 (4:14) 

Fragmenter 1: Akustisk og 
digital komposisjon 

 

Metallplater, 
perkusjonsinstrumenter, digitale 
lydkilder, el.gitar, bassgitar, 
munnstykker fra blokkfløyter 

AB form  

A: Frie rytmer, klangflater, Grieg-
sitater, blafrende metall 
B: (fra 2:37) Rytmisk markert, 
ostinater, minimalistisk preg, bred 
tekstur 

Figur 3A: Modell for musikalsk analyse basert på Stigar (2011) og Clarke (2005) 

Gjennom oppsettet forklarer jeg langt på vei musikkens art og særpreg. Men dette er 

ikke tilstrekkelig for å kunne gjøre rede for musikkens funksjon og mening. Jeg har 

derfor inkludert utsagn fra enkelte deltakere. Det er i hovedsak elevene jeg siterer, men 

jeg har også tatt med noen utsagn fra de voksne profesjonelle og mer perifere aktører. 

Utsagnene kan handle om prosessene eller den ferdige musikalske forestillingen, om 

organiseringen eller musikerne. De omhandler både estetiske og didaktiske sider ved 

partnerskapsprosjektene, og er oppstilt som vist nedenfor i kolonnen Meningsutsagn 

hørt i prosessen. 

Tittel, varighet Lydkilder Beskrivelse Meningsutsagn 
hørt i prosessen 

DVD Eksempel 
1 (4:14) 

Fragmenter 1: 
Akustisk og 
digital 
komposisjon  

Metallplater, 
perkusjonsinstrumenter, 
digitale lydkilder, 
el.gitar, bassgitar, 
munnstykker fra 
blokkfløyter 

AB form  

A: Frie rytmer, klangflater, 
Grieg-sitater, blafrende 
metall 
B:(fra 2:37) Rytmisk 
markert, ostinater, 
minimalistisk, bred tekstur 

Dette var et spennende 
lydbilde. Og et dristig 
prosjekt, men det er gøy 
med et stunt. Må alt være 
vakkert? (Musikklærer) 

Figur 3B: Modell for estetisk analyse basert på Stigar (2011) og Clarke (2005). 

Utsagnene er uttalt i prosessen eller de er tilbakeskuende kommentarer. Samlet sett 

bidrar utsagnene til at man kan danne seg et inntrykk av partnerskapsprosjektets 

“fortelling” (Yin 2009), slik materialets funksjon og mening ble oppfattet av deltakerne. 

De bidrar til å definere prosjektenes narrative innhold. Jeg beveger meg på denne måten 

https://www.dropbox.com/s/wgtmtuhri2cwhua/1%20KP1-Mu1-HD%20720p.mov
https://www.dropbox.com/s/wgtmtuhri2cwhua/1%20KP1-Mu1-HD%20720p.mov
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mellom det klingende og opplevelsene av det klingende, beskrevet av Swanwick som en 

analytisk (kunstnerisk) og en intuitiv (estetisk) tilnærming (Swanwick 1995, kap. 2). 

Didaktiske	  aspekter:	  Prosess	  og	  Rammer	  

For å kunne analysere de skapende prosessene var det nødvendig å anvende et 

rammeverk som kunne bidra til at jeg kunne skille fra hverandre aktivitetene, 

hendelsene og handlingene som foregikk på de ulike stadiene i gjennomføringen. Jeg 

valgte derfor Austring & Sørensens modell for igangsetting av kollektive estetiske 

læreprosesser. De to forfatterne splitter gjennomføringen i fasene Impuls, Opptakt, 

Eksperiment, Utveksling, Fordypning, Presentasjon og Evaluering. Fasene omtales som 

“proces-elementer” (Austring og Sørensen 2006, s. 179). Forfatterne påpeker at Fase 1 

Impuls og Fase 2 Opptakt med fordel kan slåes sammen til ett punkt Fase 1 Impuls og 

opptakt (Austring og Sørensen 2006, s. 180). Begrunnelsen er at alle de fire 

partnerskapsprosjektene hadde et felles utgangspunkt idet de var initiert enten av skolen 

eller en lokal representant for Den kulturelle skolesekken. Det var på denne måten ingen 

elevrelatert “impuls” som førte til igangsetting av prosjektet. Austring og Sørensen 

(2006) omtaler modellen sin som en pedagoginitiert læringsform, som kan anvendes i 

barnehagen “i det pædagogiske arbejde med læreplaner og i mange didaktiske 

sammenhænge” (Austring og Sørensen 2006, s. 200). Jeg har funnet modellen relevant 

å anvende for å vise til et skapende forløp også i skolen, og anvender modellen slik den 

presenteres nedenfor:  

 

Fase	  1	  Impuls	  og	  
opptakt	  	  

Felles	  opplevelser	  
til	  inspirasjon	  og	  	  
motivasjon	  Skape	  

felles	  fokus,	  en	  
stemthet	  som	  

utgangspunkt	  for	  
den	  skapende	  

prosess	  

Fase	  2	  
Eksperiment	  

Utvikling	  av	  skisser	  
og	  foreløpige	  
formuttrykk	  

innenfor	  gitte	  
rammer	  

Fase	  3	  Utveksling	  
Fremlegging	  av	  

foreløpige	  skisser	  
internt	  i	  gruppen,	  

midtveisevaluering	  
og	  inspirasjon	  til	  

videre	  arbeid	  

Fase	  4	  
Fordypning	  

Endelig	  produkt	  	  
som	  skal	  kunne	  

vises	  for	  et	  
publikum	  
fastsettes	  	  	  

Fase	  5	  
Presentasjon	  

Produktene	  
presenteres	  for	  og	  

kommuniserer	  
med	  et	  publikum	  

Fase	  6	  Evaluering	  
Deltakerne	  

uttrykker	  seg	  
estetisk	  og/eller	  

diskursivt	  om	  
prosess	  og	  produkt	  	  	  
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Figur 4: Modell for kollektive estetiske læreprosesser etter Austring & Sørensen (2006, s.179 ff)  

Fra forfatternes side er dette en praksismodell, tenkt som inspirasjon og oppmuntring 

for den enkelte pedagog til å eksperimentere med ulike rammer i skapende 

arbeidsprosesser. Pedagogen må så finne frem til hva som fungerer best i forhold til 

målgruppen. Jeg har organisert caseanalysene ved først å vise til Fase 5 Presentasjon og 

fortsetter med deltakernes meningsbetraktninger. Enkelte av utsagnene er 

tilbakeskuende, det vil si at de kan fungere som deltakernes vurderinger, kategorisert 

som Fase 6 Evaluering. Analysen fortsetter med oppstarten i respektive prosjekt der 

eksemplene er systematisert etter fasene Impuls og Opptakt, Eksperiment, Utveksling og 

Fordypning.  

I den skapende prosess inngår også forhold som ikke nødvendigvis fremtrer så 

tydelig i de ulike aktivitene, og det er begrunnelsene musikerne og lærerne kan ha for 

sine valg av metoder, sjanger og framgangsmåter. Valgene er ikke nødvendigvis kun 

basert på musikkfaglige begrunnelser, noe som kommenteres av Nielsen (1999):  

I den almene musikundervisning vil det være under indflydelse af bl.a. 
dannelsesforestillinger, menneskeopfattelse og et musiksyn i forhold hertil. I 
erhvervsrettede uddannelser (fx musikeruddannelse, læreruddannelse) ydeligere 
af et professionsbegreb. Der vil derfor indholdsmæssigt altid være noget mer 
end selve musikken og den musikalske aktivitet. Hvad dette “mere” er eller kan 
være er et yderst udfordrende problemkompleks både for en reflekterende og en 
empirisk musikdidaktisk forskning (Nielsen 1999, s. 15). 

Disse forhold kan jeg ikke uten videre kartlegge slik som jeg gjør med aktivitetene, 

hendelsene og handlingene. Fremstillingen vil derfor bære preg av å være mine 

antakelser, min fortolkning av det jeg observerer. I min søken etter musikernes og 

lærernes bakenforliggende forståelse av den skapende prosess har jeg vendt meg til 

Nielsens forståelse av didaktiske posisjoner (Nielsen 2006), Hanken og Johansen 

beskrivelse av ulike musikkfag (Hanken og Johansen 2014), og mot nyere kunstneriske 

praksiser som jeg beskriver i det kommende kapittelet. 

Kategorien Rammer viser som nevnt tidligere i avhandlingen (s.14) til momenter 

fra modellen til Nielsen (1999), men i caseanalysene har jeg fokusert på faktorer som er 

spesifikke for hvert prosjekt; i første rekke forhold omkring skolen, deltakerantall, 

organisering, inkludert  rom og lokaler til øving og framføring. Nielsen har også 

inkludert eksterne deltakere i rammefaktorene. I min analyse har jeg valgt å fokusere på 

publikums rolle, og diskuterer ikke partnerskapsprosjektenes organisatoriske hierarki.  
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Samlet	  casefortolkning	  	  

Hver caseanalyse avrundes med min samlede oppfatning av respektive 

partnerskapsprosjekt. Her reflekterer jeg over det estetiske og didaktiske konseptet i 

hvert partnerskapsprosjekt på bakgrunn av min analyse. Oppsummeringen svarer langt 

på vei på følgende to av de fire spesifiseringsspørsmålene: 

1. Hvordan fremstår de estetiske uttrykkene underveis og som endelige 
resultater i forhold til særpreg, funksjon og mening i musikalsk skapende 
partnerskapsprosjekter for profesjonelle musikere, lærere og elever? 
 

2. Hva kjennetegner estetiske tilnærminger og didaktiske overveielser i 
prosjektene, og hvordan griper disse inn i hverandre?  

Det første spørsmålet omhandler på den ene siden materialets art og særpreg gjennom 

prosjektets forløp, og på den andre siden meningsdimensjonen. Spørsmålet om mening 

og funksjon svarer jeg på ved å vise til hvordan jeg som forsker fortolker respektive 

partnerskapsprosjekts “fortelling”. Dette har jeg allerede forklart som Det narrative 

innhold . Med “estetiske tilnærminger” tenker jeg på hvilke sjangervalg, musikksyn og 

komposisjonsprinsipper som gjenspeiles i partnerskapsprosjektet, mens metoder og 

musikkdidaktiske posisjoner inngår i “didaktiske overveielser”.  

Med utgangspunkt i de fire caseoppsummeringene stiller jeg opp en samlet 

oversikt for å tydeliggjøre hvordan de forskjellige estetiske tilnærminger og de ulike 

didaktiske overveielsene førte til ulike arbeidsprosesser og forskjellige resultater. 

Oppsummeringen er strukturert  med utgangspunkt i de tre begrepene Materialets art, 

Prosess og Narrativt innhold. Framstillingen av Materialets art tar utgangspunkt i en 

musikalsk-analytisk tilnærming til de to konsertene og de to musikalske forestillingene. 

Prosessen forklares med utgangspunkt i hvordan skapende elementer vektlegges, i 

hvilken grad elevene er deltakende i hvilke faser av prosessen, og hvordan samarbeidet 

mellom elever og voksne fremstår. Min redegjørelse for partnerskapsprosjektenes 

narrative innhold er basert på analysene av deltakernes egne betraktninger og mitt 

forskerperspektiv. Med utgangspunkt i analysene viser jeg til noen overordnede 

resultatkategorier som diskuteres i relasjon til de to øvrige spesifiseringsspørsmålene 

som omhandlet hvordan elevenes bidrag ble inkludert gjennom hele prosessen, og om 

på hvilken måte musikalsk skapende prosjekter kan oppfattes som meningsfulle av 

aktører som befinner seg på forskjellige ferdighetsmessige nivåer.  



74 

Forskningsprosjektets	  gyldighet	  

Som forsker har jeg måtte tenke igjennom i hvilken grad de valgte 

undersøkelsesmetodene er egnet til å undersøke spørsmålene som stilles. Dette er 

spørsmål om metodisk stringens, altså hvorvidt andre forskere ville ha kunnet nå frem 

til liknende resultater ved å anvende de samme metoder. For undersøkelser gir 

muligheter for feilopplysninger; slik som ytre forhold, forhold ved forskeren eller ved 

individene eller ved gruppen man forsker på. I forskningsprosessen må man spørre seg 

om funnenes validitet. Validitet oversettes gjerne med “gyldighet” 41.  

Lincoln og Guba (1986) viser til at det grunnleggende spørsmål i forskningen er 

om forskeren kan overbevise sitt publikum (og også seg selv) om at 

undersøkelsesfunnene er verd å legge merke til, og verd å ta på alvor. Forfatterne 

trekker fram sannhetsverdi (truth value), anvendelighet (applicability), konsistens 

(consistency) og neutralitet (neutrality) som viktige aspekter ved en undersøkelses 

gyldighet. Sannhetsverdien er relatert til hvordan forskeren kan tegne et bilde av feltet 

som er gjenkjennelig for aktørene, og for den kontekst der undersøkelsen foregikk. 

Spørsmål om anvendelighet er rettet mot hvordan undersøkelsens resultater kan 

anvendes på studier i beslektede kontekster eller med andre aktører. Konsistens handler 

om hvordan funnene er logisk forbundet med de spørsmål som er stilt, og også hvordan 

funnene fra de fire casene internt er forbundet med hverandre. For å finne ut om eget 

forskningsprosjekt har en ekstern konsistens må man vende seg til andre undersøkelser 

av beslektede felt for å se om disse beretningene er sammenfallende med egne 

beskrivelser.  

Jørgensen (1989) stiller spørsmålet om hvordan man kan sikre gyldighet i 

kvalitativ metode som er så sterkt knyttet til beskrivelser, og som ofte bygger på få 

observasjoner eller intervjuer.  

                                                

 

41 Ifølge Store Norske leksikon kan validitet også forstås som “holdbarhet” eller “dokumenterbarhet”. 
Mer generelt har validitetsbegrepet betydning når forskere måler tilstander og egenskaper, gjennomfører 
og trekker slutninger fra observasjoner, gjør teoretiske fortolkninger, stiller diagnoser, osv. Eksempelvis 
kan en forsker være interessert i å måle «lykke». Dette begrepet kan måles på ulike måter, hvorav noen er 
mer valide enn andre. Eksempelvis vil sannsynligvis «materiell velstand» være et nokså dårlig mål på 
lykke (det har liten validitet). Hentet fra Validitet. (2012, 26. Oktober i Store norske leksikon. 15. juli 
2013 http://snl.no/validitet.  
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Han peker på at sannhet og objektivitet er et problem for et hvert vitenskapelig prosjekt: 

I den kvalitative analyse synliggjøres dette problem, fordi det subjektive plan 
har en så fremtrædende placering. De oftest få cases, forskerens bevidste valg at 
interviewpersoner og ændelig tætheden på datamaterialet, er karakteristiske 
træk ved den kvalitativt anlagte undersøgelse. Den får et preg af det personlige 
og det direkte – og det konkrete. Den kvalitative analyse bliver derved 
fortællende og beskrivende – og på den måde ofte levende, lettilgængelig og 
måske ovenikøbet medrivende. Men gyldig som videnskabelig dokumentert 
udsagn? (1989, s.26). 

Jørgensens beskrivelse av den kvalitative analyse er gjenkjennelig da mitt 

forskningsprosjekt inneholder de aspekter han trekker fram: Det subjektive, de få cases, 

mitt bevisste valg av partnerskapsprosjekter og den nærhet til datamaterialet som vokser 

frem etter gjentatte lesninger og for min del gjennomlyttinger. Dermed blir 

framstillingen direkte og konkret. På den annen side ville det ha vært komplisert eller 

umulig å skulle gjøre rede for denne type forskningsobjekter gjennom å anvende 

kvantitative metoder.  

Jørgensens løsning på utfordringene er at forskeren må klare å heve seg over den 

konkrete praksis eller situasjon som man studerer,  og så kunne generalisere og si noe 

allment og generelt om et fenomen. Som utgangspunkt for beskrivelser innenfor 

kvalitativ forskning bruker han en forklaringsmodell som er basert på hvordan individet 

håndterer dagligdagse opplevelser ved å erfare noe som man reflekterer over i etterkant: 

“Vi griber en sitation og overvejer deretter forholdene ved at prøve at bestemme de 

faktorer eller elementer der ingår i situationen…” (Jørgensen 1989, s. 26). Jeg synes 

denne beskrivelsen er relevant i forhold til eget prosjekt idet Jørgensen beskriver det 

slik at man beveger seg mellom det kontinuerlige og det diskontinunerlige; altså om å 

være tilstede i en situasjon og så trekke seg tilbake fra situasjonen. Vi erkjenner en 

kontekst, og trekker oss tilbake fra konteksten. Innlevelse og nærhet til hendelsene blir 

på denne måten utgangspunkt for refleksjonens og distansens innsikt, noe som kan 

sammenliknes med Dahlbergs begrep bridling.  

Jørgensen trekker fram at den kvalitative analyse er anti-reduksjonistisk, idet 

den danner et grunnlag for en rasjonell forståelsesdimensjon av fenomener som i 

utgangspunktet kan synes å være umiddelbare. Slik kan analysen gi et teoretisk 

grunnlag for å betrakte fenomener ikke kun som noe overflatisk, men som eksempler fra 

et forskningsfelt eller en sammenheng som forskeren ønsker å fastholde. Jeg ser denne 
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dimensjonen tydelig: Da jeg startet min undersøkelse så jeg for meg at “skapende arbeid 

med musikk” var ensbetydende med å få elevene til å arbeid i ett format. Men etter de 

neste tre innsamlingsperiodene og det etterfølgende arbeidet med beskrivelser og 

analyser av alle fire partnerskapsprosjekter, oppdaget jeg at skapende arbeidet med 

musikk var mer komplekst enn jeg først trodde.  

At man ikke lenger beveger seg på overflaten, gir den kvaliative undersøkelsen 

en forankring i en modell som styrer analysen som begrepsanalyse, mener Jørgensen. På 

samme måte kom jeg også fram til noen begreper som ble styrende for analysen videre. 

Ifølge Jørgensen (1989) skal analysen påvise og begrunne sammenhenger mellom disse 

to sider av undersøkelsesprosessen, altså gyldigheten som innbefatter en gjensidig 

forståelse mellom forsker og den person eller de personer utforskningen gjelder. 

Gyldighet vil i denne sammenhengen innbefatte at de involverte kjenner seg igjen i 

mine beskrivelser42. Et annet gyldighetskriterium er at den som forsker kan finne igjen 

momenter fra andre forskeres undersøkelser i eget materiale43.  

I dette kapitlet har jeg har gjort rede for forskningsmetoder av generell karakter 

og vist hvordan jeg metodisk sett griper an analysen av de fire partnerskapsprosjektene. 

Jeg har beskrevet hvilke musikalske analysemetoder jeg har anvendt og videre fokusert 

på tematiseringen av materialet, utformingen av en forståelsesramme som er forankret i 

fagteoretiske perspektiver, gjenkjenning av handlingsmønstre, samt utviklingen av 

kategorier og begreper. Analysen har ikke vært en kronologisk prosess med brikker som 

falt på plass en etter en i en logisk rekkefølge. For å få tak i de momentene jeg nå anser 

som sentrale i musikalsk skapende partnerskapsprosjekter for profesjonelle musikere og 

skolen, handlet det snarere om å kunne navigere i et hav av informasjon.  

  

                                                

 

42 Involverte voksne fra hvert partnerskapsprosjekt har lest igjennom respektive case. 
43 Som et eksempel trekker jeg fram Wiggins (2010) undersøkelse om lærerens funksjon i prosesser der 
skoleelever skal komponere sanger. Ett momenter jeg kjenner igjen fra flere komposisjonsprosjekter er at 
elevene sier “Nei, det er ikke slik den er!” når de diskuterer nye komposjoner, som omnettopp denne 
musikken allerede eksisterte, og de simpelthen måtte bare få tak i den, fra et eller annet sted, og få den 
notert ned “riktig”.  
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Kapittel 4 ESTETISKE OG DIDAKTISKE 
PERSPEKTIVER 

I dette kapitlet viser jeg til teorier som kan settes i relasjon til de to innholdskategoriene 

estetiske uttrykk og didaktiske aspekter. Min teoretiske tilnærming til forskningsobjektet 

favner sider ved musikk som fenomen og skapende arbeid med musikk som aktivitet i 

skolens musikkundervisning. Jeg kommer også inn på forhold vedrørende det jeg tidlig 

har nevnt som “det bagvedliggende” (Nielsen 1999), forhold ved undervisningen som 

man ikke uten videre kan oppdage i de praktiske aktivitetene. Framstillingen er 

organisert i to underkapitler. Det første delkapiltet Estetiske perspektiver omhandler 

teorier som naturlig kan forbindes med den estetiske dimensjonen i 

partnerskapsprosjektene mens den neste hoveddelen Didaktiske perspektiver omhandler 

teorier som er rettet mot undervisningsprinsipper og metodiske aspekter i 

partnerskapsprosjektene.  

Estetiske	  perspektiver	  	  

Partnerskapsprosjektene jeg har undersøkt er som tidligere belyst, forankret i 

Kunnskapsløftet 2006. De har en kunstnerisk profil idet deltakerne på ulike måter er 

utøvende, og de framfører et kunstnerisk produkt for et publikum. De fire 

partnerskapsprosjektene er uttrykk for kulturell-estetisk virksomhet, altså menneskelig 

aktiviteter i første rekke med musikk og i tillegg tekst, drama, dans og design. Disse 

aktivitetene kan defineres som estetiske idet materialet kan forstås som uttrykk som 

skaper mening for de interne deltakere og de eksterne deltakerne, de som møter 

resultatet som publikum. Uttrykkene har blitt utviklet av ensemblene gjennom en 

prosess der aktørene på forskjellige måter har bidratt til en estetisering av de ulike 

elementene, altså har de blitt tillagt mening. Det estetiske, det å gi noe mening, fremstår 

på denne måten som grunnlaget for produksjon av de fire framføringen.  

Musikk	  og	  mening	  

Teorier jeg viser til i det følgende er i hovedsak knyttet til skapende prosessene med 

musikk. Musikkbegrepet diskuteres, men primært i lys av teorier som er rettet mot 

musikk  som meningsbærende uttrykk.  
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Musikkbegrepet	  

Ut fra et musikkestetisk perspektiv vil man stille spørsmål om hva som er musikkens 

vesen, funksjon, verdi og mening (Varkøy 2003). Når Susan Hallam (2011) skal 

definere musikk vektlegger hun det universelle: “Music is universal and found in all 

cultures. Along with language, it distinguishes us from other species. It is the very 

essence of humanity” (Hallam 2011, s. 202). Hun fremhever at om musikalske elmenter 

eller lydstrukturer eksisterer objektivt sett, må “musikken” defineres av individet som 

møter musikken, som lytter eller som utøver:  

While the sounds that contribute towards making music exist as objective 
reality, for these sounds to be defined as music requieres human beings to 
acknowledge them as such  (Hallam; op.cit.)  

I en av de fire musikalske fremføringene jeg omtaler i denne studien observerte jeg en 

elev som holdt seg for ørene gjennom et musikkstykke som varte i omkring fem 

minutter. Den unge eleven erfarte at lyden hun hørte, ikke gav henne følelsen av musikk, 

kun lyd eller kanskje til og med “bråk”. En allmenn oppfatning er at musikk skal klinge 

“vakkert”. Eleven som holdt seg for ørene hadde forventet noe annet enn det som ble 

framført som avslutning på det ene partnerskapsprosjektet. Man kan forstå det slik at 

musikerne tilsynelatende tenkte at det ikke var så vesentlig for tilhørerne å hørte kjent 

eller “vakker” musikk i denne situasjonen. Den amerikanske musikkantropologen 

Bruno Nettle (2010) diskuterer nettopp at musikkpedagogene generelt har vært opptatt 

av å vise elevene “den vakre musikken”:  

I am not sure what music educators of the world have in common, but I would 
guess that one thing is this. They wish to impart to their students their belief that 
music is in some sense of the word beautiful. I won’t get into the definition of 
beauty, but in some way music is  - along with everything else  - an aesthetic 
experience…I’m not talking about intrinsic beauty…I think at the same time, 
educators have come to realize that music can teach you a lot beyond nice 
sounds and how to appreciate them and how to make them. Increasingly, they 
find that they learn about people through their music, that many of the world’s 
peoples express important things about their lives and culture through music 
(Bruno Nettle, Keynote ISME World Conference 2010)44. 

                                                

 

44 http://official-isme.blogspot.com.es/2010/12/keynote-address-by-bruno-nettl-beijing.html 
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Nettle utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av musikk som et vakkert objekt, og 

peker på lærernes iver etter å få formidlet “den vakre” musikken til nye generasjoner. 

Nettle kommenterer imidlertid at det ser ut som om vår tids musikkpedagoger har en 

større forståelse for musikken som dette enn man hadde tidligere. Samtidig peker han på 

at individets følelsesmessige opplevelse ved musikken er et viktig poeng, fordi man vet 

at folkegrupper uttrykker sine verdier gjennom musikk, og individer fortolker sitt eget 

liv i lys av musikk. Denne innfallsvinkelen til musikk gjenspeiles også i forskning 

knyttet til musikk og identitet (Ruud 1997/2013, Tarrant, North og Hargreaves 2002 og 

Tia deNora (2000).  

Både Nettle (2010) og Hallam (2011) viser til at musikken er knyttet til 

individets måte å forstå verden på, noe som også kommenteres av Clarke, Dibben og 

Pitts (2010): 

Music pervades everyday life: in homes, on trains and planes, in cars and shops, 
at births and deaths, at weddings and at war, in concert halls, clubs, stadiums 
and fields. In sporting events, at state occations, in religious rituals, at the start 
of a new year, century or millenium, music marks and orchestrates the ways in 
which people experience the world together (Clarke, Dibben og Pitts 2010, s.1). 

De tre forfatterne retter oppmerksomheten mot musikkens allestedsnærværenhet, en 

tematikk som diskuteres delvis ut fra et musikkfilosofisk perspektiv av Murray Shafer i 

hans verk Soundscapes. The Tuning of the World (1987), i en sosiologisk kontekst av 

Ruud (2005), mens Thibeault (2012) drøfter hvilke nye muligheter for musikkforståelse 

og mening som har vokst frem i forbindelse med nye teknikker for lydfesting, 

lydgjengivelse og distribusjon gjennom vår tids digitale medier. Også Elliott (1995) er 

opptatt av at musikk er lydstrukturer kombinert med individets gjenkjenning av disse 

lydstrukturene som “noe mer”. Han hevder at et musikalsk verk kan ikke forstås som et 

uttrykk “der inne” i den enkeltes tanker, eller som et klingende objekt “utenfor” 

individet. Musikk er et sammensatt fenomen:  

If there is an essential being of musical works, it lies in the way we cognize 
musical sounds as combinations of intramusical, intermusical and cultural-
ideological meanings. Musical works are, in short, multi-layered thought 
generators (s.202). 

Elliott omtaler musikalske verker som fenomener med mange “lag” som setter i gang 

reaksjoner eller tanker på forskjelige opplevelsesnivåer, en oppfatning som 

korresponderer med Nielsens teori om meningslag i musikken.  
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Nielsen omtaler musikk som et mangespektret meningsunivers (Nielsen 2006, s.127ff). 

Sett “fra innsiden” kan man forstå musikk som flere lag med mening. Hans teori 

presenteres i det påfølgende avsnitt.   

Et	  mangespektret	  meningsunivers	  	  

Nielsens teori om musikk som mangespektret meningsunivers handler om “forholdet 

mellem musikalske fenomener oppfattet som æstetiske og på den annen siden os som 

æstetisk oplevende personer” (Nielsen 2006, s.128). Det sentrale spørsmålet blir da 

hvorvidt det er musikalske strukturer (objekter) som i seg selv er musikkens 

meningsinnhold, eller om det er individets (subjektive) erfaring som skaper mening. 

Nielsen forstår de ulike lag i musikken som et sammenhengende meningsspektrum: 

Denne tankegang åbner for den mulighet at anskue det musikalske objektets 
meningsunivers ikke blot bestående av visse strukturtræk… men også av 
meningslag “dybere” placeret i objektet. Vi oplever fx umiddelbart musikk som 
spændingforløb med opspændinger, højdepunktsdannelser og 
afspændinger…Her bliver mer klart…at vi opfatter musik som indeholdende og 
udtrykende egenskaber, der først bliver forståelige og overhodet identificerbare, 
når vi medtænker det aktivt oplevende subjekt. Dette forhold bliver endnu 
tydeligere i forbindelse med vor forestilling om, at musik indeholder og 
udtrykker følelser. Det musikalske objekt ..udgjør et helt meningsunivers, som 
giver et spæktrum af oplevelsesmuligheder (Nielsen 2006 s.134f). 

“Lagene” omtales av Nielsen som akustiske, strukturelle, kinetisk-motoriske lag og 

emosjonelle, åndelige og eksistensielle lag. Disse skal ikke oppfattes på det konkrete 

plan, men er meningsdimensjoner som “hører sammen fordi de ’høres sammen’”. De 

griper inn i hverandre, og det enkelte lag er forståelig først når de andre tas i betraktning 

(Nielsen 2006, s.136). Nielsen hevder at meningen ikke finnes ved at man betrakter de 

musikalske strukturer og de utenommusikalske referansene som to separate ting. 

Musikkens innhold består både av strukturelle musikalske elementer og andre 

meningsdimensjoner (bevegelse, rytme, dynamikk, spenninger etc.) som griper inn i 

hverandre. Nielsen konkretiserer sin teori i følgende modell: 
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Figur 4: Fra Nielsen (2012) Figur 1: Skitse af musik som et mangedimensjonelt og dybt 

meningsunivers 

Nielsen peker på at musikken oppleves som “inde i os og udenfor os på samme tid” 

(Nielsen 2012, s.11). Men som individ forholder vi oss alltid til noe gjenstandsmessig, 

noe ytre, som kommuniserer med oss på flere plan. Modellen hans illustrerer hvordan 

musikk som mangedimensjonelt og dybt “meningsunivers” korresponderer med våre 

opplevelser på ulike nivåer. Et spesifikt musikalsk utrykk, et element eller et 

sammenhengende verk kan oppfattes kun som klingende materiale, altså 

korresponderende med de øverste meningslag. Men samme musikk kan utvides for 

lytter eller utøver til å omfatte flere lag. En slik omdanning kan være at et cymbalslag 

endrer seg fra å være utelukkende et akustisk cymbalslag, til en betydning som markør i 

en spesifikk musikalsk kontekst, eller en rytme som blir til en markerende groove under 

en improvisasjon, eller et melodisk motiv som følger en karakter i en sceneproduksjon 

eller i en film. Som et eksempel kan jeg vise til den amerikanske komponisten John 

Williams sekundmotiv i filmen “Jaws” fra 1975. Vi hører ikke kun sekundmotivet, vi 

hører haien komme (Wingstedt, Brändström og Berg 2010).   

Når jeg har valgt å trekke inn Nielsens teori om musikkens meningslag er det 

fordi her er noen momenter som belyser sider ved partnerskapsprosjektene som jeg har 

undersøkt, idet det synes som om musikerne har tenkt at musikken skal nå inn på flere 

“nivåer” både hos utøver og pubikum. Et spørsmål jeg har stilt meg i løpet av dette 

forskningsprosjektet er hvorvidt elevene i løpet av partnerskapsprosjektet får utvidet 

sine meningsperspektiver gjennom det skapende arbeidet fordi de periodevis forholder 

seg til musikk på et mikronivå. Er det mulig å si noe om hva som eventuelt fører til 
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endring i deres oppfatning av musikalsk mening? På bakgrunn av dette spørsmålet 

bringer jeg inn ytterligere en teori som er sentrert omkring meningsdanning. 

Clarkes	  teori	  om	  persepsjon	  av	  musikalsk	  mening	  

Clarke (2005) har utviklet en teori knyttet til musikalsk meningsopplevelse og omtaler 

denne som en økologisk tilnærming til persepsjon av musikalsk mening45. Han tar 

utgangspunkt i den amerikanske persepsjonspsykologen James Gibsons teori om 

persepsjon som “økologisk prosess”46. Gibsons teori går ut på at individet forstår 

omverden som en design med strukturert informasjon. Informasjonen består på den ene 

siden av det naturen eller omgivelsene selv gir, og på den andre siden av det individet 

tillegger situasjonen. Omgivelsene som “design” beskrives slik av Gibson: 

The environment described (here) is that defined by ecology. Ecology is a blend 
of physics, geology, biology, archeology, and anthropology; but with an attempt 
at unification. The unifying principle has been the question of what can 
stimulate a sentient organism (Gibson 1966 sitert av Clarke 2005 s.17). 

Altså, hevder Clarke, er Gibsons forståelse at verden rundt oss er designet, ryddig og 

strukturert; i motsetningen til oppfatningen av at omverden representerer en 

overveldende forvirring47. Ifølge Johansen (1997) representer Gibson gruppen 

persepsjonspsykologer som går imot det tradisjonelle synet på persepsjon som består i 

at individet “bearbeider, omformer, koder om, assimilerer og rydder opp i det som ellers 

skulle være et meningsløst kaos” (Johansen 1997, s.28). Han viser til Gibsons teori om 

direkte visuell persepsjon: 

Gibson tar i sin teori utgangspunkt i den iakttagende omverden som blir 
betegnet som den omgitte optiske orden. Persepsjon innebærer det å plukke ut 
(picking up) den rike informasjonen som er skapt av denne optiske orden i en 
direkte form som ikke inkluderer noen form for informasjonsbearbeidelse 
(op.cit.29). 

Johansen forklarer det slik at Gibson ser på informasjon som “objektenes kvalitet, og er 

altså helt enkelt det som ligger for hånden” (op.cit.). Gibsons teori går ut på at en 

                                                

 

45 Ways of Listening. An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning (2005) 
46 James Gibson (1904 – 1979).  
47 Gibson bruker uttrykket a blooming, buzzing confusion  
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gjenstands form, masse, reflektering, tetthet og tekstur har en direkte innvirkning på den 

stimulusinformasjon som formidles når gjenstanden blir for eksempel opplyst, banket, 

oppvarmet eller blåst på. Clarke (2005) eksemplifiserer dette ved å vise til hvordan et 

hult trestykke vil klinge forskjellig når man slår på det med en gjenstand; alt etter 

hvilken utforming og størrelse det er på hulrommet. Klangen fra trestykket er et direkte 

resultat av objektets utforming, man trenger ikke å “dekode” den informasjon som 

finnes integrert i gjenstanden; men man trenger et persepsjonssystem som kan gi 

gjenklang til informasjonen (s. 18, min oversettelse).  

 Ifølge Clarke er persepsjon en egenstemmingsprosess som fungerer på samme 

måte som når en digital tuner søker seg inn mot det korrekte antall svingninger. Det er 

en prosess der man opptar omgivelsenes informasjon i seg, noe Clarke forklarer ved å 

referere til Gibson som sammenlikner prosessen med at man i en situasjon “jakter” på 

den fulle oversikt og forståelse, det handler for å optimalisere og utforske de stimuli 

som er til stede i omverdenen. Slik kan man si at individet utforsker de egenskaper som 

finnes i musikken i de akustiske, fysiske lag i et instrument, og i menneskets egne 

fysiologiske handlingsmuligheter ovenfor nettopp dette  instrumentet. Det man har 

utbedret gjennom å ta i bruk alt fra beinredskaper for årtusener siden og til dagens iPods 

representerer handlingsmuligheter. Det er redskaper som “hjelper” individet til 

musikalske handlinger, men muliggjør også nye musikalske handlingsmåter.  

Individet utvikler en differensiert forståelse gjennom sine handlinger i møtet med for 

eksempel et instrument, hevder Clarke. Han eksemplifiserer dette ved å vise til barn 

som spiller xylofon uten instruksjon. Barnet utforsker instrumentet og oppdager stadig 

noe nytt, som at tonen går oppover hvis han eller hun flytter sin høyre hånd mot høyre. 

Barnet forstår også noe om lyd i forhold til slagteknikk og klang, han eller hun finner 

etter hvert ut av de mange muligheter som finnes i spill på instrumentet gjennom sitt 

“samspill” med gjenstanden.  

 Et annet eksempel er hvordan en person som ikke har kunnskap om akkorder vil 

oppfatte en akkord som “en ting”. Har vedkommende derimot en instruktør som sier at 

akkorden består av en rekke komponenter blir akkordbegrepet mer tydelig. Man kan for 

eksempel bli gjort oppmerksom på at her finnes en midttone i treklangen som kan 

synges, eller at topptonen kan dobles. Clarke poengterer at likevel har komponentene i 

akkorden vært til stede hele tiden: 
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…when an instructor points out that this single thing can also be heard to 
consist of a number of components, he or she is directing the learner’s attention 
to a feature that was always available in the stimulus information but was 
previously undetected. (Clarke 2005, s.24).  

Utfra Clarkes teori handler læring om eksponering av omgivelsene, utforsking av 

omgivelsene og også om å bli innlemmet i en kultur. Clarke bruker Gibsons begrep 

affordances når han belyser interaksjonen mellom mennesket og dets omgivelser. Alle 

omgivelser, hevder Gibson, tilbyr et visst antall muligheter; handlinger og persepsjoner. 

Windsor og de Bézenac (2012) ser på hvordan konseptet om affordanser er en støtte for 

å forstå det gjensidige forholdet som finnes mellom lytteren og det musikalske objekt, 

mellom musikere og deres instrument eller mellom musikere som musiserer sammen. 

Man kan for eksempel spørre seg hvordan et instrument er tilrettelagt for individets 

tekniske håndtering, og hvordan det er konstruert for å kunne skape ulike stemninger 

eller en særskilt atmosfære. Forfatterne refererer til at for eksempel en xylofon har 

problemer med å formidle tristhet fordi en følelsen av sorg, synes å stride imot klangen 

som finnes i instrumentet. Altså blir det en begrensning når man skal komponere for 

xylofon, den passer ikke for “sørgelig” musikk. En affordanse ved xylofonen er 

instrumentets “munterhet” ved de kortklingende tonene, samtidig som dette blir 

instrumentets begrensning. 

 Slik jeg forstår det finnes det noen koblinger mellom Nielsens teori om musikk 

som mangespektret meningsunivers og Clarkes økologiske tilnærming til persepsjon av 

musikalsk mening. Senere i dette kapitelt vil jeg vende tilbake til hvordan både Nielsens 

teori om musikk som mangespektret meningsunivers og Clarkes forståelse av et 

økologisk perspektiv på musikalsk mening kan inngå som fagdidaktiske perspektiver. 

 

Perspektiver	  på	  skapende	  arbeid	  med	  musikk	  

Undersøkelse av et musikalsk materiale står sentralt i caseanalysene og jeg bringer 

derfor inn analytiske tilnærminger til musikk som ligger i skjæringspunktet mellom 

metode og teoretiske perspektiver. Flere av de teoretiske begrepene jeg gjør rede for i 

det følgende angir metodiske tilnærminger til musikalsk skapende arbeid. Skapende 

arbeid med musikk vil man vanligvis forstå som handlingen å komponere. Komposisjon 

kan bety både den skapende prosess og det klingende musikalske uttrykk.  
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Verbet komponere kommer opprinnelig fra latinsk componere som betyr “å sette 

sammen” (Andersen, Espeland, Husebø & Husebø 1997). I Kunnskapsløftet 2006 er 

hovedmomentet Komponere definert som skapende arbeid med musikk og dans:  

Her inngår å utforske og eksperimentere med musikkens grunnelementer, 
utforske stemmen, sette sammen musikalske forløp i lyd og bevegelse og skape 
egne musikalske uttrykk. Dette innebærer bruk av musikkens grunnelementer 
på varierte måter, oppøving av musikalsk hukommelse og forestillingsevne og 
trening i musikalsk kommunikasjon og formidling…48. 

Bruk av verb som utforske, eksperimentere, skape, bruke, oppøve, trene, formidle og 

reflektere bekrefter en oppfatning av komponering som aktiviten å skape.  

Kreativitet	  

I “Formål for faget” finner man at musikkfaget skal “gi grunnlag for utvikling av 

kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk 

ut fra egne forutsetninger”. I læreplanens generelle del omtales kreativitet under 

overskriften Det skapende Menneske.  

Kreativitet er “evne til å oppnå nye løysingar på praktiske problem…”, det er “å 

spore opp nye samanhengar gjennom tenking og forsking…” og “å få fram nye estetiske 

uttrykk” 49. Kreativitetsbegrepet har her en mer generell betydning, og er ikke kun 

knyttet til det kunstneriske. Begreper kreativitet kommer fra latinsk creare som betyr “å 

skape”. Noen vil si at kreativitet er en del av vår intelligens, mens andre vil hevde at det 

handler om å leke og å utforske. Fostås (2002) understreker at det vil være for 

komplekst å skulle forstå kreativitet utelukkende som hjerneprosesser. Hun poengterer 

at det vi er opptatt av snarere er kreativ adferd, kreative prosesser og kreative produkter. 

Barnes (2001) ser imidlertid på forbindelseslinjer mellom kreativitet og komposisjon 

som de aller sterkeste: “Creativity is at its strongest in the act of composition where 

knowledge, imagination, intellect and skill come together in one pursuit” (2001, s. 92). 

En musikalsk komposisjon er følgelig et tegn på kreativitet. 

                                                

 

48 http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=7018&v=2  

49 Den generelle delen av læreplanen L97 og Kunnskapsløftet 2006 er strukturert omkring beskrivelsen av 
Det integrerte menneske som omfatter det skapende, det samarbeidende, det meningssøkende, det 
allmenndannende, det miljøbevisste og det arbeidende menneske. 



86 

Craft (2005) viser til at kreativitet kan være en personlig eller en sosial egenskap, et 

samfunnsfenomen eller et sett med undervisningsstrategier. Men på tross av om man 

forstår kreativitet som en prosess, et produkt eller en effekt, finnes det i følge Craft én 

felles karakteristikk: “All, however, see creativity as involving the generation of novel 

ideas” (Craft 2005, s. 27). En eller annen form for noe nytt må være resultatet av det 

skapende arbeidet.’ 

Bedfords	  kreativitetskategorier	  

David Bedford (1937 – 2011) har komponert en rekke større musikalske verk der barn 

og ungdom medvirket i fellesskap med mer erfarne musikere. Han beskriver forskjellige 

komposisjonskonsepter som kan anvendes i når man skal utvikle et verk eller en 

musikalsk forestilling. Jolyon Laycock (2005), britisk komponist og erfaren leder av en 

rekke store nasjonale prosjekter, som analyserer en rekke musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter, refererer til “Bedford’s Creative Categories”som en gradering 

av deltakerinvolvering utfra notebasert musikk: BC1 er et fullt utskrevet partitur der 

deltakerne er involvert på den måten at de framfører musikken som notert, BC2 er et 

utskrevet partitur med rom for improvisasjon i et visst antall takter, kategorien BC3 

angir et partitur som inneholder egne “kreativitetsvinduer” (creative windows), 

sekvenser som gir rom for deltakernes improvisasjon. Kategorien BC4 innebærer at en 

gruppe arbeider sammen med et materiale i verksteder, og dette materialet settes 

deretter sammen til en musikalsk helhet, enten av en dirigent eller en annne leder. BC5 

er det komplette skapende prosjekt der den musikalske helhet og selve konserten eller 

forestillingen, utarbeides av de medvirkende i fellesskap (gjengitt fra Laycock 2005, 

s.51).   

Bedfords kreativitetskategorier favner selvsagt ikke alle nyanser av hvordan 

skapende elementer kan inkluderes i et repertoar. Slik som det fremkommer hos 

Laycock representerer kreativitetskategoriene en kontinuitet som kan forstås som én 

måte å definere forskjellige skapende posisjoner på langs en “kreativitetsakse”. En 

kritikk av Bedford er at hans kategorier tar utgangspunkt i notebunden musikk, og at 

han relaterer klassifiseringen hovedsakelig til stilarter innenfor kunstmusikk. Men til 

tross for dette vil jeg hevde at BC-kategoriene kan være en forståelsesramme hvis man 

vil se nærmere på skapende elementer i en komposisjon eller et lengre musikkverk.  
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Komposisjonsprinsipper	  

John Sloboda skriver i The Musical Mind (1985) at man kan betrakte 

komposisjonsprosesser fra to psykologiske innfallsvinkler. På den ene siden finnes noen 

overordnede strukturer eller rammer som synes å lede an den musikalske utarbeidelse 

gjennom hver eneste detalj (the detailed note-by-note working out), og på den andre 

siden synes det som om disse planene er bare foreløpige; de kan for eksempel bli 

forandret grunnet “the way a particular passage turns out” (s. 103). Men på tross av 

dette, må man likevel skape hver tone, hver akkord, hver rytmefigur eller dynamiske 

angivelse. Sloboda kommenterer komposisjonsprosessens utgangspunkt som noe som er 

gitt utenfra. Jeg forstår det slik at det da kan være en musikalsk form eller en idé. Den 

videre prosessen avhenger av en rekke forhold, blant annet komponistens, eller som her, 

deltakernes kompetanse.  

I de skapende prosessene jeg har undersøkt arbeidet deltakerne med et materiale 

med utgangspunkt i et strukturelt element eller en sjanger, og ble så videre konstruert 

utfra respektive ensemblers “musikalske univers”. Med “musikalsk univers” mener jeg 

de komponenter en komponist eller et ensemble velger som byggesteiner til musikken 

som skal utformes i en gitt situasjon med definerte rammer. På denne måten utvelges 

noen komponenter til anvendelse mens andre utelukkes. En vesentlig side ved 

komponeringen er å redusere valgmuligheter, hevder Sloboda (1985). For dersom det 

foreligger for mange valgmuligheter skaper dette problemer: 

A composer’s problem, when working in any medium, is to set additional 
constraints over and above those loosely specified by the compositional 
type…The composer clearly cannot search through all possible themes in an 
unprincipled way. He must, in technical terms, “reduce his problem space” 
(1985, s.116). 

Sloboda peker på betydningen av at det settes begrensninger i det skapende arbeidet. 

Man kan ikke arbeide uten prinsipper. Hugill (2008) omtaler begrensningene som 

materiale, prosessuelle og kompositoriske. De materiale begrensningene er knyttet til 

hva lydkilden(e) er i stand til å produsere. Prosessuelle begrensninger refererer til at det 

musikalske materialet utvikler seg etter spesifikke regler.  
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Nils Hansen (1977) viser i artikkelen “Kreativitet och elevkompositioner” til 

musikalske komposisjonsprinsipper med noen allmenne spørsmål om kreativitet utviklet 

av Alexander Faickney Osborn (1888 – 1966)50. Artikkelen er skrevet for nesten 40 år 

siden, da man begynte å fatte interesse for skapende arbeid med musikk i skolens 

musikkundervisning. Den formalistiske innfallsvinkelen kan likevel ha relevans 

innenfor skapende arbeid med musikk i dag, selv om fokuset er rettet utelukkende mot 

musikalske elementer i denne tilnærmingen.  

Hansen har stilt opp verbene Osborn anvender i sine spørsmål, og setter disse 

sammen med en musikalsk terminologi. Hansen viser først til “Att använda det 

annorlunda” som tilsvarer variasjonprinsipper, og fortsetter med “Adaptera” som 

omfatter repetisjon, imitasjon, sekvensering, fortspinning og reprise, “Modifiera” (på 

norsk “forminsking”), det vil si endring av instrumentasjon, klang eller tonehøyde, 

“Magnifica” som er å utvide, forsterke dynamisk, oktavere, fordoble og multiplisere. 

Verblisten omfatter også “Minificera” som betyr avkortning av klang og oppdeling av 

motiver og temaer, “Substituera” som betyr å erstatte ett materiale med noe annet, flytte 

på sekvenser, lage klangkontraster eller å bytte ut visse deler av en komposisjon. De 

øvrige verbene “Omarrangera”, “Omvänding” og “Kombinera” som handler om å bytte 

ut komponenter, transponere eller endre rekkefølge i forhold til hvordan komposisjonen 

hadde vært strukturert originalt. Verbene kan forstås som skapende arbeid med musikk 

helt på mikronivået. Jeg vil i caseanalysene vende tilbake til hvordan musikerne 

anvendte nettopp denne type komposisjonsprisipper i den musikalske utformingen av 

sitt materiale.  

Det	  instrumentale	  og	  det	  vokale	  

Jeg har valgt å omtale tilnærmingene som “teori” fordi dette handler om 

begrepsliggjøring. Samlet sett viser de fire prosjektene flere kategorier vokale og 

instrumentale aktiviteter.  

                                                

 

50 Osborn blir kalt The Father of Brainstorming 

http://russellawheeler.com/resources/learning_zone/alex_f_osborn/  
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I min tilnærming til de vokale innslagene i de fire partnerskapsprosjektene har jeg 

anvendt begreper fra en analysemodell som presenteres av Kofi Agawu (2008)51. Denne 

tilnærmingen til å kategorisere forholdet musikk – ord i en sang er relatert til forholdet 

mellom melodistemme og akkompagnementets utforming. Agawu bruker kunstmusikk 

som referanse i sin framstilling, men slik jeg ser det kan begrepene anvendes innenfor 

en hvilken som helst sjanger som inkluderer vokale uttrykk.  

Den første kategorien sang er de uttrykk der den tekstlige mening overtas av en 

musikalsk mening. Agawu kaller det en assimileringsmodell. Her gis teksten kun en 

klanglig betydning, noe man gjerne finner innenfor modernistiske vokalkomposisjoner. 

Det er lydene, de enkelte fonemene som er sammenstilt med musikk som samlet utgjør 

komposisjonen. Agawus andre tilnærming er inkorporeringsmodellen: “Song…is a 

structure in which words and music rub shoulders with each other, so to speak, without 

ever loosing their individual essences” (Agawu 2008: 6). I sangen skapes meningen ved 

sameksistensen mellom tekst og musikk, noe som kjennetegner for eksempel den 

romantiske lied. En tredje tilnærmingen omtales som pyramidemodellen. Der er teksten 

øverst i pyramiden mens det musikalske materialet blir både en forankring og et 

supplement til teksten. Tradisjonelle viser og popmelodier hører hjemme i denne 

kategorien. Agawu viser så til et fjerde alternativ, en syntese av de øvrige modeller og 

en tredelingsmodell der sangen består av tekst, musikk og sang. Sang er ikke bare en 

blanding av tekst og musikk, det er noe annet; det er “det tredje”, der også selve 

framføringen blir tillagt betydning:  

Song can thus be explained as including three areas, an area of words, an area of 
music and a third, autonomous area, the area of song…some aspects of the 
function of words may be explained exclusively in terms of the poem, just as 
the music may also have independent existence outside song. At the same 
time… words need not always be tied to musical functions, just as interesting or 
striking musical features need not be explained away as motivated by the words. 
(Agawu 2008, s. 6)  

                                                

 

51 Kofi Agawu er professor i musikkvitenskap ved Princeton University i New Jersey. Hans forskningfelt 

er analytiske tilnærminger til europeisk kunstmusikk og musikk fra Vest-Afrika 
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Agawus syntese av ord, musikk og kombinasjonen ord og musikk, altså det som 

fremføres som en sang, er følgelig noe mer enn formidling av ord. Den som synger kan 

både legge til eller ta bort noen elementer, kanskje får musikken et enda sterkere 

særpreg gjennom at enkelte elementer fremføres mer eller mindre ekspressive. For når 

komposisjonene fremføres oppstår syntesen mellom ord og musikk; det “tredje” 

elementet. En diskusjon omkring syntesen mellom ord og musikk ligger utenfor denne  

avhandlingens ramme. Jeg vil likevel kommentere at det var interessant å oppdage at 

forskjellige tilnærmingene til sang gav ulike muligheter i de fire 

partnerskapsprosjektene. Jeg kommenterer dette ytterligere i caseanalysene.  

I beskrivelsen av de musikalske innslagene har jeg anvendt noen få begreper fra 

Wingstedt, Brändström og Berg (2010) som gjør rede for en analytisk innfallsvinkel til 

filmmusikk. De tre forfatterne refererer til at lyden (eller her: musikken) får oss til å se 

noe på en annen måte. Dette omtaler de som konseptuell resonans og viser til uttrykket 

“to hear/see a movie”. Man ser noe mer i et bilde eller en film grunnet de spesifikke 

musikalske uttrykkene som spilles samtidig. Et annet analytisk moment er 

kontinuitetsfølelse og retorisk funksjon. Musikken binder sammen hendelser, viser til 

fortid eller peker mot framtid. I en av caseanalysene peker jeg på hvordan man har 

anvendt diegetisk musikk i forestillingen. Den diegetiske musikken inngår som en del 

av konteksten, slik som at man ser en spillende musiker i filmens handling52.  

Kreativitet	  i	  en	  kontekst	  

Komponisten Benson (2003) ser på komposisjon (creation) som en oppdagelsesprosess 

(discovery) som alltid finner sted i en sammenheng (context): 

…context not only makes a discovery or creation possible, but also causes us to 
construe it as a discovery or creation. In other words, what counts as discovery 
is contextually determined…A composer then, does not compose in a social 
vacuum but in a rather firmly defined social practice. In fact, we would take this 
even further and say that – outside of such a practice this activity would likely 
make little sense, that is it would not be seen as a significant activity, or else it 
might have a very different significance (Benson 2003, s. 40/42). 

                                                

 

52 Den ikke-diegetiske musikken ligger som en underscore gjennom filmen, og har en helt annen funksjon 
enn den diegtiske musikken. Musikken kan endre karakter og få større dominans, ikke for musikkens 
egen del, men for å understreke noe i handlingen (Wingstedt, Brändström og Berg 2010) 
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Bensons forståelse av sammenhenger mellom kontekst og skapende virksomhet trer på 

ulike måter fram i mitt empiriske materiale. Fordi det som skapes er basert på den 

kontekst eller sammenheng som har muliggjort nettopp respektive skapelsesprosesser. 

Materialet som blir til innenfor en kontekst kan ifølge Benson endog miste sin verdi 

utenfor konteksten fordi uttrykket blir meningsløst for dem som er utenfor 

sammenhengen (s.42). Med dette perspektiv kan man for eksempel forstå den unge 

tilhører som under konserten i case KP1 Grieg Avantgarde holdt seg for ørene fordi hun 

oppfattet musikken som “bråk”.  

Hugill (2008) forstår det slik at å komponere er å sette sammen elementer slik at 

ulike former dannes, slik at en komposisjon inntar en eller annen form (s.100f). 

Spørsmål er i følge ham, ikke om vi kan komponere, eller til og med hva vi skal 

komponere, men hvorfor vi skal komponere. Han setter opp en lang liste med 

begrunnelser for at man skal komponere, og i det følgende gjengis et utdrag: 

…To explore and expand human experience, to awaken sensitivity to the 
devine, to mark something out special, to faciliate social bonding, to exercise 
the choice of being creative, to extol, support, encourage; to provide therapy, to 
engage in a battle for supreme intellectual achievement, to evolve the human 
race and its social systems…to enact freedom, to calm the mind, to provide 
emotional catharsis (Hugill 2008, s.100f) 

Listen er lang, men Hugill hevder at ved siden av intensjonene er det viktig hvilke 

medier som er tilgjengelige, den kritiske refleksjonen man har gjennom prosessen, og 

synligheten av kreative elementer. Hugill hevder at handlinger som fører til noe, alltid 

inneholder et skapende element: “Any action that produces a result in any sphere, is to 

some extent creative”(Hugill 2008, s.105). I de skapende prosessene jeg har observert, 

har jeg sett på handlinger som på en eller annen måte fører til en form for et resultat 

eller “noe nytt”. Men som nevnt tidligere handler de skapende prosessene ikke bare om 

aktørenes handlinger, her er også forhold ved konteksten, noe jeg allerede har pekt på 

(Sloboda 1985, Benson 2003). På hvilke måter dette gir seg utslag i 

partnerskapsprosjektene vil jeg vende tilbake til i analysekapitlet. 

Komposisjonen	  som	  “partner”	  

Komponist Bjørn Kruse (1995) omtaler komposisjonsprosessen som en dialog mellom 

individ og materiale. Selv om Kruse her refererer til ett individs arbeidsprosess, mener 
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jeg at hans beskrivelse har relevans også i en kontekst der et ensemble tilsvarer 

“komponisten”. I følge Kruse er det å være skapende:  

…å være i dialog…mellom kunstnerens intensjon på den ene siden og 
materialets formuleringspotensiale på den andre. Kunstneren søker i sitt 
materiale å finne en så presis representasjon av sin idé som mulig, i samspill 
med materialets iboende egenskaper” (s.12). 

I analysen av mitt materiale blir “kunstnerens intensjon” de ideer, de forestillinger eller 

de intensjoner ensemblene har med sitt samarbeid. Gjennom prosesser der hver partner 

bidrar utvikles det en stadig klarere forestilling om hva man skal lage. På hvilken måte 

dette trer fram for de ulike partnere i ensemblet kommenteres i analysekapitlet. Kruses 

uttrykk “materialets formuleringspotensiale” kan også sees på i lys av teorien om 

musikk som affordanse (Clarke 2005, Windsor og de Bézenac 2012). Gjennom 

komposisjonsprosessen fremstår det musikalske materialet stadig mer tydelig. 

Musikken blir en “partner” med egen identitet i den videre prosess. Denne forståelse 

finnes også hos Østergaard (2004), som hevder at komponering er “en samtale, en 

veksling mellom spørsmål og svar, handling og refleksjon…”. Han sier videre at han i 

løpet av prosessen i stadig sterkere grad er “i dialog med verket” 53. 

Didaktiske	  perspektiver	  

I denne andre delen av kapitlet gjør jeg rede for teorier knyttet både til den praktiske 

gjennomføringen av partnerskapsprosjektene, altså primært forhold som forbindes med 

et smalt didaktikkbegrep. De didaktologiske aspektene diskuteres i kapitlets tredje 

hoveddel Fagdidaktiske perspektiver. Et hovedinntrykk fra undersøkelsen er at det 

skapende undervisningskonsept og skapende aktiviteter handler om ulike former for 

involvering. Jeg har derfor gitt underkapitlet overskriften Et inkluderende læringsmiljø. 

Et	  inkluderende	  læringsmiljø	  

Folkestad (2006) påpeker at mens man tidligere var mest opptatt av undervisning og 

lærer, ser vi nå en tendens til å fokusere på læring og elev. Det er en interesse for å i 
                                                

 

53 Østergaard har gitt artikkelen sin tittelen “Hemmelige rom. Komponeringens slektskap med mysteriet”. 
Han refererer til at musikken fremtrer som en partner som nærmest blir levendegjort i løpet av 
komposisjonsprosessen.  
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sterkere grad undersøke hva som læres og hvordan noe læres. Dette 

forskningsprosjektet blir i så måte en tradisjonell undersøkelse da oppmerksomheten til 

en viss grad er rettet mot undervisning og lærer. Men med fokus på hvordan lærere (her: 

musikere og lærere) utvikler et eget repertoar sammen med elevene, altså på hva som 

læres, mener jeg at undersøkelsen ligger i skjæringsfeltet mellom en mer tradisjonell 

innfallsvinkel og en nyere forståelse av den pedagogiske praksis, utfra det som 

Folkestad skisserer.  

Alle aktivitene foregår i et fellesskap, deltakerne kommer med ideer, utprøver 

materialet og lærer mens de er sammen i et fellesskap (Wenger 2004). Inkludering er 

den sentrale faktor som konkretiseres av blant annet Craft (2005) med momentene 

eierskap, kontroll, relevans og innovasjon og andre tilnærminger til skapende arbeid 

som man finner igjen blant annet hos Fautley (2004), Austring og Sørensen (2006), 

Fautley og Savage (2007), Wiggins (2011) og Espeland og Wiggins (2008).  

Generelle pedagogiske begreper inngår i fremstillingen i tillegg til spesifikke 

teoretiske tilnærminger til skapende arbeid med musikk.  

Handling	  og	  læring	  i	  et	  fellesskap	  

Partnerskapsprosjektene tar utgangspunkt i arsdimensjonen (Nielsen 2006, s.106) som 

er beskrevet tidligere i avhandlingen (side 13). I partnerskapsprosjektene foregår det 

hands-on undervisning forankret i John Deweys teori om læring som handling. Ifølge 

Lyngsnes & Rismark (2007) bestod Deweys grunnforståelse for læring i at elevene 

måtte være involvert i handling (doing) for å skaffe seg kunnskap. Læring er en aktiv 

prosess, og kunnskap finnes i selve handling (Manger et al. 2009). Likevel var selve 

lærestoffet viktigst for Dewey, elevene måtte “ha noe å lære om”, et fagstoff og faglige 

problemstillinger (Manger et al.2009, s. 239). Skolen skulle legge til rette for at elevene 

fikk en følelse av nysgjerrighet, fordi dette igjen gav grobunn for å løse problemer, 

hevdet Dewey. Nysgjerrighet synes også å være en grunnholdning man trenger for å 

gjennomføre skapende prosesser i et fellesskap. Gjennom hver fase i utviklingen av 

musikalske uttrykk kreves det en motivasjon til å utføre nye handlinger og løse nye 

problemer. Slik får Deweys teori om læring (pragmatismen) relevans. Dette er en 
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handlingsorientert innstilling til kunnskap, som noe som i vid forstand kan være nyttig, 

og kan bidra til å gjøre livet bedre for noen (Manger et.al 2009)54.  

 At skapende arbeid skal inngå som kunnskapsinnhold understrekes i læreplanen 

Kunnskapsløftet 2006, noe jeg også har refert til tidligere i avhandlingen (kapittel 1): 

Som et skapende fag skal musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet 
og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk ut 
fra egne forutsetninger (http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Hele/Formaal/  

Men det skapende arbeidet skal ikke bare foregå som aktiviteter i skolens ordinære 

musikkfag, men inngår også i samarbeidsprosjekter mellom elevene og de profesjonelle 

kunstnerne som kommer inn i skolen:  

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 (http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Hele/Formaal/ ).   

De fire casene jeg analyserer er forankret i læreplanen, både i forhold til rammer 

(“samarbeid”) og metodisk tilnærming (“å være medskapende”). Prosjektene har en 

nasjonal kulturpolitisk forankring, men noe ulike indre rammer.  

Jeg har valgt å ikke fokusere på læringsteorier i denne studien da disse virker 

svært kompliserte å anvende i analysen. Men jeg vil likevel understreke at sosiale 

perspektiver på læring inngår i den kunstideologi der partnerskapsprosjektene har sin 

forankring. Derfor har akkurat sosiale teorier om læring en relevans for mitt arbeid. 

Espeland og Wiggins (2012) peker på at musikalsk utøving handler om deltakelse i 

prosesser sammen med andre, og at vi benytter oss av strategier og informasjon som 

kommer fra andre når vi deltar i musikkaktiviteter. Derfor må musikkundervisningens 

sosiale dimensjoner løftes fram som viktige. I musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter kommer de sosiale dimensjonene klart frem i det alt må 

                                                

 

54 Manger et. al (2009) som belyser Deweys syn på læring, peker på at innenfor pragmatismen finnes det 
ikke “evige allmenngyldige sannheter”. Forfatterne refererer til pragmatikernes forståelse for at “det som 
er sant, viser seg å være til nytte i bestemte praksiser” og sier videre: “Grunnen til at vi handler er at vi 
forsøker å løse problemer i den situasjonen vi er i, og at vi ønsker å forbedre den. …Tenkning må 
oppfattes som noe man må gjøre for å kunne handle – tenkning er i pragmatismen først og fremst 
veiledning for handling” (s.241). 
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diskuteres, musikalske eksperimenter må gjennomføres, det uferdige må utvikles til noe 

“ferdig” som innøves og framføres, alt i et sosialt fellesskap. 

Wenger 2004 (2012) beskjeftiger seg med noen generelle prinsipper og 

anbefalinger til forståelse og praktisering av læring som jeg har funnet relevant. Dette 

omtaler han som antakelser omkring det sosiales betydning for læring: 

Vi er sociale væsener. Dette faktum er langtfra banalt, men udgør et centralt 
aspekt af læringen. Kunnskab dreier seg om forhold, der tillægges verdi – så 
som at synge rent, at opdage videnskabelige fakta, at reparere maskiner, at 
skrive digte, at være selskabelig…Erkendelse er et spørsmål om deltagelse i 
bestræbelser på at opnå sådanne forhold, det vil sige at utvise et aktivt 
engasjement i den omgivende verden. Mening, dvs. vores evne til at opleve 
verden og engasjere os i den som noget meningsfuldt, er i sidste ende læringens 
mål (s.142). 

Utgangspunktets for Wengers teori er at læring skjer gjennom deltakelse i et fellesskap. 

Deltakelse betyr da ikke kun enkelte avgrensede aktiviteter sammen med bestemte 

mennesker; deltakelse refererer her til en mer omfattende prosess. Wenger beskriver 

prosessen som en “aktiv del av sosiale praksisfellesskaper som vi skaber identitet i 

forhold til” . Hans teori om læring omfatter komponenter som mening, praksis, 

fellesskap og identitet og han refererer til forskjellige typer praksisfellesskap; slik som 

jobb, skole, et band eller en ungdomsgjeng. Begrepet “praksisfellesskap” inkluderer de 

ovenfor nevnte komponenter samtidig som det refererer til erfaringen “praksis”. Wenger 

er opptatt av at læring ikke er en separat aktivitet, men foregår kontinuerlig. Det er 

tidspunkter i våre liv da læringen intensiveres; “når vi utfordres utover vår umiddelbare 

beredskap, når vi engasjerer oss i nye praksissammenhenger og kommer inn i nye 

fellesskap” (Wenger 2012, s.145). De fire partnerskapsprosjektene jeg undersøker er 

slike “nye” praksissammenhenger som kan oppfattes som utfordrende idet de på en 

særskilt måte krever deltakernes “umiddelbare beredeskap”.  

Kontroll,	  innovasjon,	  eierskap	  og	  relevans	  	  

For at elevene skal våge å være skapende må de bli møtt av en pedagog, en instruktør 

eller en musiker som ser muligheter i deres bidrag, som inkluderer dem. Derfor er 

inkludering et sentralt didaktisk aspekt i partnerskapsprosjektene. Craft (2005) er 

opptatt av skapende virksomhet i musikkundervisningen, og inspirert av sine egne 

observasjoner i klasserommet diskuterer hun hva som er den ideelle læringskontekst for 

skapende aktivitet. Undervisningen må planlegges ut fra at barnet er aktivt og 
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medskapende i sin egen læreprosess. Eleven må inkluderes i prosessen: 

It will offer opportunities for pupils to ask questions, identify problems, 
determine lines of enquiery, generate their own ideas and draw thoughtful 
conclusions. It will offer opportunities to construct and co-construct knowledge, 
as well as opportunities to use it to develop outcomes which may be novel. It 
will also emphasise exhanges of perspectives, collaboration and co-
construction. Attention will be paid to ways in which adults and others with 
more expertise and experience can intervene to nudge creativity forward with 
reference to the learner’s perspective in particular (Craft 2005, s.33). 

Craft konkretiserer en undervisningsstrategi med momentene innovasjon, eierskap, 

kontroll og relevans. Innovasjon handler om elevenes mulighet til å komme med 

forslag, til å legge fram ideer og se på muligheter. Craft vektlegger atmosfæren i 

undervisningssituasjonen: “…innovation was demonstrated by: …provision of an 

atmosphere of fun, enjoyment, exploration and possibility” (s.47). Følelsen av eierskap 

oppstår når elevene blir møtt med en imøtekommende holdning fra lærerens side, og 

ikke blir avbrutt idet de presenterer ideene sine. Da føler de seg sett og akseptert i en 

atmosfære av gjensidighet. Det følgende eksemplet er hentet fra case KP3 Opera Buffa, 

der en elev svarer på spørsmålet om hvordan gruppen selv har bidratt til resultatet:  

Vi har laget denne operaen helt selv, da. Alle tingene, dansene, sangene, alt. Ja, 
vi fikk litt hjelp av Karl… og så Kjersti da, med kostymene. Men vi har egentlig 
laget alt selv. Det er mye gøyere for foreldrene, når vi har laget alt selv. De blir 
så stolte av barna sine (Intervju med elevgruppe i KP3). 

Eleven synes ikke å være i tvil om utarbeidelsen av den musikalske forestillingen: de 

fikk kun “litt hjelp”. Jeg har imidlertid en annen oppfatning av det som skjedde. Mine 

observasjonsnotater forteller om tre profesjonelle kunstnerne som var initiativrike og 

aktive gjennom alle fasene av produksjonen. Likevel forstår eleven det slik at klassen 

hadde laget “alt”. Det betyr at elevene føler det Craft omtaler som “kontroll”. Her betyr 

“kontroll” at deltakernes ideer og produkter ikke bare forsvinner, men forblir synlig i 

arbeidsprosessene og i resultatet. Elevene har noen signifikante roller i samspillet, og 

deltar også i en variert undervisning der de kan bruke forskjellige uttrykksformer: 

“different forms of learning being offered within the same session, e.g. acting out, role 

play, group works, working in pairs, plenaries, individual work…” (2005, s. 47).  

Crafts fjerde punkt; relevans, innbefatter at aktivitetene har en eller annen 

forbindelseslinje til elevenes interesser. Det kan være en tematisk forbindelseslinje, slik 

som kommer fram i operaprosjektene der prosessens første stadium er å utarbeide en 
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handlingsmessig tematikk. Relevansen kan også omfatte relasjonen mellom elever og 

lærere:“… teachers differentiating their responses to individual learners; the fact that 

student and teacher talk…” (Craft 2005, s.47). På grunnlag av egne observasjoner i 

klasserommet skisserer Craft en metodikk som fremmer skapende arbeid: “No raised 

voices…clear instructions and structure; praise given appropriately; … every child seen 

as an individual, called by name” (Craft 2005, s.48). Hun kommenterer at lærerne hun 

observerte selv var energiske og forventet høy energi fra deltakerne. Likevel er 

disiplinen i klasserommet definert som “low-key, but firm” (op.cit.).  

Mulighetstenkning	  

Cremin, Burnard og Craft (2006) har i sin forskning vært opptatt av å kunne beskrive 

hvilken pedagogikk som best ivaretar elevenes skapende evner. På bakgrunn av en 

rekke studier viser de til kjennetegn på elevenes læring og lærerens tilrettelegging: 

It has been proposed that possibility thinking is at the core of creative learning 
(…), that it can be understood from the tripartite perspective of people or 
agents, processes and domains and that it involves both problem finding and 
problem solving…possibility thinking is implicit in learners’ engagement with 
problems, suggesting that it is exemplified through the posing, in multiple ways, 
of the question ‘what if?’ and that it involves the shift from ‘what is this and 
what does it do?’ to ‘what can I do with this’? (Cremin, Burnard og Craft 2006, 
s. 2) 

Forfatterne understreker at undervisning og læring i skapende prosesser handler både 

om individ, arbeidsprosesser og kontekst. Å stille spørsmål blir et viktig utgangpunkt 

innenfor mulighetstenkning, og spørsmålet “hva om?” (what if?) står sentralt. Etter å ha 

observert en rekke lærere beskriver forfatterne tre momenter de mener karakteriserer en 

pedagogisk praksis som fostrer mulighetstenkning, lærerens tilbaketrekning (standing 

back), sette elevens aktiviteter i sentrum (profiling agency) og praktisk tilrettelegging 

(creating time and space). Faultey og Savage (2007) har utledet ni punkter fra 

mulighetstenkningen som handler om inkludering og skapende arbeid. Jeg har oversatt 

de engelske begrepene til retningsforståelse og beslutningsvilje, innovasjon, handling, 

utvikling, konvensjonsforståelse, risikovilje, fantasi, evne til å stille spørsmål og lek 

(self-determination and direction, innovation, action, development, awareness of 

convention, risk, being imaginative, posing questions, play) (Fautley og Savage 2007, s. 

103 f). De to forfatternes teoretisering av skapende prosesser i et inkluderende 

læringsmiljø fremstår som en anvendelig begrepsliggjøring av de prosesser jeg har 
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observert i partnerskaprosjektene, og jeg anvender disse i min analyse både av estetiske 

og didaktiske perspektiver i casene.  

Dialog	  elev	  -‐	  lærer	  

Bråten og Thurman-Moe (1996) viser til at læring foregår i en undervisning preget av 

dialog mellom elev og lærer. Grunnet relasjonen som oppstår gjennom dialog kan 

eleven våge å bevege seg utenfor sin komfortsone, sammen med læreren eller en annen 

mer kompetent person. De to forfatterne viser i denne forbindelsen til teorien om “den 

proksimale (eller nærmeste) utviklingssonen” som ble formulert av den russiske 

forskeren Lev Vygotsky (1896 –1934). De forklarer “den proksimale utviklingssonen” 

slik:  

Sonen for den nærmeste utvikling betegner … rommet mellom det 
utviklingsnivået barnet allerede har nådd, og det nivået det er på vei mot. I dette 
rommet finnes spirer til utvikling i form av ennå uferdige læringsprosesser 
(Bråten og Thuman-Moe 1996, s. 129). 

Men dialogen bør også være til stede elevene i mellom, og i prinsippet kan den mer 

kompetente andre også være en jevngammel medelev (Bråten og Thurman-Moe 1996, 

s.130).   

 Elliott (1995) utdyper undervisningsstrategier knyttet til relasjonen mellom elev 

og lærer i skapende aktiviteter. Han viser til modellæring, coaching, stillasbygging, 

tilbaketrekning, artikulering, sammenliknende refleksjon og utforsking. Modellæring 

handler om gjensidighet, hevder han og forklarer dette: 

Modeling involves reciprocal teaching and learning. For example, a teacher 
performs a musical passage, develops a melodic motive, or improvises over a 2 
– 5 - 1- progression. The teacher then coaches students toward the model by 
talking and questioning. As rapidly as possible, the teacher then fades from the 
center of attention to allow students to continue to apply their procedural 
knowledge on their own (Elliott 1995, s. 278 f).  

Coaching betyr å kunne rådgi studenten både på idéplan og i det praktiske arbeidet med 

musikalske detaljer, mens stillasbygging (scaffolding) er å støtte eleven i 

arbeidsprosesser med ulike problemer som skal løses. I praksis kan det inkludere å 

sørge for at spesifikt utstyr er tilgjengelig, å demonstrere selve utøvelsen (sang, spill på 

instrument) eller det kan være å komme med verbale forslag. Det handler også om å 

lære elevene til å forholde seg til den faktiske situasjonen. Elliott sammenlikner 
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pedagogens stillasbygging med en skiinstruktør som hjelper skigåereren til å håndtere 

de fysiske, konkrete omgivelsene. Dette kan bety å kontrollere tempoet for å unngå 

skader. Elliott konkretiserer stillasbyggingen ytterligere:  

Examples include the use of child-size instruments for very young 
instrumentalists, the use of MIDI-technology to realize students arrangement or 
composition, and the use of recorded jazz accompaniments in teaching jazz 
improvisation. Clearly, successfull scaffolding depends on preparing and 
planning the practicum in advance by diagnosing and anticipating the students’ 
needs. It also depends on the ability of the teacher to assume responibility for 
the more difficult aspects of a musical task that the students cannot yet manage 
by themselves (Elliott 1995, s. 280). 

Elliott understreker at stillasbyggingen har sin forankring i lærerens (musikeren eller 

prosjektlederen i min framstilling) planlegging og oversikt. Det innebærer også at 

læreren kan trekke seg tilbake (fading) for så igjen å være engasjert i dialog med eleven, 

idet man sammen artikulerer de problemer som foreligger. For nettopp gjennom dialog, 

ved å artikulere problemstillinger, stille spørsmål og diskutere, blir eleven eller  

ensembledeltakeren bevisst sin egen musikalske forståelse. Så kan man utveksle ulike 

musikalske løsninger og sammenlikne sine komposisjoner med andres arbeider. Elliott 

presenterer nærmest en metodisk framgangsmåte sentrert omkring dialogen. Musikalsk 

skapende arbeid som en steg-for-steg-prosess poengteres også av Fautley (2004) som 

siterer Berley 2001: “The teacher structures the student’s learning, converting the multi-

skilled composing process into a series of manageable steps” (Fautley 2004, s. 203).  

Relasjonell	  innfallsvinkel	  

Partnerskapsprosjektene handler om prosesser og hendelser i et fellesskap, det dreier 

seg om noe som foregår kontinuerlig omkring et objekt, musikk, som utformes av et 

subjekt, det vil her si flere personer som sammen utgjør et ensemble. Det skjer noe på 

det relasjonelle plan, innad i ensemblet, men det skjer også noe mellom objektet og 

subjektet, altså musikken og ensemblet.  

Bourriaud (2007) hevder at det mest levende spillet på kunstarenaen i dag dreier 

seg nettopp om det interaktive, sosiale og relasjonelle (Bourriaud 2007, s. 9), og han 

spør hvordan man skal forstå de moderne kunstprosjekter; de som utfordrer eldre 

formers klare grenser. Med “eldre formers klare grenser” forstår jeg det slik at han 

refererer til tradisjonelle konsertformer, der “de store verker” presenteres som absolutte 

gitte sannheter. I vår tid derimot, har kunsten et annet utgangspunkt; og Bourriaud 
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reflekterer over hvordan man skal gripe disse tilsynelatende u(be)gripelige 

produksjonene, enten de er prosessuelle eller atferdsmessige, de er i alle fall “sprengt” i 

forhold til tradisjonelle standarder for estetiske konsepter (Bourriaud 2007, s. 8). For 

den estetiske aktiviteten utgjør et spill der formene, modalitetene og funksjonene 

utvikler seg i tråd med de sosiale sammenhengene, og ikke i forhold til et uforanderlig 

kunstnerisk verk. Man kan med andre ord ikke la et kunstverk opptre som et mål, men 

snarere anvende det som et kunstnerisk konsept eller en “handlingsmodell” innenfor den 

faktiske virkelighet. Modellen er avhengig av den løsning som kunstneren velger  

(Bourriaud 2007, s.16). Altså er det kunstneren som er den aktive part og ikke verket. 

Kunsten er i sin natur alltid til en viss grad relasjonell, det vil si en sosial faktor og 

grunnlegger for dialog, “kunst er en møtetilstand” (Bourriaud 2007, s.19). Borriaud 

setter dialogen som det absolutte utgangspunkt for kunstverkets realisering. Et 

kunstverks form oppstår gjennom en forhandling med det forståelige som er gitt oss på 

deling, og gjennom denne oppretter kunstneren en dialog. Essensen i den estetiske 

praksis ligger dermed i opprettelse av relasjoner mellom subjektene (Bourriaud 2007, s. 

29).  

Også Craft (2005) understreker dialog som en grunnleggende faktor i 

undervisningssituasjoner der elevene skal være skapende. Hun viser til en av sine 

tidligere undersøkelser og peker på at “relasjoner” er noe dynamisk som handler om 

interaksjon. I denne type relasjon kan de skapende krefter utvikles:  

“Relationship” was seen as dynamic interaction, including that between learner 
and teacher, learner and learner, and also between teacher or pupil and 
themselves. It also included the relationship between the learner and the 
discipline itself. Creativity was constructed as dialogic and not as unitary... 
(Craft 2005, s.136)  

Mens Borriaud ser på selve kunstverket som relasjonelt, oppfatter jeg det slik at Craft 

(2005) primært uttaler seg om relasjonenes innvirkning på selve den skapende 

prosessen. Det samme gjelder til en viss grad O’Neill (2011) som diskuterer dialogen 

som innfallsvinkel der aktører fra ulike musikkulturelle miljøer møtes. O’Neill peker på 

at dialogen får en handlingsfunksjon som et effektfult redskap i en pågående 

kommunikasjon basert på forståelsen av likeverdighet, åpenhet og gjensidig respekt. 

Resultatet av en god dialog åpner for interaksjon og utforskning, og hun refererer til 

“kontaktsoner” (contact zones) mellom aktørene og kulturmøter som kan føre til 

endring av deltakerne og arenaene over tid. Hun er opptatt av hvordan de musikalske 
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samhandlingssituasjonene kan planlegges på den ene siden, samtidig som man på den 

andre siden må ha forståelse for det ikke-planlagte55. O’Niell poengterer at i en 

dialogbasert undervisning må elevene få anledning til å bevege seg innover i sitt eget 

skapende konsept. Først da kan de få et dypere personlig engasjement som øker deres 

musikalske og kulturelle forståelse.  

Fagdidaktiske	  perspektiver	  	  

Elstad og De Paoli (2008) hevder at det ikke er mulig å forstå de praktiske 

arbeidsprosessene i kunstlivet uten å trekke inn oppfatningene og ideologiene som 

ligger bak aktivitetene, slik som kunstideologi, kunstoppfatning, menneskesyn og syn 

på eget arbeid (Elstad og De Paoli 2008, s.97). Disse perspektivene er viktige i forhold 

til min analyse av de skapende prosessene i de fire casene  og representerer det Nielsen 

(1999) omtaler som “det bagenforliggende”. 

Hvordan man begrunner musikkpedagogisk virksomhet får konsekvenser for 

hvilket innhold man velger å vektlegge (Nielsen 2006, s.163). I de fire 

partnerskapsprosjektene ser man ulike innfallsvinkler til musikken og de skapende 

prosesser. Selv om innholdet har noen felles trekk ser man for eksempel ulik 

vektlegging av forskjellige faser i den skapende prosess. De fire ensemblene kommer 

også frem til helt forskjellige musikalske presentasjoner. Gjennom analysen vil jeg 

diskutere dette nærmere, og vil i det følgende vise til perspektiver både på det faglige og 

det pedagogiske. På denne måten blir fagdidaktikken et felt som blir stående mellom 

faget og undervisningen.  

                                                

 

55 O’Neill fremsetter skarp kritikk mot samarbeidsprosjekter der pedagogene ikke tar elevenes bidrag på 
alvor, og hun viser til et konkret eksempel med en operaforestilling der musikere hadde bearbeidet et 
råmateriale fra skoleelever for deretter å produsere sin egen operaoppsetning. Hennes kritikk er især rettet 
mot at elevene i etterkant ble hyllet som talentfulle unge komponister: “ noe som var langt fra sannheten: 
“It is likely that the teachers have led themselves into believing that they have created an authentic 
educational experience for the children. Instead, the children appear to remain content to sit on the 
sidelines…” (s.196). 

O’Niell poengterer at elevene i dette tilfellet ikke hadde noen muligheter til å bevege seg videre innover i 
sitt eget skapende konsept slik at de kunne ha fått et dypere personlig engasjement som kunne ha økt 
deres musikalske og kulturelle forståelse. Kritikken er forståelig. Men man kan også spørre seg hvorvidt 
O’Neill kan være helt sikker på at hun fremstiller elevenes opplevelse riktig, hvorvidt det fantest kun ett 
elevperspektiv. Også Laycock (2005) er opptatt av at man ikke kan “sikre” et prosjekt på alle mulige 
måter, noe jeg vender tilbake til senere i kapitlet 
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Musikkdidaktiske	  posisjoner	  

Nielsen (2006) refererer til ulike fagkonsepter, det vil si forskjellige måter musikkfaget 

kan konseptualiseres på: Musikk som lydfag, sak-fag, sangfag, musisk fag, 

samfunnsfag, polyestetisk fag (også omtalt som “musisk” fag). Hanken og Johansen 

(2013) bringer i tillegg til Nielsens posisjoner inn “trivselsfaget” musikk, musikk som 

kunnskapsfag, musikk som estetisk fag og musikk som kritisk fag. I min sammenheng 

har ikke alle tilnærmingene like stor relevans, men det er især musikk som lydfag, 

musikk som estetisk fag og det musiske musikkfaget som gir interessante perspektiver 

dersom man skal undersøke musikalsk skapende partnerskapsprosjekter som estetisk og 

didaktisk praksis. Jeg kan gjenkjenne elementer fra sakfaget musikk og sangfaget 

musikk. 

Lydfaget musikk karakteriseres av Nielsen (2006) som en klang- og lydfokusert 

forståelse for musikkundervisning der musikkpedagogen er opptatt av det hørbare mer 

enn av sang eller et musikkverk (Nielsen 2006, s.250). Fokuset er den hørbare 

virkelighet med lyd, lydstrukturer og lydfunksjoner. Nielsen omtaler dette perspektivet 

som en potensiell innholdsutvidelse i skolens musikkundervisning. Grundholdning er at 

elevene må få muligheter for en ekspansjon i lydlige opplevelse- og gestaltmuligheter, 

men en slik forståelse må ikke “vokse vilt på egne betingelser, men skal tjene for 

menneskets hele perceptuelle og skapende liv” (ref. Nielsen ). Man må legge opp til 

kreativitetstrang, nysgjerrighet og utforskning. Man er ikke avvisende overfor kunst 

som fenomen, men utgangspunktet er at selve sanseoppdragelsen også skal inneholde 

“mer omfattende erfaringsområder som kunsten kan være en del av” (Nielsen2006,  

s.258). En annen innfallsvinkel er sakfaget musikk. Sakfaget musikk er at man vil 

konsentrere seg om musikk som saksområde, altså som kunst med et fokus som er 

særlig rettet mot musikalske strukturer, altså mot de musikalske verkene. 

Musikk som estetisk fag, slik dette fremstilles av Hanken og Johansen (2013) 

gjenspeiles til en viss grad i alle de fire partnerskapsprosjektene. Den estetiske 

innfallsvinkel til musikalske aktiviteter i skolens musikkundervisning generelt er knyttet 

til forståelsen av at musikk gir erkjennelse og livsforståelse. Denne oppfatning anses 

som partnerskapsprosjektenes faglige fundament, og også som en legitimering av de 

statlige kulturprogramme slik som Den kulturelle skolesekken. Nielsen (2006) viser til 

at enkelte kunstformer “henvender sig direkte til vore sanser og beror på vor mulighed 

for umidelbar bearbejding av sanseindtryk” (Nielsen 2006, s.105). I visuelle kunstarter 
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og i musikk, står persepsjonen i sentrum, hevder Nielsen, og “vi oplever og erkender her 

umiddelbart i den forstand, at vi ikke behøver koble vår intellektuelle, verbale 

erkendelse ind” (op.cit.). En estetisk innfallsvinkel vil si at man retter 

oppmerksomheten mot arsdimensjonen, noe man ser tydelig i de fire 

partnerskapsprosjektene. 

Nielsens didaktiske posisjon sangfag representerer opprinnelse for musikkfaget 

både i Norge og Danmark. Nielsen viser til at sangfaget er basert på et dannelsessyn 

som tar utgangspunkt i at “klassisk lærestoff” skal være et utvelgelseskriterium for 

innholdet (Nielsen 2006, s.166). Han peker på at det nå ikke lenger finnes en klar 

sangkultur med en “klassisk sangskatt” (Nielsen 2006, s. 169), fordi man jo trekker inn 

så mange sjangre. Også i Norge har man gått bort fra det felles repertoar som fantes av 

norske folkeviser, sanger og salmer i de tidligere læreplaner56. Nå har man i sterkere 

grad trukket inn materiale fra vise-, pop- og rocktradisjoner, især repertoar som kan 

anvendes i forbindelse med gitaropplæring og bandsamspill.  

Nielsen viser til det “musiske” som en retning der man først og fremst fokuserer 

på oppdragelse og barnets selvutvikling (Nielsen 2006). Man har en interesse for det 

barnlige, det opprinnelige og det skapende:  

En ganske særlig værdi tillægges inden den musike idéverden det skapende, det 
kreative, samt betydningsfulle egenskaber i denne sammenhæng som at sanse 
åbent, at have fantasi (samspil mellem det impressive og ekspressive, det 
modtagende og udtrykkende) (Nielsen 2006, s.182).  

I denne sammenhengen betegner musisk en bredere posisjon enn bare 

musikkundervisning. Nielsen viser til at den musiske arbeidsmåten vektlegger 

kunstnerisk betonte uttrykksmåter i en forestillig om det helhetsbetonte (op.cit.181): 

Elevens kropp, følelser og intellekt må engasjere i undervisningen slik at barnets eller 

individets livskvalitet øker. Hovedkritikken mot skolen da den musiske bevegelsen 

oppstod, var at skolen var for mye preget av meningsløs terping og utenatlæring; man 
                                                

 

56 I Normalplan for byfolkeskolen fra 1939 (utgave 1948) finnes følgende målsetting for faget Sang: 

“Målet for sangundervisning er å oppdra elevene til å bli glade i god sang og til selv å synge de mest 
alminnelige sanger og salmen så vakkert som mulig” (s.183). Videre i samme læreplan understrekes 
sangens verdi og funksjon: “En vakker og oppløftende sang hjelper til med å gjøre en mottakelig for det 
som er skjønt og godt, og tjener til å fremme samhørighet og godt kameratskap” (s.184). 



104 

ønsket inn aktiviteter som i sterkere grad var byggt opp omkring elevens interesse og 

personlige utvikling. Man var opptatt av at barnet skulle utvikle seg videre, man bygget 

primært på den formale dannelsesidé (jfr Klafki) der fokus er at individet utvikler seg 

eller blir dannet gjennom aktiviteter med sang, dans, drama og annet. Den opprinnelige 

betydningen av musisk kommer fra gresk musiké som betyr en enhet eller samførighet 

av musikk, dans og diktning (Nielsen 2006, s. 180). Jeg diskuterer i analysen på hvilke 

måter musiske elementer finnes i de de fire partnerskapsprosjektene. 

Reproduksjon	  og	  produksjon	  

Nielsen diskuterer den teoretisk-faglige forankringen som ligger bak utførelsen av 

musikalske aktiviteter (Nielsen 2006, s.291). Han splitter opp musikalske aktiviteter i 

fem “aktivitetsformer”. To av disse er reproduksjon og produksjon. Kategoriene tjener 

til å kaste lys over kompleksiteten i prosessene bak musikalsk skapende arbeid. I de fire 

casene viser jeg til et innhold som er  både “musikalsk-stoflig”og “musikalsk-

aktivitetsmessig” (Nielsen 2006, s. 292). Man kan si at det musikalsk stoflige er å 

“bringe allerede eksisterende musikk til klingende udførelse ved at spille og synge den 

eller ved at lede andres sang og spil” (Nielsen 2006, s. 297). Dette viser til aktiviteter 

der man arbeider med musikk som allerede er frembrakt av noen andre eller av en selv. 

Musikken finnes som en representasjon, på et notebilde, som muntlig overlevering eller 

som en innspilling. Nielsen viser til at enhver framføring eller reproduksjon impliserer 

et viktig skapende (“gen-skapende”, “re-produserende”) element.  

Om to ulike grupper skulle presentere resultatet i case KP3 Opera Buffa, ville 

man få to ulike versjon med spesifikke særegenheter. Selv om ensemblene hadde 

reprodusert materialet etter noter eller en lydfil, ville de ha vært nødt til å ta noen egne 

valg i forhold til framføringsteknikk, tempi etc. På denne måten finnes det produktive 

elementer i enhver reproduksjon.  

Det produktive er i følge Nielsen nært forbundet med den allmenne pedagogiske 

oppfatningen av “det skapende” og “det kreative”. Han peker på at de to begrepene har 

forskjellig historisk opprinnelse, men brukes nå synonymt og betegner egenskaper som i 

den pedagogiske tenkningen opp igjennom det siste århundret har spilt en stadig 

viktigere rolle; noe som kommer til syne på læreplannivå og i undervisningen (2006, 

s.306). Gjennom de estetiske uttrykkene synliggjøres kreativiteten. Elliott (1995) 

understreker produktets konkretisering av kreativiteten:  
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To reiterate, although creativity involves  (1) making something and (2) 
something that is made, it is the tangible outcome or product that has priority on 
determinations of creativity. Creative is a congratulatory term that singles out a 
concrete accomplishment that knowledgeable people judge to be especially 
important in relation to a specific context of doing and making (Elliott 1995, s. 
216)  

Kreativiteten kommer til uttrykk innenfor gitte grenser som man kan definere selv. I den 

praktiske situasjonen realiseres kreativiteten med utgangspunkt i de begrensningene 

som eksisterer på de tilgjengelige medier (instrumenter, stemme, digitale verktøy, andre 

kunstuttrykk), og som bærer preg av de kulturelle konvensjonene som gjennomsyrer 

gruppen. Gjennom caseanalysene vil jeg kommentere hvordan man i de fire 

partnerskapsprosjektene skaper estetiske konsepter som av publikum og andre vurderes 

til en viss grad som “kreative”. Men her er likevel ulikheter i forhold til hvor stor del av 

hver prosess som inkluderte “det skapende ” eller “kreative”. I hvilken grad produktene 

i hver case er “kreative” vender jeg tilbake til i analysen.  

Nielsen (2006) poengterer at oppøvelsen i et musikalsk håndverk ligger til grunn 

for selve produksjonen. Men i klasseromssituasjonen setter disiplineringen grenser for 

utfoldelse. Skal det bli et resultat som fungerer må aktørene følge felles spilleregler: 

Den disiplinering, som således på mange måter har præget det musikalsk-
produktive arbejde i pædagogisk sammenhæng, skyldes flere forhold. Det 
hænger dels sammen med noget pædagogisk, nemlig den erfaring at der er 
grenser for, hvor stor frihed der kan administreres - en konstatering som jo på 
den annen side kan slå over i urimelige bindinger. Dels skal det sees i relation 
til selve musiken og som medium og det forhold, at musikalsk aktiviteter i 
almen musikkundervisning i meget vid utstrækning foregår i grupper. 
Koordinering av fleres samtidige lydutfoldelse kræver særlige former for fælles 
spilleregler, som hører snævert sammen med det musikalske tidsforløb, dersom 
resultatet skal fremstå som et acceptabelt fælles produkt (Nielsen 2006, s. 311). 

I analysen vil jeg vende tilbake til detaljer omkring nettopp hvordan man skaper dette 

resultatet som “må fungere”. I denne prosessen må aktørene både skape og velge ut 

ideer fra et materiale, fra forskjellige stilarter og i ulike konvensjoner.  

Dannelsesteoretisk	  perspektiv	  

Da jeg startet dette forskningsprosjektet hadde jeg en forståelse av at de prosjektene jeg 

ville undersøke hadde en forankring i ønsket om å involvere elevene i et materiale fra 

kunstmusikken, altså fra det klassiske repertoaret. Deltakelse i prosjektene skulle være 

en danning til klassisk musikk. Etter caseobservasjonene kom det imidlertid fram at i 



106 

den praktiske gjennomføringen syntest verken musikere eller lærere å være spesielt 

opptatt av elevenes danning. De var først og fremst fokusert på handlingene. Men som 

et didaktisk moment ønsker jeg likevel å trekke fram den danningsteori som er nært 

forbundet med enhver diskusjon omkring undervisningsinnhold og 

undervisningsmetoder (Nielsen 2012). En dannelsesteori, påpeker Nielsen (2006), er 

“en oppfattelse af, en forestilling om, et sammenhængende syn på oplæringens, 

opdragelsens herunders undervisningens hovedintentioner” (Nielsen 2006, s.54). 

Grunnlaget for danningsteorien er et menneskesyn og en samfunnsoppfattelse, og 

teoriene kan betraktes som posisjoner både for pedagogen eller oppdrageren, like gjerne 

ubevisst som bevisst.  

Teorien er dialektisk forankret, hvilket betyr at menneskets danning eller 

utvikling foregår i en vekselvirkning med de kulturelle og naturlige omgivelsene. Klafki 

utviklet en kritisk konstruktiv didaktikk; han står for at verken lærestoffet alene 

(materiale dannelsesteorier) eller aktiviteten i seg selv (formale dannelsesteorier) fører 

til danning. Hanken og Johansen omtaler de to ulike tilnærmingene som “oppdragelse 

til musikk” eller “oppdragelse gjennom musikk”  (Hanken og Johansen 2013, s. 75). 

Som en syntese av disse to tilnærmingene presenterer Klafki den kategoriale dannelse 

som foregår “i et vekselspill mellom menneskets aktivitet og lærestoffet, mellom 

subjektet og objektet” (Hanken/Johansen 2013, s. 77). Klafki søker å forene de 

materiale dannelsesteorier (fokus på innhold) og formale dannelsesteorier (fokus på 

menneskelige egenskaper) idet han spør hvordan mennesket gjennom undervising får en 

forståelse av seg selv og sin omverden (Klafki 1996/2002). Han finner svaret i den 

kategoriale dannelse, “den tredje vei” der forholdet mellom subjekt og objekt hører 

sammen i et uadskilleligt hele (Nielsen 2006, s.79). Klafki redegjør på denne måten for 

sin forståelse av dette uadskillige : 

…dannelse vil si at en fysisk og åndelig virkelighet har åpnet seg for et 
menneske – dette er det objektive eller materiale aspektet. Men det betyr 
samtidig at dette mennesket har åpnet seg for denne virkelighet – her er det 
subjektive eller formale aspektet i “funksjonell” så vel som i “metodisk” 
forstand. Tilsvarende gjelder for dannelse som prosess. Dannelse er inngrepet 
på prosesser der innholdet “åpner seg” for en fysisk og åndelig virkelighet, og 
denne prosessen er, sett fra den andre siden, ikke noe annet enn at et menneske 
åpner seg henholdsvis blir åpnet for dette innholdet og dets sammenheng som 
virkelighet. Denne dobbeltsidige åpning skjer på den objektive siden ved at 
innhold av allmenn, kategorial, avklarende art blir synlig, på subjektsiden 
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gjennom at det åpner seg allmenn innsikt, opplevelser og erfaringer (Klafki 
1979, gjengitt i Dale 2001:192-3). 

Denne doble åpning, at subjektet (eleven) åpner seg for objektet (verden; her musikken) 

kaller Nielsen (2006) for en erkjennelsesspiral i hermeneutisk forstand. Subjektet 

“endrer” seg i prosessen og møter igjen objektet på en annen måte; og kan så gå inn i et 

nytt forhold til objektet. Nielsen forklarer endringen slik: 

…subjektets forståelseshorisont er blevet en annen, hvilket udfører yderligere 
ændring, etc…Processen er i princippet uendelig – også sæt i relasjon til de 
konkrete objekter, hvis de er af æstetisk art”(Nielsen 2006, s.79).  

Nielsen peker på at dersom dannelses- eller erkjennelsesprosessen skal komme i gang 

kreves det at subjektet har en viss “forforståelse” for objektet. Dannelse blir en 

forståelsesprosess der subjektet fortolker og kategoriserer (Nielsen 2006, s. 80).  Dette 

vekselsspill mellom subjektet og objektet utdyper Nielsen i sin modell om musikkens 

meningslag og korrespondensen mellom meningslagene i musikken og opplevelses- 

eller bevissthetslag hos det lyttende mennesket (Hanken og Johansen 2013, s. 214). 

Denne tematikken viser dermed de nære forbindelseslinjene mellom didaktiske og 

estetiske aspekter ved undervisning.  

Kunstsyn,	  læringssyn,	  elevsyn	  	  

Elstad og De Paoli (2008) forklarer kunstsyn som “den overbevisning, den ideologien 

og de verdiene kunstnerne og andre har i relasjon til den kunstformen de arbeider med” 

(2008, s. 88). De refererer til tre forskjellige kategorier kunstsyn; romantisk, 

modernistisk kunstsyn og politisk kunstsyn. Disse kategorier benyttes ikke i min 

framstilling, men jeg gjenkjenner elementer fra modernistisk og politisk produksjon, 

som er henholdsvis vektleggingen av at kunsten skal være nyskapende og at selve 

eksperimentet er virkemiddelet. På den andre siden er også partnerskapsprosjektet en 

kunstnerisk produksjon som består av et kollektivt arbeid der alle kan delta, man skal 

arbeide med enkle og “ujålete objekter” (Elstad og De Paoli 2008, s. 96f). Dette er ikke 

en arena for å vise frem spesielt talentfulle barn. 

Bruner (2012) er opptatt av kulturens funksjon i individets læringsprosesser. 

Han refererer i artikkelen “Kultur, bevissthet og utdannelse” til at det hele tiden foregår 

en interaksjon mellom individuelle kognitive prosesser og den påvirkning eller de 

midler som den omkringliggende kultur bringer inn i elevens verden. Han har utformet 
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noen teser for læring gjennom kulturens påvirkningskraft, og enkelte av disse er 

relevante å trekke fram her. Bruner peker på at enhver kultur konstruerer virkeligheten 

på noen måter som man kan undersøke; ingen kultur er påvirkningsfri eller verdiløs. På 

den andre siden speiler ikke individene ene og alene sin egen kultur; for hele tiden 

foregår det en interaksjon mellom individ og kultur. Slik mener Bruner at interaksjonen 

fungerer, den “både giver individuelle tanker et fælles præg og påtvinger enhver kulturs 

livsform, tanker og følelser en viss uforutsigelig frodighed…” (Bruner  2012 s.406 ).  

Utdanningsinstitusjonenes innhold og profil og den erfaringsbakgrunn de 

profesjonelle kunstnerne har skaffet seg i sin yrkeskarriere har en reell innvirkning på 

hvilke estetiske uttrykkmåter og metoder som anvendes i prosjektene. Bruner peker på 

at dette kan man aldri unngå, fordi som kunstinstitusjon støtter man én fortolkning, og 

må da samtidig stille spørsmål ved en annen. Dette er en risiko som på et dypere plan 

blir utdanningsinstitusjonens styrke: 

…en utdannelsessituasjon, som undlader at løbe den slags risici, vil stagnere og 
til sist virke fremmedgørende…Kort sagt, tesen om perspektiv belyser den 
tolkende, betydningsdannende side af den menneskelige tanke, mens den 
samtidig er klar over de iboende farer for uenighed, der ligger i at dyrke denne 
dybt menneskelige side af bevisthedlivet. Det er dette dobbelte, janusaktige 
aspekt ved uddannelse, som gør den enten en noget risikabel bestræbelse eller 
en temmelig kedelig rutine (2012, s.406). 

Altså er skolen, undervisningen eller partnerskapsprosjektet aldri nøytralt i den forstand 

at ikke noen verdier “promoteres”. Prosjektene kan ikke betraktes som kulturelt 

“fritstående”. Ifølge Bruner vil musikernes eller lærernes fagsyn, deres musikkforståelse 

og kultursyn helt klart måtte fremtre i deres praktiske virke. Men også elevene på sin 

side står for verdier. De har sin musikkforståelse og sine erfaringer. Gjennom 

interaksjon skapes derfor noen nye felles musikalske uttrykk. 

Bruner (2012) omtaler de lærendes tilstedeværelse for hverandre, deres 

opprettelse av gjensidige “stillaser” til støtte for handlinger som scaffolding. I en 

undervisningskontekst er tanken at den mer kompetente voksne er et stillas for eleven.  

Læreren skal likevel ikke miste sin rolle som autoritet, men “styre orkesteret”, en rolle 

som inkluderer å oppmuntre andre til å ta del i læring i et fellesskap. I dette felleskap 

anvendes metoder som genererer handling eller kunnskap. Gjennom de skapende 

prosesser i de fire casene, blir elevene kjent med materiale de kan arbeide med, og man 

sørger for kontinuerlige tilbakemeldinger gjennom dialog og skaper “stillaser” til 
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nybegynnere ”(Bruner 2012, s.410). Analysen gir noen perspektiver på hvordan denne 

form for interaksjon gir seg uttrykk i den praktiske gjennomføring av skapende 

prosesser. Følgende dialog er hentet fra en samtale som finner sted midt i 

prosjektperioden under en av de skapende prosesser. Klasselærer begynner å bli litt 

urolig for om elevene kommer i mål med et akseptabelt resultat, noe hun gir uttrykk for 

overfor de gjestende kunstnerne.  

Læreren:  Jeg lurer på om det blir noen forestilling av dette. Det 
virker ikke som om elevene kan konsentrere seg. For 
hver dag som går er vi nærmere framføringen. Og nå har 
elevene allerede begynt å invitere gjester til 
forestillingen! 

Musikeren:  Det går nok bra til sist, og det blir helt sikkert en 
forestilling. 

 Koreografen:  Ja, for ungene klarer det alltid til slutt. 

 Læreren:  Men kan man være så sikker på det? 

Skuespilleren:  Ja, faktisk. Det er ikke noe å lure på, jeg har sett dette 
skje mange ganger tidligere.  

Dialogen gir et innsyn i de gjestende kunstnernes formening om at 

partnerskapsprosjektet skal lykkes. Kunstnerne i respektive prosjekt fremstod som lite 

bekymret, resultatet kommer fordi “ungene klarer det alltid”. Kanskje kunne hun ha lagt 

til “…fordi vi vet hvordan vi skal hjelpe dem”. Men slik svarte hun ikke, selv om jeg 

ser det slik at hennes og de andre voksnes bidrag i prosessen bidrog sterkt til å gi 

materialet form. I mitt datamateriale finnes eksempler nettopp på en slik dialektisk 

læreprosess, en prosess der aktørene er i interaksjon med omgivelsene (Manger et al. 

2009, s. 231). Dialektiske læreprosesser er viktige faktor i partnerskapsprosjektene. 

Kalsnes (2004) som drøfter musikkformidling for barn, problematiserer møtene mellom 

elever og kunstnere i situasjoner der elevene kun blir betraktet som mottakere: 

Jeg vil imidlertid hevde at barn og unge utvikler bedre kompetanse – i 
betydningen både kunnskaper, ferdigheter og evne til opplevelse – og et 
sterkere eierforhold til kunst dersom de selv trekkes inn i arbeid med kunsten, 
noe som kan muliggjøres gjennom et velutviklet og vedvarende samarbeide 
mellom lærer, kunstner og elev. Et slikt samarbeid må ha elevens musikalske 
intuisjon og skapende evner i fokus… (s.107). 

På samme måte som O’Neill (2011) viser Kalsnes til at elevene må få muligheter til å 
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sette seg inn i musikken. Også Espeland og Wiggins (2012) viser spesielt til tid og 

tilgjengelighet som utgangspunkt for å være skapende med musikk. I min analyse 

kommer jeg tilbake til nettopp slike samhandlingssituasjoner. 

Laycocks	  teoretiske	  modell	  	  

Laycock (2005) har utviklet en teoretisk modell for analyse av større musikalsk 

skapende prosjekter der han klassifiserer deltakelse utfra blant annet begrepene “sterk”, 

“svak”, “åpen” og “lukket”. Laycock har hentet begrepene fra sosiologen Basil 

Bernsteins teoretiske rammeverk for klassifisering av barnets læring (fra 1971). 

Laycock fremsetter egne parametere, eller akser, som kan brukes til å definere 

undervisningssituasjoner som “sterke” eller “svake”, noe han forklarer utfra fra 

Bernsteins tilnærming:  

“Strong” framing was instructional, adhering to a strict method and timetable. 
“Weak” framing allowed the pupil to develop at his or her own pace by a 
process of “encounter”. Strong classification set a clearly defined goal, 
represented by stylistic conventions such as those of European classical music 
(Laycock 2005, s.70).  

Dette er en forenklet beskrivelse av to ytterpunkter; med lærerbestemt repertoar og 

undervisningsinnhold på den ene siden, og en elevsentrert tilnærming til undervisningen 

på den andre siden. Laycock legger til at “elevsentrert” også kan bety at undervisningen 

er sentrert omkring hele ensembler eller aktørgrupper (community-centered) som kan 

være med å bestemme undervisningens innhold.  Laycock supplerer begrepene “sterk” 

og “svak” med “åpen” og “lukket”. “Åpen” betyr at elevenes bidrag inkluderes i den 

skapende prosess, mens et “lukket” undervisningsforløp betyr at innholdet er klart 

definert med få muligheter for endringer. Begrepene kan oppfattes som evaluerende, 

innrømmer Laycock, men understreker at han tenker kun despriptivt: 

The analysis is purely descriptiv. In the Bernstein diagram, a traditional 
teaching approach of instrumental instruction in the classical/romantic 
repertoire lies at the “strong” end…Such an approach is not necessarily right or 
wrong. It is a question of choosing the most appropriate approach in a given 
situation…(Laycock 2005, s.128). 

Utfra Laycocks perspektiv er ikke idealet at det alltid skal være fullstendig 

elevsentrering, han understreker at man i en hver undervisningssituasjon må velge den 

tilnærmingen som passer best i forhold til konteksten. Man kan ikke tenke ensidig 

elevsentrert. Sammen med Bedfords kreativitetskategorier BC1 – BC5 som er omtalt 
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tidligere i kapitlet, har jeg i større grad kunnet forstå mitt empiriske materiale ved å se 

på gjennomføringene som  “åpne”, “lukkede, “sterke” eller “svake”.  

Avrunding	  	  

Jeg har i dette kapitlet gjort rede for teorier som kan kaste lys over musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter i skolen. Teoriene er valgt fordi de belyser det musikalsk 

skapende partnerskapsprosjektet utfra estetiske og didaktiske perspektiver.  

Framstillingen startet med ulike tilnærming til fenomenet musikk og jeg fortsatte med to 

sentrale teorier om musikk som meningsbærende uttrykk. Deretter viste jeg til noen 

teorier omkring kreativitet og komposisjon som jeg mener har en særskilt relevans i 

forhold til å forstå hvordan man setter sammen musikalske elementer til estetiske 

uttrykk. Kapitlets andre hoveddel tar for seg mer generelle tilnærminger til undervisning 

rettet mot skapende virksomhet i en gruppekontekst. Her har jeg vektlagt inkludering, 

og trukket inn blant annet de fire  momentene kontroll, innovasjon, eierskap og relevans 

fra Craft (2005) da disse begrepene virker relevante å anvende i analysen av casene. Jeg 

har også vært inne på rent metodiske aspekter. Avslutningsvis i kapitlet drøfter jeg noen 

fagdidaktiske perspektiver som er relatert til gjennomføringens “bakenforliggende” 

dimensjon (Nielsen 1999). Jeg har også referert til generelle teorier om læring og til mer 

spesifikke musikkpedagogiske innfallsvinkler til undervisning. Sentralt blant teoriene 

står Nielsens framstilling av musikkdidaktiske posisjoner (Nielsen 2006, kapittel 5). 

Jeg betrakter teoriene som kommende beretninger om musikere, lærere og elever 

så vel som om de skapende prosessene og materialet slik det til sist fremstod i hver av 

de fire casene. 
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Kapittel 5 FAGLIG OG HISTORISK PERSPEKTIV  
I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for faglige og historiske perspektiver knyttet til 

partnerskapsprosjektet som konsept og til aktiviteten skapende arbeid med musikk. 

Framstillingen kan forstås som et supplement til de teoretiske perspektivene jeg 

presenterte i det foregående kapitlet og står også i forbindelse med den kommende 

analysen.  

Historiske	  forutsetninger	  for	  partnerskapsprosjektene 
Partnerskapsprosjektet som idé og praksis oppstår omkring midten av 1900-tallet i 

Europa, vesentlig i England og USA, og blir etablert i Norge på slutten av 1990-tallet.  

Partnerskapsprosjektet	  i	  USA	  og	  Europa	  

Når Myers & Brooks (i Colwell & Richardson 2002) redegjør for utviklingen av art 

partnerships57 i USA, peker de på at allerede i 1976 skrev amerikaneren Charles Fowler 

en artikkel om nye nasjonale trender i kunstfagopplæringen. Fowler viste til at man på 

denne tiden ønsket en sterkere representasjon av alle kunstfag i det generelle pensum i 

amerikansk allmennopplæring. I følge Myers og Brooks mente Fowler at en slik 

utvikling innenfor kunstfagutdanningen utfordret musikkutdannerne til å “utvide sin 

forståelse, bryte ut av sine smale spesialfelt og søke mot å utvikle et multidimensjonalt 

fokus” (Myers og Brooks 2002, s. 909, min oversettelse). Forfatterne understreker at de 

best fungerende prosjektene var basert på at kunstnere, elever og lærere ble engasjert i 

en praksis- og læringssituasjon: 

It is through the persistent and reflective refinement of the practices of the 
partnership, the design and implementation of the instructional programme – 
that the partners find common ground for their work… (Myers og Brooks 2002, 
s. 910).  

Partnernes felles holdepunkter må være utgangspunkt for samarbeidet, påpeker Myers 

og Brooks (2002), og viser til at fra slutten av 1970-tallet vektlegges i sterkere grad 

                                                

 

57 Betegnelsen art partnerships brukes som en engelsk samlebetegnelse for prosjekter der profesjonelle 
kunstnere samarbeider med skole, institusjoner eller andre grupper for en avtalt periode. I denne 
sammenheng refererer gjerne uttrykket til prosjekter som inkluderer ulike former for visuell kunst.  
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samarbeid mellom skole og samfunn. På dette tidspunktet blir flere prosjekter finansiert 

gjennom både offentlige og private midler. Myers & Brooks påpeker at det ikke bare er 

skolen som ønsker å bygge ned sine grenser mot kulturinstitusjonene i samfunnet, dette 

var like mye et anliggende for kulturinstitusjonene. Fordi nettopp gjennom å involvere 

seg i denne typen partnerskapsprosjekter kunne kulturinstitusjonene vise omverden at 

også de ønsket å forsterke sine forbindelseslinjer til skolen (op.cit. s.921). 

 Når Laycock (2005) redegjør for utviklingen av prosjektformen i Europa, går 

han lengre tilbake i tid enn Myers og Brooks (2002). En av de tidligste komponistene 

han nevner er Gustav Holst (1874 – 1934) som i 1917 organiserte musikalske aktiviteter 

i interneringsleirer. Holst blir av Laycock omtalt som en av de første komponister som 

engasjerte seg innenfor pedagogisk virksomhet, som en såkalt “composer-in-education” 

(s.27)58. Ifølge Laycock startet han arbeidet innenfor denne tenkemåten da han i 1907 

underviste på Morley College for Working Men and Women. Holsts virke som 

komponist hadde en sosial profil, forteller Laycock:“.. to help the poorer class by 

providing entertainment dissociated from the costumary evils of alcohol” (Laycock 

2005, s. 6).  

Men også andre kjente komponister gjorde seg bemerket innenfor samme felt, 

hevder Laycock, slik som Michael Tippett (1905 – 1998) og Benjamin Britten (1913 – 

1976) i England, og Carl Orff (1895 – 1982) i Tyskland. Tippett og Britten var blant 

annet kjent for korverk der det var lagt opp til deltakelse av voksne amatørsanger og 

barn59. Som nevnt tidligere trekker Laycock frem David Bedford (1937 – 2011) som 

kanskje den komponisten som har hatt størst innflytelse på utviklingen innenfor 

komposisjonskonsepter som inkluderer barns medvirkning og skapende arbeid. Bedford 

er, som nevnt i kapittel 1, en inspirasjonskilde til min undersøkelse.  

                                                

 

58 I Oxford Dictionary of Music (1994) beskrives Holst som en genial pedagog. Hans forståelse for 
musikkens funksjon i samfunnet trekkes spesielt fram: “…his feeling for the community spirit 
engendered by music also contributed to the outstanding part he played in English music-making in the 
first two decades of the 20th century”. Laycock mener at Holsts arbeid i Bulgaria kan betraktes som 
forløper for prosjektet “Musicians without Borders” som ble gjennomført i Kosovo 80 år senere.  
59 Tippett var opptatt av komponistens rolle i samfunnet, og arbeidet blant annet med politiske sanger. 
Britten er kjent for inkludering av barn og amatørsangere i sin musikk, slik som for eksempel i opera 
Noye’s Fludde fra 1958 . 
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Som didaktisk grunnlag for tenkningen bak musikalsk skapende arbeid i skolen viser 

Laycock til den tyske komponisten og pedagogen Carl Orff (1895 – 1982), den 

kanadiske komponisten og pedagogen R. Murray Shafer (f.1933) og den britiske 

musikkpedagog og komponist John Paynter (1931 – 2010). Orff er mest kjent for sine 

metodiske prinsipper der han vektla skapende arbeid utfra et folkemusikalsk repertoar, 

mens Shafer og Paynter har bidratt i den musikkpedagogiske diskurs omkring skapende 

arbeid basert på eksperimentelle komposisjonsprinsipper. 

Satsning	  på	  barn	  og	  unge	  	  

På 1980-tallet etablerte London Sinfonietta seg som ett av de første britiske orkestrene 

som startet med partnerskapskonsepter hvis målsetting var å utforske “kreative arenaer 

der estetiske og opplæringsrelaterte erfaringer kunne møtes”60. Valberg (2001) viser til 

en undersøkelse utført av Association of British Orchestra i 1998 som forteller at 

Englands tretti ledende orkestre allerede da hadde egne satsningsprogram for barn og 

unge, to tredjeparter kunne vise til et eget fulltidsprogram, mens en tredjedel 

gjennomførte prosjekter på regulær basis (s.115). På denne tid gav verdenskjente 

dirigenter og musikere sin tilslutning til slike nye arbeidsformer, noe som gjorde at 

partnerskapsprosjekter med skapende profil der barn var involvert, ble aksept innenfor 

de estetiske institusjonene. Som et eksempel på et bifall til denne nye formidlings- og 

prosjektform refererer Valberg til dirigenten Sir Simon Rattles anerkjennelse. Rattle 

sier:  

I believe that orchestras moving into the 21st century must involve themselves in 
the broadest possible programmes of education activity…Arts education shifts 
the emphasis from observing to doing, and the learning is the doing. Because in 
music children have to work together to create a performance, every type of 
social, organisational and co-operative skill is exercised… (sitert av Valberg 
2002, op.cit) 

Rattles synspunkt om brede utdanningsprogrammer markerer en ny forståelse av 

orkesterets virke som mer enn å presentere et repertoar for et mottakende publikum. Fra 

begynnelsen av 1990-tallet ble det gjennomført kursvirksomhet for lærere og musikere, 

                                                

 

60 “to explore the creative space where artistic and educational experiences meet” 
(www.londonsinfonietta.org.uk/content/about-london-sinfonietta) 
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og musikerne fikk spesialopplæring i ulike former for samarbeid på tvers av de 

tradisjonelle grensene mellom amatører og profesjonelle, mellom barn og voksen og 

mellom ulike grupper i samfunnet. Et resultat av denne nye tenkemåten var at man 

utviklet samarbeidsmodeller mellom orkestrene, skoler og fritidsvirksomheter. London 

Sinfonietta står i en særstilling som pionér for slike modeller. Orkesteret tok 

utgangspunkt i The Gulbenkian Report fra 1982 der man vektla behovet for brobygging 

mellom utøvende kunstnere, kunstorganisasjoner og skoleelever (Ruffer 1988)61. 

Ensemblet var kjent for framføringer av musikk innenfor nyere stilarter, og er blitt 

assosiert med komponister som Berio, Boulez og Stockhausen. Den sjangermessige 

forankringen i modernismen ser ut til å stå sentralt innenfor utviklingen av metodologi 

og repertoar for partnerskapsprosjektene. 

Ifølge Ruffer var det London Sinfoniettas administrerende leder i 1983, Michael 

de Grey, som tok initiativ til å øke orkestermusikernes oppgaver gjennom å utvide deres 

konsertprogram til å inkludere særskilte opplegg for barn. Målet var ikke bare å øke 

antall besøkende på konsertene; orkesteret hadde en genuin interesse i å øke publikums 

forståelse for modernistisk musikk (Ruffer op.cit.). I orkestrene så man for seg at 

samarbeidet med skolen skulle begunstige elevene på tre måter; for det første skulle 

barna forbedre sine ferdigheter, for det andre skulle de endre sine holdninger til 

kunstmusikk og for det tredje skulle de få en økt forståelse for kunstens verdi. Gjennom 

å møte nye sjangre skulle elevene få en positiv holdning til musikk de ikke kjente til 

tidligere, fordi da ville de også fatte interesse for å komme på orkestrenes konserter. For 

barna var morgensdagens publikum62. Ut fra det Ruffer beskriver ser man at fokus var 

rettet mot det musikerne “gav” til elevene, altså det skolen “fikk” gjennom prosjektene. 

Jeg har tidligere referert til Owens kritikk av gjestende kunstnernes holdninger (side 

33). Laycock (2005) refererer til liknende synspunkter når han diskuterer holdningene 

                                                

 

61 The Calouste Gulbenkian Foundation er en veldedig organisasjon som ble etablert i Portugal i 1956. 
Organisasjonen har interesser innenfor kultur, utdanning, samfunn og vitenskap 

http://gulbenkian.org.uk/about-us/about-us.html  
62 I et intervju 15.3.2013 uttaler Sigrun Saevarsdottir-Griffiths, leder for den 2-årige utdanningen Musical 
Leadership ved Guildhall School of Music, Barbican Center of Art, London, at denne type legitimering av 
partnerskapsprosjekter mellom orkestermiljøer og barn eller ungdom ikke lenger har relevans. Hun sier“ 
The vision is not at the forefront at the agenda anymore” 
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bak metodeboka Artists in Schools som kom ut i 1992. Forfatterne Caroline Sharp og 

Karen Dust gjenspeiler et perspektiv på partnerskapsprosjektene som en mulighet for 

skolen til å “få noe” fra kunstnerne: 

Benefits for pupils include insight into the professional arts world, 
understanding and developing artistic skills and processes, and the enthusiastic 
enjoyment of participation in positive working relationships. Benefits for 
teachers and schools include enrichment of the whole curriculum, focus on 
personal and social issues, opportunities to form closer relationships with 
pupils, links with other schools, involvements of parents and the wider 
community, and projection of a positive image of the school (Sharp og Dust 
1992 sitert i Laycock 2005, s.102f).  

Laycock kommenterer at forfatterne ikke tenker på prosjektenes betydning for 

kunstnerne, for de er kun “givere”. Han er også kritisk til at håndboken gir inntrykk av 

at ved å følge en særskilt metodikk er det mulig å sikre suksess i et kunstnerisk 

partnerskapsprosjekt. Men dette er en umulighet ifølge Laycock, ingen prosjekter kan 

sikres mot eventualiteter:  

Realistically, one should expect things to go wrong. There are risks in the arts, 
and a project which sets out to anaesthetise itself against them is cutting itself 
off from one of the real benefits of an artistic project: the excitment of 
discovery of uncharted seas (Laycock 2005, s.103).  

Villighet til å ta risiko står sentralt i gjennomføringen av de fire partnerskapsprosjektene 

jeg har undersøkt. Prosjektlederne må våge å stoppe opp underveis for å kjenne etter 

hva som skjer i den skapende prosess, og Laycock peker på at det finnes en positiv 

spenning med å være i bevegelse. Jeg har tidligere referert til O’Neill (2011) som er 

opptatt av dialog mellom ulike deltakergrupper i musikalske samarbeidsprosjekter. 

Hennes perspektiv korresponderer med Laycocks forståelse av spenning knytte til 

usikkerhet: 

Althought there may be prior agreement about the goal to be aimed for, the 
route that is taken depends on emergent properties of the situation – the problem 
encountered and the human material resources available for making solutions 
(s.188) . 

Man kan ikke sikre seg mot uforutsette hendelser som må fører til endringer. Jeg har i 

kapittel 2 referert til partnerskapsprosjektet Bridges. Her opplevde man for eksempel 

endringer i lærerstaben i den jødisk-palestinske gruppen hvilket førte til at det oppstod 

noen uventede organisatoriske og økonomiske utfordringer. Jeg viste også til at som 
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prosjektleder måtte man tenke igjennom valget av musikal som arbeidsform. Fra min 

side var valget tatt i beste mening, og jeg kunne ikke se for meg at enkelte av deltakerne 

ville oppleve materialet musikalsk “flatt”. I ettertid forstår jeg jo, at dersom man er vant 

til musikk bygd opp av skalaer og harmonier med kvarttoner, så vil akkordisk oppbygde 

viser og popmelodier fortone seg som et litt “stivt” uttrykk. Men ved siden av de 

organisatoriske og praktiske forhold som man ikke rår over, er vel det største 

usikkerhetsmomentet lederen i musikalsk skapende partnerskapsprosjekter står overfor, 

det musikalske materialet som man skal bringe til eksistens.  

Ifølge Ruffer (1988) ble de første orkesterprosjektene møtt med kritikk fra flere 

hold, blant annet mente noen at barna ikke fikk jobbet tett nok på musikerne. Likevel, 

på skolene så man muligheter med de nye arbeidsformer, hevder Ruffer, og forklarer 

dette ved å vise til at det fantes en generell motivasjon blant lærere til å arbeide sammen 

med andre profesjonsgrupper. Man ser en ny tenkemåte, en holdning til at grensene 

mellom kulturinstitusjoner og skolen må bygges ned. En rekke ulike 

samarbeidsmodeller prøves ut, i særskilt grad i England. Mange av disse prosjektene 

finnes i framstillingen til Laycock (2005) der han presenterer til sammen 165 prosjekter 

som ble gjennomført fra tidlig 1990-tallet og fram til idag.  

Tidlige	  norske	  partnerskapsprosjekter	  

Partnerskapsprosjektene som kom til Norge fra England og USA midt på 1990-tallet 

omfattet samspill, komponering og operaproduksjon. De første komposisjonsverksteder 

ble organisert av Rikskonsertene i samarbeid med Bit20 på Kulturdepartementets 

initiativ63. De to kulturorganisasjonenes oppdrag var å implementere modeller for 

skapende arbeid med musikk etter inspirasjon fra London Sinfonietta og London 

Symphony Orchestra. Et moment for innføringen av prosjektformen var at norske 

musikere studerte på studiet “Creative Music Workshop Leading” ved Guildhall School 

of Music i London. En av de første som gjennomførte komposisjonsprosjekter for 

orkestermusikere og skoleelever var fløytiste Maria Sjøberg64.  

                                                

 

63 Intervju med Geir Harald Knutsen i Den Nye Opera  
64 Sjøberg ledet et skapende prosjekt med musikere fra Kristiansand Symfoniorkester og Presteheia skole 
i 2003. 
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Andre sentrale musikere var komponist og arrangør Helge Sunde og komponist og 

musiker Jon Halvor Bjørnseth. I 1998 etablerte Bjørnseth Drivhuset - stiftelsen for 

musikalsk verkstedsarbeid, et foretak som inviterer både barn og voksne til skapende 

prosjekter med musikk i sentrum65.  

På slutten av 1990-tallet utprøver man også operaprosjekter i skolen etter Write 

an opera-modellen. Musikkskolerektor Åge Vallesverd var første norske deltaker ved et 

av operakursene til Royal Opera House i 1998. I 2000 organiserte han i samarbeid med 

Høgskolen Stord/ Haugesund det første norske seminar med metoden for lærere. Fra da 

av har det blitt produsert en rekke operaforestillinger i norsk skole, basert på tilsvarende 

modell som er benyttet i case KP 3 Opera Buffa66. En sentral aktør i utvikling av 

partnerskapsprosjekter for musikere og skole har vært Bit20 Ensemblet i Bergen. På 

samme måte som London Sinfonietta fokuserte på musikk innenfor det 20. århundrets 

modernisme, har Bit20 prioritert nyere musikalsk stilarter. Ensemblets konsept “Vi 

komponerer, vi!” innebærer at musikere og elever sammen lager en konsert, vanligvis et 

instrumentalrepertoar; tilsvarende som i case KP1 Grieg Avantgarde. Målsettingen til 

Bit20s satsning for barn og ungdom er: 

Det estetiske nivået skal være fullt på høyde med det tilbud som gis til det 
voksne publikum…Barn og unge lærer og forstår bedre dersom de selv deltar i 
estetiske prosesser. Derfor inviterer vi dem til aktivt å bruke sine egen 
kreativitet som nøkkel til større opplevelse og innsikt. (http://bit20.no/children-
and-youth ) 

Den	  kulturelle	  skolesekken	  

Den kulturelle skolesekken (DKS) har stått sentralt i gjennomføringen av 

partnerskapsprosjekter de siste ti år, partnerskapsprosjekter der man har valgt en 

skapende profil. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet med følgende målsetting: 
                                                

 

65 http://www.musikkverksted.drivhuset.no. Eksempler: SAM-PLING-PLONG - ÅPENT VERKSTED! 
Bli med og lag dagens unike konsert med lydopptak, elektronikk, data og mange rare lydkilder og 
instrumenter”Trioen Sekurios kommer til skolen med musikk, tekster og video-installasjoner som setter 
spørsmålstegn ved hva sikkerhet er”,“RISØRENS LYD - Forbuden Frukt! Komposisjonsverksted 6. - 9. 
juni med Risør Barneskole 6. trinn  med Maria Sjøberg og Jon Halvor Bjørnseth fra Drivhuset og 
Christian Ellefsrud fra skolen fremført onsdag 29. juni kl 18 ved Risør Kammermusikkfest (fra 
http://drivhuset.org/ lest 28. oktober 2011) 
66 Lag en Opera-metoden presenteres nærmere under avsnittet ‘Nyere estetiske strømninger” 
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Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg 
kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle 
slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av 
kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv67. 

Formuleringen sier ikke noe direkte om elevdeltakelse, og med dette forstår vi at 

medvirkning utover det å være publikum, ikke nødvendigvis inngår i et hvert DKS-

prosjekt. Men det som vektlegges er at skolen skal være arena for møter mellom 

profesjonelle kunstnere og elever, uten at det presiseres på hvilken måte disse møtene 

skal foregå.  

 Den historiske forutsetning for DKS er et kulturprogram som ble utviklet av 

Sandefjord kommune. I følge Kleppe, Berge og Hylland (2009) ble programmet en 

realitet fra 2002 og etablert som en permanent ordning fra 2006. Forfatterne viser til 

tidligere politiske dokumenter og tendenser, blant annet St.meld. nr. 61 (1991-1992) 

Kultur i tiden, der kultur for barn og unge ble behandlet som et eget kulturpolitisk 

område. Her ble det understreket at “et viktig prinsipp for kulturformidling til barn var 

at barn må få mulighet til å oppleve kunst av høy kvalitet samtidig som de skal ha 

anledning til å ta egne kulturelle ressurser i bruk” (op.cit. s.19). I St.meld. nr. 39 (2002-

2003) Ei blott til lyst understrekes viktigheten av at barn og unge har tilgang til kunst- 

og kulturtilbud fordi: 

…kunst og kultur gir opplevelser som kan ha avgjørende betydning på utvikling 
av det enkelte menneskets personlighet og livskvalitet. Ved å ta del i kulturelle 
aktiviteter og oppleve kultur, blir vi deltakere i den store fortellingen, det dype 
verdifellesskapet som gjør oss til siviliserte mennesker (Stortingsmelding 39 
2002 – 2003, kap 2.2.3. Kultur som livskvalitet) 

Her gjenspeiles en kulturpolitisk overbevisning om kunst og kultur som dimensjon i 

individets utvikling og som individets livsinnhold. DKS-målsettingen viser en markant 

tro på kunst og kultur, og understreker skolens posisjon som arena for møter mellom 

barn, ungdom og kunstnere.  

 DKS-satsningen representerer i denne studien rammene for de praktiske 

prosessene og for de musikalske resultatene jeg undersøker, altså er DKS og også Norsk 

                                                

 

67 www.denkulturelleskolesekken.no  
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Kulturråd (case KP 4 Musikkteater) den organisatoriske muliggjøringen av 

partnerskapsprosjektene, av de skapende prosessene og de estetiske resultatene. Jeg 

drøfter disse forhold i min oppsummering, men hovedtyngden av analysen er rettet mot 

det didaktiske og estetiske innholdet i prosjektene.  

Skapende	  arbeid	  i	  musikkpedagogiske	  tradisjoner	  	  

Partnerskapsprosjektenes kjerneaktivitet, skapende arbeid med musikk, er forankret i 

musikkpedagogiske tenkemåter og metoder tilbake til Carl Orffs metodikk på1960-

tallet, i The Composition Movement på 1970-tallet der blant annet britiske John Paynter 

var en markant representant, og også i lyd-fokuserte tilnærminger til musikkfaget som 

beskrives i Kreativ musikundervisning av Lennart Reimers (1977) og i Nielsens 

fremstilling av lydfaget musikk (2006, s.250 ff). Her finnes også forbindelseslinjer til 

musikkpedagogiske tenkemåter inspirert av reformpedagogikken, især det musiske 

perspektiv.  

En	  lydfokusert	  tilnærming	  til	  musikk:	  Orff,	  Paynter	  og	  Shafer	  	  

Elementer fra Carl Orffs musikkpedagogiske prinsipper kan gjenkjennes i alle de fire 

casene jeg har analysert. Det sentrale i Orffs konsept er skapende aktivitet i 

musikkundervisningen og vektlegging av improvisasjon. Hans innfallsvinkel er også 

utforskende; elevene skal utforske “kroppens og stemmens klanglige og rytmiske 

muligheter” (Nielsen 2006, s. 277). Rytmen, først utviklet gjennom ord, rim og regler, 

er utgangspunktet i Orffs metode. Ifølge Varkøy (2006) var han påvirket av synet på 

undervisning som vokste fram ved inngangen til det 20. århundret, en tid da man 

betraktet barnet som fullkomment. Følgelig skulle undervisningen gi rom for personlig 

utfoldelse (s. 81). Orff-repertoaret, som er basert på forskjellige folkemusikktradisjoner, 

har ofte innslag av pentatonikk, improvisasjon og dans, og solostemmer for én 

instrumentalist som ledsages av ostinater og borduner68. I KP1 Grieg Avantgarde, KP2 

Grieg Community Music og i KP3 Opera Buffa spilte elevene Orff-instrumenter slik 

som klokkespill, xylofon, metallofon og trommer, tamburiner og claves. Disse 

                                                

 

68 En bourdon kan være en basstemmene på et pipeorgel; eller bety gjentatt bruk av en basstone eller en 
åpen kvart eller kvint, også kalt “orgelpunkt”. Bourdonen spilles ofte samtidig med en melodisk frase, 
som for eksempel på en sekkepipe 
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instrumenter ble utviklet for klasseromsbruk av Orff etter ideer fra afrikanske og 

indonesiske instrumenter, og etter instrumenter fra middelalderen (Hanken og Johansen 

2013, s.105)69. 

 Vektlegging av lyd og eksperimentell musikk står sentralt i tre av de fire casene 

jeg analyserer. Også innenfor det musikkpedagogiske miljøet i Norge er man opptatt av 

dette på 1970-tallet (Andersen, Espeland, Husebø & Husebø 1997). Man tar 

utgangspunkt i en skapende og lydfokusert tilnærming til musikk, inspirert av Paynter 

og Shafer. Paynter tok utgangspunkt i lyd som et råmateriale og argumenterte i Sound 

and Silence fra 1970 nettopp for at uttrykk fra modernisme var det riktig utgangspunkt 

for musikkpedagogisk arbeid. Dette kunne begrunnes med at de nye kunstuttrykkene 

gav elevene muligheter for å finne løsninger i forskjellige retninger (Paynter 1970, s. 6). 

Dette kjennetegner samtiden, hevdet Paynter som mente at musikkopplæringen først 

blir relevant idet musikk presenteres som en kreativ kunstform (a creative art, s. 3).  

 Shafer presenterer sin “akustiske økologi” i Soundscapes. The Tuning of the world 

fra 1977. Slik han forstår det skal musikkopplæring være en bevisstgjøring overfor 

lydomgivelsene. Han tok utgangspunkt i studier av lyder i relasjon til liv og samfunn og 

omtaler dette som “akustisk økologi” (acoustic ecology). Shafer utarbeidet en modell 

for forståelse av lydomgivelser som komponentene keynote sounds, signals og 

soundmarks (Ruud 2005). Keynote sounds er den klangbunn som fremstår som 

bakgrunn for andre lyder som opptrer samtidig. Lydene som ligger i forgrunnen kaller 

han signals, mens soundmarks tilsvarer et særskilt “landemerke”, f.eks. en kirkeklokke 

som slår, eller lyden fra en tåkelur. Shafer hevder at det store skillet i musikkhistorien 

oppstår i det komponistene blir interesserte i storbyens lyder, og inspirert av dette 

forsøker å viske ut skillet mellom lyd og musikk i sine komposisjoner. Det spesielle 

med moderne musikk er at denne har sin opprinnelse i maskinen, på samlebåndene og i 

tannhjulenes bevegelser (Shafer 1977/1994. s.111). Musikken tjente som et middel til å 

formidle stabilisering og var “et anker mot framtidssjokk”. Komponistene måtte kunne 

bruke lyder fra omgivelsene, hevder Shafer og viser til den franske komponisten Oliver 

                                                

 

69 Disse instrumentene ble hyppig brukt i norsk grunnskole fra 1960-tallet og fram mot 1990-tallet, men 
er nå mindre i bruk og i mange tilfeller erstattet av bandinstrumentariet med lydanlegg, trommesett, 
el.bass og el.gitar. 
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Messian som med utgangspunkt i sin sterke interesse for fuglesang komponerte verket 

“Catalogue d'oiseaux”, på norsk “Fuglekatalogen” (1958)70. 

 Nielsen (2006) kaller denne tilnærming til musikkundervisning en 

“lydconception” idet aktivitetene er sentrert omkring musikk som lyd. I de nordiske 

landene var denne form for lydfokusering forankret i musikermiljøer før konseptet 

spredte seg videre til klasserommet gjennom musikeres pedagogiske virksomhet, en 

tilnærming Nielsen omtaler som den musikkdidaktiske posisjonen lydfag71. Lydfagets 

innhold korresponderer med arbeidsmåter og repertoar som ble anvendt av London 

Sinfonietta på 1980-tallet, og som har blitt en del av metodikken i det musikalske 

verkstedarbeidet til Bit20 og Drivhuset. Disse kulturinstitusjonene har bevisst vektlagt 

repertoar og uttrykksmåter fra modernismen72. 

 Nielsen peker på at interessen for å arbeide med et musikalsk råmateriale i skolens 

musikkundervisning var en internasjonal strømning som også fikk nedslagsfelt i nordisk 

musikkpedagogikk (2006, s. 273). Han viser til antologien Kreativ Musikundervisning 

fra 1977 som jeg har referert til ovenfor og trekker fram blant annet den tyske 

musikkpedagog Gertrude Meyer-Denkman. Jeg vil i analysekapitlet vende tilbake til 

forståelsen av lyd som grunnlag for skapende aktiviteter i musikkundervisningen, basert 

på de tilnærmingene jeg har beskrevet i dette avsnittet. 

Det	  musiske	  perspektiv	  

Parallelt med utviklingen av skapende arbeidsmåter i musikkfaget vokser det frem en 

pedagogisk retning som representerer en motpol til den nyttebetonte forståelsen av 

utdanning som hadde vært tydelig i norsk skole på slutten av 1980-tallet (Varkøy 2005, 

                                                

 

70 I et komposisjonsprosjekt arbeidet elevene med utgangspunkt i Messians komposisjon “Le merle 
noir”, “Svarttrosten” fra 1952 for fløyte og piano. Dette musikkstykket ble anvendt som referanseverk 
for det skapende arbeidet med elevene. 
71En didaktisk posisjon kan forklares som et perspektiv eller et utgangspunkt for musikkundervisning; 
Nielsen viser til undervisningens ståsted, vektlegging, mål, begrunnelse og innhold. Ulike didaktiske 
posisjoner blir nærmere belyst i teorikapittelet. 
72 modernisme brukes av Engelstad (2000) som en samlebetegnelse på retninger “der kunstnerne 
bryter radikalt med tidligere tiders normer og former for kunst” (s.143) slik som musikken til for 
eksempel Schönberg, Weberen og Berg som er kjennetegnet av fritonalitet, oppløsning av 
formprinsipper og bruk av klangflater. Nesheim (2004) refererer til modernisme som 
“eksperimenterende retninger etter 1920”.  
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s.101). Dette er en tradisjon der man er opptatt av elevens utfoldelse og selvuttrykk, en 

musisk innfallsvinkel til undervisning og læring. Det musiske må ikke forveksles med 

uttrykket å musisere. Det musiske perspektiv betyr at undervisningen skal omfatte både 

kropp, følelse og intellekt; eleven skal bli et helt menneske slik som Læreplanen L97 

beskriver i sitt forord om “Det integrerte menneske”. Musiske prosjekter skal føre til at 

eleven vokser som menneske (Varkøy 2005) og får bedre livskvalitet (Nielsen 2006).  

Professor Jon-Roar Bjørkvold presenterer i Det musiske menneske (1989/2005) 

“det musiske” som en retning der elevenes selvutfoldelse og egenutvikling står i 

sentrum. Bjørkvold kritiserer her den fagdelte norske skole for ikke å være tilpasset 

seksåringens behov. Han omtaler overgangen mellom barnehage og skole som 

barndomsbruddet (s.141), og kaller dette “en klassisk kulturkollisjon” (s.142). Han 

vedgår imidlertid at siden 1989 da den første utgaven av Det musiske menneske ble 

publisert, har det skjedd mye i norsk skole, spesielt i forhold til at forholdene på 

småskoletrinnet er myknet opp. Han er likevel kritisk til skolen: 

“Barndomsbruddet” handler snarere om en gradvis uthuling av selvdreven 
lærelyst, en type faglig voksende benskjørhet…Akutt eller gradvis: Livskrefter 
møter skoletenkning. Kontinuiteten brytes. Dragningen mot det musiske, 
allerede gitt spedbarnet som uttrykksmulighet og siden bekreftet og utviklet 
ikke minst i leken, møtes av sterke og styrende motkrefter. Mange unger har 
fløyet vilt og høyt i den tidlige barndommen... Etter 12 år flyr altfor mange aldri 
mer. De tør ikke. De er blitt musisk utviklingshemmede (Bjørkvold 2005, 
s.143). 

Bjørkvold ønsker en musikkpedagogikk med utgangspunkt i barnekultur og 

helhetssansning73. Han er således en representant for en naturalistisk ekspressiv 

tradisjon der man vektlegger skolen som arena for utvikling av det autentiske, hele og 

økologiske menneske (Varkøy 2005 s.103f). For det spontane barnet har leken i seg, og 

er i stand til å skape gjennom spontane prosesser. Slike prosesser er musiske fordi 

mennesket er musisk i sin karakter (op.cit.)74.  

                                                

 

73 Med barnekultur forstår man her den kultur som barnet blir sosialisert inn i, de tradisjonelle 
barnelekene, de frie lekene, de frie improvisasjonene og spontansangen, fortellinger og anekdoter som 
finnes innenfor miljøene der barn er sammen  
74 Den musiske arbeidsmåte er basert på reformpedagogikk som har forbindelseslinjer tilbake til 
pedagogen og filosofen Rousseau (1712 – 1778). 
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Manger et.al. (2009) og Spurkeland (2011) trekker fram Bjørkvolds musiske 

perspektiv på undervisning som en eksemplifisering av en reformpedagogisk tankegang. 

Spurkeland refererer til at kreativiteten fører til takhøyde og frihet, og åpner mennesker 

for hverandre og fører dem tettere sammen. Derfor er en lærers evne til å leke og 

fantasere sammen med sine elever en av de fundamentale måter man som pedagog kan 

anvende for å nå fram til barna. For det vi bygger sammen, fører oss sammen, når vi 

skaper noe gir det oss felles eierskap og stolthet. Vi forenes gjennom skapende 

prosesser, et arbeid som ofte er forbundet med humor og lek (s.113).  

Nyere	  estetiske	  praksiser	  	  

I min studie undersøker jeg uttrykk som tar estetisk form hovedsakelig i mediet musikk, 

og fokus er rettet mot den estetiske virksomhet som foregår når uttrykkene skapes, 

erfares og vurderes innenfor det musikalsk skapende partnerskapsprosjektet.  Man kan 

kalle samarbeidet for en estetisk praksis fordi man skaper estetiske uttrykk. I det 

følgende gjør jeg rede for noen slike nye konsepter der man vektlegger produksjon. Det 

handler om “kunsten å lage noko” (Nyrnes 2008, s.15).  
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Nye	  repertoarkonsepter	  	  

Jeg har innledningsvis i avhandlingen referert til komponisten David Bedford og hans 

verk  som er tilrettelagt for utøvere på ulike nivåer. Laycock (2005) viser til at 

komponister helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet fattet interesse for musikalsk 

utøving med slike sammensatte ensembler der også amatører deltok. Ifølge Laycock var 

Gustav Holst en av de første innenfor rekken av britiske komponister som var spesielt 

engasjert med utdanning (composers-in-education). Han hadde en praktisk tilnærming 

til komposisjon når han underviste sine studenter: “They should write for amateurs as 

well as professionals, organising ad hoc ensembles to give performances, developing 

musical techniques through direct practical experience” (Laycock 2005, s. 26f). Holst 

startet sin karriere med kveldsundervisning på Morley College for Working Men and 

Women i London. Skolen fikk etter hvert et høyt renommé for sin vektlegging på 

musikk, og flere kjente komponister fulgte i Holst fotspor som lærere, blant annet 

Vaughan Wiliams og Britten75. 

Lorentzen:	  Dansk	  komponist	  med	  didaktisk	  interesse	  	  

Bonde (in press, 2014) skriver i sin artikkel “Den pedagogiske modernist” om den 

danske komponisten Bent Lorentzen (f.1935)  som komponerer innenfor samme 

komposisjons- og samarbeidsformer som David Bedford og andre composers-in-

education. Bonde viser til at i Danmark ser man fra slutten av 1970-tallet to retninger 

innenfor komposisjon. På den ene siden finner vi komponister som er engasjert innenfor 

den folkeopplysende bevegelse der man skaper musikk for barn og ulike 

orkestergrupper, og involverer seg i oppbyggingen av de første musikkskoler. Den 

andre retningen er gehørsbasert og  jazzinspirert, slik som for eksempel Finn Roar 

(1984) Mer’ jazz til børnene76. Lorentzen befinner seg innenfor den første retningen og 

har sin forankring innenfor modernismen, og er som Paynter, Shafer og Bedford også 

opptatt av det lydlige, og han komponerte blant annet elektroniske verker. Begrunnelsen 

                                                

 

75 http://www.morleycollege.ac.uk/about/history  
76 I sitt forord skriver Roar (1984) at tittelen Mer’ jazz til børnene er· “mer en trosbekendelse, end den er 
en inholds- og niveau beskrivelse. Ligesom “jazz” ikke skal oppfattes i for snæver betydning, er 
musikken ikke kun tilegnet mennesker i en bestemt aldersgruppe, men forhåbentligvis egnet til “børn” i 
forskellige aldre”.  
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for dette var at han mente at de  fungerte godt for elevene:  

Dette fungerer som udgangspunkt for eleverne, der skal tropere, altså bygge 
videre på det eksisterende materiale – på mange forskellige måder. Faktisk er 
det kun fantasien, der sætter grænser for mulighederne: Eleverne kan arbejde 
med troper baseret på traditionelle instrumenter, lydgivende genstande, stemme- 
eller kropslyde. De kan komponere nye forløb eller improvisere direkte over 
materialet, og de kan arbejde både individuelt og i grupper (Bonde 2014: Den 
pedagogiske modernist). 

Bonde understreker at formålet med denne type undervisning er “at gøre eleverne til 

aktive medspillere i skabende processer, hvor der skal træffes kvalificerede æstetiske 

valg”. Bonde viser til Lorenzens forståelse av at repertoaret i musikkundervisningen 

ikke skal “være avgrenset til traditionelle musikalske elementer…”. Han har i sterkere 

grad et lydlig perspektiv idet han i følge Bonde (in press, 2014) uttaler at “al lyd kan 

principielt inddrages i børnenes kompositioner”. Lorentzen er derfor en representant for 

at musikalsk skapende virksomhet går ut over den tradisjonelle “skolemusikken”. Hans 

produksjon omfatter ikke bare repertoar for skolebruk, han vender seg også til voksne 

amatører som kan delta i hans musikalske verker. Bonde trekker frem at Lorentzen har 

vært en sterk dansk bidragsyter innenfor den musikkdidaktiske tilnærmingen til musikk 

som “lydfag” (Nielsen 1998/2006) idet han stod for en metodikk der elevene skulle ha 

fokus på det lydlige. Lorentsen har hatt det Bonde omtaler for en dobbeltsidig tilgang i 

det at han er både kunstnerisk-kompositorisk og pedagogisk. Han var, som Nielsen 

(2006) opptatt av møter mellom det estetiske og det pedagogiske.  

I artikkelen om Lorenzen refererer Bonde (2014) til komponistens egen 

refleksjon omkring formatet på skapende musikkprosjekter. Lorenzen trekker frem at 

musikkprosjekter som baserer seg på deltakernes skapende bidrag er kompliserte å 

gjennomføre fordi det kreves mye tid til innøving, og antall timer kan overstige skolens 

eller andre deltakerinstitusjoners rammer. Dersom man i tillegg må forflytte aktørene 

fra skolen eller sitt faste øvingslokale til et annet lokale, eventuelt skal øve på 

ettermiddags- eller kveldstid, kompliseres gjennomføringen ytterligere. Jeg har tidligere 

i avhandlingen under delkapitlet om egne erfaringer med skapende arbeid, referert til 

det internasjonale skoleprosjektet Bridges (kapittel 1). Man må derfor avveie hvilke 

prosjektformer som lar seg gjennomføre innenfor rammene som er gitt et prosjekt.  
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Kontekstuelle	  og	  relasjonelle	  formidlingsformer	  

Ruud (2005) peker på at i vår tid har man tatt i bruk nye arenaer for musikalske 

fremføringer, i motsetning til tidligere da man måtte forflytte seg inn i en konsertsal for 

å høre kunstmusikk. Fra 1800-tallet ble det tegnet og bygget egne rom for framføring av 

musikk, og musikklytting ble noe kontemplativt og konsertlokalet ble til rituelle rom. 

Laycock (2005) peker på at skoler, kommunale samlingslokaler og sykehus etter hvert 

ble benyttet som konsertarenaer. Sidsel Karlsen (2005) refererer i artikkelen “Globale 

artister i lokale festivaler: Glokale rom for musikalsk læring og utvikling av musikalsk 

identitet” til konsertarenaer som parkeringsplass, en bilhall, en kinosal og en bakgård. 

Framføringene i partnerskapsprosjektene jeg analyserer foregår på skoler, i et kulturhus 

og i en idrettshall, altså har man flyttet seg ut fra konserthus eller teaterscene. Som 

typisk for kunst- og kulturlivet i vår tid viser Gran og De Paoli (2005) til søkning etter 

nye penger, utvikling av nye kunstuttrykk og nye betydninger av kunsten. Kunstnerne 

får også nye roller, og de to forfatterne omtaler de nye kunstneriske produktene som 

kontekstuelle og relasjonelle uttrykksformer. De viser til Nicolas Bourriauds 

relasjonelle estetikk som en teori som synliggjør “en sterk fokusforskyvning fra form og 

verk til relasjoner og kontekst” (Gran og De Paoli 2005, s. 226).  

Harding (2005) innleder antologien Magic Moments. Collaboration between 

artists and young people med å vise til at i vår tid synes det å være en større 

korrespondanse enn tidligere mellom tenkemåter innenfor næringsliv og utdanning, noe 

som har ført til at kunstnerne har fått nye roller. Harding refererer til en generell 

interesse for hva kunstnere kan bidra med utover å formidle estetiske uttrykk. Disse 

holdningene mener hun er skapt gjennom påvirkning fra næringslivet: 

Policy think tanks and management gurus have persuaded governments of 
beneficial links between artists’ creativity and the world of work, seeing artists 
as uniquely giftet to nurture such things as creativity, motivation and increased 
self-esteem (Harding 2005, s.5). 

Hardings referanse til kunstnerne som initiativtakere til aktiviteter som frembringer 

kreativitet, øker motivasjon og gir en god selvfølelse, er en forståelse som man kan 

gjenkjenne. Denne oppfatning blir selve fundamementet for all virksomhet under Den 

kulturelle skolesekken. Høy kunstfaglig og kulturell aktivitet på skolen ser ut til å være 

forbundet med prestisje, slik som det også ble påpekt i utsagnet til Sharp og Dust (1992) 

som jeg tidligere har referert til (side 121). 
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Når Gran og De Paoli (2005) presenterer nye estetiske praksiser viser de til Bourriauds 

forståelse av at kunsten ikke lenger er noe uforanderlig. Bourriaud selv sier at den 

estetiske aktiviteten utgjør “et spill der formene, modalitetene og funksjonene utvikler 

seg …” (Bourriaud 2002, s. 9). I dette ligger det at kunstuttrykkene er i endring 

gjennom at individer bearbeider dette i sine møter. I de partnerskapsprosjektene som 

beskrives her, spinner de sentrale temaene rundt det å være sammen omkring 

møtet mellom objekt (musikk) og subjekt (aktørene). Den kollektive 

meningsproduksjonen blir det som aktørene sammen finner meningsfylt å presentere 

som sin genuine musikalske forestilling. 

Community	  music	  og	  Write	  an	  Opera 

Blandt de fire casene jeg analyserer er en case nært beslektet med den 

musikkpedagogiske praksisen community music. Community music er en arbeidsmåte 

mer enn en spesifikk modell for samarbeid. Jeg har valgt å ikke oversette begrepet da 

det er vanskelig å finne et dekkende norsk begrep. Når Elliott (2012) skal forklare hva 

community music er viser han til at i vår tid finnes det nye måter å skape musikk på, 

nye måter å få tilgang til musikk på og i tillegg nye opplevelsesmåter. Vi har også fått, 

hevder Elliot, en ny forståelse for verdien av musikalsk deltakelse for mennesker i alle 

aldre og fra alle miljøer77. Han refererer til amerikaneren Peter Dykema som allerede i 

1916 skriver om community music som et nytt perspektiv, det er “sosialisert musikk, 

musikk for folket, av folket og med folket” (Elliott 2012, s.100, min oversettelse). 

Veblen og Waldron (2012) peker på at community music er en paraplybetegnelse for en 

variasjon av praksiser og utøvingsformer. Uttrykket innebærer at en institusjonalisert 

musikkvirksomhet, slik som for eksempel at et orkester samarbeider med en virksomhet 

utenfor egen institusjon. Ett særpreg er nettopp at kulturinstitusjoner går over noen 

fysiske grenser, som for eksempel i case KP2 Grieg Community Music, der 

orkestermusikerne møter skoleelever i en idrettshall. Higgins (2012) forstår community 

music som det at én partner ønsker en annen velkommen inn i sin sammenheng, og hun 

oversetter begrepet med gjestfrihet (hospitality). 

                                                

 

77 Dette understrekes av Thibeault (2012) som refererer til livslang læring som et karakteristisk trekk med 
forståelse av læring i dag.  
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Write an Opera er et metodisk konsept som ble utviklet ved Royal Opera House i 

London og ved Metropolitan opera (The Met) i New York. Metoden er utarbeidet som 

et didaktisk opplegg lærere skal kunne anvende i klasserommet, men presenteres også 

som et partnerskapsprosjekt for skoleelever og profesjonelle kunstnere:  

Our approach thoughtfully connects classroom learning with libretto writing, 
music composition, staging, acting, singing, literary analysis, and critical 
response – and provides students with opportunities to create, present, and 
attend opera. Opera is multi-disciplinary, involving music, theatre, movement, 
dance, and visual arts. Students and teachers have the opportunity to explore 
teamwork, problem solving and personal creativity. Students have opportunities 
to learn and grow in several art forms simultaneously78 (min utheving). 

The Met profilerer operametoden som en tverrfaglig samarbeidsprosess der det 

tilrettelegges for at elevene skal skape, presentere og i tillegg delta som publikum på en 

opera. Metoden er basert på at man skal arbeide seg gjennom et skapende forløp der 

elevene skal være deltakende gjennom hele forløpet. Man har en tverrfaglig profil; ofte 

trekkes det inn andre fag som litteratur, samfunnsfag, kunst og håndtverk, og språkfag.  

Utfra den beskrivelsen som The Met gir, er også operaproduksjon en arena for 

personlig utvikling (teamwork, problem solving, personal creativity) og man har en klar 

tverrfaglig profil. Metoden kan forstås som en eksemplifisering av den britiske 

musikkantropologen Christopher Smalls begrep musicking. Small (1998) anvender 

begrepet knyttet til deltakelse i musikalske prosesser. Han ser for seg at alle som på en 

eller annen måte er engasjert med gjennomføringen av en musikalsk forestilling, er 

inkludert i en musicking-kontekst: 

To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by 
performing, by listening, by rehearsing or practicing, by providing material for 
the performance (what is called composing) or by dancing. We might at times 
even extend its meaning to what the person is doing who takes the tickets at the 
door or the hefty men who shift the piano and the drums or the roadies who set 
up the instruments and carry out the sound checks or the cleaners who clean up 
after everyone else has gone. They too, are contributing to the nature of the 
event that is a musical performance (s. 9) . 

                                                

 

78 www.metguild.org/MOG/Opera_in_the_Classroom/Opera-Based_Learning/Opera-Based  
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Write an Opera metoden er en musicking-tilnærming på den måten at alle aktørene er 

deltakere med direkte skapende prosesser i den første delen av prosjektet. Men etter 

WaO-metoden velger elevene etter de introduserende øvelsene hvilke type aktiviteter de 

vil være med i. Det kan være tekstskaping, design, regi eller dans, men også de 

praktiske tingene slik som å lage PR materiell for forestillingen. Noen av elevene får 

følgelig ikke delta i de skapende oppgavene og blir perifere i forhold til de estetiske 

prosessene i prosjektet allerede etter 3 – 4 dager av forløpet. Dette er en noe 

problematisk side ved metodikken. Like fullt er WaO-metoden et eksempel på Smalls 

musicking-konsept, og i så måte en arena for involvering i estetisk virksomhet uansett 

hvilken aktivitet man er involvert i. 

Oppsummering	  

I dette kapitlet har jeg redegjort for faglige og historiske perspektiver som har fått 

betydning for min analystiske tilnærming til de fire partnerskapsprosjektene. 

Tematikken jeg har belyst har vært grunnleggende for hele forskningsprosjektet, idet jeg 

har sett hvordan partnerskapsprosjektene har en tydelig forankring både innenfor en 

musikkdidaktisk kontekst og innenfor en musikkulturell og musikkhistorisk kontekst. I 

de påfølgende to kapitler gjenspeiles disse momentene i beskrivelser og caseanalyser. 
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Kapittel 6A EMPIRISK UNDERSØKELSE: 
CASEBESKRIVELSER 
I dette kapittel beskrives de fire partnerskapsprosjektene, organisert som fire separate 

cases. Analysen av hvert partnerskapsprosjekt følger så i kapittel 6B. Beskrivelsen tar 

utgangspunkt i at hver case har et innhold som kan systematiseres i komponenter under 

kategoriene Estetiske uttrykk og Didaktiske aspekter. Komponentene er den avsluttende 

kunstneriske presentasjon med sitt musikalske eller tverrestetiske særpreg, aktivitetene 

som inngår i den skapende prosess, musikerne og lærernes metodiske tilnærminger til 

disse aktivitetene, antall medvirkende og relasjonene mellom dem, samt  

partnerskapsprosjektets organisatoriske rammer. I det følgende presenteres hver case 

gjennom en skriftlig vignett som reflekterer min egen opplevelse av respektive 

fremføring. Deretter følger et videoklipp med klingende musikk og et billedmateriale 

fra respektive partnerskapsprosjekt. Videoklippet innledes med sitatet “Music excists” 

fra komponisten Howard Burrell (f.1944) og deretter noen korte musikalske klipp. 

Analysen følger i kapittel 6B, og tar utgangspunkt i spesifiseringspørsmålene som ble 

presentert i kapittel 1: 

1. Hvordan fremstår de estetiske uttrykkene underveis og som endelige resultater 
med hensyn til særpreg, funksjon og mening i musikalsk skapende 
partnerskapsprosjekter for profesjonelle musikere, lærere og elever? 
 

2. Hva kjennetegner estetiske tilnærminger og didaktiske overveielser i 
prosjektene, og hvordan griper disse inn i hverandre?  
 

3. Hvilke didaktiske og estetiske overveielser er forbundet med hvordan elevenes 
ideer blir inkludert og ivaretatt i den skapende prosess?  

 
4. Hvordan er det mulig å skape et musikalsk kunstnerisk innhold og uttrykk som 

erfarne utøvere og samtidig yngre og mindre erfarne deltakere finner 
meningsfyllt?  

Det første spørsmålet besvares langt på vei gjennom casebeskrivelsene, mens de øvrige 

tre spørsmålene besvares gjennom caseanalysene i kapittel 6B for så å bli utdypet i 

kapittel 7. Casebeskrivelsene og analysen bidrar på denne måten til å belyse 

hovedspørsmålet “Hvordan kan musikalsk skapende prosjekter mellom profesjonelle 

musikere og skoleelever forstås ut fra et estetisk og didaktisk perspektiv?”.  



134 

	  	  Case	  KP1	  Grieg	  Avantgarde	  

Vignett	  1:	  Eksperimentell	  konsert	  inspirert	  av	  Grieg	  

Vignett 1 Grieg Avantgarde 

På scenen sitter tjuefem tolvåringer klare med perkusjonsinstrumenter, et keyboard, 

blikkplater, noen spesialkonstruerte 1-strengs instrumenter, gitarer, et horn og en 

trompet. Musikerne er på scenen med sine instrumenter. Flere datamaskiner står på et 

bord, oppkoblet mot et par store høyttalere. Med et kraftfullt slag på cymbalen starter 

konserten og snart spiller hele ensemblet en taktfast rytme; etterfulgt av bruddstykker 

fra Gjendines Bådnlåt. Den gamle folkesangerens sprukne stemme er bearbeidet; her er 

tempoendringer, og endring i tonehøyde og klang mens metallofonene lager et 

klangteppe i mellomregisteret. Så endrer komposisjonen seg og det svinger et rytmisk 

ostinat som man i ettertid kan tenke minner om popartisten Duffys hit “Mercy”. Det 

svinger godt i noen sekunder, og publikum synes å følge ekstra godt med. Men jeg 

tenker at konserten ble mer eksperimentell enn det jeg hadde sett for meg. Midt i 

konserten kommer musikklæreren fram og tar oppstilling sammen med musikerne, og de 

blir et eget band som fremfører Gjendines Bådnlåt i en egen versjon. Læreren synger 

melodien med sikker stemme mens cello og trombonen spiller hver sine  små melodier. 

Her er litt av Morgenstemning og hovedmotivet fra I Dovregubbens Hall. Foran meg 

sitter en gruppe med førsteklassinger. En av dem holder seg for ørene gjennom hele den 

første komposisjonen,  i over fem minutter. Men publikum klapper når komposisjonen er 

slutt, og elevene på scenen bukker.  

 

Særskilte forhold ved KP1 Grieg Avantgarde 

Elevgruppen bestod av to parallellklasser; med respektive 23 og 25 elever. Den 

medvirkende musikklæreren hadde tidligere deltatt i et komposisjonsprosjekt sammen 

med et par av musikerne. De seks gjestende musikere hadde ikke samarbeidet før, men 

kjente hverandre fra andre sammenhenger. På denne skolen har man tidligere 

gjennomført en rekke prosjekter med musikk og andre uttrykksformer. Musikerne synes 

å gli inn i miljøet på lærerværelse på en naturlig måte. Alle gjestene møtes på skolen en 

mandag morgen og avslutter sitt prosjekt den påfølgende fredagen midt på dagen.

https://www.dropbox.com/s/ctko9qpta5l1glz/Vignett%201%20EKSPERIMENT.mov?dl=0
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ESTETISKE 
UTTRYKK 

DIDAKTISKE ASPEKTER TEORETISKE 
PERSPEKTIVER 

FORSKNING-
METODER  

VEDLEGG 

Materialets art og 
særpreg 

Prosess Rammer 

Varighet: 38 min  

Eksperimentell, 
improvisatorisk, 
instrumentalkonsert med 
ett vokalinnslag. 

Vokalt konsept: 
Assimileringsmodellen 
(Agawu) 

Besetning: Orff-
instrumenter, gitarer, 
keyboard, cello, 
blokkfløyter, 1 horn, 1 
trompet,1 trombone, 
blikkplater, en-strengs 
instrumentet “pinnolin” 

Akustiske komposisjoner  

Kombinasjoner av 
digitale og akustiske 
komposisjoner 

Råmateriale: Gjendines 
Bådnlåt og Halling for 
hardingfele i 
originalversjon for klaver 

Skapende arbeid med 
musikk utfra moderne 
komposisjons-
prinsipper og to 
Grieg-komposisjoner 

Elevmedvirkning 
gjennom alle faser av 
den skapende prosess 

Ingen notebunden 
musikk, gehørsbasert 
innøving og 
framføring 

Grafiske partiturer 

Digitale arbeidsmåter 

Samspill 

 

DKS, lokal 
kulturinstitusjon 
og skolen 

Elever og 
musikere 

Lærer og 
musikere 

Musikere og 
skoleledelse  

Ensemblet og 
publikum 
(medelever og 
gjester fra 
kulturinstitusjon) 

 

Ny skole nær 
større by 

50 elever i to 
skoleklasser  

Seks musikere 
og en 
musikklærer  

Fem skoledager 

2,5 timer pr dag 
pr klasse (økt 
før og etter 
spisepause) 

DKS-finansiert, 
støttet av en 
privat 
kulturinstitusjon 
og en statlig 
støttet kultur-
virksomhet.  

 

Ars-dimensjon 
(Nielsen), hands-on 
prosjekt(Dewey)  

Kollektive estetiske 
arbeidsprosesser 
(Austring og 
Sørensen) 

Klang- og lydfokus 
(Paynter, Shafer, 
Nielsen). 
Komposisjons-
prinsippet: “Noe og 
noe annet” (Kruse),  

Meningslag i 
musikken (Nielsen) 
Økologisk 
tilnærming til 
persepsjon av 
musikalsk mening 
(Clarke) 

Inkluderende 
pedagogikk (Craft, 
Fautley og Savage)  

Observasjon  

Videoopptak av 
øvelser og 
konsert 

Lydmateriale 
systematisert fra 
videoopptak og 
musikalsk 
analyse 

Elevintervjuer 

Skriftlige elev-
refleksjoner 

 

Lydfiler i 
videoformat 

Musikernes 
oppgavetekst 
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Case	  KP2	  Grieg	  Community	  Music	  	  

Vignett	  2:	  Samspill	  inspirert	  av	  Grieg	  	  

Vignett 2 Grieg Community Music 

Det er generalprøve i dag, og et fullt symfoniorkester sitter sammen med 280 elever midt i 

idrettshallen. Alle har med hver sitt instrument; musikerne med orkesterinstrumenter og 

elevene med gitarer, Orff-instrumenter og andre perkusjonsinstrumenter som congas, 

bongotrommer, maracas og cabasa. En stor gruppe elever har med seg to plastrør som skal 

slås mot hverandre. Andre spiller på egne blåse- eller strykeinstrumenter. Orkesteret og 

elevensemblet starter enkelt med at alle spiller samtidig; melodiinstrumentene på en F-dur 

akkord og perkusjonsinstrumentene lager et  klangteppe uten puls, bare med lyd.  

Generalprøven fortsetter med gjennomgang av de fem ostinatene eller “Grieg-groovene” som 

elevene har øvd på de siste dagene, hver skolegruppe sammen med to musikere. Nå synger 

barna sammen med orkesteret.  Stemmene fra 11- og 12-åringene blander seg med 75  

orkesterinstrumenter. Ensemblet ser imponerende ut. Ostinatene spilles om og om igjen, 

sammen med Griegs originale orkesterversjon av “Dovergubbens datter danser” som er lagt 

til strykere og treblåsere. Sekvensene som elevene øvde på i klasserommet blir musikk på en 

annen måte nå som de framføres sammen med symfoniorkesteret. Den lydiske melodien 

klinger over det kvintbaserte, rytmisk markerte tema som spilles av elevgruppen sammen med 

orkesterets messing- og slagverkseksjon. Klanginntrykket er en kombinasjon av det lyriske og 

det massive. Elevene sitter tett i tett på golvet foran orkestermusikerne.  

 

Særskilte forhold ved KP2 Grieg Community Music 

I dette prosjektet er det musikalske utgangspunktet Griegs orkesterstykke “Dovregubbens 

datter danser” fra Peer Gynt Suite, Opus 23:IX. Prosjektet foregår i to faser, med Trinn 1 på 

den enkelte skole, og Trinn 2 sammen med symfoniorkesteret. Alle skolegrupper øvde på 

samme grunnmaterialet. Min analyse starter med den store felleskonserten der grupper på 

omkring 40 elever fra seks skoler møtes (Dag 8). I den videre framstillingen refererer  jeg til 

datamateriale samlet inn hovedsakelig i én av de seks deltakergruppene.  

https://www.dropbox.com/s/pvqce9kzlvtf8ka/Vignett%202%20SAMSPILL.mov?dl=0
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 ESTETISKE 
UTTRYKK 

DIDAKTISKE ASPEKTER TEORETISKE 
PERSPEKTIVER 

FORSKNINGS-
METODER 

VEDLEGG 

Materialets art og 
særpreg 

Prosess Rammer 

Ca 40 minutter 

Symfoniske 
instrumenter  

Orff-instrumenter, 
fløyter, fioliner, gitarer, 
plastikkrør, CD-
spillere, barnestemmer 

Prosjektsang:  

Vokalt konsept:  
Inkorporerings-
modellen (Agawu) 

“Grieg-groover”: 
Ostinatbaserte 
arrangementer for 
elevensemblet 

Digitale innslag 

Publikum ser og hører 
musikken (to hear/see) 

Råmateriale: 
“Dovregubbens datter 
danser” Opus 23. nr 9 
av Edvard Grieg  

Opptak av naturlyder  

Skapende arbeid med 
utgangspunkt i 
rytmiske og 
melodiske ostinater  
(“Grieg-groover”) 
inspirert av 
eksisterende Grieg-
repertoar 

Innøving i 
elevgrupper fordelt 
etter instrumenter 

Sang i storgruppe 

Gehørsbasert 
innøving i 
elevgruppen 

Notebasert materiale 
for symfoniorkesteret 

Øving på detaljer 

 

Elevgruppe (ca 
25) og to 
musikere i 
prosjektdel 1 

Musikere, 
lærere og 
skoleledere i 
prosjektdel 1 

Hoved-
ensemblet: 8 
elevgrupper og 
symfoniorkester  

Prosjektledelse 
(DKS), 
elevgrupper og 
musikere  

 

280 elever (6.klasse), 
fra 8 skoler i mindre 
by  

12 profesjonelle 
musikere fordelt på 
elevgruppene   

Fremføring, del 1: 
Elevenes egen skole 

Fremføring, del  2: 
Idrettshall  

9 dager: 7 dager med 
2- timers verksted på 
hver skole 

Dag 9 og 10: Øving 
og konserter med 
symfoniorkester  

Arrangerings-
prinsipper (Orff, 
Hugill) 

Community music 
konsept 

Kollektive estetiske 
arbeidsprosesser 
(Austring og 
Sørensen) 

Relasjonell estetikk 

(Borriaud) 

Danningsaspektet 
(Nielsen): Møte 
med kulturarv  
(Grieg) og kulturliv 
(symfoniorkesteret) 

Kulturbevissthet 
(Bruner) 

Stillasbygging 
(Bruner) 

Observasjons-
notater 

Videoopptak av 
øvelser og 
generalprøve, 
lydmateriale 
systematisert etter 
lydopptak og 
analysert  

Noteskisser 

Skriftlige 
elevrefleksjoner 

Uformelle samtaler: 
med musikere og 
foreldre 

 

Lydfiler i videoformat  

Elevutsagn fra 
tilbakemelding til 
musikerne 
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Case	  KP3	  Opera	  Buffa	  	  

Vignett	  3:	  Mafiaopera	  med	  egenproduserte	  ord	  og	  musikk	  

Vignett 3 Opera Buffa 

Det er premiere på forestilling og publikum er elever på 1. - 4. trinn. Forestillingen 

starter med en billedcollage med motiver fra Italia ledsaget av Vivaldis “Våren”. 

Bilder fra Italia kommer opp  på storskjermen. Det unge publikum er målløse, og det 

går et sukk av beundring gjennom hele salen når det vises en diamantring, rød Ferarri 

lekebil, en cabincruiser og en Barbie-dukke i en imponerende gallakjole.  

Filmsekvensen avsluttes med en forfølgelsesscene fra skolegården, og stemningen blant 

publikum er munter og forventningsfull. Den innspilte musikken toner ut, og det kommer 

en nesten umerkelig overgang til et enkelt oktavostinat på gitar, så følger et kraftig 

cymbalslag og en trommegroove, det blafrer i en metallplate og eleven på keyboardet 

spiller et kvintmotiv. En av elevene kommer inn på scenen og synger om vasking av 

bankens gulv, en annen entrer scenen som bankfunksjonær med en hvitsminket medelev 

som datter. De er etterfulgt av det rike paret med diamantene. Så kommer et 

gangsterpar og filmregissør Don Bulldog Bob med assistenten Miranda. Vi blir tatt med 

inn i et drama med tyveri, kidnapping, forviklinger, hemmelig elsker, filmpris og mord. 

Dette er kjente operaelementer: kjærlighet, forviklinger, konflikter, intriger og hevn. 

Solistene synger seg gjennom scene for scene ledsaget av elevorkesteret. Elevene er 

konsentrerte og alvorlige. Man hører musikerens støttende cello og musikklærerens 

bidrag på keyboardet. Publikum følger interessert med. For bare to dager siden fantest 

det en rekke tekstfragmenter Det ble en opera. 

Særskilte forhold ved KP3 

Elevenes musikklærer og en klasselærer deltok aktivt gjennom hele prosjektet; på 

komponeringsaktivitetene og med organisering samt design av kostymer. Arbeidet 

omfattet utvikling av operaens tema, plot og handling, utvikling av rollefigurer og 

libretto, sang- og resitativtekster, samt melodiskaping og utforming av 

stemningsmusikk til overganger og danseopptrinn. KP3 var et prosjekt der flere 

uttrykksmåter virket sammen. Design og scenografi ble holdt på et enkelt nivå.

https://www.dropbox.com/s/dzbk3bpi3nt7pwo/Vignett%203ORD%20OG%20MUSIKK.mov?dl=0
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ESTETISKE UTTRYKK DIDAKTISKE ASPEKTER  TEORETISKE 

PERSPEKTIVER  

FORSKNINGS- 

METODER  

VEDLEGG 

Materialets art og særpreg  Prosess Rammer 

Forenklet opera med varighet 
på 45 minutter 

5 minutters egenprodusert 
film med billedmateriale, 
mini-drama i skolegården satt 
sammen med innspilt musikk 
(Vivaldi, James Bond-motiv) 

Besetning: Sang, Orff-
instrumenter, gitar, keyboard, 
slagverk, cello 

Resitativer, 
instrumentalinnslag, sanger, 
tekster, plot, dramatisering 

Vokalt konsept: 
Pyramidemodellen (Agawu) 

Orff-inspirerte 
arrangementer, tekstbasert 
musikk 

Råmateriale:Formelementer 
fra opera, musikalske ideer 
utviklet i ensemblet 

Write an Opera-metoden: 
Skapende arbeid med 
musikk, tekster, 
rollefigurer, design og regi  

Arbeid i grupper ledet av 
kunstnerne 

Elevmedvirkning gjennom 
alle faser av forestillingens 
utvikling 

Gehørsbasert utvikling av 
materialet. Videreføring til 
noteskisser, ingen 
komplett utskreven musikk 

Nedskrevne sangtekster og 
omtrentlig libretto, med 
elementer av 
improvisasjon 

Elementer av musisk 
aktivitet; fantasi, 
spontanitet  

DKS, orkester-
administrasjon 
skole-
administrasjon 

Musiker, 
skuespiller, 
designer og 
elever 

Gjestende 
kunstnere og 
lærerne 

Ensemblet og 
operaen 

Ensemblet og 
publikum 

 

Eldre skole i 
bynært 
område 

45 elever i 
sjuende klasse 

Fremføring i 
skolens 
gymsal 

DKS-
finansiert 

Disponerer 
klasserom og 
gymsal 

13 hele 
skoledager, fra 
kl. 09.00 – 
15.00 

 

Hands-on prosjekt 
(Dewey)  

Inkluderende 
pedagogikk (Fautley 
og Savage) 

Stillasbygging 
(Bruner) og den 
proksimale sone 
(Vygotsky) 

Komponering i 
grupper (Wiggins) 

Musiske elementer 
(Bjørkvold, Nielsen) 

Musicking (Small) 

Eierskap, kontroll, 
relevans (Craft ) 

Musikk som 
affordanse (Clarke ) 

Observasjoner 

Videoopptak av 
øvelser og 
fremføring 

Musikalske 
innslag 
systematisert  og 
analysert 

Elevintervjuer  

Lærerbetraktning 

Musikalsk analyse 

  

 

Lydfiler i 
videoformat  

Noteskisser  
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Case	  KP4	  Musikkteater	  

Vignett	  4:	  Fantasi	  over	  en	  flytting	  	  

Vignett 4: Musikkteater 

I det ene hjørnet på scenen sitter tre voksne musikere med bandinstrumenter; keyboard og 

piano, bass og gitar. Forestillingen starter med at et sirkusaktig musikkstykke klinger gjennom 

høyttalerne og fire elever løper stresset omkring med kasser i forskjellige størrelser. Elevene er 

kledd som “coole” ungdommer. Mens musikken spilles stabler de kassene i formasjoner. De 

ser konsentrerte ut. Blikket er rettet fremover og de virker seriøse. I programmet kalles scenen 

for “Flyttekoreografi”. Det handler om en jente som kommer flyttende til et nytt sted med sin 

lillesøster og sin far. 

Neste musikalske innslag er et intermezzo, en overgang til scene 2. Dette er et elevprodusert 

instrumentalstykke. Jeg ser for meg situasjonen noen uker tidligere da de to guttene utarbeidet 

komposisjonen. Nå gjengis stykket nøyaktig slik elevene spilte på opptaket musikklæreren tok i 

timen mens elevene eksperimenterte med instrumentene. Det melodiske motiv starter med en 

forstørret kvart. Temaet spilles i en rytmisk modus som ikke er koordinert med slagverkets puls. 

Men det skjer noen enkle ting på scenen, og musikken synes å skape en forventning omkring en 

fortsettelse. En taktfast intro overtar og noen elever kommer fram til mikrofonen og fremfører 

rap’en “Vi er tøffe”. Denne sangen hadde ikke vært enkel å lage for elevene, og resultatet ble 

nesten litt flatt. Men med de profesjonelle musikernes “sound”  fungerer innslaget godt. 

Elevene synger ikke glitrende, men teksten kommer tydelig frem. Med kjennskap til de kaotiske 

arbeidsprosesser i klasserommet,fremstår fremføringen forbausende ryddig.  

I neste scene ser man at forestillingens hovedrolle, jenten“Elise”er på konsert på kulturskolen 

med sin lillesøster som spiller fiolin. Og plutselig står 20 festkledde seksåringer med hver sin 

fiolin på scenen. Det er en overraskelse og det er musestille blant tilhørerne. I handlingen er 

det“ nyttårskonsert med lillesøsters kulturskolegruppe”. Seksåringene spiller en enkel melodi 

på to toner. Scenen skifter og nå er det dansekonkurranse for ungdommene, og de danser til en 

irsk jig. Men plutelig reiser de på båttur til en skjærgårdsøy. Der møter de en mystisk lege, som 

viser seg å være hovedpersonens forsvunnede mamma. Men mammaen hadde egentlig 

omkommet i en bilulykke. Forestillingen forsetter inn i en fantasiaktig verden med mystisk 

stemning, flagrende stoffer, lyseffekter og den oppståtte damen. 

https://www.dropbox.com/s/j1f6zu8gdftbmiv/Vignett%204%20FANTASI.mov?dl=0
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Særskilte forhold ved KP4 

Prosjektet ledes av en kunst og håndverklærer som har arbeidet på skolen i en årrekke. Hun har 

høy kompetanse på regi og design og har i en årrekke organisert Write an Opera-beslektede 

skoleprosjekter. Skolen er kjent i regionen for sin kulturelle profil, især for de mange 

samarbeidsprosjekter med kunstnere og andre faglige ressurspersoner slik som for eksempel 

historikere og forfattere. Skolen har også vært initiativrik når det gjelder å bruke lokalmiljøet; 

det har vært gjennomført prosjekter på stedets fyrtårn, i en gammel skolebygning, i kirker og på 

spesifikke uteområder. Skolen tilhører et segment av norske skoler der kulturelt engasjerte 

lærere har fått stor innflytelse innad i lærerkollegiet79.  

En profesjonell koreograf og en teaterinstruktør er leid inn i partnerskapsprosjektet, og 

en kulturskolelærer som underviser i fiolin deltar på de siste øvelsene sammen med sin 

aspirantgruppe. Koreografen og regissøren er i gang med ukentlige arbeidsøkter to måneder før 

framføring, og de arbeider parallelt med prosjektleders produksjon av tekstmaterialet. Det 

musikalske råmaterialet utvikles i en elevgruppe som består av to jenter og tre gutter. Etter fire 

arbeidsøkter blir sangene gitt videre til tre studiomusikere som arrangerer alt materialet for 

bandbesetning og så produserer en sing-back innspilling til ensemblets siste øvefase. Kun én 

komposisjon, “Avskjedsfesten”, blir beholdt i sin opprinnelige form i forestillingen. 

                                                

 

79 Et eksempel på en tilsvarende skole, Kippermoen ungdomsskole beskrives av Bjørn Johnsen i Musikk. En 
invitasjon til mestring (2013). 
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 ESTETISKE 
UTTRYKK  

Materialets art og 
særpreg 

DIDAKTISKE ASPEKTER TEORETISKE 
PERSPEKTIVER 

FORSKNINGS-

METODER 

VEDLEGG 

Prosess Rammer 

Musikkteater 

Varighet: 60 minutter  

15 musikalske innslag 

Besetning: Elever som 
sangere, profesjonelle 
musikere med el.gitar, 
keyboard, slagverk samt 
innspilte lydeffekter og 
singback-
akkompagnementer  

Innslag av diegetisk 
musikk 

Vokalt konsept: 
Pyramidemodellen 
(Agawu) 

 

Tekster, dialoger, 
design, dans, lys, lyd 

Råmateriale: 
Operastruktur og 
elevenes tekstmateriale 

 

Write an Opera-beslektet 
metodikk 

Elevmedvirkning i 
utviklingen av 
forestillingens tema, plot, 
scenario, libretto, 
rollefigurer, design og 
musikalske skisser  

Begrenset 
elevmedvirkning i 
musikalsk skapende 
aktiviteter 

Arbeid i grupper  

Muntlig utarbeidet tekst 
og dialoger, nedskrevet 
av lærer 

Gehørsbasert 
utarbeidelse av 
musikalske skisser. Alle 
sanger overført til noter  

Elever og 
prosjektleder 
(lærer) 

Elever og gjestende 
kunstnere: 
Koreograf, regissør, 
kulturskolelærer. 

Musikere i 
prosjektets 
avslutningsfase 

Ensemblet og den 
musikalske 
forestillingen  

Rektor og skolens 
øvrige stab 

Kulturhus-
administrasjon 

Publikum 

30 elever i  6. og 
7. klasse 

En ukedag med en 
3-timers 
arbeidsøkt i tre 
måneder 

8 skoledager i 
avslutningsfasen 

Tre musikere, 
disponible til 
innspilling og 
selve forestilling   

Tilgjengelige 
øverom: Gymsal, 
musikkrom, 
klasserom, 
grupperom  

Forestilling i 
kulturhus 

Eierskap, kontroll, 
relevans, innovasjon 
(Craft) 

Inkluderende 
pedagogikk (Craft, 
Fautley og Savage) 

Kunstnerisk visjon 
(Murphy) 

Multimediale 
aspekter (Nielsen) 

Musiske elementer 
(Nielsen, Bjørkvold) 

Stillasbygging 
(Bruner, Wiggins) 

Sangskaping 
(Wiggins) 

Konseptuell resonans 
og “to hear/see” 
(Wingstedt, 
Brändström og Berg) 

 

Observasjon 

Lydopptak 

Nedtegning av 
musikk 

Musikalsk analyse 

Intervjuer med 
prosjektleder, 
koreograf, regissør, 
musikklærer 

 

Lydfiler i 
videoformat, kun 
singbackspor 

Billedmontasje fra 
forestillingen 

Noteeksempler 
“Lillesøsters 
sang”,“Vennskap 
det er godt å ha” 

Plakat (tegnet av 
elev) 

Innslag 
“Avskjedsfesten” 
anvendes i 
vignettene 

Utdrag fra libretto 
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Kapittel 6B ANALYSE AV DATAMATERIALET  

Introduksjon	  

Den påfølgende analysen tar for seg de fire casene og belyser kategorier som kommer 

frem gjennom materialet og den skapende prosessen. Analysen innledes med en 

musikalsk beskrivelse av den avsluttende musikalske framføringen. Momentene jeg 

trekker fram inngår i besvarelsen av det første spesifiseringsspørsmålet som omhandler 

de estetiske uttrykkenes art og særpreg  (se kapittel 1 og kapittel 3). Jeg fortsetter med 

meningsperspektivet der jeg bruker deltakernes utsagn. De to kategoriene utgjør 

hovedkategorien Estetiske uttrykk. I den andre hovedkategorien Didaktiske aspekter, ser 

jeg på aktiviteter i den skapende prosessen, peker på musikernes metodiske valg og 

deres didaktiske overveielser og kommenterer kort rammefaktorene. I denne delen av 

caseanalysen fokuserer jeg på forhold som bidrar til å belyse det andre 

spesifiseringsspørsmålet som omhandler estetiske tilnærminger og didaktiske 

overveielser i den skapende prosess. Hver case avsluttes med en sammenfatning av 

analyseresultater i forhold til kategoriene. Analysekapitlet avrundes ved at jeg stiller 

opp alle de fire prosjektene i en oversikt der jeg sammenlikner den skapende prosessen 

og det musikalske resultatet fra hver case. Dette bidrar til å belyse det tredje 

spesifiseringsspørsmålet som er rettet mot elevdeltakelse. I det følgende utdyper jeg 

noen begreper som anvendes i analysen. Jeg har tidligere i avhandlingen introdusert 

hovedbegrepene Estetiske uttrykk og Didaktiske aspekter og tilhørende underkategorier. 

Det neste avsnittet er en presisering av andre begreper som bringes inn i analysen. 

Hovedmomenter	  og	  nøkkelbegreper	  i	  analysen	  	  

Analysens første trinn er en kartlegging av det musikalske materialet, og jeg anvender 

begreper fra musikkteori og komposisjonsprinsipper. Når jeg omtaler “eksperimentelle” 

tilnærminger til det skapende arbeidet refererer jeg til et klang- og lydbasert repertoar 

og modernistiske komposisjonsprinsipper slik som beskrevet blant annet hos Paynter 

(1970) og Nielsen (2006). Jeg viser til kunstnerisk konsept, kompleksitet, grad av 

originalitet og ekspressivitet. Min forståelse for begrepene er hentet fra Elliott (1995) og 

Clarke, Dibben og Pitts (2011). Elliott (1995) peker på at kompleksitet kan forstås som 

musikkens mangesidighet, det vil si at musikken viser sammensatte uttrykk og en viss 

bredde i lydkilder og musikalsk innhold. Originalitet innebærer at man kan se likhet 
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med, og samtidig forskjell fra, et uttrykk som man oppfatter som opprinnelig eller 

standardversjon av en sjanger eller stil (Elliott 1995, s. 217). Ekspressivitet beskrives i 

det følgende av Clarke, Dibben og Pitts (2011):  

Expression is the way which a musician brings a piece to life, perhaps in a way 
which conveys his or her own personal interpretation of music by manipulating 
certain aspects of the performance, but nonetheless leaves the piece 
recognizable and intact (2011, s.35).  

Forfatterne peker på dynamiske variasjoner, store og markerte variasjoner i artikulering, 

mer vibrato og tempoendringer som ekspressive momenter i musikken. Det ekspressive 

er det liv som musikeren bringer inn i framføringen. Framstillingen av de musikalske 

uttrykkenes mening og funksjon tar utgangspunkt i deltakerrefleksjoner, som i hovedsak 

er meningsutsagn som er hentet fra prosessen. Meningsutsagnene refererer til 

materialet, prosesses eller andre deltakere.  

I kategorien Didaktiske aspekter er underkategorien Prosess viet større plass enn 

underkategorien Rammer. Framstillingen av den skapende prosessen er basert på 

Austring og Sørensens modell for igangsetting av kollektive estetiske læreprosesser, 

Bedfords kreativitetsklassifisering av det musikalske repertoar og Laycocks begreper 

for analyse av musikalsk skapende prosjekter (Laycock 2005). Jeg bruker også Crafts 

momenter eierskap, kontroll og relevans (Craft 2005). Craft omtaler også innovasjon, 

som jeg har valgt å ha mindre fokus på, siden jeg anvender begrepet originalitet i 

kategorien Estetiske uttrykk, Materialets art og særpreg. Jeg omtaler samarbeidet 

mellom aktørene i forhold til deltakelse og dialog. Deltakelse favner ikke bare det å gå 

inn i en konkret musikalsk skapende aktivitet, men også å tilhøre et ensemble, å bli 

regnet med som medvirkende i en kontekst. Begrepet dialog har jeg gjort rede for 

tidligere. Når jeg anvender det i caseanalysen, tenker jeg først og fremst på verbal 

kommunikasjon mellom to parter, der begge parter kan gi hverandre respons.  

Særskilte	  forhold	  ved	  analysen	  

Mitt datamateriale inkluderer de fire musikalske presentasjonene som ved avslutningen 

fremstod som resultater etter ensemblenes skapende prosess. Jeg har valgt å gjengi hvert 

innslag som lydeksempel, nummerert etter rekkefølgen til ble fremført i respektive 

konsert eller forestilling. Musikken er tilgjengelig som interaktive linker og som 

Appendiks 1: DVD Eksempler nummerert med Eksempel 1 -  Eksempel 59 og DVD 

Vignetter fra fire cases. 
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Jeg har tidligere gjort rede for hvordan jeg har stilt opp deltakeruttalelser i oversikten 

over det musikalske materialet. Uttalelsene er et uttrykk for hvordan aktører oppfatter 

musikken, handlingene eller hendelsene i den gitte situasjonen, en verbalisering av 

partnerskapsprosjektet som noens “livsverden” (van Manen 1997). Beskrivelsen 

overtar, sier van Manen “…where poetry has reached its end point” (1997, s.19). 

Meningsutsagnene er derfor inkludert, de belyser den respektive musikalsk skapende 

prosessen fra flere innfallsvinkler. Datamaterialet gjenspeiler aktørenes handlinger og 

deres verbale, språklige uttrykk slik jeg har observert ved tilstedeværelse og ved å 

studere lydopptak og videoopptak fra KP1 Dag 1 – 5 (februar 2007), KP2: Dag 1 – 9 

(mai 2007), KP3: Dag 1 – 13 (mars 2009) og KP4: (januar – mars 2012). Jeg har valgt å 

ikke gå inn på deltakernes gester, mimikk og bevegelser i rommet for avgrensningen 

skyld80.  

Deltakernes utsagn er delvis omskrevet fra dialekt, og jeg har rettet opp elevenes 

feilstaving. Jeg har ikke funnet det hensiktmessig å inkludere andre komponenter enn 

utsagnet, og markerer ikke pauser eller småord i setningene. Begrunnelsen for dette er at 

mitt fokus primært er rettet mot hva som skjer i prosessen, i fellesskapet, og mindre mot 

den enkelte aktørs utsagn og meninger. Ved oppstart av studien hadde jeg planlagt å 

observere tre cases: Et mindre og et større instrumentalprosjekt samt et Write an Opera-

prosjekt. KP4 Musikkteater ble inkludert sent i forskningsprosessen og står i kontrast til 

de tre øvrige cases idet prosjektlederne valgte en alternativ tilnærminger til den 

skapende prosess i forhold til hva man hadde valgt i de øvrige tre prosjektene. Dette ble 

et supplement til det innsamlede materialet. Siden KP4 ble gjennomført over en lengre 

tidsperiode, og skolen lå i geografisk nærhet til min hjemby, var det enklere å få avtalt 

intervjuer med de voksne aktørene i det som var tilfellet i de andre 

partnerskpapsprosjektene. Begrunnelsen for ikke å gå dypere inn i de musikalske 

innslagene i KP4 er at alle sangene unntatt ett instrumentalstykke ble bearbeidet til 

tradisjonelle pop- og balladelåter i studio. Lydbildet er forholdsvis likt gjennom hele 

produksjonen.  

                                                

 

80 Se Clarke, Dibben og Pitts (2011) i kapittel 1, side 11. Forfatterne viser til at verbaliseringen innad i 
gruppen muliggjør undersøkelser av tanker og dialoger omkring skapende prosesser.  



 

146 

Case	  KP1	  Grieg	  Avantgarde	  	  

Det musikalske materialet i KP1 kan klassifiseres som “eksperimentelt” på grunnlag av 

lydkildene, sammensetningen av musikalske elementer, og framføringsform. 

Estetiske	  uttrykk	  

Materialets	  art	  og	  særpreg	  

Eks.1 KP1 Avsluttende konsert Grieg Avantgarde (Lydopptak og video. Dag 5) 

Tittel, varighet Lydkilder Beskrivelse Hørt i prossesen 

Eksempel 01 (4:14) 

Fragmenter 1: 
Akustisk og digital 
komposisjon  

 

Metallplater, 
perkusjonsinstrum. 
digitale lydkilder, 
el.gitar, bassgitar, 
blokkfløyter 

A: Frie rytmer, 
klangflater, Grieg-sitater, 
blafrende metall. B (fra 
2:37): Rytmisk markert, 
ostinater, minimalistisk, 
bred tekstur 

Dette var et spennende 
lydbilde. Og et dristig 
prosjekt, men det er gøy med 
et stunt. Må alt være 
vakkert? (Musikklærer) 

Eksempel 02 (0:20) 

Utvidelse av en 
tone  

Digitale lydkilder Sekundintervall pitches 
oppover, smal tekstur 

Det er litt flaut, men når du 
spiller det selv på data er det 
bedre.(Elev) 

Eksempel 03 (2:41) 

Digital Gjendines 
Bådnlåt 

Digitale lydkilder, 
perkusjons-
instrumenter, 
metallplater 

Lydsekvenser pitches 
oppover, kontraster, 
parallelle klanglige og 
lydlige forløp 

Jeg tror at når Odas stykke 
begynner, så fader jeg ned 
Even sin komposisjon. Det 
passer jo bra (Musiker) 

Eksempel 04 (1:26) 

Digitale Halling- 
kombinasjoner 

Digitale lydkilder, 
metallbiter, 
perkusjonsinstr.  

Kvinter og kvarter, 
Grieg-sitater, smal 
tekstur, konkretlyd: 
blafrende metall 

 …noen har jobbet med de 
samme lydene på litt 
forskjellige måter (Musiker) 

Eksempel 05 (2:50) 

Groove i ABA-form 

Perkusjonsinstr. gitarer, 
cello, blåsere, 
pinnoliner  

Groove over klangflater. 
MotivB fra 1:19 (gitarer) 
Lange toner (cello) 

Det var tøft med rytmene 
(Elev) 

Eksempel 06 (2:59) 

Postmodernistisk 
Gjendines Bådnlåt 

Vokal, mutet 
trombone, cello, Orff-
instrumenter  

Grieg-sitater, vokal, 
splittet melodi, 
repetisjoner, duett vokal 
og trombone  

Jeg tror at konserten på 
fredag blir veldig bra. Det 
blir flotte sanger. Litt Grieg 
i sangene (Elev) 

Eksempel 07 (1:22) 

Halling Digital  

Digitale lydkilder og 
cymbal 

Hallingfragmenter i 
loopet versjon, forkortet, 
fordoblet, smal tekstur 

Jeg synes det er artig å vise 
det jeg (andre) har laget. 
Det er fint for vi kan gi 
hverandre ideer (Elev) 

Eksempel 08 (2:43 

Minimelodier over 
klangflater 

Metallplater, cymbal, 
stavspill, pinnoliner,  

Metallplater, motiver for 
2 toner,  opp- og 
nedadgående motiv, 
droner  

Jeg så noen som holdt seg 
for ørene under hele 
konserten (Elev) 

Eksempel 09 (2:50) 

Fragmenter 2: 
Intervall-fantasi  

Stavspill, trommer, 
mutet trombone, 
digitale innslag  

Kvartmotiv, ostinater, 
elektronika-elementer, 
glissandi 

Det samme kom igjen -  om 
og om igjen (Elev) 

https://www.dropbox.com/s/wgtmtuhri2cwhua/1%20KP1-Mu1-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffsjvh8dmayevuu/2%20KP1-Mu2-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4niovsvcc1ewwty/3%20KP1-Mu3-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4niovsvcc1ewwty/3%20KP1-Mu3-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3iqpznt64huyx9/5KP1-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4do5suztxvlpfz4/6%20KP1-Mu6-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylktet5hwqmf806/7%20Kp1-Mu7-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuscw626cbcgl4i/8%20KP1-Mu8-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c24aeqd2uyytop1/9%20KP1-Mu9-HD%20720p.mov?dl=0
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Eksempel 10 (2:26)  

Tutti 
Eksperimentell 
Collage  

Perkusjon, el.gitar, 
mutet trombone, 
pinnoliner, digitale 
elementer  

Groove-aktig, 
sekundmotiv, Grieg- 
sitater, droner, digitale 
elementer  

Jeg tror at denne konserten 
ikke passet så godt hvis man 
var glad. Den passet godt 
hvis man var sint (Elev) 

Eksempel 11 (6:26) 

Fragmenter 2: 
Fantasi med klang 
og melodi 

Kalimba, mutet 
trombone, 
perkusjonsinstrumenter 
pinnoliner, gitarer, 
cello, digital lyd  

Melodiske fragmenter 
arpeggio-preg, Grieg-
sitater.  

Vi skal bruke mange 
instrumenter og 
datamaskiner. Det blir 
ferdig på fredag (Musiker) 

 

De fleste musikalske innslagene er bygd opp av fragmenter, noe som står i kontrast til 

det tradisjonelle sang- eller spillrepertoar som ofte anvendes i skolens 

musikkundervisning. Eksempler på en slik fragmentariske oppbyggingen finner man i 

Minimelodier over klangflater og Fragmenter 2: Intervall fantasi, og man kan høre 

teknikken med sitater fra “Morgenstemning” og “I Dovregubbens hall” i 

Postmodernistisk Gjendines Bådnlåt. Folkevisens tekst fremstår i denne sammenhengen 

som en lydlig skisse, ikke som en selvstendig sang. Det vokale fremføres som en dialog 

mellom trombonen og sangeren med de øvrige instrumentene som bakgrunn. Klang, 

rytme og dynamikk er mer fremtredende enn melodi, harmonikk og form. Noen innslag 

er særskilt rytmiske, slik som Groove i ABA-form. En jevn gående rytme er blandet med 

korte melodiske og dels lyriske motiver i Fragmenter 2: Fantasi med klang og melodi. 

Digitale lydkilder gir deler av materialet et lydlig mer enn “musikalsk” preg, slik som i 

Fragmenter 1: Akustisk og digital komposisjon og i Utvidelse av en tone81.   

Den estetiske innfallsvinkelen i KP1 samstemmer med den fagdidaktiske 

posisjonen musikk som lydfag (Nielsen 2006), og perspektiver på skapende arbeid i 

musikkundervisningen formulert av Gertrud Meyer-Denkman (i Reimers 1977). Hun 

mente at komposisjon handler om å løse opp noe som allerede eksisterer for å oppdage 

det på nytt, og deretter skape nye kombinasjoner av de samme elementene. Det er det 

musikerne gjør i KP1, man konstruerer stadig “ny” musikk helt fram mot konserten.  

                                                

 

81 Elevene anvendte dataprogrammet DSP som er et komposisjons- og lydbehandlingsprogram som gjør 
det enkelt å komponere elektronisk musikk gjennom redigering og bearbeiding av innspilt eller kunstig 
lyd. Lydfilene tegnes som grafiske figurer på skjermen http://www.notam02.no/web/1997/07/dsp/ 

 

https://www.dropbox.com/s/ysqx6lf7h1wxfty/10%20KP1-Mu10-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybmhvbgxhf9m6sl/11%20KP1-Mu11-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuscw626cbcgl4i/8%20KP1-Mu8-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c24aeqd2uyytop1/9%20KP1-Mu9-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4do5suztxvlpfz4/6%20KP1-Mu6-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3iqpznt64huyx9/5KP1-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybmhvbgxhf9m6sl/11%20KP1-Mu11-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgtmtuhri2cwhua/1%20KP1-Mu1-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffsjvh8dmayevuu/2%20KP1-Mu2-HD%20720p.mov?dl=0
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Det betyr at innslagene som presenteres på fremføringen ikke skiller seg vesentlig ut fra 

musikken som ble utprøvd, utvekslet og øvd på i gruppene.  

Ensemblet har gjennom fire dager utviklet klarere formmessige konturer, men 

det lydlige inntrykk er at materialet likner på de uttrykkene som ble presentert ved 

prosjektstart. Den avsluttende konserten er “ren” instrumental, men med innslag av 

multimodalitet siden man bruker digitale lydkilder, akustiske instrumenter av tre og 

metall, samt stemme. Konsertens lydlige preg vises i Tutti Eksperimentell Collage: 

Eks. 2 KP1 Utdrag fra Grieg Avantgarde konsert 
 
Tid  Lydkilde Beskrivelse  

0:00 Cymbalslag Frittstående element 

0:03 Mutet trombone, gitar med 
“kneppelyd”, pinnoliner, digitale 
lydeffekter, cymbal  

Bakgrunn: Klangpalett med åttendeler i gitar, digital 
“singlelyd”, marsjrytme  

Forgrunn: Grieg-sitat, 2 to-toners motiv,  

0:05 Cymbalslag Bakgrunn og forgrunn fortsetter  

0:15 Pinnoliner  Bakgrunn: Fortsetter mens et  2-toners motiv i 
pinnoliner og klangstaver spilles i forgrunnen 

0:12 Perkusjon, pinnoliner , stavspill  Bakgrunn og forgrunn: Repetisjoner 

0:22 Puls i gitar, pinnoliner, gitarer, 
Digitale innslag 

Bakgrunn og forgrunn: Repetisjoner 

0:38 Cymbalslag, digitale innslag, 
blafring med blikkplater 

Bakgrunn og forgrunn: Repetisjoner 

0:55 Tutti sekvens med tre tema spilt 
samtidig 

Bred tekstur 

1:05 Mutet trombone, digital sekvens  Tema 2 i trombonen “klagende tone ” bearbeiding av 
én lyd 

1:22 Blikkplater  Lyd: “Konkret musikk” 

1:26 Mutet trombone, pinnoliner, 
stavspill  

Rytmisk motiv, fremtredende i perkusjon 

1:32 Gitar ut Rytmen forsvinner gradvis  

1:36 Digitalt klangflate og fragmenter 
fra “Gjendines Bådnlåt” 

Elektronika lydbilde  

1:39 Klangteppe avslutter, trombone 
solo, motordur, computer  

Rytmen stopper opp, trombone solo i forgrunnen 

2:04 Pitchet tone computer Èn tone pitchet i nedadgående bevegelse 

2:13 Raslelyd – computer Solo  

2:17 Pitchet lyd - computer (2 sek) Én tone pitchet i nedadgående bevegelse 

 

https://www.dropbox.com/s/ysqx6lf7h1wxfty/10%20KP1-Mu10-HD%20720p.mov?dl=0
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Første del av komposisjonen “limes sammen” av gitarens åttendelsbaserte tema, mens 

man i den andre delen kombinerer to rytmiske motiver, setter sammen “noe” med “noe 

annet” (Kruse 1995). Trombonen spiller med fra begynnelsen, og gitaristen bruker en 

kneppeaktig slagteknikk i høyrehånden fram til 1:32. Da overtar digitale lyder som 

forgrunn mens “pinnolinene” danner en perkussiv effekt før en gradvis avslutning. 

Materialets	  funksjon	  og	  mening	  

Med utgangspunkt i deltakernes meningsutsagn ser man at det estetiske konseptet, 

sjangervalg og repertoar blir litt blandet mottatt av elevene, mens musikklæreren gir 

uttrykk for å være glad for de gjestende musikernes eksperimentelle innfallsvinkel.  

Musikerne fremstår som rettet mot den praktiske siden ved gjennomføringen og 

kommenterer for eksempel at “det blir ferdig på fredag”, og de skal “sette bitene 

sammen”. Elevene gir uttrykk for at musikken er ukjent, en bruker uttrykket 

“forferdelig”, mens en annen peker på musikkens verdi som forsterkning av følelser 

(passet godt “hvis man var sint”), men en tredje elev kommenterer at “det var tøft med 

rytmene”. Elevenes optimisme i forkant av konserten er et interessant moment. De ser 

for seg at tilhørerne skal sette pris på musikkopplevelsen. Etter konserten endrer de sin 

tilnærming til materialet, de blir mer kritiske.  

Materialet er instrumentalt med unntak av “Eksperimentell Gjendines Bådnlåt” 

som allerede er kommentert ovenfor. At det var nesten utelukkende instrumentalmusikk 

gav konserten et “lydlig”, moderne preg. Stigar (2011) hevder at instrumentalmusikk 

har en tendens til å fortone seg som mer abstrakt og “lukket” enn vokalmusikk. 

Musikernes konsertintroduksjon som var en forklaring angående bruk av Grieg-utdrag i 

en skapende kontekst fremstod som en meningsreferanse utenfor musikken, en mulig 

korrespondens mellom musikken og de voksne. Med utgangspunkt i Nielsen modell av 

meningslag i musikken, ville jeg ha kategorisert konserten i det øverste laget; det 

akustiske meningslag.  Nettopp fordi det er så “lydlig” i sin utforming. Man skulle ha en 

stor grad av konsentrasjon for å gjenkjenne Grieg-sitatene. I det følgende viser jeg til 

ytterligere deltakerrefleksjoner omkring produkt og prosess. 

Eks. KP1-3 Musikklærer og elever reflekterer over konserten (Tilstedeværelse under 

samtale mellom elever og lærer. Fire uker etter framføring) 

Eksemplet gjengir lærerens muntlige uttalelse og elevenes skriftlige uttalelser da 

jeg møtte dem en måned etter parnterskapsprosjektets gjennomføring. Utsagnene kan 
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kategoriseres som deres evaluering, det vil si Fase 6 Estetisk respons (Austring og 

Sørensen 2006). 

Læreren:  Dette var et spennende lydbilde. Og et dristig prosjekt, men det 

er gøy med et stunt. Må alt være vakkert? Kunne musikken ha 

passet i en film? 

Elev 1:  Det hørtes kjedelig ut 

Elev 2:   Det samme kom igjen, om og om igjen 

Elev 3:   Vi spilte veldig høyt 

Elev 4:   Jeg så en som holdt seg for ørene 

Elev 5:   Jeg snakket med noen som sa at det var forferdelig 

Elev 6:  Jeg tror at denne konserten ikke passet så godt hvis man var 

glad. Den passet godt hvis man var sint 

Elev 7:   Det var tøft med rytmene 

Lærerens spørsmål bidrar til at elevene klarer å betrakte materialet med en viss distanse. 

Utsagnene bekrefter at KP1 bryter med oppfatningen av at en skoleopptreden skal 

presentere et “snilt og hyggelig” uttrykk. Men man aner at elevene ikke er spesielt glade 

for dette i etterkant av prosjektet. De vender seg noe mot sitt eget materiale. Jeg har i 

kapittel 2 vist til Breivik og Christophersen (2014) Den Kulturelle skolesekken, der 

Christophersen stiller spørsmålet hvorvidt DKS lider under et dur-syndrom, “der 

elevene presenteres for skjønnmalte og idylliserende virkelighetsoppfatninger?” 

(Breivik og Christensen 2014, s. 82). Den estetiske tilnærming i KP1-konseptet er langt 

fra langt fra en idylliserende musikkforståelse. Det interessante er imidlertid at opp til 

dagen før konserten framstod imidlertid elevene positive til sitt eget materiale, noe som 

gjenspeiles i det neste eksemplet. 

Eks. KP1-4a Skriftlige elevrefleksjoner før konserten (Innsamlet materiale. Dag 4) 

Elev 1: Jeg synes det er artig å vise det jeg (andre) har laget. Det er fint 
for vi kan gi hverandre ideer 

Elev 2:  Jeg synes det er litt flaut, men samtidig er det ganske gøy 

Elev 3:  Det er litt flaut og litt morsomt 

Elev 4:  Det er litt flaut, men når du spiller det selv (på data) er det bedre  

Elev 5:  Jeg synes det er veldig gøy å vise fram de musikkene 
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Elevenes har på dette stadiet en gjennomgående positiv holdning til å vise fram egne 

arbeider. De har tilsynelatende en eierskapsfølelse til materialet (Craft 2005). Gjennom 

arbeidet i gruppen i de forutgående fasene har de lyttet til hverandres skapende innspill, 

og de tør å ta den risiko det er å prøve ut nye ideer (jfr. Vygotskys begrep den 

proksimale sone). Her har de også støtte av musikerne, som er musikalske stillasbyggere 

(Espeland og Wiggins 2012). Elevenes optimisme er tydelig også i det neste eksemplet. 

Eks. KP1-4b  Elevrefleksjoner før konserten (Innsamlet materiale. Dag 4) 

Elev 1:  Det blir gøy å la alle få høre melodien til trommegruppen 

Elev 2:  Alle blir veldig imponert 

Elev 3:  Konserten blir koselig og spennendes å utføre 

Elev 4:  Mange i klassen er spente på om folk liker resultatet 

Elev 5:  Konserten på fredag blir veldig bra når vi har jobbet så mye med 
musikk 

Elev 6:  Konserten blir veldig, veldig interessant. Fordi alle har jobbet så 
hardt og godt 

Elev 7:  Jeg tror at konserten på fredag blir veldig bra. Det blir flotte 
sanger. Litt Edvard Grieg i sangene 

Fra Eksempel KP1-3 og Eksempel KP4 a og b ser man kontrastene mellom 

oppfatningene midt i prosessen og i etterkant. Man kan reflektere over begrunnelsen.  

Kan de på dette tidspunktet ha mistet noe av den sterke eierfølelsen de hadde før 

konserten? Så vender de seg nå mot sitt eget materiale med en negativ holdning. 

Underveis i prosjektet har deltakerne konsentrert seg om musikkens akustiske og 

strukturelle meningslag (Nielsen 2006). Dette ser ut til å fungere godt innad i 

ensemblet. Men ensemblets musikk viser seg å være krevende for det unge publikum, 

musikken synes ikke å ha et referansepotensiale (Stigar 2011). Musikklæreren har i 

etterkant imidlertid et musisk perspektiv når hun ser på musikken dels som en lek (“det 

er gøy med et stunt”), hun våger å kaste seg ut i improvisasjon og er ikke opptatt av at 

ensemblet skal skape et estetisk uttrykk som gjenspeiler “det vakre”. Hennes 

kommentar viser en forståelse av at musikken eller kunsten må få berøre og provosere 

og ikke bare behage. 
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Et interessant moment er hvordan elevenes holdning til sine egne komposisjoner endret 

seg i prosessen, fra optimisme til en mer kritisk holdning i ettertid. Dette kan forklares 

ved at mens elevene arbeidet sammen med musikerne føltede seg kreative og sikre på at 

musikken de utformet skulle bli godt mottatt av publikum, som er deres medelever. Idet 

de presenterer sitt materiale møtes de med andre reaksjoner enn de hadde forventet, 

musikken ble vurdert av publikum på en annen måte enn slik de selv  hadde tenkt. Jeg 

refererte i teorikapittelet til Burnard (2006) som påpeker at kreativitet er et 

kontekstavhengig fenomen. Noen må gjenkjenne det skapte som “kreativt”. 

Didaktiske	  aspekter	  

Framstillingen forsetter med datamateriale som er hentet fra det skapende forløpet i 

KP1 fra Fase 1 Impuls og Opptakt, Fase 2 Eksperiment, Fase 3 Utveksling og Fase 4 

Fordypning.  

Den	  skapende	  prosess	  

Eks. KP1-5 Første møte mellom musikere og elever (Observasjon. Dag 1) 

Alle elevene i klasse 6A sitter på stoler i en halvsirkel i klasserommet. Det er seks musikere i 

rommet. Musikklæreren har vært innom en liten tur idet timen startet. Elevene kom inn og satte 

seg rolig ned. Nå er det kun musikerne sammen med elevene. En av musikerne tar ordet, 

presenterer seg og ber de andre gjestene si navnet sammen, i en stor ring. Han forklarer kort at 

de skal lage musikk i forskjellige grupper, og for å finne på ideer skal de bruke litt musikk av 

Edvard Grieg, fordi dette året er det et Griegjubileum. Komponeringen skal begynne med er at 

alle skal gjøre noen oppvarmingsøvelser.  

Elevene følger med, ingen stiller noen spørsmål. De reiser seg fra stolene og blir med 

på en navnelek der hver og en får sagt navnet sitt. I neste runde skal hver deltaker også lage en 

bevegelse som de andre skal imitere. Fortsettelsen er en klappeøvelse. Etter ca 20 minutter med 

oppvarmingsøvelser kommer en av musikerne fram og forteller at titlene på Griegstykkene de 

skal bruke er Gjendines Bådnlåt og Halling. Han spiller musikkeksemplene på en CD for 

elevene; først hallingen i to versjoner; én med hardingfele, deretter Griegs klaverversjon. 

Elevene får så høre Bådnlåten. På innspillingen fremføres visa av en eldre folkesanger. Det 

spraker og knitrer fra CD-plata som høres ut til å være av eldre dato og den gamle damens 

stemme skingrer ut gjennom høyttaleren. Ingen sier noe. “Disse musikkbitene skal vi bruke når 

vi komponerer”, forklarer musikeren og legger til “Vi skal bruke mange instrumenter og 

datamaskiner. Det blir ferdig på fredag”.  
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Eksemplet viser KP1-musikerens fokus på prosessen: Ensemblet skal arbeide og de 

“blir ferdig på fredag”. Dette reflekterer en målbevissthet med hensyn til arbeidets 

omfang, retning og resultat (Fautley og Savage 2007). Han er ikke fokusert på hvorvidt 

Grieg-eksemplene klinger “fint” eller at den nye musikken som skal bli “fin”.  

Etter den første dagen med innledende fellesaktiviteter splittes gruppen med seks 

musikere og alle arbeider videre med en elevgruppe hver. Det neste eksemplet er fra 

Fase 3 Eksperiment og viser hvordan et musikalsk tema utvikles fra et grunnmateriale.  

Eks. KP1-6 Komposisjonsoppgave 4 toner og 1 som er annerledes  (Videoopptak. Dag 

2) 

Musiker (M), to elever Anders (A) og Lars (L) 

M:  Vi har to keyboard. Er det noen som kan spille piano eller keyboard her? 
(A og L rekker opp hånda) 

M:  Dere to ja…Kanskje dere to kan dele denne her? (Musikeren peker på et 
keyboard) 

A:  Men den er det så lite lyd i… 

M:  Lite lyd? (L prøver instrumentet) Synes du at det er lite lyd? (skur opp 
volumet). Det som er spesielt med instrumentet her er at det er 
forskjellige lyder. Det det kan skifte lyd, vi kan skifte stemninger. Vi 
bruker forskjellige lyder til forskjellige ting vi lager. Her er for eksempel 
pianolyd (viser pianolyd) 

L:  Men den lyden er så dårlig… 

M:  Dårlig? Jeg kunne hatt ett instrument med bare den ene lyden. Æresord, 
den er så fin…(Musikeren går ut av rommet, guttene blir igjen. Etter en 
kort stund kommer han inn igjen, tar frem tusj og et par store ark). Her er 
papir, for det er viktig at dere prøver å tenke på hvordan dette skal 
forstås…(A spiller C - F– D - E – Ciss – C) 

L:  Vi kan spille det samme (De spiller de samme tonene igjen i hver sin 
oktav) 

M:  (Lytter oppmerksomt): Det låter fint…. (A spiller igjen. Musiker synger 
temaet raskt) 

M:  Hvis jeg skriver det ned nå, så kan dere skrive en versjon som er helt 
motsatt, ikke sant? (A spiller tema igjen) 

M:  For da kan dere ha en versjon som ligger under, som er rask eller den 
farten der, og så kan dere spille en versjon som er over, og som er 
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kjempelangsom og helt motsatt, og så kan dere se om det passer 
sammen… OK? (Musiker noterer på arket og A spiller tema igjen) 

M:  Som vi viste nede (guttene spiller temaet sammen på keyboardet). Hør 
nå.., vi viste jo nede hvordan vi skulle notere noe under hverandre, sånn 
at vi ser at det skjer på likt?(L spiller tema, og stopper opp) 

L: Hørte du det? 

A:  (ler) Oj… 

Musiker (går ut døra):  Her ligger det flere ark hvis dere trenger det. 

A (til L):  Vi kan jo skrive…(går rundt på den andre siden)…vent!  (A 
spiller et annet tema, ser prøvende på L. Spiller et nytt tema, 
igjen, mens A står og venter. L spiller igjen andre toner mens A 
hører på). Nei, prøv å spill denne sangen igjen, på her (peker på 
tonene). (L spiller igjen, men et annet tema) 

A:  Nei, ikke den, den første. Den som vi har der (Spiller tema igjen, 
slik L viste, deretter i et dypere leie. Han spiller feil, men retter 
seg selv. L spiller og dobler temaet i oktaven. A finner fram arket, 
og går bort til tangentene og legger fra seg arket igjen) Hvilke 
toner er det egentlig? 

L:   C, F, G og E; - også den (spiller Ciss, elevene ser på hverandre og 
smiler) 

A :   Yes! (tar opp tommelen og smiler) 

Fautley og Savage (2007) drøfter kommunikasjon mellom elev og lærer i skapende 

prosesser. De påpeker at i en undervisningssituasjon som skal inspirere til skapende 

arbeid har læreren en annen rolle enn å gi elevene fasitsvar: 

The model of creative teaching where the teacher being in the front of all 
knowledge and sole provider of information is outdated and inappropriate as 
one seeks to generate this inclusive and creative educational environment 
(Fautley og Savage 2007, s.103) 

De to forfatterne hevder at det er “upassende” å ikke ta elevens innspill på alvor når 

man skal skape et inkluderende arbeidsmiljø. I dette eksemplet har musikeren gitt 

elevene et råmateriale som gir komposisjonen retning; fire toner som er like,  

konsonerende, og den ene tonen som er “annerledes” og dissonerende. Det innovative i 

oppgaven er at tonene skal settes sammen. Uansett hvordan elevene gjør dette vil den 

ene tonen bryte med de fire andre. Rammene er trange; men så enkle at elevene ikke 

kan gjøre “feil”. Dette forenkler den skapende prosess. 
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Jeg fortolker det slik at når musikeren refererer til at tonen, rent klangmessig, er “fin”, 

viser han til musikkens akustiske side (Nielsen 2006). Han blir litt emosjonell og 

personlig med elevene når han kommenterer at at kunne gjerne “hatt et instrument med 

bare den ene lyden”.  

Man kan også betrakte musikeren som “bestemmende”. For når elevene 

kommenterer at keyboardet har “lite lyd”, sier han seg ikke enig. Burde han ha svart at 

det virkelig var lite lyd i instrumentet? Eller ha skaffet elevene et akustisk piano? Men 

det var ikke mulig å skaffe et piano. Han peker derfor på keyboardets affordanser; 

hvilke muligheter som finnes for å få fram forskjellige lyder. Videre ber musikeren 

elevene om å skrive ned komposisjonen fordi det er viktig å “forstå hva som gjøres”. 

Han viser til at musikk kan spilles i ulike tempi, og man kan plassere melodiske temaer 

“over” og “under” hverandre. Her tar han utgangspunkt i arsdimensjonen og beveger 

seg mot en begrepsliggjøring av materialet, mot scientiadimensjonen. Han synes å 

plasserer musikken selv i sentrum  (Nielsen 2012). På dette tidspunktet får elevene 

jobbe i fred. Han kommer tilbake på et senere tidspunkt og spør hvordan det går, og 

veksler mellom å veilede og å tre tilbake ( jfr Elliott 1994,  “fading” og Craft 2005 low-

key82. Han lytter og gir feedback, og sier at “det låter fint”. Feedback er ifølge Fautley 

og Savage (2007) en del av en konversasjon der musikeren hjelper elevene til å forstå 

hva de skal gjøre som neste steg i prosessen. Blir feedback brukt på en passende måte, 

hevder de to forfatterne, betyr dette mye for elevenes oppnåelser (Fautley og Savage 

2007, s.73).  

Det neste eksemplet er hentet fra Fase 3 Utveksling og er et framlegg av foreløpige 

resultater. 

  

                                                

 

82 Omtalt i kapittel 3 under framstillingen av Crafts metodiske inngang til skapende arbeid (Craft 
2005, s. 48) 
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Eks. KP1-6 Digitalt komposisjonsverksted.(Videoopptak. Dag 3) 

En gruppe på sju elever arbeider med komposisjon på hver sin datamaskin. De bruker 

programmet DSP og bearbeider to lydfiler med Grieg-sekvenser som musikerne har gitt dem. 

De har også selv gjort opptak av lyder som nå ligger lagret på maskinene. Elevene utvider, 

forkorter, sekvenserer, looper og endrer tonehøyde på sitt råmateriale. De arbeider individuelt 

mens musikeren går omkring i rommet og hjelper hver enkelt. Etter et par skoletimer kopieres 

elevarbeidene på en USB-stick og musikeren overfører komposisjonene til sin maskin. Alle 

lydsporene kommer opp på storskjerm slik at alle kan se hverandres lydfiler. Hver komposisjon 

blir spilt og musikeren forklarer underveis hvordan han har tenkt å sette sammen 

komposisjonene. “Dette var tøft,” sier han ved avspillingen av det første eksemplet og 

fortsetter:“Jeg tror at når Odas stykke begynner, så fader jeg ned Even sin komposisjon, ja for 

dette passer jo kjempebra foran det andre her”. Han forsetter med en kommentar til hver 

komposisjon. De andre elevene i klassen kommer inn i rommet og stiller seg opp vendt mot 

storskjermen. Slik introduserer musikeren utvekslingen av det musikalsk materialet på dette 

stadiet: 

Den gruppa her skal bare gi dere en liten demonstrasjon av hvordan vi har 
jobbet. Vi har jobbet med et program som heter DSP. Det er et program der man 
kan gjøre ganske så store forandringer på lydene (viser på storskjerm). De 
elevene som sitter her vet mye om programmet som dere kan laste ned fra 
nettet, de er litt eksperter, så spør dem. Vi har laget hvert vårt stykke, det er sju 
forskjellige stykker på skjermen. Det vi har gjort nå er å sette sammen de 
stykkene som denne gruppa her har lagd til tre forskjellige bolker fordi noen har 
jobbet med de samme lydene på litt forskjellige måter…De har jobbet med en 
del av de lydene vi tok opp første dagen, så nå skal vi sette sammen stykkene. 
Vi skal prøve å lage enda større stykker enn de det vi har laget. Nå legger jeg 
deres stykker oppå hverandre. Og da er det spennende, er dere klare til å høre? 
De er litt nervøse nå, så etterpå må dere applaudere kraftig og lenge.  

Musikeren viser hvordan lydfilene skal settes sammen til “større stykker”. Han omtaler 

prosessen kort og praktisk; de ulike deler skal “settes sammen” (Kruse 1995) fordi dette 

skal bli til en større komposisjon som skal avspilles for andre. Dette er 

komposisjonsoppgavens intensjon (Hugill 2008) og gir aktiviteten relevans (Craft 

2005). Materialets mening er at det hører hjemme i den kommende konserten. 

Musikeren avslutter med å peke på at elevene er “litt nervøse”. Han refererer til 

skapende prosesser som et emosjonelt anliggende fordi aktørene legger ned noe av seg 

selv i materialet. Musikeren henstiller medelevene om å gi positiv respons ved å 

“applaudere kraftig og lenge”. I denne fasen av den skapende prosess presenterer 

aktørene noe uferdig for hverandre fortsettelse.  
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Dette krever åpenhet og den type gjensidighet som kjennetegner et læringsmiljø som 

fremmer skapende aktivitet (Craft  2005, Fautley og Savage 2007). Risikovilje blir en 

viktig side ved kollektive estetiske prosesser av den kategori som foregår i KP1. Benson 

(2003) kommenterer dette i sin diskusjon omkring komposisjon: 

True reciprocity is only possible if I make the first move – without knowing 
what the other will reciproce. This first movement makes me vulnerable, there 
is no guarantee that the other will reciprocate. But there is no way around this 
danger (Benson 2003, s.168).  

Benson refererer til at det ligger et faremoment i å ta det første trekket fordi man ikke 

selv kan vite hva som skjer videre. Kristiansen (2005) definerer i sin avhandling om 

tillit og tillitsrelasjoner, risiko som forbundet med “at mennesket har manglende 

kapasitet til å få fullstendig oversikt over seg selv og andre” (s.134). Man kan ikke vite 

hva som blir neste trekk, idet man selv tar et initiativ overfor en annen. I musikalsk 

skapende prosjekter av denne kategorien blir man som initiativtaker sårbar fordi det 

handler om å vise andre det uferdige. Forskjellen fra å presentere et partitur med en 

Bach-kantate for et kor eller en samling med standard jazz-låter for et ensemble er stor, 

det ligger noe utforutsigbart i den skapende prosessen. Kristiansen (2005) viser til at 

risikofølelsen blant annet handler om engstelsen for hvilke konsekvenser en handling 

eller et “trekk” kan få for en videre relasjon, det handler også bevisstheten omkring at 

man “har en reell mulighet til å skuffe en persons forventninger” (Kristiansen 2005, 

s.135). I eksemplet ovenfor blir situasjonen mindre sårbar for deltakerne fordi 

musikeren viser hver enkelt komposisjon på storskjermen, og utprøver også ulike 

kombinasjoner av de digitale sekvensene. Elevene i gruppa er alle i den samme 

situasjonen; det er ikke kun én som kan “skuffe” tilhørerne, alle kan skuffe hverandre.  

Rammer	  

KP1 var av forholdsvis lite format, i gjennomføringen deltok en dobbelklasse med 

sjetteklassinger. Alle oppgavene fikk samme vektlegging, ingen solistiske prestasjoner 

som ble trukket frem. Seks musikere var sammen med musikklæreren fordelt på 46 

skoleelever. Prosjektet var på denne måten unikt da hver musiker kunne arbeide med 

små elevgrupper. Prosjektet fant sted på en nyere skole der man hadde tradisjoner for å 

arbeide med skapende prosjekter. Skolens musikklærer hadde en naturlig dialog med 

musikerne, og hun drøfter aktivitetenes utforming med dem gjennom hele prosjektet.  
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Tidsrammen var at hver elev hadde to klokketimer hver dag til deltakelse i 

komposisjonsprosjektet. Den interne organisering var utført av musikklæreren før 

prosjektstart, én sjetteklasse kom før lunsj og den andre kom etter lunsj. De seks 

gjestende musikerne og musikklæreren arbeider som likeverdige instruktører i arbeidet 

med elevene. Instruktørerne setter sammen små komposisjoner gjennom hver arbeidsøkt 

i fire dager. Dag 5 er det generalprøve og konsert. Medelever og et fåtall voksne utgjør 

publikumsgruppen. Publikum forblir noe perifere i  prosessen. De fremstår mer som 

“gjester” som kommer inn i prosjektets siste fase, enn som tilhørere ensemblet skal 

“tilfredsstille”. Her skal ikke publikum “underholdes” med “vakker” musikk.  

I denne konserten gis publikum få utenommusikalske momenter til 

meningsforankring  av konserten. Rommet er rigget med utstyr og instrumenter. 

Situasjonen har en atmosfære av hverdag over seg. Ut fra Kalsnes framstilling om 

musikkformidling  (Kalsnes 2004) vil man si at her finnes det ingen paratekst, ingen 

momenter som peker mot musikken (se kapittel 4, s. 104). Det blir en “ren” musikalsk 

presentasjon. Slik jeg forstår de involverte musikerne ligger meningen og verdien i 

selve den skapende prosessen og i materialet de kommer frem til. Man har kontinuerlig 

fokus på å sette sammen musikalske fragmenter til helhetlige uttrykk. 

Samlet	  casefortolkning	  

Prosjektets estetiske grunnidé synes å være en eksperimentell tilnærming til skapende 

arbeid. Deltakerne konstruerer musikken med utgangspunkt i komposisjonsprinsipper 

fra 20. århundrets kunstmusikk. De tilgjengelige mediene er datamaskiner med 

programvaren DSP, Orff-instrumenter og egenproduserte instrumenter. Det musikalske 

materialet framstår som komplekst, grunnet sammensetningen av mange fragmenter der 

det ikke finnes noen gjenkjennlige elementer slik som melodilinjer eller akkordrekker. 

Her finnes et par lett tilgjengelige rytmiske motiver, samtidig som man spinner deler av 

materialet omkring noen få Grieg-motiver. Graden av originalitet er fremtredende.  

De skapende elementene kan kategoriseres som svært tydelige, og kan plasseres 

mellom Bedfords kreativitetskategorier BC4 og BC5 dersom man betrakter musikerne 

og elevene samlet som ett ensemble. Med dette mener jeg at det gjennom den skapende 

prosess var en kontinuerlig dialog mellom musikerne, inkludert læreren. Elevene var 

hovedsakelig tilhørere, men kom med enkelte kommentarer i prosessen.  
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Slik jeg fortolker det, var det vanskelig for elevene å verbalisere sin egen skapende 

prosess i dette prosjektet siden materialet var såpass eksperimentelt. Man refererte ikke 

til utenommusikalske forhold i omtale av det nye materialet, det var ingen tekstlig 

tematikk som skulle diskuteres. Konserten i seg selv var av abstrakt karakter. Den 

fremstår mer som en avrunding av samarbeidet enn som en ekstraordinær begivenhet.  

Vektleggingen av det skapende ble vektlagt i sær i Fase 2 Eksperiment og Fase 

3 Utveksling. Skapende elementer ble gjennomført i mindre grupper der musikeren kom 

med forslag, og så diskuterte den endelige utformingen av materialet sammen med 

elevene. Konsertprogrammet ble endelig bestemt på generalprøven Dag 5, samme dag 

som fremføringen. Derfor ble det liten avstand mellom Fase 4 Fordypning og Fase 5 

Presentasjon. Man eksperimenterte og diskuterte hvilke musikalske elementer som 

skulle velges ut, og hvem som skulle spille. Musikerne fungerte som stillas for elevene, 

noe som blant annet kommer frem i de rytmiske delene av repertoaret slik som i Groove 

i ABA-form. Elevene beveget seg da ut i den proksimale sone  (jfr. Vygotsky). Det 

narrative innholdet i partnerskapsprosjektet er rettet mot selve konstruksjonen av 

musikk. “Fortellingen” i denne caseen er konstruksjonen av musikk, basert på 

eksperimentering med det lydlige. Det er likevel et inkluderende og uhøytidelig 

skapende prosjekt der alle elevene kan være bidragsytere.  

 

 	  

https://www.dropbox.com/s/j3iqpznt64huyx9/5KP1-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3iqpznt64huyx9/5KP1-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0


 

160 

Case	  KP2	  Grieg	  Community	  music	  

Det musikalske materialet som det vises til her ble fremført på partnerskapsprosjektets 

store felleskonsert der elevgrupper fra seks skoler spilte sammen med et 

symfoniorkester. Den skapende prosessen startet parallelt i de ulike gruppene. Analysen 

av prosessen refererer til prosjekts første del som foregikk på respektive skoler. 

Estetiske	  uttrykk	  	  

Materialets	  art	  og	  særpreg	  

Eksempel KP2-1 Repertoar på konsert for symfoniorkester og skoleelever  

Tittel, varighet Lydkilder Beskrivelse Hørt i prosessen 

Eksempel 12 (7:47) 

 Community versjon 
av Dovregubbens 
datter danser 

 

Symfonisk besetning: 
Messingblåsere, tre-
blåsere, strykere og 
perkusjonsseksjon 
(metall, skinn, tre) 
Elevene: Fløyter, 
fioliner, gitarer, 
plastrør, sang, Orff-
instrumenter  

Ostinater. Treblåsere og 
stryk spiller tonen F fra 
02:00. 

Melodisk hovedtema i 
treblåsere og strykere over 
rytmeostinatene fra 02:11. 
Kvarter, kvinter og oktaver  

…musikklærerne våre; de var 
kule og morsomme, på grunn 
av at de hadde liksom 
…innlevelse! (Elev) 

 

Eksempel 13  (1:47) 

Grieg Community 
Music sang 

Utdrag fra KP2-Mu1 

Ca 280 
barnestemmer, 
Symfonisk besetning 
og elevorkester 

Sang over 
Griegkomposisjon og 
Grieg-groovene.  

F-lydisk,vekslende tekstur 

Nå er vi på vei inn i hula til 
Dovregubben. Mørkt og 
støvete er det inne i hula. 
Musikken vår skal være som 
støv. (Musiker)  

Eksempel 14 (1:32) 

Grieg Community 
Rytmeostinater  

Ca 280 instrumenter 
v/elevene 

Symfonisk besetning 

Rytmisk markant 4-delt 
takt, F-lydisk, Repetisjoner 

Det repertoaret vi har valgt 
framkaller konsentrasjon… 
alle må følge med. Musikken 
fortsetter uansett(Musiker) 

Eksempel 15 (0:50) 

Lyrisk 
improvisatorisk 
sekvens 

 

Orkester: Fløyte 
(solo) og obo (solo) 
mot klangflate i 
orkesteret 

Perkusjons-
instrumenter. 

Lydisk improvisasjon over 
et pentatont tema for fløyte 
og obo 

Klangflater, rytmeostinater  

Kontraster 

Du kan spille støv med 
munnstykket på blokkfløyta. 
Og fuglelyder hvis du bruker 
hånda di på munnstykket… Nå 
er vi på vei inn i hula til 
Dovregubben… (Musiker) 

Eksempel 16 ( 4:16) 

Grieg Community 
Finale  

Full 
orkesterbesetning 

280 elever med 
instrumenter 

Klangblokker og rytmiske 
ostinater 

Dobling av toner 

Vi har øvd i tre skoletimer 
hver dag siden det begynte og 
så spilte vi med orkester. 
Thomas, dirigenten, var sjefen 
over orkesteret… (Elev) 

Annet repertoar spilt 
av orkesteret 

 

Full 
orkesterbesetning 

Grieg repertoar og 
modernistisk komposisjon 
basert på Trolltog 

På selve konserten måtte vi 
vente lenge på at vi skulle 
spille. Konserten varte lenge 
og jeg var sliten da jeg kom 
hjem (Elev) 

https://www.dropbox.com/s/xee07fm4ngsgidr/1%20KP2-Mu1-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khbqpns7lieoj6a/2%20KP2-Mu2-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er18n66vzuuujf1/3%20KP2-Mu3-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bogaelakpt20yui/4%20KP2-Mu4-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndxrclm61e90pde/5%20KP2-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
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Konserten presenterer et repertoar med utgangspunkt i tre Grieg-komposisjoner 

arrangert for perkusjonsinstrumenter og melodiinstrumenter sammen med symfonisk 

besetning. De musikalske innslagene er bygd opp omkring “Grieg-groover” som spilles 

med mange repetisjoner. Materialet er “begrenset”, idet at man har redusert de 

musikalske mulighetene, altså “problemfeltet” (Sloboda 1985, Elliott 1995, Faultey og 

Savage, Hugill 2008). Det skapende arbeidet tar utgangspunkt i ostinatbaserte enkle 

sekvenser som spilles i flere instrumentgrupper samtidig. Det er dette elevene har øvd 

seg på i grupper før de møter det store orkesteret.  

 Konserten innledes med Community Music versjon av Dovregubbens datter danser  

der elevens instrumenter inngår sammen med symfoniorkesterets messingblåsere, 

perkusjonsinstrumenter, celloer og kontrabasser. Rytmeostinatet fortsetter i nesten to 

minutter. Da suppleres rytmeinstrumentene med kortklingende oktaver og kvinter på 

tonene F og F og C som elevene spiller på klokkespill, blokkfløyter, metallofoner og 

xylofoner. Komposisjonen bygges videre ut med symfonikernes strykeinstrumenter og 

treblåsere som fra 02:12 spiller Griegs melodi over en bredt musikalsk tekstur. Det 

markante rytmiske preget med Orff-instrumenter i forgrunnen og symfoniorkesteret 

underliggende brede tekstur gir komposisjonen et særegent preg. Den lydiske melodien 

Vegger av mose og gamal gråstein kommer som en overraskelse midt i det symfoniske 

stykket. Den klanglige bredden spenner dermed over et stort register fra lyse 

barnestemmer og fløyter til kontrabasser, pauker, horn og tuba. Konserten inkluderer en 

sekvens av mer lyrisk karakter med innlag av improvisasjon; Lyrisk improvisatorisk 

sekvens. Her avbrytes det rytmisk markerte av en mer flytende sekvens der fløytist og 

oboist improviserer mens elevgruppen lager en klangkulisse gjennom å spille svakt på 

sine rytmeinstrumenter. Konsertens avslutning Grieg Finale for Tutti består av en 

markant rytmisk “Grieg Groove” for elevgruppen og orkesterets dype instrumenter og 

perkusjonsgruppe. Mot slutten av komposisjonen innføres et fanfareliknende motiv i 

blåserne mens ostinatene fortsetter. Flere instrumentgrupper improviserer noen takter 

inntil komposisjonen brått tones ut ved at hele orkesteret spiller en B i noen sekunder og 

det hele avsluttes med cymbalslag. 

Materialets	  mening	  og	  funksjon	  

Konsertprogrammet består av et ukjent repertoar ved siden av originale 

Griegkomposisjoner. De nykomponerte innslagene fremstår som rytmisk markante.  

https://www.dropbox.com/s/xee07fm4ngsgidr/1%20KP2-Mu1-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khbqpns7lieoj6a/2%20KP2-Mu2-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bogaelakpt20yui/4%20KP2-Mu4-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bogaelakpt20yui/4%20KP2-Mu4-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndxrclm61e90pde/5%20KP2-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0


 

162 

De er enkle og tydelige med en dynamisk og energisk framføring. Med det store 

symfoniorkesteret ved siden av 280 elever, får konserten er sterkt visuelt særpreg, ikke 

minst på grunn av at alle i ensemblet har sitt eget instrument. Grieg-groovene og den 

lydiske sangen “Veggar av gråstein og gamal mose” oppfattes som konsertens 

hovedverk. Sammensetningen av melodiske vendinger og et kvintbasert 

akkompagnement skaper en “urnorsk” stemning. I innslaget Grieg finale for tutti er 

rytmen skarpt markert; jeg får et inntrykk at at musikken er beslektet med futurismen, 

og får assosiasjoner til Honeggers “Pacific 231” (1923) eller Vareses “Amerique”83 . 

En side ved materialet i KP2- konserten er community-perspektivet. Å se en stor 

gruppe som musiserer sammen rører ved publikums følelser, ikke minst fordi det er 

barn og voksne som sammen utformer musikken. Jeg har tidligere i avhandlingen (side 

121) referert til community music-begrepet som i følge Elliott (1995) allerede en rekke 

år tilbake i tid,  refererte til “…musikk for folket, av folket og med folket” (Elliott 1995, 

etter Dykema). KP2 fremstår som et relasjonelt konsept (Bourriaud 2008), idet det 

utformes av de mange som musiserer sammen. Repertoaret i KP2 er et kollektivt 

konsept, mange spiller mye, sammen. Bortsett fra de sekvensene med improvisasjon for 

obo og fløyte i Lyrisk improvisatorisk sekvens er det ikke et solistisk repertoar. Dette er 

mitt argument for å gi prosjektet betegnelsen Grieg Community Music, da man så tydlig 

ser et musikalsk “i-sammen-konsept”. Det musikalske materialet er også forankret i 

komposisjons- og arrangeringsprinsipper fra symfoniorkestrenes outreach-program som 

jeg har omtalt tidligere (se kapittel 5).  

Elevene uttalte seg skriftlig om prosjektet fire uker etter framføringen. De ble 

bedt om å skrive en kort fortelling som om de skulle informere en venn om sin 

deltakelse (Vedlegg Case 2 Elevutsagn). 

  

                                                

 

83 Pacific 231 er den mest kjente komposisjonen til den sveitsiske komponisten Arthur Honegger. 
Komposisjonen er inspirert av togets maskiner, og er et eksempelverk innenfor futurismen der maskiner, 
mekanikk og bevegelse, og byen framfor naturen, ble inspirasjonskilde for kunstnerne.  

https://www.dropbox.com/s/ndxrclm61e90pde/5%20KP2-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bogaelakpt20yui/4%20KP2-Mu4-HD%20720p.mov?dl=0
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Eks. KP2- 2 Refleksjoner etter prosjektet (Skriftlig elevrefleksjon. Fire uker etter 

konserten) 

For en stund siden var jeg på en Grieg konsert, der spilte jeg tromme. Det var et 
spennende prosjekt. Harald og Are var musikklærerne våre; de var kule og 
morsomme, på grunn av at de hadde liksom…innlevelse! Thomas var sjefen 
over orkesteret (Elev KP2-1). 

Eleven påpeker her musikernes innlevelse, og at undervisningen var “spennende”. Jeg 

har reflektert over at en elev i 12- år salderen kommenterer nettopp “innlevelse”. Man 

arbeider med et musikalsk grunnmateriale som er “enkelt” i den grad at det spilles 

verken kompliserte løp eller store intervaller i melodiinstrumentene, og 

perkusjonsinstrumentene skal ikke spille avanserte rytmiske figurer. Her var på denne 

måten ikke mange elementer å “briljere” med.  

I en uformell samtale kommenterte en av foreldrene at repertoaret var  “for lite 

utfordrende”. Hans barn spilte instrument på fritiden og partnerskapsprosjektet ble 

betegnet som “altfor enkelt for de elever som spiller eget instrument på kulturskolen 

eller i korpset”. Dette kan oppfattes som en kritikk mot den estetiske tilnærmingen man 

hadde lagt opp til, men momentet er også knyttet til didaktiske sider ved prosjektet. dels 

også det musikalske konseptet. I en diskusjon omkring estetisk tilnærming må slike 

spørsmål drøftes. For hvordan skal musikken utformes estetisk når store elevgrupper 

skal være med? Hvordan skal man få noe “til å fungere”? 

Et moment som flere av elevene trekker frem er at de må vente på tur. De skal 

ikke skal spille hele tiden. Innenfor kunstmusikk er dette vanlig, ulike instrument- eller 

stemmegrupper beveger seg ut av og inn i samspillet. En viktig del av konseptet er ikke 

bare å vite hva man selv skal gjøre, men også hva de andre gjør, og når og hvordan de 

gjør dette. Dette handler om lytting til de andre i samspillsituasjonen. En annen elev 

uttrykker dette som følger:  

For en måned siden var jeg med på et prosjekt, prosjekt Grieg og spilte orgel 
(bittelite). Jeg lærte ikke så mye, bare en sang og noen melodier. Det ble litt for 
lenge å sitte i ro for de andre spilte nesten hele tida mens jeg spilte bare litt 
(Elev KP2-2). 

Eleven kommenterer sin vekslende deltakelse i den musikalske helhet. Flere elever 

trakk fram at det var gøy å spille med musikerne, men påpekte at øving og venting var 

“kjedelig”: 
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Vi har øvd i tre skoletimer hver dag siden det begynte og så spilte vi med 
orkester. Jeg synes det var gøy å være med å spille men fikk veldig vondt i 
rompa av å sitte på benkene. Når vi øvde synes jeg det var kjedelig. Selve 
konserten måtte vi vente lenge på at vi skulle spille. Konserten varte lenge og 
jeg var sliten da jeg kom hjem (Elev KP3-3) 

Ikke alle elevene hadde samme oppfatning. Noen fokuserte på hva de lærte underveis i 

prosjektet: 

For en stund siden var jeg med på noe spesielt. Jeg var med å spilte med 
orkester Jeg spilte gitar med to venner. Det var kjekt å lære og spille gitar. Hvis 
ikke så hadde gitaren min bare stått hjemme ubrukt. Jeg fikk vondt i fingrene i 
starten, vi øvde lenge før vi spilte. Det var 260 elever som spilte med 75 
profesjonelle spillere... Det var kjedelig å høre på når orkesteret øvde (Elev 
KP2-4) 

Elevene kommenterer ikke bare ventingen, men også det tekniske, for eksempel ser man 

fra utsagnet ovenfor at det gjorde “vondt i fingrene”, og at de måtte øve “lenge”. Dette 

er velkjente sider ved den profesjonelle musikerens hverdag. Som musiker eller 

kunstner har man en forståelse for at musikalske fremføringer er et hardt arbeid. I et 

såpass stramt organisert musikalsk utøvende konsept må man spørre om hvordan det 

skapende arbeidet gripes an av musikerne. Som en del av Fase 6 Evaluering viser jeg til 

en av musikernes egne refleksjoner: 

Eks. KP2-3 Musikerrefleksjon (Intervju. Dag 5) 

Det repertoaret vi har valgt framkaller konsentrasjon og her er ikke mye plass til 
at elevene kan utfolde seg negativt. Alle må følge med; musikken bare fortsetter 
uansett. Komposisjonselementet kan være for eksempel å finne fem måter å 
lage lyd på. Elevene er med på å ta valg i forhold til lyder, til varighet, til 
tonehøyde, rytmer etc. Det sentrale er å ta valg. Klangbildet kan bli slitsomt i 
denne type komposisjonsprosjekter og denne musikalske arbeidsformen krever 
en tydelig dirigent, alle må følge med. Konseptet gir ikke plass for omfattende 
drøftinger av hvordan noe skal være. Det dreier seg om at elevene må lytte og 
finne ut av, hvor er det fint å plassere akkurat min lyd.  

Musikeren konkretiserer her elevenes rolle i det dynamiske, kontinuerlige musikalske 

konseptet. Faller noen ut av samspillet lar man seg ikke avbryte; musikken fortsetter 

uansett med full styrke. Å skulle “henge på” kjempeorkesteret, følge puls og dirigent, 

blir en ferdighetsøvelse for elevene. Ut fra det musikerens sier, bidrar elevene i helheten 

ved å delta i diskusjonene omkring utformingen av hvert enkelt ostinat, hver “Grieg -

groove” i fellesrepertoaret. Deres aktive medvirkning i utarbeidelsen av materialet er 

imidlertid sterkt begrenset. 
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Didaktiske	  aspekter	  

Den	  skapende	  prosess	  

Alle aktiviteter er gehørsbaserte og grunnmaterialet læres gjennom musikernes 

demonstrasjon. Elevene får ingen noter og ikke tekst til den ene sangen. Musikerne står 

sentralt som ledere i prosessen og utprøving av materiale og innøvingen foregår 

hovedsakelig i storgruppe med elever. I hver skolegruppe har musikerne anvendt fem 

håndtegn i samspillet, ett tegn for hver groove. Derfor vet alle nå hvordan de skal følge 

dirigenten, slik at presisjonen er påfallende. I det følgende presenteres empirisk 

materiale fra Fase1 Impuls og Opptakt. Følgende hendelse markerer oppstart på 

prosjektet i én av de seks skolegruppene.  

Eks KP2-4 Utdeling av instrumenter (Observasjonsnotat. Dag 1) 

Musikerne møter elevene den første morgenen i prosjektet. Gruppen med 6. klassinger kommer 

samlet til skolens mediatek midt i skolebygningen klokka ni. Det er omtrent 25 elever i klassen. 

Musikerne presenterer seg og er raskt i gang med oppvarmingsøvelser sammen med elevene. 

Xylofoner, metallofoner, tamburiner, claves, håndtrommer, bongotromme, bjeller, triangler, 

tamburiner og gitarer som er stemt i F, blir fordelt. Noen elever har med eget instrument, i 

denne gruppen kommer tre elever med tverrfløyte og en har med seg en fiolin. Elevene sitter i 

små ringer på gulvet delt inn etter instrumentgrupperinger. Musikeren sier bestemt at i et 

orkester må man kunne vente mens de andre får spille igjennom sine ting. Guttene blir straks 

stille. Hun øver med gruppe for gruppe, og teller høyt mens hun viser hvordan man skal spille 

på de enkelte instrumenter, for eksempel med flat eller lukket hånd på trommene, og hvordan 

man skal holde køllene for å få best mulig lyd på xylofonen. Instrumentene fordeles i grupper og 

hver gruppe får etter en stund noen minutter til å spille i vei på instrumentet. Etter en stund 

spør musikeren: “Kan jeg vise hvordan dere lager en fin lyd?” Da svarer en av elevene raskt: 

“Nei, det går ikke an på dette instrumentet”. Musikeren stanser opp et øyeblikk men svarer “Jo, 

det går nok”. Hun ser utover klassrommet hvor noen av elevene begynner å bli litt urolige. 

“Det forventes at dere skal være stille”, sier hun. Elevene roer seg og en av guttene setter i 

gang med et markant rytmisk ostinat på en djembe. 

I denne første fase av arbeidet presenterer musikerne følgende retningslinjer:: 

Ikke spill når du ikke skal spille. Det er ikke lov til å være misfornøyd med 
instrumentet. Det er ikke lov til å spille samtidig som andre får utdelt 
instrument. Det er ikke lov til å slå hverandre i hodet med instrumentet. Det er 
ikke lov til å spille på hodet til naboen.  
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Musikeren er praktisk i sin tilnærming og problematiserer ikke at mange av elevene 

ikke kan spille et instrument. Hun gir elevene regler som kan virke skarpe og 

fornærmende, men mange musikklærere vil svare bekreftende på at reglene er forankret 

i virkeligheten. På generalprøven i idrettshallen kunne man observere elever som slo 

hverandre i hodet med instrumentene84. Musikeren skaper det Nielsen omtaler som 

“grenser for frihet” som skal administreres. Flere ganger i denne avhandlingen viser jeg 

nettopp til formuleringen “det må fungere”. Slik jeg oppfatter det, betyr fungering her et 

meningsfullt musikalsk samspill. Nielsen referer til at det musikalske håndverk, altså 

ferdighetene, er grunnlaget for det musikalsk initiativ og den musikalske innordning 

(2006, s. 311).  

Innenfor KP2 er man opptatt av å bygge relasjoner og en felles stemhet (Fink-

Jensen 2006) forut for de skapende prosesser. Musikerne i KP2 følger derfor en praksis 

fra skapende miljøer der man anvender spesifikke oppvarmingsøvelser. I KP2 er man 

opptatt av å skape en felles opplevelse, av tilstedeværelse i den musikalske 

samhandling. Derfor introduseres prosjektet den første dagen gjennom felles 

oppvarmingsøvelser. En sekvens gjengis nedenfor:  

Alle står i en ring. Hver person sier navnet sitt og noe de liker, for eksempel 
“Jeg heter Tina og jeg liker fotball”. Hver person skal sende ett klapp videre til 
nestemann i ringen, som skal klappe samme rytme og deretter lage en ny rytme 
som alle klapper. Hver person lager en lyd med stemmen, for eksempel roper 
“hoy” og gjør samtidig en bevegelse. Alle skal imitere “hoy-ropet” og 
bevegelsen. Hver elev i ringen lager et klappemønster som alle skal repetere 
(KP2-musikerens introduksjon for elevene. Dag 1)  

Oppvarmingsøvelsene likner tradisjonell gehørtrening i kombinasjon med estetiske 

tilnærminger til lytting, slik som å utvikle “musikalsk fantasi’ og mer generelle, 

personlige egenskaper som “å skape en følelse av samhold”. Laycock (2005) som 

drøfter oppvarmingsøvelsenes funksjon i det skapende prosjektet er opptatt av at 

deltakerne må forstå intensjonene med aktivitetene. Slik øvelsene brukes i KP2 synes 

det som om at tanken er man skal bli kjent, skal oppmuntre til spontanitet, lære seg å 

imitere nøyaktig, bli bevisst rytme, tonehøyde og melodilinje og utvikle teamfølelse. 

                                                

 

84 På videopptak fra generalprøven ser man elever som slår hverandre i hodet med plastrør som ble 
anvendt som perkusjonsinstrumenter. 
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Disse momentene nevnes av Laycock (2005, s.285) Etter oppvarmingen innleder 

musikerne arbeidsprosessen med å presentere Grieg-groovene. 

 

Eks. KP2 -5 Situasjonsbeskrivelse den andre dagen (Observasjonsnotat. Dag 1) 

“Nå skal vi lage noen forskjellige rytmer, og det blir våre Grieg groover”, sier den ene 

musikeren. Han fortsetter med å fortelle om den store konserten der mange elever skal samles 

sammen med et helt symfoniorkester uka etterpå. Man ser også hvordan han understreker 

arbeidets innhold; “grieg groover”. Han introduserer fire rytmegroover som elevene øver inn 

på ulike Orffinstrumenter, gitar samt en på piano. De to musikerne starter med utgangspunkt i 

øvelser der alle elevene kan være med. Alle aktiviteter foregår i storgruppe, hele klassen er 

tilstede. Etter den første oppvarmingsøkten fortsetter elevene med å øve på fire ulike rytmer, og 

på å prøve ut forskjellige instrumenter. Når elevene har arbeidet en stund med dette, spiller den 

ene musikeren en lydisk melodi parallelt med elevenes rytmiske motiver. Melodien virker nesten 

som lim mellom de ulike rytmiske delene, og musikken oppfattes straks som mer helhetlig og 

relevant. Elevene virker konsentrerte og fokuserte. Her passerer noen lærere gjennom 

mediateketet. Noen stopper opp og ser på gruppen, og smiler, mens andre haster forbi. 

Fokus i denne arbeidsøkta er rettet mot musikken man skal lage sammen. Musikeren 

vektlegger at elevene kan komme med egne ideer innenfor de avtalte rammene. I de to 

neste eksemplene gjengis situasjonsbeskrivelser som viser hvordan musikerne arbeider 

med materiale som kan plasseres mellom Fase 2 Eksperiment, Fase 3 Utveksling og 

Fase 4 Fordypning.  

Eks. KP2-6a: Innøvingssituasjon 1 (Observasjonsnotat. Dag 3) 

Også i dag er det oppvarming med klapp og knips når elevene står i en ring, selv om alle har 

møtt hverandre dagen i forkant. Nå skal alle elevene imitere Groove 1, Groove2 og Groove 3 

mens de elever som vil kan være dirigenter. Instrumentariet består av blokkfløyter, to xylofoner, 

gitarer, en metallofon og ett piano. Alle instrumentgrupper øver på hver sitt motiv. Gitaren er 

stemt opp en halv tone, slik at elevene lett kan spille F-durakkord, ved å gripe med vestre hånd 

på E. Men gitaristene skal også spille et lite motiv som melodispill på to toner. En av guttene 

sier: “Det er vanskelig å spille to toner melodispill på gitaren”. Den ene musikeren tenker seg 

om et øyeblikk og svarer eleven:“Ikke si at dette er vanskelig, dette skal vi få til. Vi kan lære 

teknikker for å lage stemmer til de forskjellige instrumentene”. 

I verkstedsarbeidet de første dagene i KP2 legges det opp til en dialogpreget og nær 

relasjon mellom musiker og elev. At dialogen står sentralt i det skapende arbeidet med 
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musikk poengteres av en rekke forskere, blant annet Craft (2005), Fautley og Savage 

(2007) og O’Neill (2011). Oppgavene er i utgangspunktet enkle, man skal spille og sette 

sammen forskjellige kombinasjoner med ostinater. Materialet bærer preg av musikalsk 

forenkling eller reduksjon et moment som man refererer til både i generelle 

komposisjonsteknikker (Benson 2003) og i fremstillinger av komposisjonsprosesser i 

klasserommet (Craft 2005, Faultey og Savage 2007). Musikerne uttaler at “vi skal lære 

teknikker…” og viser at pedagogens rolle kan bestå i å hjelpe elevene til å identifisere 

muligheter som ligger utenfor deres nåværende kompetanseområde. Elevene kan på 

denne måten bevege seg utenfor sin komfortsone og inn i den proksimale sone, grunnet 

musikernes eller lærernes stillasbygging. Dette omtales av Fautley og Savage (2007) 

som stillasbygging (scaffolding), med referanser til Vygotsky. Jeg omtaler musikernes 

støtte til elevene som musikalsk stillasbygging. Eleven som jeg refererer til i notatet 

ovenfor uttrykker sin tvil omkring melodispill på gitaren. Musikeren korrigerer ham og 

svarer ganske bestemt at dette er mulig. Musikeren viser videre til at hvis man er i en 

sammenheng der man lærer seg teknikker, blir det mulig å mestre de forskjellige 

instrumentene. Musikerne har også forberedt det tekniske ved å stemme alle gitarene 

opp slik at når elevene griper en ordinær E-durakkord klinger det en F-dur-akkord, noe 

som virker forenklende85. 

Eks.KP2-6b Innøvingssituasjon 2 (Observasjonsnotat. Dag 3)  

I den andre timen arbeides det videre med rytme.“Nå skal vi lage en grunnpuls, den må ikke gå 

for fort”, sier den ene musikeren. Alle spiller rytmen sammen flere ganger, helt til det klinger 

presist. Når elevene klarer det rytmiske sampill nærmest perfekt spiller en av musikerne 

melodistemmen fra Griegkomposisjonen Dovregubbens datter danser, på trombonen. Elevene 

fortsetter med sine rytmer, men lytter oppmerksomt idet samspillet deres endrer karakter fordi 

en melodi legger seg på toppen av de rytmiske distinkte ostinatene. Musikken som nå klinger i 

klasserommet lyder nesten kjent.  

Musikeren kommenterer ikke sitt eget spill, eller endringen i musikkens karakter idet 

hans bidrag integreres i samspillet. Selv om han utfører en profesjonell gjennomspilling 

                                                

 

85 En F-dur akkord ofte oppleves ofte som teknisk komplisert for en utrent gitarspiller 
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av tema, melodiøst og ekspressivt på sitt instrument, synes han å ha inntatt en annen 

rolle enn den tradisjonelle musiker som vil hente bekreftelse på sin egen dyktighet på 

instrumentet (Kalsnes 2004, s. 103). Musikeren og elevene spiller sammen, som en 

praktisk aktivitet der det finnes forskjellige roller og stemmer. Den neste aktiviteten er 

en improvisasjonsekvens for elevene, her skal være noen sekvenser med improvisasjon 

mellom de faste groovene, forklarer musikeren og beskriver hva det betyr å “lage fills”, 

altså spille i de små “innstikkene” i en musikalsk sekvens. 

I KP2 er man raskt over i Fase 4 Fordypning. Fase 3 Utveksling er avdempet. 

Tidlig i prosjektet fokuseres det på rytmisk presisjon, noe som fortsetter gjennom alle 

øvingsøktene. Innøvingen av prosjektsangen skiller seg imidlertid ut fra innøving av det 

øvrige materialet, noe som kommer frem av eksemplet nedenfor. 

Eks. KP2-7 Innøving av en sang (Observasjonsnotat. Dag 4) 

Musikerne lærer elevene en ny sang. I går fikk alle tolv orkestermusikere en 

håndskreven skisse i fra prosjektkomponisten. Sangen var helt ny og var laget som en 

obligatstemme til orkesterstykket “Dovregubbens datter danser”, og skulle også 

fremføres parallelt med groovene. Slik introduserer en av musikerne sangen:  

Du kan spille støv med munnstykket på blokkfløyta. Og fuglelyder hvis du 
bruker hånda di på munnstykket, - slik ja…og gitarene spiller samme rytmen 
hele tida, og Kathrine, du spiller de fem tonene på pianoet. Nå er vi på vei inn i 
hula til Dovregubben. Mørkt og støvete er det inne i hula. Musikken vår skal 
være som støv. Veggene er av gråstein og gammel mose. Og der er 
Dovregubbens datter, hvordan ser hun ut, tror dere...ikke særlig pen, 
sannsynligvis? 

Musikeren introduserer sangen ved å synge sangens tekst frase for frase. Innøvingen er 

gehørsbasert, ingen får nedskrevne noter og heller ingen tekst. Han trekker inn elevens 

fantasi og forestillingsevne, noe som kommer litt overraskende siden man fra oppstarten 

i hovedsak har arbeidet mer teknisk, uten utenommusikalske referanser. Etter at sangen 

er øvd inn fortsetter musikerne med å arbeide med forskjellige lydereffekter som kan 

legges inn i groovene, og viser hvordan man på blokkfløyta kan lage ulike fuglelyder på 

munnstykket, de kan lage kraftige støt, korte støt eller lange svake blås.  
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Rammer	  

En komponist, 12 musikere, en gruppe musikkstudenter og 8 grupper med 

sjetteklassinger står i en aller annen relasjon til hverandre gjennom dette prosjektet. 

Komponisten er engasjert i forkant av prosjektet, og han er fysisk tilstede de første 

dagene og samarbeider med især en av musikerne om de musikalske arrangementene 

som skal spilles av symfonisk besetning og elevene. I noen av elevgruppene er 

klasselærere involvert i verkstedsfasen, den delen av prosjektet som foregår på de ulike 

skolene. Lærerne fremstår som perifere i forhold til arbeidet med det musikalske 

materialet. I verkstedene leder to musikere hver gruppe; ofte gir én av dem instruksjoner 

mens den andre demonstrerer spillestemmene på sitt instrument. Flere av musikerne 

kjenner hverandre fra før, men de er ukjente for elevene. I den ene gruppen jeg 

observerte forteller en av musikerne innledningsvis til elevene at for ham er dette den 

første gangen han deltar i prosjekt av denne typen. Han sier “Jeg gleder meg til å være 

sammen med dere og lære noe om musikk gjennom dette” (Observasjonsnotat Dag 1).  

Man kan spørre seg om musikerens utsagn var bare et retorisk grep for å fremstå 

som hyggelig mot elevene i prosjektets startfase. Som observatør oppfattet jeg det 

imidlertid slik at i akkurat denne gruppen hadde de to unge musikerne en ekte 

nysgjerrighet på hvordan prosjektet skulle utvikle seg. De var begge uerfarne innenfor 

workshop-tradisjonen, men erfarne formidlere på sine hovedinstrumenter. Jeg har 

tidligere i framstillingen vist til elevutsagn fra skoleklassen jeg besøkte i etterkant av 

prosjektet. Det var i nettopp denne gruppen at en av elevene uttalte at de gjestende 

musikerne var “kule” og at de hadde “innlevelse”  (Se Eks. KP2- 2 Refleksjoner etter 

prosjektet). Ut fra min observasjon fremstod de to unge musikerne med en åpenhet mot 

elevene og også mot de musikalske uttrykkene de skapte. Det var en avslappet 

stemning, med tilsynelatende lite prestasjonspresss i gruppen.  

I KP2 er det en forholdsvis kompleks struktur der én prosjektleder med 

engasjement fra DKS har organisert prosjektet. De organisatoriske lederne har med 

dette måttet forholde seg til prosjektkomponist, skoleledere, verkstedsmusikere, 

orkestermusikere, musikkstudenter, elevene og lærere. Musikerne er tydelige i sine 

roller som ledere i prosjektets første trinn som avsluttes med konsert på hver 

deltakerskole. Idet man starter på den avsluttende fase i KP2, går de fleste musikerne 

inn i orkesteret, en av dem går inn i rollen som dirigent. Nå må elevene forholde seg 

kun til dirigenten, slik som en vanlig orkestermusiker må i sin jobb. Avstanden blir 
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større til dirigenten enn det elevene har erfart gjennom prosjektets første trinn. Når alle 

møtes til øvelse i idrettshallen får noen av elevene problemer med konsentrasjonen. 

Dette gir seg utslag i at elever snakker sammen mens orkesteret spiller på øvelsene, og 

enkelte slår hverandre i hodet med instrumentene straks de ikke skal spille. 

En klar ramme omkring prosjektet er at orkesterets partner er skolene. Skolene  

er den ytre rammen som gjør at prosjektet fungerer godt grunnet at da samtlige 

arbeidsøkter, den lokale presentasjon og generalprøven før konserten gjennomføres i 

skoletiden. Den avsluttende konserten vises en kveld, men det er den eneste dagen 

elevene må gå hjemmenfra etter skoletid.  

 

Samlet	  casefortolkning	  

Prosjektet kan betraktes som et relasjonelt konsept med vekt på community music- 

aspekter og samtidig med en viss grad av et danningsperspektiv. Det å “være sammen 

omkring musikken” synes å være en del av konseptet. KP2 fremstår først og fremst med 

et her og nå-fokus med konserten som det endelige målet. Slik jeg kunne fortolke det 

var musikerne ikke spesielt opptatt av at man skulle lære elevene å like en spesiell 

sjanger. Musikerne fremstod som rettet mot selve aktiviteten, samspillet og konserten;  

tilsynelatende var det ikke et mål å rekruttere elevene til egne konserter. Ingen nevnte 

noe om at elevenes deltakelse i samspillet med orkesteret ville være “bra for dem”, altså 

oppfattet jeg ikke at man så for seg at elevene skulle dannes til å like kunstmusikk. 

Denne holdningen synes også etter hvert å prege de britiske orkestermiljøene som 

startet outreachprogrammene86. 

Utfra Bedfords kreativitetskategorisering viser KP2 en kombinasjon av 

kategoriene BC1, gjennomkomponert musikk gjengitt på et partitur, BC3 partitur med 

“vindu for skapende arbeid” (creative windows) og dels også BC4, musikalsk materiale 

utviklet i verkstedene og så satt sammen av en komponist, som her blir dirigenten. Den 

lille improvisasjonssekvensen der 280 elever bruker instrumentene til å skape en 
                                                

 

86 Intervju 14.mars 2013 Barbican Hall Ifølge leder av Music outreach school ved Guildhall School of 
Music, London Sigrun G. Sigurddottir, er man i mye større grad opptatt av  samspillet og relasjonene i 
ensemblet, mer enn at noen skal dannes til å “like noe” annet 
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underliggende klangflate, er et slikt “kreativt vindu” for at elevene og også de 

profesjonelle musikerne skal kunne spille friere på instrumentene sine, mens fløytist og 

oboist lager sine egne improvisasjoner. I KP2 er alt nøye planlagt, det fungerer med 350 

aktører, hvilket betyr at spørsmål om struktur og disiplin er tatt på alvor i forkant av 

prosjektet. Det som jeg oppfatter som danningsaspektet i KP2 er at elevene inviteres inn 

i et orkesterreperoar som også representerer lytterepertoaret i skolefaget musikk87. 

Gjennomføringens fokus er en musikalsk presentasjon for et publikum som fyller en hel 

idrettshall. Den skapende prosessens relevans er sterkt knyttet opp mot den kommende 

konserten. Publikum spiller en viktig rolle i prosjektet. 

I KP2 Grieg Community setter fokus på repertoaret og til en viss grad også på 

aktivitet- og metodefeltet musikk (Nielsen 2012). Slik det fremkommer fra elev-

utsagnene oppfattet de konseptet som mer “personlig”, altså tangerer det Nielsens 

personlige og sosiale erfaringsfelt, idet det foregår et klart møte mellom flere ulike 

partnere (Borriaud 2007). I verkstedsfasen anvender man dialogsom går ut på at 

musikerne invitererer elevene til inkludering gjennom å stille spørsmål og be dem tenke 

igjennom hvordan de ønsker de ulike musikalske sekvensene (Craft 2005, O’Neill 

2011). Likevel er musikerne sterkt styrende gjennom hele prosessen, noe som kan ha sin 

årsak i det store antall deltakere.  

 	  

                                                

 

87 Grieg komposisjoner fra Peer Gynt og komposisjonen Trolltog står sentralt som lytterepertoar i norsk 
musikkundervisning 
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Case	  KP3	  Opera	  Buffa	  

Case KP3 Opera Buffa tar utgangspunkt i Write an Opera-metodikken og er inspirert av 

elementer fra opera buffa, en komisk operaform som oppstod i Italia på midten av 

1700-tallet. Opera buffa var en videreutvikling av mellomspill (interludes) som ble vist 

mellom aktene i tradisjonelle operaforestillinger.  

I en italiensk Buffa-operaen finnes det gjerne to grupper med karakterer; en komisk 

gruppe og et par elskende (minst). Dialogen blir sunget gjennom hele handlingen88.  

Estetiske	  uttrykk	  

Materialets	  art	  og	  særpreg	  

KP3 Opera Buffa var et tverrestetisk konsept, der man arbeidet med tekst, handling, 

musikk, regi, design og scenografi. En av elevgruppene produserte i tillegg en 

introduksjonsfilm som ble spilt for publikum som en slags “reklamefilm” for 

forestillingen. Prosjektet fremstår med flere av de trekk Nielsen (2006, kap 5.6.) 

refererer til i sin beskrivelse av musikk som ledd i en polyestetisk oppdragelse: Det 

multimediale, det interdisiplinære og det tradisjonsintegrative aspekt89.  

Det er solosangene, resitativene og duettene som utgjør den musikalske kjernen i KP3, 

men her finnes også instrumentale innslag som fargelegger det tekstlige innholdet og 

driver forestillingen videre.  

 

 

                                                

 

88Den første opera buffa som fremdeles blir oppført er Giovanni Battista Pergolesi’s La serva padrona 
(1733) (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/429831/opera-buffa)  
89 Nielsen beskriver ytterliger to dimensjoner; det interkulturelle og det sosialkommunikative aspekt, som 
jeg finner mindre fremtredende i KP3 Opera Buffa 
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Tittel,  
varighet 

Lydkilder Beskrivelse  Hørt i prosessen 

Eksempel 17 
(1:22) 

Ouverture  

Cello, gitar, 
slagverk, 
keyboard, 
perkusjons-
instrumenter, 
blikkplater 

Fri rytmisk sekvens, kvint-
, sekst- og oktavintervall i 
akkompagnementet, 
avbrudd med cymbalslag 

… i operaen har de forskjellige 
delene av musikkstykket ulike 
navn. For eksempel så heter 
åpningsmelodien… 
“ouverture”(Musiker) 

Eksempel 18 
(1:44) 

Vaskedamens 
vals  

Solist, 
instrumenter som 
på innslaget 
ovenfor 

Akkordbasert 
akkompagnement 

...Men synes dere at melodien skal 
gå litt oppover eller nedover? 
(Musiker) 

Eksempel 19 
(2:51) 

Millionærparets 
duett 

Tre sangere og 
instrumenter som 
ovenfor 

A-del: Rytmisk markert 
kvintbasert melodisk motiv 

B- del: Resitativisk 
trinnvis motiv, C-del: 
Reprise av vals  

Hva kommer etter “Jeg har 
penger”? “Det er arv, fra mine 
tanter”  

Det passer bra… Lang eller kort 
på “tanter”? -Kort (Musiker og 
elev) 

Eksempel 20 
(2:08) 

Robertos 
Arie/Isabellas 
bamse 

Sang, metallofon, 
klokkespill, 
keyboard, synth, 
cello  

 

Mollstemt, 
droneakkompagnement, 
klangflater  

Dette er så dystert, hele tiden. Det 
er jo bare moll! 

Vi kan godt lage en overgang til 
dur? Og så rett inn i vals, 
kanskje? (Elev og musiker) 

Eksempel 21 
(1:55) 

Gangsterparets 
første duett 1   
 

Akustisk gitar, 
cello, perkusjon, 
blikkplater, to 
sangere 

Kvartbasert motiv i gitar 
og sang, repeterende, 
effekter i blikkplater, 
kubjeller og cello  

Når noen synger sammen med en 
annen…da heter det en duett. Hva 
heter det når tre synger 
sammen?... 

Triett.  

Ja, nesten. Det heter 
trio…(Musiker og elev) 

Eksempel 22 
(1:37) 

Robertos arie 2: 
Hvor er Isabella?  

Akustisk gitar, 
cello, keyboard, 
perkusjon, to 
sangere, 
blikkplate  

Sekundbasert tema, moll, 
arpeggio, harpelyd, 
diminuendo, ritardando 

Avbrudd. Resitativisk del 

Hvilke intervaller lager hvilken 
stemning? Og hva er egentlig 
dramatisk? Er en ters dramatisk? 
Hvordan må tonene gå for at det 
skal bli mystisk?(Musiker) 

Eksempel 23  
(1:20) 

Filmregissør Don 
Bulldog Bob  

Sang, cello,  

Keyboard, (lærer) 
og klokkespill 

Rytmisk markert fire 
takters molltema i 
kvintomfang, unison 
dobling i cello, xylofoner, 
metallofon og synth. 
Triller i cello  

Gøy å bestemme om de 
forskjellige personene, hvordan 
de skal være.  Vi kan jo gjøre dem 
helt som vi vil selv (Elev) 

Eksempel 24 
(3:04) 

Recitativ og duett 
for Roberto og 
Don Bulldog Bob  

Sang, cello,  

Keyboard , synth, 
ostinat og 
klokkespill, 
perkusjon 

A:del til 0:40: Recitativ 
med kvartintervaller basert 
på an a-mollakkord. 
Kvintdroner i cello. B:del 
Repetitativt motiv 
“Walking-bass”-effekter i 
cello og klokkespill  

Publikum på 0:40: Latter 

Kan du synge en enkelt melodi 
over de akkordene vi spiller…?  

Men, hvordan skal jeg få dette til? 

Det er bare å prøve… fordi enten 
går det, ellers så går det ikke! 
(Musiker og elev)  

https://www.dropbox.com/s/je3s1v6wmsy3819/1%20KP3-Mu1-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omdio3b5kxylr8o/2%20KP3-Mu2.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywmhaqlmod7xcin/3%20KP3-Mu3-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oy02x4gak6j5rr8/4%20KP3-Mu4-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jijpg1220fsn3yj/5%20KP3-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azvr8y5eu71gb0l/6%20KP3-Mu6-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pb7dni9112dpzmh/7%20KP3-Mu7-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rq08orh0d1trzo3/8%20KP8-Mu8-HD%20720p.mov?dl=0
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Eksempel 25 
(2:29) 

Gangsterparets 
tangoduett 

 

Slagverk, cello, 
perkusjons-
instrumenter, 
el.gitar, keyboard, 
synth  

Tangorytme, repetisjoner,  

Kromatisk obligatstemme i 
keyboard  

 Stian synger i vei på 
“Awimbawe” fra Løvenes Konge. 
Han flytter motivet mellom 
forskjellige begynnertoner mens 
han skråler “Jeg er så lykkelig, så 
lykkelig; - jeg er lykkelig”... Dette 
blir nok helt ubrukelig... 
(Forskerrefleksjon) 

Eksempel 26 
(2:52) 

Mirella og 
Mirandas arie  

 

Sang, perkusjon, 
keyboard, synth, 
klokkespill, gitar, 
cello  

 

Vals, celesta-liknende 
akkordisk 
akkompagnement, 
ostinatbasert. Avbrudd 
med cymbal. Repetert 
hovedmotiv, langsomt 
tempo, pizzicato, 
Improvisatorisk dialog 

- Hva er spesielt med opera? 

-Noen synger alene 

- Noen synger alene, da kalles det 
for en arie (Musiker og elev)  

Eksempel 27 
(1:40) 

Dans, Isabellas 
sang 

Slagverk, 
perkusjon, 
cymbalslag, 
kubjeller, 

Vokal (på del 2) 
Dialog 

Åttendelsbasert rytmisk 
motiv 4-delt takt, kantslag 
på skarptromme, 
resitativisk improvisasjon  

Vi lager dansene selv. Jeg danser 
ballett og hun danser hip hop. Så 
vi setter sammen noen steg fra 
klassisk, breakdans og hip hop 
(Elev) 

Eksempel 28  (9 
sek.) 

Replikk fra 
regissøren  

A capella Improvisatorisk, 
resitativisk melodilinje 

Vi tar et stykke av gangen, bare 
syng ordene… (Skuespiller) 

Eksempel 29 
(2:20) 

Mirellas arie om 
sin hemmelige 
elsker  

Keyboard, sang 

 

Vals: Melodi i D-dur med 
modulasjon til dominant 
moll. 
Forholdningsakkorder, 
ABA form 

Jeg er opptatt av å støtte elevenes 
utøving, noe som oftest betyr at 
totalinntrykket løftes. 
(Musikklærer) 

Eksempel 30 
(1:27) 

Tango for 
filmregissørens 
assistent og 
Isabella 

Keyboard, synth,  

Gitar, Slagverk, 
cello, vokal, 
klapping 

 

Tango, sekundbasert 
melodisk improvisasjon 
spilles med trekkspill-lyd i 
synth, Carmen-motiv i 
keyboard. Avslutning med 
akkorder i Rachmaninov-
stil på keyboard 

Vi øver på bevissthet og 
tilstedeværelse. Det er viktig å 
være tilstede i operaen. Alle må 
være bevisst sin artikulasjon… 
(Skuespiller)  

 

Eksempel 31 
(0:40) 

Valserytme 

Gitar valsetakt, 
perkusjon, vals 

Akkompagnement fra 
“Vaskedamens vals” 
Improvisasjon fra 0:31 

Hvis du skal spille her, så må du 
bruke vispene, Sverre (Musiker) 

Eksempel 32 
(0:37) 

Roberto og 
Mirella  

Chimes, 
perkusjon, 
cymbalslag, sang 

Improvisatorisk, fritt 
metrisk, Endring i tempo 

“Han har tenkt å drepe henne 
med en motorsag. Og bom , bom, 
bom , Isabella er død”. “Å shit, å 
shit, han skal få blø”(Elevtekst) 

Eksempel 33 
(1:07) 

Jeg skal ta Don 
Bulldog Bob  

Slagverk, 
keyboard, gitar, 
cello, sang 

Rytmisk markert melodisk 
tema etter bluesmønster og 
akkorder  

Det er gøy med ordentlig 
trommesett 

(Elev) 

https://www.dropbox.com/s/6yff92yhegm9o3u/9%20KP3-Mu9-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i7j1uijo1nqngc5/10%20KP3-Mu10-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01qb440b0n0vl1x/11%20KP3-Mu11-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efs22q2rzg3h9f2/12%20KP3-Mu12-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jxamxp24tpkffrv/13%20KP3-Mu13-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kytw7twvmvtcdr7/14%20KP3-Mu14-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndel1la2j3q7v57/15KP3-Mu15-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh71gzylsi9n3dv/16KP3-Mu16-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ugdu5x79ust70e/17KP3-Mu17-HD%20720p.mov?dl=0
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Melodiene er basert på små intervaller slik som sekund, ters, kvart og kvinter, bortsett 

fra Robertos arie/Isabellas bamse som starter med en sekst. Innslagene veksler mellom 

dur og moll, med en overvekt av mollbeslektede melodier. Resitativene er dels 

improvisatoriske i formen, som i Replikk fra filmregissøren og Dialog mellom Roberto 

og Mirella, og dels planlagte som i Resitativ og duett for Roberto og Don Bulldog Bob . 

De vokale innslagene presenteres av i alt åtte elever, seks jenter og to gutter. Her finnes 

ingen sekvenser for kor, men derimot en dansesekvens som koreograferes av fem jenter 

til Dans/Isabellas sang . Sangene Mirellas arie om den hemmelige elsker og Tango for 

filmregissørens assistent og Isabella fremstår som mer avanserte enn de øvrige 

innslagene. I Mirellas arie har meloden et harmonisk utsving til 6. trinnsakkorden og det 

brukes septimer og forholdningsakkorder i akkompagnementet. I tangoen hører man en 

avansert musikalsk understøttelse idet sangen avsluttes med en kraftfull akkordrekke i 

Rachmaninov-stil. Her deltok musikklæreren, som var en erfaren utøveren på tangenter. 

Også  Robertos arie 2/Hvor er Isabella viser en musikalsk smidighet og formklarhet 

som gjenspeiler en mer moden kompetanse. Her hadde en av elevene i musikkgruppen 

fått hjelp fra sin far som var musiker. Celloen ledsager flere av innslagene med ulike 

spilleteknikker slik som for eksempel pizzicato, lange buestrøk og tremolo. Musikeren 

spiller en bluesaktig sekvens på Jeg skal ta Don Bulldog Bob og vender seg om til 

ostinatbaserte og ekspressivt uttrykk i Don Bulldog Bobs avskjedssang.  

Eksempel 34 
(0:59) 

Mordet på Don 
Bulldog Bob  

Cello, tre stemmer 
perkusjon  

Cello med bue, enkeltslag 
på perkusjon. 
Improvisatorisk resitativ 
og tremolo 
sekundbevegelse 

Anders, du kan godt lage noen 
effekter som for eksempel sterke 
slag på cymbal eller 
stortromme….og Henrik, det er 
fint med en glissando på 
keyboardet (Musiker)  

Eksempel 35 
(0:09) 

Robertos replikk  

Resitativ A 
capella 

Improvisatorisk 
melodilinje 

Jeg skal gi tonen til Vilde, prøv å 
ta den riktige tonen når du 
begynner, Vilde. (Musiker) 

Eksempel 36 
(2:00) 

 Don Bulldog 
Bobs 
avskjedssang 

Keyboard, 
xylofoner, cello, 
slagverk, to 
sangere 

Tema fra Filmregissørens 
arie. Drone, lange toner på 
cello, melodisk frase 

Cymbalslag (1:22) 

Trenger vi litt mer kraft?... 

Stopp nå opp, før dere synger. Gå 
så tre steg, - syng - og gå tre steg 
til. Dere må ha mer styrke i dette! 
(Skuespiller) 

Eksempel 37 
(1:58) 

Gangsterparets 
finale: Et barn vi 
har fått 

Keyboard, cello, 
gitarer, slagverk, 
to sangere  

Tangorytme, ostinat, 
rytmisk ostinat 

Vi har laget noe originalt…  

Det ble litt fra TV-serier og film. 
Og fra fantasien og 
venner...(Elev) 

https://www.dropbox.com/s/5zqgcjnuehs3r1g/18%20KP3Mu-18-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvz4wpbx1c9n1pe/19%20KP3-Mu19-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7s60n5nzyl3hkc7/20KP3-Mu20-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72xgkgi5inktgff/21KP3-Mu21-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efs22q2rzg3h9f2/12%20KP3-Mu12-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh71gzylsi9n3dv/16KP3-Mu16-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh71gzylsi9n3dv/16KP3-Mu16-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01qb440b0n0vl1x/11%20KP3-Mu11-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jxamxp24tpkffrv/13%20KP3-Mu13-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kytw7twvmvtcdr7/14%20KP3-Mu14-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kytw7twvmvtcdr7/14%20KP3-Mu14-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azvr8y5eu71gb0l/6%20KP3-Mu6-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ugdu5x79ust70e/17KP3-Mu17-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7s60n5nzyl3hkc7/20KP3-Mu20-HD%20720p.mov?dl=0
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Materialets	  mening	  og	  funksjon	  

Musikk og tekst i KP3 er tett sammenvevd og det er kun én replikk som snakkes, ikke 

synges. I KP3 er musikken bruksdefinert idet den skal følge et handlingsforløp, 

gjenspeile følelser, referere til et eller flere tidsspenn, antyde et sted eller en lokalitet. 

Det musikalske konsept er nært knyttet til utenommusikalske dimensjoner. Den 

estetiske forståelse av forestillingen vil derfor være relatert til helheten, til det som 

faktisk skjer på scenen.  

  Agawu (1989) som jeg har referert til tidligere i avhandlingen anvender begrepet 

Other i sin redegjørelse for analytiske tilnærminger til sammenkoblingen av musikk og 

tekst til en sang. Han peker på at ved siden av sang er programmusikk, opera og ballett 

eksempler på estetiske uttrykksformer der Other eller Det Andre som jeg velger å kalle 

denne dimensjonen, er inkludert. I KP3 blir det klare rammer omkring den musikalske 

formidlingen, en kontekst med en rekke symboler og ting som kan forstås som paratekst 

(Kalsnes 2004)90.  

 Slik jeg fortolker det finner man i KP3-forestillingen en tekstbasert 

innfallsvinkel til musikken, med et tidvis ekspressivt preg. Karakteren “bankfunksjonær 

Roberto” fargelegger uttrykket på en særskilt måte i den mollbaserte melankolske 

melodien og endrer deretter sitt uttrykk til å bli overdrevent intenst i den dramatiske 

scenen Don Bulldog Bob. Jeg har tidligere vist til Clarke, Dibben og Pitts (2010) som 

definerer ekspressivitet som en måte som musikeren kan bringe liv i inn musikken på. 

De to elevene som fremfører Mordet på Don Bulldog Bob viser en teatralsk og rå 

innlevelse. Men her er også en dimensjon av noe litt barnlig og enkelt i forestillingen, 

noe som er typisk for framføringer ved barn og yngre skoleelever, der aktørene forblir i 

sitt “barnlige” uttrykk fordi dette er naturlig. Det ville ha blitt unaturlig for dem å spille 

på et stort følelsmessig register. Et eksempel finnes i Millionærparets Duett. Som 

musiker tenker man vel at den ene solisten på B-delen ikke synger helt rent, men den 

tydelige og barnlige stemmen gjør at resultatet oppfattes som autentisk og korrekt i 

denne sammenhengen. “Renhet” blir et irrelevant begrep i denne sammenhengen. For 

det voksne publikum ser umiddelbart at dette er elevens eget uttrykk, noe ekte. Det er 
                                                

 

90 Kalsnes henter begrepene tekst, kontekst og paratekst fra Solhjells teori for kunstformidling, slik han 
beskriver den i “Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis” (2001). 

https://www.dropbox.com/s/5zqgcjnuehs3r1g/18%20KP3Mu-18-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zqgcjnuehs3r1g/18%20KP3Mu-18-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywmhaqlmod7xcin/3%20KP3-Mu3-HD%20720p.mov?dl=0
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også en ekthet over den andre sangeren i “millionærparet”. Han står imidlertid i kontrast 

til sin medsanger i duetten, da han synger som en sopran i et engelsk guttekor. Også 

“gangstergutten” fremfører resitativene sine med en seriøsitet i kombinasjon med en 

sjenerthet, som oppfattes som ekte. Skuespilleren har følgelig ikke tvunget fram en 

påtatt moden uttrykksfullhet, elevene forblir “barn” gjennom hele forestillingen, de 

fremstilles ikke som mini-voksne. 

Didaktiske	  aspekter	  

Musikken i KP3 blir påbegynt uten at det foreligger noen musikalske referanser, men 

rammer for operaens struktur og innholdet blir gjennomgått ved prosjektstart. Det er 

skuespilleren som introduserer operaprosjektet. Nedenfor følger utdrag fra hans 

introduksjon som innleder Fase 1 Impuls og Opptakt: 

Den	  skapende	  prosess	  

Eks. KP3-2 Bevisstgjøring og tilstedeværelse: Introduksjon til et operaprosjekt 

(Situasjonsbeskrivelse. Dag 1) 

Vi skal arbeide oss sammen til å bli et ensemble. Både musikere og 
komponister skal vi være… Dette krever skikkelig disiplin. Man må trene opp 
evnen til å lytte og herme, det er det viktigste hvis man skal bli musiker. 

Skuespilleren vektlegger arbeidet det er å utvikle en forestilling, det krever “skikkelig 

disiplin”. Som jeg tidligere har trukket fram, refererer også Nielsen (2006) til at disiplin 

er en avgrensende faktor i skapende prosesser (se kapittel 4 Didaktisk og estetiske 

perspektiver). Skuespilleren retter oppmerksomheten mot trening og arbeid. Disiplin 

konkretiseres videre som “evnen til å lytte og å herme”, det er kort og konkret. Det er 

mandag morgen og elevene er muligens ikke helt våkne ennå, ingen sier noe. Men så er 

skuespilleren rask med å bringe inn en annen dimensjon, idet han henleder 

oppmerksomheten mot det kommende publikum som forestillingen skal kommunisere 

med: 

Vi må gi publikum noe å føle på…Dette handler om hvordan du står (han stiller 
seg opp rett foran elevgruppen). Vi skal stå slik når man står på en scene 
(elevene følger godt med). Kan du kjenne etter hvordan vi puster? Lukk 
øynene… Vi øver på bevissthet og tilstedeværelse (han ser ut over elevgruppen 
og oppdager at enkelte ser ut i rommet). Er det vanskelig å holde øynene 
lukket? (ingen svarer, men nå lukker alle øynene). Det er viktig å være tilstede i 
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operaen. Alle må være bevisst sin artikulasjon… Og hva er artikulasjon? Å 
overdrive alle konsonantene og å snakke tydelig, slik man gjør på en scene. 

Skuespilleren snakker tydelig og med korte setninger. Ingen skal være i tvil om at i 

dette prosjektet jobbes det. Introduksjonen er således en klar markering av kjernen i 

arbeidet; “bevissthet og tilstedeværelse”, aspekter som er grunnleggende i 

treningsfilosofi så vel som innenfor kunstformidling. Introduksjonen er fri for 

utenomsnakk, her er ingen innledende “bli-kjent-øvelser” fra kunstnerens side. Elevene 

er avventende mens det poengteres at de kommende tre uker blir fylt med aktivitet, 

produksjon, arbeid. Etter noen oppvarmingsøvelser fortsetter skuespilleren med å 

introdusere hvordan gruppen i fellesskap skal komme frem til operaens tematikk: 

Skriv ned tre ting som betyr noe for deg. Hver enkelt skal skrive for seg selv. 
Nå skal dere flytte dere på stolene slik jeg sier; dere bytter plasser. Fordi man 
ikke skal være avhengig av naboen i skriveprosessen. Ikke skriv det kompisen 
din vil, tenk bare på deg selv. Bare gjør det du får beskjed om. Skriv dette ned i 
operaboka og si høyt én av tingene.  

På denne måten er elevene i gang med en fantasiprosess: de må tenke, skrive det ned og 

fremføre egne ideer; og deretter tenke igjennom ideene i forhold til hverandre, for å 

kunne foreta en avstemming. Skuespilleren forteller elevene om framføringsteknikk: 

Fortell det tydelig. Så skal du bevege deg fram på gulvet og gi en god forklaring 
på det som du tenker på. Det er interessant å se hvordan folk beveger seg, det 
forteller hvem du er. Vær bevisst på hvordan du beveger deg, du er jo på en 
scene. 

Tiden går fordi det er nesten femti elever som skal komme fram med sitt bidrag. Det 

nærmer seg friminutt og elevene er litt urolige, og det blir litt støy i rommet 

Skuespiller  

(til to urolige elever):   Snakker dere om noe som har relevans for 
prosjektet? 

Elev:     Bare om at det snart er friminutt… 

Skuespiller:   Friminutt, ja, men ingen kan ta friminutt før vi 
har gjort ferdig oppgaven. (Elevene går ut. Etter 
10 minutter kommer de fleste av dem inn igjen og 
setter seg på stolene, som er plassert i en 
halvsirkel. To gutter kommer løpende inn i 
rommet etter de andre) 
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Skuespiller:   Dere kom litt sent inn. Kan dette bli bedre i 
morgen? 

(De to elevene ser på hverandre) 

    Okey da… 

Slik introduseres operaprosjektet allerede før lunsj på Dag 1. Bevisstgjøring og 

tilstedeværelse synes å være skuespillerens vektlegging. Allerede i løpet av den første 

arbeidsøkta snakker han om formidling; han peker på at ensemblet må “gi publikum noe 

å føle på…”. Med dette viser han allerede i oppstarten til et ventende publikum.  

Den første aktiviteten med musikk består i at elevene skal komponere 

instrumentalmusikk eller “stemningsmusikk”. Musikeren bruker ord som ouverture, 

mellomspill og finale når hun snakker om komposisjonen. Gruppekomposisjonene skal 

så settes sammen til et større stykke. I denne oppgaven settes elevene i tilfeldige 

grupper, og de får ingen instruksjoner utover selve oppgaven. Neste eksempel er fra 

Dag 3 og gjengir musikerens introduksjon av opera som form.  

Eks. KP3-3 Samtale mellom musiker og elevene om hva en opera er (Observasjonsnotat 

og lydopptak. Dag 3) 

Musiker:  Hva er en opera? 

Elev 1:  Det er et musikkstykke med mange som synger 

Musiker:  Det er det og i operaen har de forskjellige delene av 
musikkstykket ulike navn. For eksempel så heter åpningsmelodi, 
den musikken som opera starter med; overture 

Musiker:  Hva er spesielt med opera? 

Elev 2:  Noen synger alene 

Musiker:  Noen synger alene, da kalles det for en arie. Når to synger 
sammen heter det duett.. 

Musiker:  Og når tre synger sammen heter det.. 

Elev 3:  En triett? 

Musiker:  Ja nesten, vi kaller det for en tersett eller trio. Og når mange 
synger sammen så er det…  

Elev 3: …et kor 
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Musiker:  Når alle synger sammen er det et kor og til sist i operaen er det en 
konklusjon, en finale. Vi skal også bruke et annet element; det er 
dans. Vi skal lage dans i løpet av dagen.  

Elev 5: Hva slags dans er det, da? 

Musiker:  Hva som helst, det kan være breakdans eller klassisk. Vi kan 
blande sjangre i vår opera, gjerne bruke folkedans. Men… hva er 
stemningen i operaen?  

Elev 6:  Mystisk? 

Elev 7:  Noe spennende… 

Elev 8:  Dramatisk…  

Musikeren anvender både faguttrykk og dagligdags språk for å gjøre form og innhold 

tilgjengelig for elevene. Hun beveger seg også mellom ars- og scientadimensjonen; idet 

hun viser til at noe skal lages og det finnes navn på det som skal lages. Og noe skal 

oppleves, det skal handle om stemninger og følelser. Musikeren er med sin introduksjon 

til operaformen og oppgavene på vei inn i Fase 2 Eksperiment idet hun peker på 

musikkens estetiske sider:  

Eks. KP3-4 Dialog om musikalske stemninger (Observasjonsnotat. Dag 3) 

Musiker:  Hvilke intervaller lager hvilken stemning? Og hva er egentlig 
dramatisk? Er en ters dramatisk?  

Elev:   Nei?! 

Musiker:  Kan vi lage en mørk klang?  

Elev:   Orgel er mørk klang 

Elev 2:  Bruk A og D 

Musiker:  (Spiller A og D og deretter en sekund på keyboard, etterfulgt av 
en melodilinje)  Er denne mystisk? Her er det toner som er langt 
fra hverandre..(hun spiller sekster, septimer og oktaver…)Her er 
de nærme hverandre. Men hvordan må tonene gå for at det skal 
bli mystisk? 

Musikeren legger opp til at innfallsvinkelen til komposisjon går gjennom elevenes 

estetiske forståelse idet hun viser til forbindelseslinjer mellom musikalske elementer og 

stemninger. På samme måte som skuespilleren trekker hun frem konsentrasjon, disiplin 

og presisjon: 
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Hva tror dere at musikeren gjør når han eller hun kommer inn i rommet, på jobb 
om morgenen? Da finner han plassen sin, og hvis han lurer på noe så hvisker 
han en beskjed til den som sitter ved siden av, hvis det er nødvendig; så 
stemmer han instrumentet og venter på dirigenten. Så må man spille i samme 
puls. Det er viktig å ha en god puls, og at alle er enige i pulsen. Når det går fort, 
blir det ofte fortere og fortere.  

Musikeren refererer til en enkel ting som å gå inn i et rom, sette seg ned, vente på 

beskjed, spille i puls, følge dirigenten. Hun trekker fram publikums perspektiv, på 

samme måte som skuespilleren når han introduserer operaprosjektet og viser til at 

ensemblet må gi publikum “noe å føle på”. Med dette synes Fase 1 Impuls og oppstart å 

gå over til Fase 2 Eksperiment, hvor prosessen synes å bli mer komplisert, noe som 

vises i de neste eksemplene.  

Eks.KP3-5: Komponering i gruppe uten instruktør (Observasjonsnotat. Dag 4) 

Tina, Sverre, Håkon og Kristine går rett til keyboardet som står i hjørnet av klasserommet, 

mens Astrid plasserer seg på en stol i et hjørne. De fire trykker på forskjellige knapper på 

instrumentet og man hører applaus, fuglelyder og havbrus. Kristine trekker seg raskt bort mens 

de andre blir ved keyboardet. Tina tar kjapt ledelsen og organisere de andre: “Så spiller du 

her; Sverre; du spiller på tromme…eller nei, du spiller på keyboard, og du (hun henvender seg 

til Håkon) spiller her oppe, og jeg vil spille her nede”. Hun gir ingen beskjeder til de to jentene, 

kun til guttene, som ser motvillige ut, men plasserer seg slik hun forlanger. “Jeg tror vi gjør det 

sånn.. ”sier hun og viser noen toner, “nei kanskje heller sånn, nei sånn…” (hun spiller en 

melodilinje). “Ja, så gjør vi det sånn…”. Guttene ser på henne, de andre to jentene sier 

ingenting. De har flyttet seg fra de andre, Astrid med et klokkespill og Kristine med en 

metallofon, og spiller litt forsiktig og vilkårlig. Tina og de to guttene spiller hver sine melodiske 

motiver på keyboardet, uten felles puls. Sverre drar en nedadgående glissando over tangentene. 

Da utbryter Tina: “Nei, ikke gjør det sånn, gjør det heller sånn!” “Hvordan da?”,  spør Håkon, 

“du bare spiller jo bare nedover!” Tina spiller en kromatisk nedgang fra C, nå i en jevn 

firetakts puls. Da reagerer Håkon og sier indignert “ Nå er du veldig slitsom, Tina, hold opp!” 

Tina svarer: “Flytt deg, jeg skal spille her!” Sverre blir frustrert og trekker seg tilbake mens 

Håkon spiller sammen med Tina, og oktaverer hennes kromatiske melodi. Den er flytende, uten 

puls. Håkon spiller en cluster med samme toner som på den kromatiske nedgangen, Astrid 

spiller et ostinat med sekundintervaller på metallofonen og Kristine en diatonisk oppgang på 

klokkespill. Sverre skrur på en knapp på keyboardet og plutselig lyder tolv slag fra en 

kirkeklokke. Da stopper alle opp og Kristine sier:“Dette blir kult”. De tre på keyboardet 

fortsetter med en melodi som foregår i lange kromatiske linjer, og en fragmentert melodi fra 

klokkespillet klinger med som en diffus obligatstemme. 
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Det tar over 25 minutter før elevene synes å mestre situasjonen. Allerede i løpet av de 

første fem minuttene er en av guttene på nippet til å begynne å gråte, mens den andre er 

synlig irritert. De to jentene trekker seg tilbake mens Tina dominerer. Det er imidlertid 

lyden av kirkeklokker fra keyboardet som ser ut til å skape en endring i situasjonen, da 

oppstår en meningsfull lydlig og musikalsk referanse som elevene kan forholde seg til. 

Kaoset gjenspeiler at elevene ikke klarer å finne fram til en fungerende arbeidsform, 

ingen er istand til å opptre som veileder for de andre, de mangler en som kan opptre 

som “stillas” for de andre (Craft 2005, Fautley og Savage 2007). Situasjonen står i 

kontrast til følgende musikerstyrte aktivitet, som innledes med en idéutveksling mellom 

musiker og én av elevene: 

Eks. KP3-6 Komposisjon av Isabellasangen (Observasjonsnotat Dag 5) 

Musiker:  Vi må lage ting enkelt i starten. Nå skal vi lage Isabellasangen.Vi 
tenkte moll, samme melodilinje som vaskedamen, - blir det litt 
kjedelig? Vi kaller det ostinat. Julian, kan du spille til? Sånn som 
du gjør når du spiller klassisk gitar? Hun spiller melodien på 
celloen sammen med gitaren som spiller melodi 

Julian:  Jeg husker ikke hva jeg skal gjøre, eller jeg vet ikke hva jeg skal 
gjøre. 

Musiker:  Kan du kanskje spille flaggeoletter? Julian spiller flaggeoletter.  

Musiker:  Julian, du vet forresten hva firedelsnoter er? Julian nikker.  

Musiker:  Fint, så skriver du ned noen? 

Musikeren presiserer oppgaven; gruppen skal lage Isabellas sang. Hun spør om 

tonalitet; “skal det være moll?” og er i gang med å finne fram en musikalsk modus. Hun 

foreslår moll, demonstrerer et enkelt ostinat og spør om elevene synes musikken blir 

“kjedelig”. En av elevene spiller klassisk gitar, og han er fokusert på å spille “riktig” og 

vet ikke hva dette betyr her. Musikeren blir mer spesifikk i det hun spør om han kan 

spille flageoletter. Istedet for å henge seg opp i at han er litt forvirret, fortsetter hun 

arbeidet. Eleven finner ut hva han kan gjøre, og kommer neste dag tilbake med 

melodien “Hvor er Isabella” og forteller at han har fått hjelp av sin far som er musiker 

Neste eksempel viser også momenter i Fase 2 Eksperiment, med musikeren som leder 

av prosessen:  

Eks. KP3 - 7 Komposisjon av et resitativ (Observasjonsnotat. Dag 6) 
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Ingunn har fått rollen som filmregissør i operaen, en karakter som er energisk og 

maskulin. Tekstgruppa har skrevet en tekst til denne rollefiguren, og nå skal ordene bli 

til et resitativ. Musikkgruppa skal lage melodien og akkompagnementet gjennom å 

prøve ut ideer sammen med Ingunn. Musikkgruppa spiller på en D-dur-akkord sammen 

med musikeren.  

Musiker:  Ingunn, kan du synge en enkelt melodi over de akkordene 
vi spiller på gitar og keyboard? Jeg kan vise et eksempel. 
Musikeren synger en enkel melodi over en D-dur akkord 

 Ingunn:   Men, hvordan skal jeg få dette til? 

Musiker:   Det er bare å prøve, Ingunn, fordi enten går det, ellers så 
går det ikke! Ingunn synger frasen “Hei, Bulldog Bob, 
jeg har en jobb til deg…” Det fungerer. 

Musikeren senker terskelen til oppgaven ved selv å presentere en alternativ løsning. 

Hun sier ikke at resitativet må være slik eller slik. Hun våger å ta den risiko det er å 

prøve ut ideer sammen med elevene  (Fautley og Savage 2007). Ingunn prøver og snart 

synger hun noen melodiske motiver. Elevene fortsetter med en D-durakkord på 

keyboard og gitar, og Ingrunn merker at akkordene gir henne musikalsk støtte. På denne 

måten beveger hun seg ut over sine egne grenser. Slik blir musikeren, som leder 

prosessen, sammen med de andre elevene som spiller akkorder og et rytmisk ostinat, 

som et stillas omkring elevens improvisasjon. Det neste eksemplet viser musikerens 

kontroll over detaljer i komposisjonen. 

Eks. KP3-8 Komposisjon av åpningssang (Observasjonsnotat. Dag 6) 

Musiker: Vi begynner med vaskedamen som åpner banken. Det skal være 
en vals. Det er Solveig som skal synge sangen. Markus, du setter 
til en valserytme på slagverket, og Bernard du skal spille 
melodien 

Bernard:  Dette er så vanskelig. Jeg får det ikke til å stemme. Det passer 
ikke sammen 

Musiker:  Hva passer ikke sammen? 

Bernhard:  Det stemmer ikke med hverandre. Teksten. 

Musiker:  Kom, så prøver vi. Hvilken tone vil du begynne på? 

Bernard:  På denne. Han spiller på en D 
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Musiker:  Hvordan vil du spille? Bernard spiller tonen flere ganger etter 
hverandre.  

Julian bryter inn i samtalen  

Julian:   Men jeg vet ikke hva jeg skal spille. Jeg aner ikke hva jeg skal 
spille. 

Musiker:  Det skal vi nok bestemme, Julian. Bare vent litt til vi har fått til 
denne melodien. Hun henvender seg til Bernard. Vent litt så skal 
jeg hjelpe deg med å skrive ned. Vi tar et stykke av gangen, du 
spiller og jeg skriver ned. Hun skriver ned tonene mens hun 
nynner teksten“Jeg vasker, jeg vasker”. Vi synger igjennom 
første vers og avslutter denne låten. Men synes dere at melodien 
skal gå litt oppover eller nedover? Melodien begynner med at 
samme tone spilles flere ganger. Nå fortsetter vi bare. 

Bernhard:  Men passer de neste versene? Hva med vers to og tre og fire?  

Musiker:  De passer nok, vi går bare videre.  

Begge guttene er usikre på oppgaven. Musikeren tar et par elementer av gangen, teksten 

foreligger; melodifrasene må lages, deretter følger akkordene. Elevene stiller noen 

spørsmål der musikeren svarer konkret slik som “samme tone flere ganger”, og ved å 

stille spørsmål om melodien skal “gå opp eller ned”. Eller hun appellerer til elevenes 

egne ideer idet hun spør Bernard om hvordan han vil spille. Elevene er frustrerte fordi 

de ikke vet hvordan oppgavene skal løses, men de viser likevel et engasjement i 

prosessen. Musikeren synes ikke å være bekymret for resultatet, hun forholder seg til de 

musikalske elementene, og gir elevene noen rammer slik at de får færre elementer å 

forholde seg til. Bernhard er urolig for hvordan de skal få til alle versene, men 

musikeren tar ett problem av gangen. Versene kommer på plass i Vaskedamens vals.  

Den praktiske tilnærmingen med å arbeide seg framover i komposisjonen, sekvens for 

sekvens, ser man også i det neste eksemplet.  

Eks. KP3-9 Komposisjon av Millionærparets duett (Observasjonsnotat. Dag 7) 

Musiker:  Marius, husker du begynnelsen på “Jeg er rik” som du spiller på 
xylofon? 

Marius:  Ja, det var GEAF 

Musiker:  Du må skrive inn i permen din, det du spiller. Han spiller tonene 
på xylofon 

https://www.dropbox.com/s/omdio3b5kxylr8o/2%20KP3-Mu2.mov?dl=0
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Musiker:  Mitt spørsmål til dere er nå; hva kommer etter “Jeg har penger”? 

Marius:  “Det er arv, fra mine tanter” 

Musiker:  Det passer bra. Så forlenger vi bare ordet “tanter”. Hva synes 
dere? Lang eller kort på “tanter”. Det er jo slutten på verset; 
hvordan synes dere den skal være? Det er jo Lars som skal synger 
dette egentlig.  

Henrik:  Tonen skal være kort 

Marius:  Ja, det synes jeg også 

Musiker:  Ja, det er OK, men ikke mobb de som vil ha en lang tone, da. Så 
kommer teksten “Men tenk om det kom en skurk” Skal vi ha moll 
da? 

 Sverre:  Dette er så dystert, hele tiden. Det er jo bare moll! 

Musiker:  Vi kan godt lage en overgang til dur? Og så rett inn i vals, 
kanskje? Hvordan skal vi få til overgangen? Hun skriver ned 
tonene. Viser valserytme med visper på skarptromme og hi-hat.  

Sverre:  Men, jeg kan gjøre slik!  

Musiker:  Her skal de synge “God dag kjære Frank”. Vi bare ligger på en D 
i kompet. Så må vi lytte til hverandre. Vi må bli trygg på 
stemmene. Og det er viktig med samme puls. Nå blir det 
snakkesang oppå rytmen og dronen fra “Bankfunksjonær, jeg 
kysser dine tær”. 

Musiken tenker på komposisjonens intensjon (Hugill 2008), på sammenhengen mellom 

ord og musikalske elementer, på stemning og hvem som skal synge. Hun er i dialog 

med elevene om musikalske detaljer; lengden på tonene, toneart, rytme. Hun lytter til 

protester “Dette er så dystert” og løser dysterheten med å lage en overgang til dur. Hun 

tar et grep om den videre musikalske retning, slik som Fautley og Savage påpeker er et 

kjennetegn på en inkluderende pedagogikk som danner grunnlag for skapende 

virksomhet.  

Det blir nå stadige dialoger omkring løsninger på de musikalske innslagene, og 

prosessen er inne i Fase 3 Utveksling. På dette tidspunktet ber musikeren meg om å 

hjelpe to elever med å lage en melodi til forestillingen. Jeg ønsker å prøve og gjengir 

hvordan jeg erfarte situasjonen. 

Eks. KP3-10 Komposisjon av Gangsterduett (Situasjonsbeskrivelse. Dag 7) 
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“Kan du hjelpe dem å lage en duett?”, spør musikeren meg. Vi finner et ledig rom og Stian og 

Eirik slenger seg ned på hver sin stol. De har med seg henholdsvis håndtromme og claves og 

arbeidsøkta starter med at begge to slår hardt på instrumentene, uten noen puls eller system. 

Stian synger i vei på bruddstykker av melodien “Awimbawe” fra Disneyfilmen Løvenes Konge. 

Han flytter motivet mellom forskjellige begynnertoner mens han skråler “Jeg er så lykkelig, så 

lykkelig; - jeg er lykkelig”. Dette oppfatter jeg som usammenhengende fordi her er ingen 

grunntoneforankring. Jeg prøver å skrive ned en melodi, men det er vanskelig. Eirik slår på 

trommen, mens Stian synes å være opphengt i ordet “lykkelig”. Til tross for at jeg har observert 

musikeren i gang med tilsvarende oppgaver, synes jeg at i denne situasjonen virker det helt 

umulig å få fram noe meningsfylt musikalsk materiale. Her er én skrålende ukonsentrert elev og 

én som slår hardt på en håndtromme. Etter 20 minutter gir jeg opp og vi går ned til resten av 

elevene som nå er samlet i klasserommet. Nå skal hver gruppe presentere sine utkast til 

operainnslag. Noen jenter viser deler av en dans, det ser fint ut; teksgruppa leser utdrag fra 

manus, og det virker lovende. Stian melder seg og sier “jeg vil synge sangen vi har laget”. Så 

synger han den noe svevende fragmentariske versjonen av Awimbawe. Alle lytter, og det er 

stille. Skuespilleren henvender seg til Stian og Eirik: “Gutter, tror dere at dere vil bruke dette i 

operaen?” De tenker seg litt om og Stian sier “Nei, jeg tror at vi lager noe, noe som er litt 

annerledes. Ikke fra Løvenes konge…”  

Her valgte jeg å la elevene presentere sitt arbeid selv om oppgaven ikke var 

gjennomført. Vi ser at guttene endret mening idet de presenterer sin musikk for resten 

av gruppen. Neste dag arbeider hele gruppa sammen om Gangsterparets duett. Stians 

frase “Å, - jeg er så lykkelig, lykkelig, lykkelig” kan høres fra 1:28. Frasene fra Løvenes 

Konge er tatt bort. 

Situasjonen jeg har beskrevet ovenfor viser ukonsentrerte elever i et klasserom 

uten noe akustikk og med meg selv som usikker veileder i prosessen. Nielsen (2006) 

utdyper korrespondensen mellom objekt (musikken) og subjekt (individet),  påpeker at 

ytre omstendigheter som indre spenninger, tretthet eller andre forstyrrende faktorer 

skaper en manglende korrespondens mellom musikk og individ. Men når så elevene 

presenterer utkastet for resten av klassen, i Fase 3 Utveksling, tar guttene selv 

avgjørelsen om at Løvenes konge-melodien ikke passer inn i operaen. Den tiende dagen 

foreligger skisser eller forslag på de fleste musikkinnslagene. 

 Jeg fortsetter med eksempler fra prosjektets nest siste dag. 

Eks. KP3-12 Øving: Forberedelse til forestilling (Observasjonsnotat. Dag 12) 

https://www.dropbox.com/s/6yff92yhegm9o3u/9%20KP3-Mu9-HD%20720p.mov?dl=0


 

188 

Musiker (ser utover notestativene): Det er slik musikere skal ha det! Anders, du 
kan godt lage noen effekter som for eksempel sterke slag på cymbal eller 
stortromme….og Henrik, det er fint med en glissando på keyboardet, eller du 
lager en supercluster, en sånn at du bare legger deg over hele tastataturet. Og 
Svein, hvis du skal gjøre noe, så bruk vispene. Jeg skal gi tonen til Vilde, prøv å 
ta den riktige tonen når du begynner, Vilde. Men ingen av dere må spille før vi 
starter. Vilde og Anders starter på Gangerparets duett.  

Skuespiller:  Trenger vi litt mer kraft? De to elevene ser bekymret på ham 

Skuespiller:  Stopp nå opp, før dere synger. Gå så tre steg, - syng - og gå tre 
steg til. Dere må ha mer styrke i dette!  

All instruksjon foregår fra nå av i plenum. Situasjonen i ensemblet blir mer anspent 

ettersom timene går. Her er stadig noe som må endres, spesielt fordi ensemblet har 

flyttet seg til gymsalen der de skal fremføre operaen. Men mot slutten av dagen får Fase 

4 Fordypning en annen karakter, nå blir det øving framfor diskusjon og endring. Det er 

langt på dagen da skuespilleren ber sangerne om “mer kraft”, men nå er elevene 

motiverte og tar godt i. De har mer kraft som kan brukes. Prosjektets siste dag starter 

med øving og gjennomgang av hele forestillingen, for første gang sammenhengende. 

Enkelte deler av operaen forblir på det improvisatoriske plan, også gjennom konserten, 

noe man kan høre for eksempel i den korte Robertos replikk.  

Rammer	  

Write an Opera-metoden er forankret i en forståelse av at man lærer i og gjennom det 

sosiale samspillet. KP3-operaen er i sin form et “kammerspill” der publikum er plassert 

tett opp til scenen i gymsalen. Aktørene brukte hele salen og beveger seg også mellom 

stolrekkene. Forestillingen med det sterkt karikerte persongalleri synes å kommunisere 

godt med publikum, noe man hører på de unge tilhørernes latter som respons på duetten 

mellom Roberto og Don Bulldog Bob Recitativ og duett for Roberto og Don Bulldog 

Bob.  

Etter Laycocks modell er KP3 et prosjekt innenfor grupperingen “Individuelle 

prosjekter – mindre format” og kategorien “Åpen”: Prosjektet er rettet mot én 

aldersgruppe, her er det kun 7. klassinger, elever på 12 – 13 år. De individuelle arbeider 

oppmuntres og elevene får muligheter til å utforske ideer i dybden. Prosjektdesignet gir 

gunstige rammer for skapende arbeid; alle elevene er tilgjengelige på samme sted, til 

samme tid, hver dag i tre uker. Prosessen er intens, med en kompleksitet som ikke minst 

er forbundet med at hver gruppe kontinuerlig utarbeider nytt materiale som andre 

https://www.dropbox.com/s/fvz4wpbx1c9n1pe/19%20KP3-Mu19-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rq08orh0d1trzo3/8%20KP8-Mu8-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rq08orh0d1trzo3/8%20KP8-Mu8-HD%20720p.mov?dl=0
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aktører venter på, og som de skal bruke. Materialet går gjennom en rekke 

endringsprosesser, inntil forestillingen presenteres. Slik det oppleves fra mitt perspektiv 

nå som tilhører, blir det direkte vokaluttrykket der hver stavelse synges på én tone,  

meningsfullt i den respektive konteksten. Det synes å underbygge teksten på en 

virkningsfull måte som gir publikum en nærhet til handlingen som gjør at ensemblet 

klarer å opprettholde deres oppmerksomhet. I KP3 Opera Buffa ser man at det temaet 

som ensemblet velger for sin opera, og de karakterene som elevene utvikler sammen 

med kunstnerne, skaper et fellesskap. Austring og Sørensen (2006) trekker fram nettopp 

hvordan en slik temaorientering virker inn på relasjonene:  

I den fælles tematisk fokuserede æstetiske virksomhed kan deltagerne nemlig 
udvikle forståelse af så vel de følelsesmæssige værdier, som den enkelte 
tillægger temaet, som en intersubjektiv forståelse for den konkrete virkelighed. 
For det andet er en fælles tematisering nødvendig i forhold til at etablere et 
fælles potentielt rum…Endelig er det, langt nemmere for deltagerne at være 
konstruktive og kreative og bygge videre på hinandens ideer, når de 
temamæssigt er sporet ind i et bestemt fælles betydningsrum (Austring og 
Sørensen 2006, s.178). 

Utfra mine observasjoner er denne tematiseringen av stor betydning for elevenes følelse 

av eierskap og kontroll (Craft 2005). Især idet de ulike rollefigurer skapes, karakterene 

blir tillagt menneskelige egenskaper og de får et navn. I det KP3-ensemblet har bestemt 

seg for et plot og et persongalleri, synes det som om man får en tettere relasjon mellom 

både kunstnere og elevene, og det framvoksende musikalske materialet. Elevene er 

svært aktive i Fase 1 Impuls og opptakt, men skuespilleren har en regi på hvordan 

idéutvekslingen skal foregå. Den didaktiske hovedmomentet i prosjektet synes å være at 

noen personer, her skuespiller, musiker og musikklærer, tar estetiske avgjørelser. Derfor 

kommer man fram til resultatet, slik man var “tvunget” til å oppnå. 

Samlet	  casefortolkning	  

Karakteristisk for KP3 er en kontinuerlig produksjon av musikalsk materiale. Fase 1 

Impuls og opptakt foregår i løpet av prosjektets første tre dager mens Fase 2 

Eksperiment og Fase 3 Utveksling står i fokus de påfølgende fram til Dag 10. Fra dette 

tidspunkt vektlegges Fase 4 Fordypning, altså øving (reproduksjon, Nielsen 2006 ) av 

det nye materialet før Fase 5 Presentasjon den siste dagen. Graden av kreativitet er høy. 

Jeg har definert prosjektet i Bedfords kreativitetskategorier BC4 og BC5 siden aktørene 

er kontinuerlig i dialog om forestillingens utforming.  
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Elevene som storgruppe synes å være mest aktive i Fase 1 Impuls og Opptakt, da 

nærmest bobler de over av ideer, ikke minst i avstemming på rollefigurenes navn og 

egenskaper91. Som eksemplene viser er elevene involverte i de skapende aktiviteter 

sammen med musikeren gjennom Fase 2 Eksperiment og Fase 3 Utveksling. Jeg 

fortolker det slik at Crafts fire didaktiske momenter, relevans, eierskap, kontroll og 

innovasjon er synlige i den skapende prosessen allerede en av de første dagene (Craft 

2005). For det første får operaforestillingen raskt en relevans for elevene. Allerede den 

andre prosjektdagen danner de profesjonelle et “operakompani”, det legges opp til en 

nærhet mellom aktører og den kommende forestillingen. Etter at deltakerne har blitt 

enige om at dette skal være et mafiadrama fra Venezia, synes det som om eierfølelsen 

vokser fram i stadig sterkere grad, især i utformingen av dramaets rollefigurer. Elevenes 

engasjement er særskilt tydelig idet de lager visuelle modeller av de åtte hovedrollene. 

Elevene synes å føle en viss kontroll over materialet (Craft 2005). 

Eks. KP3-13 Musikklærerens refleksjon om sin deltakelse (Lenge etter prosjektet) 

Musikklæreren kommenterer i etterkant sitt eget engasjement i prosessen og 

kunstnernes holdninger til ham som lærer: 

Jeg er komfortabel med å involvere meg i komposisjon og produksjon, og har 
da også erfaring som profesjonell musiker, komponist og instruktør utenfor 
skolesammenheng.  

Jeg er opptatt av å støtte elevenes utøving, noe som oftest betyr at 
totalinntrykket løftes. Det kan være ved hjelp av komp og iscenesettelse. I 
operaprosjektet bidro jeg derfor også mye praktisk, med snekring av scene og 
tilhørende herligheter. Det var givende å yte litt ekstra på den biten når det for 
en gangs skyld var eksperter utenfra som også ser betydningen av slike bidrag. 
(E-post 7. mars 2012).  

Musikklæreren har et sterkt engasjement i partnerskapsprosjektet og uttrykker at han 

føler seg verdsatt av kunstnerne. Et interessant moment som jeg vil drøfte nærmere i 

                                                

 

91 Egenskaper og navn elevene valgte: “Bankfunksjonærens albinodatter Isabella”, “tyven Mirella, 
tiltrekkende, gravid, glad i rødvin”, “Miranda: mafiabozzens hjelpende hånd; arrogant, usikker, defensiv, 
filosofisk og sterk”, “tyven Adriano; søt, bekymret, kjekkas, deilig og svak, steril”, “Roberto, en 
bankfunksjonær; glemsk, snill, kul, feit og solariumsbrun” og “Don Bulldog Bob – mafiabozz: Streng, 
uskyldig, selvstendig, sexy og gal” 
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case KP4 og også i det avsluttende kapittel, er at også læreren har perspektiver på 

hvordan det endelige resultatet bør framstå. Han ønsker å “løfte totalinntrykket”, og 

føler seg følgelig fri i forhold til Write an Opera-prinsippet som går ut på at elevene skal 

gjøre alt på egen hånd. Musikeren velger å ledsage hele forestillingen på cello og 

musikklæreren velger å spille keyboard på utvalgte sanger. Musikklæreren fortalte i 

etterkant av prosjektet at kjente elevene godt fra før og ønsket derfor å forsterke 

framføringen med et soloinnslag fra en av de flinkeste elevene, men dette var ikke en av 

kunstnerne enige i:  

Vi hadde inkludert en fiolinsolo på tangoen; hun som spilte bankmann var også 
skikkelig dyktig på fiolin, og jeg ordnet et soloparti for henne da vi viste 
forestillingen ved en annen anledning. Det ga forstillingen en ekstra dimensjon 
når en elev “dro til” med instrumentalsolo av “voksen” klasse. Jeg foreslo det 
samme før skolevisningen, men den ansvarlige fra DKS var ikke så keen. Så her 
var det faktisk jeg som la bånd på meg selv i musikalsk involvering (E-post 7. 
mars 2012). 

Situasjonen trenger ikke fortolkes som en maktposisjonering, men dette var kanskje i 

vel så stor grad en meningsutvekling om hvilket musikalske konsept man skulle velge. 

Spørsmålene om på hvilke måter de ulike estetiske uttrykkene skal settes sammen, må 

stadig stilles gjennom den skapende prosess. Blir det for eksempel feil å bruke en elevs 

spesialkompetanse? Bør man velge en “svak” elev til en solistrolle fordi “det vil bety så 

mye for han eller henne?” Bør læreren eller musikeren ledsage forestillingen med eget 

spill? Kunstnerne i KP3 betraktet elevene som “opphavet” til forestillingens tematikk og 

handling. Den første dagen uttalte designeren “… man vet aldri hvordan forestillingen 

skal bli før vi har vært igjennom dette” og skuespilleren bemerket at “alle forestillinger 

blir forskjellige, det er spennende”. Da elevene “stemte inn” Italia og Venezia som sted 

for handlingen uttalte musikeren: “Så fint! I ettermiddag vil jeg finne ut litt mer om 

Venezia”.  

Fase 2 Eksperiment og Fase 3 Utveksling framstod som en krevende del av prosessen. 

Musikeren arbeidet nært sammen med de fem elevene som skulle lage musikken, og 

sammen diskuterte de hver musikalske vending. På denne måten avgrenset hun  

musikalske univers som skulle anvendes i komposisjonsaktivitene.  

Ut fra Clarkes teori om en økologisk forståelse av persepsjon av musikalsk 

mening (Clarke 2005), vil man kunne analysere den profesjonelle musikerens strategi 

som en prosess der hun gjør elevene stadig mer klar over egenskaper ved de 
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instrumenter eller de medier som skal anvendes, og også musikkens egenskaper. Hun 

spør for eksempel “er en ters dramatisk?” og viser til spilleteknikker som kan anvendes, 

slik som “lag en supercluster” og “hvis du skal gjøre noe her, så bruk vispene”. Slike 

anvisninger er rettet mot muligheter som alltid er til stede, men som elevene ikke er klar 

over (affordanser). Et annet moment er Windsor og de Bézenac (2012) som viser til det 

sosiale fellesskapet som en affordanse fordi hver deltaker kan betraktes som en ressurs i 

forhold til oppgavene som skal løses.  
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Case	  KP4	  Musikkteater	  

Case KP4 har jeg gitt tittelen “Musikkteater”. Lederne omtalte selv sitt prosjekt som 

“operaen”. Partnerskapsprosjektet fulgte de ulike fasene i Write an Opera-metodikken, 

men ved avgjørelsen om å gi elevenes musikalske skisser videre til profesjonelle 

musikere, valgte man å bevege seg bort fra en tradisjonell Write an Opera-tilnærming1. 

Det musikalske resultatet i KP4 inneholder primært sanger i tradisjonell vise- og 

popsstil. De typiske bandarrangementene ble utarbeidet av de profesjonelle musikere, 

og produsert som en sing-back lydfiler. Lydfilene er lagt ved, men jeg har ikke foretatt 

noen detaljert musikalsk analyse. Mitt innsamlede datamateriale inkluderer alle sangene 

utskrevet med melodilinje og besifring. I Appendiks Case 2 finnes to sangeksempler: 

“Lillesøsters sang”, som også spilles på vignetten, og “Vennskap det er godt å ha”.                                                                                                                                                                                        

Videoopptaket fra forestillingen ble ikke godt nok til videre bearbeidelse. For å 

kunne gi et inntrykk av den helhetlige forestillingen har jeg vedlagt utdrag fra 

notematerialet, klipp fra synopsis samt fotografier fra forestillingen. Mitt empiriske 

materiale er noe mangelfullt med hensyn til å kunne analysere prosessen utformingen av 

forestillingen utover enkelte eksempler fra Fase 1 Impuls og opptakt og Fase 2 

Eksperiment. Jeg har likevel valgt å inkludere KP4 Musikkteater som et case. 

Begrunnelsen for dette er både forankret i estetiske perspektiver og didaktiske 

perspektiver. For det første kunne jeg gjennom å observere Musikkteater få innsikt i 

skapende arbeid med musikk innenfor andre stilistiske konvensjoner enn man hadde 

anvendt i de øvrige prosjektene. For det andre foregikk prosjektet over fire måneder og 

skolen lå i nærheten av mitt hjemsted, noe som gjorde at det var praktisk mulig å 

observere prosessen. Et tredje argument, som ble viktig for meg, var at KP4- lærerne 

var svært interesserte i å drøfte sine perspektiver på skapende arbeid og Write an Opera-

metoden. Grunnet prosjektets oppbygging over en lengre periode, hadde de også bedre 

tid til å  snakke med meg. 

Caseanalysens fokus er derfor de involverte voksnes tilbakeskuende perspektiver 

på den konkrete prosessen i KP4, og deres generelle refleksjoner omkring samarbeidet 

mellom profesjonelle kunstnere og skoleelever. Case KP4 blir derfor fremstilt fra Fase 

6 Estetisk respons med utgangspunkt i refleksjonene fra en musikklærer, en koreograf, 

en teaterinstruktør og prosjektleder, som både var klasselærer og lærer i kunst og 

håndverk med ansvar for design i partnerskapsprosjektet. 
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Estetiske	  uttrykk	  

I KP4 inngår musikk som et likeverdig uttrykk sammen med tekst, handling, dans, regi 

og design.  

Materialets	  art	  og	  særpreg	  

Elevenes råmateriale inkluderer melodier, sang- og rap-tekster samt ett enkelt 

instrumentalinnslag. Innslagene får et mer ensartet voksent preg i den endelige 

forestillingen grunnet studiomusikernes bearbeiding etter tradisjonelle 

arrangeringsprinsipper for bandbesetning. Musikken analyseres derfor ikke inngående. 

Forestillingen inkluderte én originalkomposisjon fra elevenes prosess. Her ble også 

anvendt ferdig innspilt musikk og et fiolininnslag med kulturskoleaspiranter. 

Eks KP4 Avsluttende forestilling: Musikkteater 

Tittel  

Varighet  

Lydkilder Beskrivelse Hørt i prosessen 

Eksempel 38 (3:00) 

Introduksjon  

Bandbesetning  Tonal, høyt tempo, 
“sirkusaktig” uttrykk  

Jeg mener at det er viktig at man leier 
musikere … som kan lage et bra 
playback/singback som kan brukes 
både under innøvingen og på 
fremføringene (Musikklærer) 

Eksempel 39 (2:04) 

Avskjedsfesten  

Metallofon, 
xylofon, chimes, 
slagverk, cymbal 

Motiv A: Fritonalt 
motiv, Motiv B: 
Rytmisk sekvens Fri 
rytme – puls – fri 
rytme, Motiv C: 
Fritonalt motiv  

Det går som regel ganske trått i 
starten… jeg må hjelpe ganske mye til 
(Musikklærer).  

Eksempel 40 (3:48) 

Vi er tøffe  

 

Band  Melodisk pop 

Vers og refreng 

Med en gang du skal jobbe med musikk 
så kreves det en annen slags 
kompetanse… du må også inn i en litt 
mer teknologisk 
verden…(Teaterinstruktør) 

Eksempel 41 (0:41) 

Snowboard Rap  

Band Rytmisk, tekstbasert Hvis du har en klasse som er veldig 
dårlig på sang, så må man finne andre 
løsninger (Prosjektleder/lærer) 

Eksempel 42  
(1:49) 

Rap og Evig 
sommer 

Band Rytmisk, tekstbasert  Vi brukte rapping på ganske mye  

(Prosjektleder/lærer) 

Eksempel 43 (2:10) 

Flyttekoreografi  

Ferdig innspilt 
musikk 

Repetisjon av første 
innslag 

Når de for eksempel… skal kjøre bil fra 
ett sted til et annet, så vil de helst ha en 
ordentlig bil på scenen… 
(Teaterinstruktør) 

Eksempel 44 (0:41) Klaver og fiolin Vals Og midt i dette åpenbares et herlig 

https://www.dropbox.com/s/cijh6a73p0zhiw0/1%20KP4-Mu1-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rb2013w6bswl7q7/2%20KP4-Mu2-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/et0o6pmi2a7d3ww/3%20KP4-Mu3-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7x7d57dvctkx18p/4%20KP4-Mu4-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6s50n0jwpvt0jy/5%20KP5-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wjybqy05shy4f3/6%20KP6-Mu6-HD%20720p.mov?dl=0
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Nyttårskonsert 
Tema 1 

 knippe av unge felespillere, nemlig 
elevene i første klasse. De er jo bare 
helskjønne (Journalist fra lokalavis) 

Eksempel 45 (0:44) 

Nyttårskonsert 
Tema 2 

Klaver og fiolin Vals   Jeg har fryktelig ofte opplevd at 
elevenes ideer er for kompliserte. Jeg 
har ofte måtte skjære ned en masse 
(Teaterinstruktør) 

Eksempel 46 (0:35) 

Nyttårskonsert 
Tema 3  

Synth Vals  Jeg spør om deres innspill på detaljer, 
på bruddstykker av bevegelser og på 
trinn. (Koreograf) 

Eksempel 47 (3:08) 

Irsk jig Siamsa 

Innspilt musikk: 
Banjo, fele, 
gitarer, trekkspill, 
fløyte, perkusjon 

Irsk folkemusikk Jeg planlegger ikke koreografien før 
jeg starter med elevgruppen. Jeg ser 
fra dag til dag hvor langt de kan 
komme…(Koreograf) 

Eksempel 48 (2:38) 

Vårlig intro/Sang 
om hunden  

Band og 
lydeffekter 

 

Fuglekvitter, melodisk 
tema fra Sang om 
hunden 

Og de kan komme med ideer, men det 
er ofte eller alltid; - veldig begrenset 
det de ser av den helheten 
(Prosjektleder/lærer) 

Eksempel 49 (1:29) 

Sang om hunden  

El.piano Enkel 8-takters melodi, 
perkusjon  

Og de kan nok… bli overrasket over 
hva de ender opp i, fordi alle deres 
ideer er elementer inn mot det store 
ferdige produktet. Sånn sett så ser de 
ikke helheten… (Prosjektleder/lærer) 

Eksempel 50 (5:20) 

Strandscene 

Synth, slagverk, 
rap, gitar, fløyte 

Effekter, 4-takters tema 
akkorder  

Veksling rap og melodi  

…de er med opp til det punkt der alt 
skal settes sammen til en helhet. Men 
der må de voksne kunstnerne holde tak 
i innspillene deres (koreograf) 

Eksempel 51 (3:04) 

Lillesøsters sang 

 

Band  A-tema repetert, vers 
og refreng, A-moll 

Rektor uttrykte stolthet over sine 
elever, og sammen med ordføreren 
overrakte de en rosa rose til hver 
eneste aktør. Ordføreren takket for 
forestillingen og roste elevene. Han 
trakk også frem at skolen scoret best av 
regionens skoler på nasjonale tester. 
(Journalist i lokalavis) 

Eksempel 52 (3:50) 

Vennskap det er 
godt å ha 

Band A og B-del, dur og 
moll. 

4-delt rytme 

Det som går igjen er vennskap og det 
er forelskelse, det er det helt basic, 
enkle tema…(  Prosjektleder/lærer) 

Eksempel 53 

 KP4-billedmontasjen  

 

Som innledning til forestillingen har man valgt et sirkusaktig innslag med ferdig innspilt 

musikk. Stykket Introduksjon kommer igjen senere i forestillingen, der det er tilknyttet 

en forflytningsscene (Flyttekoreografi). Musikken har et høyt tempo med en melodi i 

ABA-form og akkordbasert bandakkompagnement. Introduksjonen har et profesjonelt 

og tradisjonelt preg, og man blir derfor overrasket over fortsettelsen Avskjedsfesten.  

https://www.dropbox.com/s/0wm4hjs8dss6osq/7%20KP4-Mu7-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mjqpsr46trq6vx/8%20KP4-Mu8-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ql6n5pankvc8pu/9%20KP4-Mu9-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjg1jna3fs6ucie/10%20KP4-Mu10-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9c8bv40s0lfdnj/11%20KP4-Mu11-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c65imoydpaayxz0/12%20KP4-Mu12-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sdis4nn3fzg46c/13%20KP4-Mu13-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1avz23urf13ak3d/14%20KP4-Mu14-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmwfjnw2em0fp2l/15%20KP4-Mu15-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2vhegl2imb5w46/Fantasi%20over%20en%20flytting-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cijh6a73p0zhiw0/1%20KP4-Mu1-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2vhegl2imb5w46/Fantasi%20over%20en%20flytting-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rb2013w6bswl7q7/2%20KP4-Mu2-HD%20720p.mov?dl=0
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Den innledende melodisk linjen ble opprinnelig i prosessen spilt på klokkespill, mens 

musikerne har anvendt el-piano i sin bearbeidelse. For øvrig følger de nøyaktig opptaket 

fra elevenes arbeidsøkt.  Musikken anvendes der det fortelles at en ung jente må reise 

fra vennene sine. Sangene Vi er tøffe, Snowboard Rap og Rap og Evig sommer er laget i 

en enkel popstil. Melodiene er enkle, sangbare og funksjonelle. De er tonale med korte 

fraser; syllabisk utformet og med et begrenset antall akkorder, i stor grad anvendes 

tonika, subdominant og dominant. Den musikalske struktur er tradisjonell vise- eller 

sangoppbygging med enten flere vers, en vers-refreng-form og som en tredje 

musikalske ramme en veksling mellom sang og rap-sekvenser. Man tar også i bruk 

lydeffekter i forestillingen, slik som for eksempel fuglesangen i Vårlig intro/Sang om 

hunden. Sangen har noe barnlig og enkelt over seg. Lyden av bølger og måker i 

Strandscenen blander seg med et akkompagnement til en enkel rap, inntil det på 3:00 

spilles en liten melodi på blokkfløyte, en annen komponent som kan gjenkjennes fra 

arbeidet i klasserommet. Til komposisjonen Lillesøsters sang utarbeidet jentene noen 

fraser hver som jeg satt sammen til en melodi. I sing-back versjonen hører man især 

hvordan musikerne fargelegger med stoppslag og “fills” i gitaren og åttendelsbaserte 

akkorder i Abba-stil på tangenter. Avslutningssang: Vennskap det er godt å ha fremstår 

funksjonell og enkel. 

Forestillingen tar en egen vending når man plutselig hører at det spilles et enkel 

ompa-akkompagnement på piano og 20 fiolinaspiranter fra kulturskolen kommer 

marsjerende inn til Nyttårskonsert Tema 1 . For det første er repertoaret overraskende; 

man hadde ikke forventet at det skulle spilles en wienervals, og barnas innmarsj er 

overraskende. Når de så stiller seg opp og spiller et motiv på kun to toner akkompanert 

av klaver, representerer dette en virkningsfull enkelthet. De marsjerere ut til 

Nyttårskonsert Tema 3 og før publikum har fått tenkt igjennom inntrykket av de små 

musikerne er ungdommene på scenen med en irsk jig Siamsa fra “Lord of The Dance”.  

Materialets	  mening	  og	  funksjon	  

I KP4 har man lagt opp til en mindre kompleks form på materialet sitt. Det synes å 

oppstå en nær relasjon mellom elevene på scenen, handlingen og publikum. 

Filmmusikkviter Peter Larsen (2005) skriver om musikk som virker som et 

“betryggende språk” hvis primæroppgave er å få tilskueren til å identifisere seg med 

filmens fiksjon. Musikken blir “den hypnotiske stemmen som befaler tilskueren å tro, 

https://www.dropbox.com/s/et0o6pmi2a7d3ww/3%20KP4-Mu3-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7x7d57dvctkx18p/4%20KP4-Mu4-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6s50n0jwpvt0jy/5%20KP5-Mu5-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9c8bv40s0lfdnj/11%20KP4-Mu11-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9c8bv40s0lfdnj/11%20KP4-Mu11-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sdis4nn3fzg46c/13%20KP4-Mu13-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1avz23urf13ak3d/14%20KP4-Mu14-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmwfjnw2em0fp2l/15%20KP4-Mu15-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wm4hjs8dss6osq/7%20KP4-Mu7-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ql6n5pankvc8pu/9%20KP4-Mu9-HD%20720p.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjg1jna3fs6ucie/10%20KP4-Mu10-HD%20720p.mov?dl=0
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fokusere, betrakte og identifisere” (Larsen 2005, s.198). Larsen peker på at når 

musikken får en slik funksjon, skapes det også en “bonding” mellom den enkelte 

tilskueren og alle tilskuerne i salen. Etter å ha fulgt den skapende prosessen og sett det 

endelige resultatet forstår jeg presentasjonen i KP4 som et eksempel på omskaping av 

elevenes hverdagsdrama: Det handler om ungdom, flytting, vennskap, gjengen og 

savnet etter mamma. Dette er noe nært og umiddelbart, og man har utformet et 

musikalsk konsept som integreres naturlig sammen med de andre estetiske uttrykkene 

dramatisering, dans, lyssetting og design. 

Forestillingen er tverrestetisk og her finnes en scene som er sterkt community 

music-relatert: Hovedkarakteren, den unge jenten “må gå på kulturskolens 

nyttårskonsert for å høre sin lillesøster spille”. I dette øyeblikk kommer 20 festpyntede 

førsteklassingene inn på scenen med fiolinene sine og spiller et ostinatet på to toner, 

akkompagnert av klaver. Da glir musikken inn i forestillingens handling, den blir 

diegetisk. “Diegese” er et analyseuttrykk innenfor filmmusikk og betyr at musikk eller 

lyder plasseres innenfor eller utenfor handlingen (Larsen 2005). Wingsted, Bränström 

og Berg (2010) forklarer det slik at diegetisk musikk er en del av filmens narrativ, altså 

musikk som klinger fra handlingen, integrert i fortellingen. Når musikk brukes 

diegetisk, kan man ofte trekke inn materiale som ikke ville ha fungert som ikke-

diegetisk musikk. Det gjelder i høyeste grad det enkle to-toners ostinatet som ledsaget 

“An Der Schönen Blauen Donau”. Som kommenterende musikk eller bakgrunnsmusikk 

ville innslaget neppe hatt samme virkning på publikum. Men her får musikken og hele 

opplevelsen av de unge fiolinstene en kunstnerisk mening, nærmest som en overgang 

mellom fiksjon og virkelighet. Man bruker ikke sterke estetiske virkemidler, men en 

gruppe sjuåringers innmarsj med hver sin fiolin, og deres opptreden med tonene A og 

D.  Nettopp denne sekvensen er et eksempel på hvordan prosjektlederen hadde lagt til 

rette for at deres deltakelse ble meningsfull i forhold til de ulike forutsetninger som 

fantest i ensemblet. De påfølgende musikalske innslagene i stykket er tilbake i en 

kommenterende funksjon, men dramatiske hendelser, bruk av røykmaskin, flagrende 

tekstiler og lyseffekter, gir så forestillingen en særegen energi der musikken får en 

mindre fremtredende rolle. Forestillingen syntest å bli oppfattet som kommuniserende. 

Det estetiske resultatet, både materialet og forestillingens innhold (narrativ), virker lett å 

forstå. Likevel framstår ikke helheten som “lettvint”, snarere tvert imot. Her er innslag 

preget av mørke stemninger som ikke uten videre løses opp av lykke.  
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Didaktiske	  aspekter	  

På denne skolen har man ofte kunst- og kulturprosjekter. Elevene som deltar i 

ensemblet har tidligere opplevd eldre medelever presentere egne forestillinger. Når 

prosjektleder, som er lærer på skolen, skal introdusere den kommende skoleoperaen, gir 

hun elevene en oversikt over fasene i forestillingsproduksjonen. Alle sjette- og 

sjuendeklassingene er samlet. Elevene setter seg stille ned, og prosjektleder forklarer: 

Nå skal vi snart begynne på et operaprosjekt, sånn som dere husker elevene 
gjorde for to år siden. Vi skal lage karakterene, fortellingen, eller det som heter 
synopsis, alle tekstene, altså librettoen, og sangene. Så skal vi bestemme 
kulisser og kostymer. Foreldrene deres skal få en plan snart, og dere vet at i 
mars, så er forestillingen vår klar og skal vises på kulturhuset. Etter høstferien 
lager vi synopsis og i januar begynner vi på alle de andre tingene. Å lage en 
opera er som å gå opp en trapp med mange trinn. På det øverste trinnet er den 
ferdige forestillingen (Observasjonsnotat 15.1.10). 

Informasjonen blir gitt som en kortfattet praktisk beskjed. Læreren kommer ikke med 

detaljer, utdyper ingen problemer. Men hun vektlegger heller ikke at prosjektet skal bli 

veldig gøy, eller at elevene kan glede seg til å gjøre noe annet enn vanlig skolearbeid. 

Hun gir en enkel beskjed; “vi skal lage en opera”.  

Den	  skapende	  prosess	  

De fire voksne som intervjues viser alle til elevenes medvirkning i startfasen av 

prosjektet. De beskriver sin egen funksjon gjennom hele prosessen som skapere av 

struktur og orden i det materialet elevene kommer fram med. Altså blir de voksne 

produsenter av den estetiske helhet. Forholdet mellom elevenes medvirkning og de 

voksnes bidrag belyses av prosjektlederen:  

I den første fasen av Write an opera, er det jo elevene selv som stemmer inn hva 
de vil ha videre, og det er litt sånn type Idol… Elevene sjøl stemmer på hva som 
er det beste og det gjaldt tema, plot, og rollefigurene som man utviklet, og det 
gjaldt tekster og så videre. Men når du går videre i prosessen så kommer 
fagkompetente lærere inn og gjør valg. Underveis i prosessen så har det vært 
mange ekstra, på noen sanger fikk jeg alle elevene i klassen til å skrive ut i fra 
et tema, sekvenser; - og så var det jeg, læreren som satt og sydde det sammen; 
eller en profesjonell kunstner, da. Så elevene kjenner, -  jeg er veldig bevisst på 
at det er elevene sitt materiale som skal brukes, men det blir i den ferdige 
sangteksten, den ferdige komposisjonen, hva det måtte være, den regissøren da, 
som sitter og gjør det endelige valget i siste fase av prosjektet. Det går på at det 
er de færreste av ungene som ha kompetanse til å se hva som fungerer (Intervju 
15.5.12) 
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Prosjektlederen refererer til “hva som fungerer”. Altså ønsker man at den musikalske 

forestilling skal fungere for de medvirkende og for publikum. Dette forhold, “hva som 

fungerer” diskuteres blant annet av Krüger (1998), Nielsen (2006) og i rapporten Den 

kulturelle skolesekken (Breivik og Christophersen 2013). Også teaterinstruktøren er 

opptatt av dette i sin beskrivelse av det skapende konseptet, og viser til at elevene ofte 

er urealistiske i forhold til hva man kan fremstille på en scene:  

… jeg har fryktlig ofte opplevd at elevenes ideer er for kompliserte. Jeg har ofte 
måtte skjære ned en masse, fordi de vil, barn har ofte en voldsom fantasi… 
samtidig så vil de at det skal være konkret. Og når de for eksempel i denne 
produksjonen skal kjøre bil fra ett sted til et annet, så vil de helst ha en ordentlig 
bil på scenen, hvis ikke de skal ha en ordentlig bil så skal de i hvert fall ha en 
skikkelig pappbil som de skal manøvrere inn og ut. Da blir min, kanskje 
kunstneriske, eller hva man skal kalle det, strukturering, det blir å si at vi ser 
bilen like godt når vi ser at dere sitte på to stoler med et ratt, det ville ikke de 
være med på i starten.Og en annen ting jeg opplevede var at de fryktlig gjerne 
vil at teppet skal gå igjen og opp og igjen og opp sånn at hver gang vi trekker 
opp teppet så skal vi være på et nytt sted, mens det å da, at vi faktisk kan gå fra 
det ene, vi kan gå fra ett sted til et annet uten å trekke teppet for, og at det blir 
helt logisk for de som ser…altså få barna til å innse at forenkling er det beste, 
og det er en sånn prosess med å ta de på alvor. Og så må de ta meg på alvor og 
så får vi til ting sammen (Intervju 18.5.12) 

Teaterinstruktøren viser til at ideene og tankene om hva som skal lages, skal 

virkeliggjøres. Man må følgelig komme fram til et konkret, realisert produkt (Elliott 

1995: tangible results). Hun trekker frem at elevene må ta henne som fagperson “på 

alvor”, siden det er hun som har den regimessige oversikten. Hun trekker fram det 

endelige resultatet, forestillingen, at denne skal kommunisere med publikum. 

Koreografen har en sammenfallende forståelse: 

Jeg planlegger ikke koreografien før jeg starter med elevgruppen. Jeg ser fra 
dag til dag hvor langt de kan komme. Jeg spør om deres innspill på detaljer, på 
bruddstykker av bevegelser og på trinn. Men jeg setter alt sammen. Barna har 
ikke en kunstnerisk oversikt. De er også urealistiske i forhold til hva vi kan 
klare å få til. Der de virkelig er med i WaO-konseptet er på tekstskrivingen. I 
konstruksjonen av plot, rollefigurer, dialoger og hendelser er de med opp til det 
punkt der alt skal settes sammen til en helhet. Men der må de voksne kunstnerne 
holde tak i innspillene deres. Ellers kan det blir helt ulogisk. Jeg har ofte tenkt at 
enkelte av innspillende deres var ubrukelige, men prosjektleder har da minnet 
meg på at dette er et WaO-prosjekt; vi kan ikke ta bort elevenes ideer her 
(Intervju 20.8.12). 
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Koreografen trekker fram en rekke forhold; hun er åpen i møtet med elevene, er i dialog 

med dem og ber dem komme med innspill til koreografi. På denne måten viser hun en 

forankring i Crafts fire aspekter for den skapende virksomhet med elevene, især 

eierskap og kontroll (Craft 2005). Koreografen peker på at “de voksne må holde tak i 

innspillene deres”, et synspunkt som hun har til felles med Murphy (2002) som drøfter 

den musikalske leders rolle i Write an Opera prosjektene.  

Også prosjektlederen gir uttrykk for at sammensetningen av materialet er en 

prosess som krever en komptent voksen. Hun refererer til WaO-metoden som en 

struktur omkring det skapende arbeidet. Fortellingen og handlingene er den viktigste 

forankringen for de skapende aktiviteter: 

Det er veldig viktig å lage hele historien før man går i gang med å innøve deler 
av det hele. Så vi har alltid utviklet hele storyen, det som vi kaller for synopsis, 
så sånn sett så ser de historien for seg. Og de kan komme med ideer, men det er 
ofte eller alltid veldig begrenset, det de ser av den helheten. Og de kan nok både 
bli overrasket over hva de ender opp i, fordi alle deres ideer er elementer inn 
mot det store ferdige produktet. Sånn sett så ser de ikke helheten, de ser nok 
aldri for seg helheten, hvordan det til syvende og sist blir, og vi spiller jo på det 
de kan (Intervju 15.5.12). 

Prosjektleder viser til at elevene er svært aktive i utarbeidelsen av operaens plot og 

tekster, men peker på at det er problematisk for dem å se helheten. Utfra mine 

observasjoner av prosessen i KP4 , og også på grunnlag av egne erfaringer med 12 – 13-

åringer ser jeg denne elevgruppens begrensninger i det man skal til å sette sammen 

større kunstneriske helhetlige konsepter. Men, som også prosjektlederen i KP4 

understreker, er de svært aktive i prosessen med å finne fram til forestillingens tema. 

Det er noen emner som går igjen i denne aldersgruppen, ifølge prosjektleder, det er 

“vennskap og det er forelskelse, det er det helt basic, enkle tema” (Intervju 15.5.2012). 

Samtidig som hun poengterer elevenes aktive medvirkning i de tidlige fasene i Write an 

Opera-prosessen, viser hun til at det problematiske med metoden er at man ender opp 

med at kun et fåtall av elevene utfører det skapende arbeidet med musikk i prosjektene: 

“Så både innenfor komposisjon…særlig komposisjon, så sitter vi egentlig igjen med 

kanskje en fjerdedel eller en femtedel av elevene som i det hele tatt er med på den 

biten…” (Intervju 15.5.2012).  

Man kan betrakte Write an Opera-metoden som en illustrasjon av  Smalls 

musicking-konsept (Small 1998), der alle de medvirkende deltar i et musisk konsept; 
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sentrert omkring kunstnerisk utøving innenfor musikk, drama, visuell kunst og dans. 

Men i gjennomføringen av Write an Opera-prosjektene risikerer man at enkelte elever 

ikke får noe å gjøre med utformingen av musikken i det hele tatt. Prosjektlederen 

reflekterer også over elevenes ulike forutsetninger innenfor sang, og hun uttalte allerede 

i planleggingsfasen at KP4-elevene ikke var “spesielt flinke på sang”, derfor valgte man 

blant annet å legge inn flere rap’sekvenser i forestillingen og holde melodiene på et 

meget enkelt nivå: “Eksempelvis hvis du har en klasse som er veldig dårlig på sang, så 

må man finne andre løsninger…For ellers kan resultatet bli forferdelig dårlig” (Intervju 

15.5.2012). Hun står ved at resultatet kan bli “dårlig”, ikke alle elevprodukter blir “bra”.  

De voksne aktørene i KP4 viser til at det er det skapende arbeidet med musikk 

som er Write an opera-metodens største utfordring. Musikklæreren påpeker at man må 

jobbe svært tett på elevene i komposisjonsprosesser:  

Jeg tror musikk har så mange elementer i seg og det er ufattelig vanskelig for 
dem å gjøre noe som har variasjon. Og de går kanskje på at de ikke har nok 
trening i det. Jeg vet ikke, men det er få som klarer å lage fine, gode 
melodilinjer, og samspillet med læreren eller musikeren er uhyre viktig. Hvis de 
ikke har tett guiding, oppfølging der, så tror jeg det faller sammen. Men det er 
klart, det å ha en kyndig leder, som kan føre dem til et mål og gi dem en tekst, 
gi dem et tema, så kan du komme med et okey resultat. (Intervju 22.9.12) 

Musikklæreren viser til at elevkomposisjonene mangler “variasjon” og refererer til at 

elevene ikke klarer å lage “fine, gode melodilinjer”. Dette utsagnet korresponderer med 

Laycock (2005) som peker på at elevenes bruk av repetisjoner og små intervaller, og 

også med Barrett (1996) som peker på at elevene bruker “trivialiteter” (trivialities).  

Gjennom observasjon i KP4 synes det også å være gjennomgående at elevenes 

melodiske materiale bestod nettopp av små intervallene og hyppige tonegjentakelser 

over få akkorder.  

Det annet moment er at man i KP4 legger opp til et tradisjonelt tonalt musikalsk 

uttrykk i popstil, noe som fordrer “fine, gode melodilinjer”. Læreren påpeker at dette er 

vanskelig for elevene å lykkes med dette, noe som er selvsagt. Det er ikke mange 

eksempler på at 12– 13 åringer produserer hit’er. Man kan være uenig med 

musikklærerens estetiske tilnærming. Samtidig viser hun en inngående kjennskap til hva 

som er nødvendig for å lykkes med komposisjosaktiviteter med elevene idet hun viser 

til at elevene må bli gitt noe, og så må de “ledes til målet”. Hun trekker frem slik som 

blant annet Fautley og Savage (2007) at skapende aktiviteter krever særskilte rammer, 
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slik at læreren har muligheter for å “lede” studentene. Når hun omtaler 

“samspillet” med læreren eller musikeren, betyr dette ikke nødvendigvis det konkrete 

utøvingen, slik jeg oppfatter det. Dette handler først og fremst om å være i dialog. Også 

teaterinstruktøren kommer inn på skapende arbeid med musikk som “vanskelig”: 

Med en gang du skal jobbe med musikk så kreves det en annen slags 
kompetanse, du har rytme, selvfølgelig så skal man synge, men skal man skape 
musikk så må du også inn i en litt mer teknologisk verden, bare det å få 
dokumentert det du holder på med, det krever en annen slags kompetanse og 
kanskje en kompetanse som færre av elevene besitter (Intervju 18.4.12)  

Teaterinstruktørens perspektiv er at elevene kan ta i bruk sin fantasi umiddelbart i 

utviklingen av tema, rollefigurer, tekstskaping og til design, og de fleste behersker disse 

konkrete praktiske oppgavene inntil et visst nivå. For å skape musikk derimot, må 

elevene bruke stemme, instrumenter, bevegelser eller en computer. Dette gjør skapende 

oppgaver med musikk krevende. Bruk av digitalt opptaksutstyr forenkler prosessen med 

å ta vare på elevenes ideer, men den voksne skal være rask med å få tak i elevenes ideer.  

Musikklæreren i KP4 ser på inkludering av profesjonelle musikere og deres 

bearbeidelser av elevenes grunnmateriale som en motiverende faktor for elevene: 

…jeg mener at det er viktig at man leier musikere eller musikkyndige folk som 
kan lage et bra playback/singback som kan brukes både under innøvingen og på 
fremføringene. Dette sikrer en viss kvalitet, gjør det morsommere for elevene. 
Selv om prosessen er viktig mener jeg at resultatet betyr mye for elevenes 
identifikasjon og stolthet over det de har lagd (Intervju 22.9.12). 

Med disse synspunkter skiller KP4 seg fra den originale Write an Opera-metodens 

målsetting om en fullstendig operaproduksjon gjennomført av elevene selv. 

Musikklæreren her tenker singback-filen som motivasjonsfaktor, kvalitetskriterium og 

samtidig en årsak til at elevene skal skulle kunne ha det morsomt.  At et 

gjennomkomponert akkompagnement, en singbackfil, har betydning for elevenes 

musikkopplevelse og motivasjon til musisering finner man igjen i andre metodiske 

konsepter utviklet til musikk i skolen. Det norske skoleprosjektet “Positivt skolemiljø” 

og det britiske sangprogrammet “Sing Up” er eksempler på en slik tenkemåten. Her har 

man utarbeidet et stort sangmateriale som elevene kan øve inn og fremføre ledsaget av 
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profesjonelle musikere92. Alle de fire voksne i KP4 peker på at læreren og de andre 

profesjonelle har en rolle som musikalsk stillas for elevene gjennom den skapende 

prosess (scaffolding). Dette er en nødvendighet fordi elevene ikke klarer å gjennomføre 

disse aktivitene selv, hevder musikklæreren:  

Vi har stort sett tatt for oss en tekst/sang pr gang. Det går som regel ganske trått 
i starten…Jeg går rundt på gruppene og snapper opp ting, gir råd, kommer med 
forslag og gjør opptak av hele eller deler av sangen, jeg må hjelpe ganske mye 
til. Dette er til god hjelp i det videre arbeid både for elevene og for meg. Etter 
hvert prøver jeg å skrive ned melodiene ettersom de blir ferdig, gjerne med 
besifring. Så konfererer jeg underveis med de som har laget utkastet (Intervju 
22.9.12) 

Musiklæreren trekker fram viktigheten av sangskrivingens organisering:  

Vi har begynt å jobbe når tekstene forelå.Vi bruker først en del tid i samlet 
gruppe, leser gjennom tekstene, rytmiserer, og tar oss god tid. Vi snakker også 
om enkle regler for komponering, f.eks. enkel melodiføring, gjentakelser av 
hele eller deler av melodien, av sekvenser osv. Vi hører på forskjellige sanger, 
poplåter og prøver å analysere disse med utgangspunkt i det vi har snakket om, 
Elevene går så i grupper på to eller tre og har med seg for eksempel fløyte, 
keyboard, piano, gitarer, som forutsetter at de kan en del grep, og eventuelt 
andre instrumenter de måtte beherske (intervju 22.9.12). 

I partnerskapsprosjektene som er gjennomført på denne skolen har man tenkt at elevene 

primært skal komponere “vanlige” sanger. Man har ikke sett for seg at musikken skal 

anvendes på andre måter. Man legger ikke opp til noen gjennomgang av 

komposisjonsprinsipper eller diskusjoner omkring hvordan musikken kan brukes for å 

skape ulike stemninger. Det er først og fremst sangene man tenker på som de 

musikalske uttrykkene. Læreren må hjelpe til med sangskapingen:  

  

Noen ganger er det snakk om bare et refreng….Læreren hjelper kanskje til med 
resten, kommer kanskje med forskjellige forslag som elevene tar avgjørelser på, 
eller vi kommer fram til noe i fellesskap, forslag fra lærer eller forslag fra 
elev… Viktig at de får et eierforhold til det de har laget, eller det de tror de har 
laget!(Intervju 22.9.12) 

                                                

 

92http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/148-PSM_positivt_skolemiljo/ompsm.htm , 

http://www.singup.org  
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I utsagnet ovenfor kommer musikklæreren inn på eierskapsfølelsen. Som kommentert 

av Elliott (1995), Fautley og Savage (2007) og Wiggins (2011), står dialogen mellom 

eleven og den mer kompetente voksne sentralt i skapende prosesser. Nedenfor følger et 

eksempel som skildrer hvordan læreren tar avgjørelser i prosessen med utformingen av 

avslutningssangen “Vennskap, det er godt å ha…”.  

 

Eks. KP4-2 Observasjon Komposisjon av avslutningssang  

Lærer:  Hei gutter, kunne dere to lage en melodi til avslutningssangen? 
Dere spiller jo gitar; ta med dere gitarene inn på grupperommet, 
så prøver dere.  

(Guttene tar med seg gitarene og går inn på grupperommet. Kjetil begynner 
straks å spille noen akkordrekker, mens Harald famler seg litt fram på gitaren. 
De blir sittende å spille akkorder, uten å synge. Slik fortsetter de i nesten 10 
minutter, til læreren kommer inn igjen) 

Lærer:  Hei, gutter, - hvordan går det?  

Kjetil:  Bra… 

Lærer:  Ja vel, kunne jeg høre litt av sangen? (Kjetil spiller en 
akkordrekke) 

Lærer:  Tror du at du kunne synge melodien til? (Guttene svarer ikke, 
fortsetter å spille akkorder) 

Harald:  Vi kan vel ha det sånn? 

Lærer : Men, det må være en melodi, hvordan skal den begynne, tenker 
dere? 

(Ingen av guttene svarer, men spiller videre på de samme akkordene) 

Lærer:  Kunne vi begynne på denne tonen tror dere? Hun synger den 
første frasen og viser en linje 

Kjetil:  Ja kanskje…vi spiller sånn…Han spiller videre 

Lærer:  Men hvordan skal refrenget være, er det ferdig kanskje? 

Harald:  Ikke helt ferdig…. 

Lærer:  Skal vi har litt forskjell på verset og refrenget, hva synes dere? 

Kjetil:  Litt forskjell ja… 
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Lærer:  Kom, nå prøver vi å synge til de akkordene dere spiller( Hun 
synger en melodifrase) Kanskje slik? Øv dere nå litt mer, så 
kommer jeg inn igjen om en stund. (Guttene fortsetter med å 
spille på de samme akkordene) 

Lærer:  Jeg foreslår at vi gjør det sånn, for eksempel (hun synger et par 
strofer) 

Harald:  Det er OK 

Elevene virker usikre på hvilke musikalske elementer som utgjør en sang. Derfor blir de 

sittende å spille kun akkorder på gitaren. Det foreligger en tekst som de forholder seg 

til, men de kommer likevel ikke i gang med komponeringen. Læreren har gitt en kort 

introduksjon på oppgaven idet hun viser til noe de kan; “dere kan spille gitar”. Så må de 

finne ut resten selv. Hun er åpen for elevenes innspill når hun ser at de ikke kommer 

noen vei med komposisjonen, og henleder oppmerksomheten deres mot ett element 

først, det er melodiens start. Når elevene ikke har noen svar, synger læreren en tone, og 

spør “kanskje den?”. Hun er prøvende, men samtidig bestemt, fordi her trenger man å 

komme frem til et konkret resultat. Wiggins (2011) som drøfter sangskaping i grupper, 

viser til at nettopp å ta musikalske valg er en viktig del av instruksjonen: 

However, when collaborative composing…takes place in the context of a 
classroom or another formal learning situation, it is additionally influenced by 
the nature of the environment established by the teacher…Even in the healthiest 
of learning situations, students and teachers find themselves in a constant state 
of negotiation, seeking a productive mutality that will enable all parties to move 
forward towards their goals (Wiggins 2011, s.89). 

Wiggins drøfter balansen mellom på den ene siden å skape et åpent læringsklima slik at 

elevene kan komme frem med sine personlige uttrykk, og på den andre siden være 

engasjert med konstruktiv veiledning. Fordi elevene har nettopp krav på instruksjon og 

veiledning da skolen er en formell undervisningssituasjonen. Framgangsmåten går ut på 

at læreren akkompagnerer elevenes sang fram til det punktet, som om komposisjonen 

allerede “eksisterer”. Men idet sangen fortsetter inn i sekvensen som til nå ikke har 

eksistert, blir det læreren som tar steget over i det ukjente. Kan man i så måte si at 

musikklæreren er manipulerende? Wiggins (2011) tar selv opp spørsmålet og refererer 

til Allsup (2002) som poengterer at man ikke bare kan trekke seg tilbake i en 

pedagogisk situasjon og tro at det finnes en “nøytral” posisjon. Fordi det finnes ingen 

“uskyldig” pedagogikk, enhver form for støtte (scaffolding) er i utgangspunktet 

påtrengende, en inngripen (a form of intrusion). Læreren blir den musikalske og sosiale 
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stillasbygger (Wiggins 2011). Slik lages Vennskap det er godt å ha , steg for steg. Jeg er 

i tvil om de to elevene ville ha komme frem til en ferdig sang uten musikklærerens 

hjelp. Wiggins (2011) hevder at lærerens deltakelse er helt nødvendig i produksjonen av 

et musikalsk forløp. Fordi oppgaven er komplisert, og læreren må følge godt med på 

eleven:  

The process of collaborate songwriting requires a sensivity and attentiveness, on 
the part of the teacher, to details that may emerge from any individuals in any 
part of the room any time. Capturing and embedding those ideas into the work 
in progress with everyone’s approval require the teacher to be aware of, and 
hightly in tune with, all that is happening in the room. Sometimes the process 
moves along smoothly, sometimes it is more like a battle. Tensions can arise 
from within any aspect of the process (Wiggins 2011, s. 104). 

Wiggins påpeker at i det musikalsk skapende arbeidet befinner alle aktørene seg i en 

posisjon der man kontinuerlig søker mot en gjensidighet, som fører til at hver partner 

kan være produktiv og bevege seg i retning mot målet. Dette er en krevende prosess, 

idet man vet ikke helt hvilken retning man skal bevege seg i.  

Rammer	  

Alle de involverte voksne i dette prosjektet har erfaring fra liknende prosjekter. 

Avstanden mellom skoleadministrasjon og gjennomføring er kort grunnet at 

prosjektleder er lærer på skolen. Som en synliggjøring av detaljeringsgraden viser jeg til 

prosjektlederens plan som også viser prosjektets organisatoriske kompleksitet 

(Appendiks 4). Elevene skal gjennomføre en rekke aktiviteter som tar forholdsvis mye 

tid. Tidsbruk er problematisk i Write an Opera-prosjektene, noe også annen forskning 

trekker frem (Oltedal 2011, se side 34). Men på denne skolen har man tidligere 

forhandlet om tidsbruk. Følgelig trenger ikke de voksne i KP4 å bruke tid på å etablere 

relasjonene seg imellom eller relasjoner til skolelederne. Rammene er allerede etablerte, 

noe som kommenteres av prosjektlederen: 

…vi har jo valgt å satse på personer som vi kjenner veldig godt, som vi har sett 
resultatet av det arbeidet de har gjort tidligere og har også valgt å bruke 
pedagoger som vi vet kan være utholdende, som ikke gir seg, og som har 
samarbeidsevne og vilje, som er løsningsfokuserte. Hvis du har 
problemfokuserte personer i en sånn prosess så blir det fort ampert. For det er 
mange små og store utfordringer underveis, så en må være ekstremt profesjonell 
i sin tankegang og en må være, tenke veldig, veldig pedagogisk hele veien og 
samtidig ha det estetiske aspektet veldig klart og ha en god dialog med de, sine 
samarbeidspartnere (intervju 15.5.12). 

https://www.dropbox.com/s/cmwfjnw2em0fp2l/15%20KP4-Mu15-HD%20720p.mov?dl=0
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Ut fra uttalelsen ser vi at prosjektlederen oppfatter nettopp denne konkrete prosessen 

som en god dialog med elevene og understreker de voksne deltakernes løsningsfokus og 

evne til dialog.Ved prosjektets oppstart ble det ikke gitt noen musikalske rammer for 

hvordan innslagene skulle utformes. Man har ikke brukt noe tid til på å introdusere 

komposisjonsprinsipper for dem. Elevene produserte tekst- og musikkskisser som de 

voksne bearbeidet videre, og de bidro også med ideer til koreografi og dramatisering. 

Elevenes materiale, både tekster og de musikalske skissene, kunne virke noe “enkle” i 

utgangspunktet. Teksten var hverdagslig, den omhandlet en jente på 13 år som flytter 

fra ett sted til et annet, og det musikalske materialet bestod av korte trinnvise 

melodilinjer over 2 – 3 akkorder.  

Samlet	  casefortolkning	  	  

Arbeidsmåten i KP4 gjenspeiler Smalls musicking-begrep, hele gruppen er en del av 

den estetiske prosess, selv om hver enkelt utfører forskjellige oppgaver, noen av dem av 

praktisk og organisatorisk art. Etter Laycocks modell vil jeg kategorisere KP4 som et 

prosjekt med elementer fra en “sterk” elevsentrering i de første fasene av den skapende 

prosess, og svakere utover i prosessen da de voksne kunstnerne i sterkere grad utformer 

materialet. Jeg har plassert prosjektet i Bedfords kreativitetskategori BC2 og BC3. De 

voksne systematiserer og former elevenes ideer, de tar den musikalske ledelsen slik som 

dette beskrives av Murphy (2002), Fautley og Savage (2007) og Wiggins (2011). Idet 

forestillingen presenteres på kulturhuset endrer stykket karakter. Fra å være et mindre 

prosjekt med hverdagslige tekster og enkle melodier blir det til en “begivenhet” som 

sannsynligvis blir husket av deltakere og publikum i lang tid (Laycock 2005).  

KP4 eksemplifiserer et partnerskap der man legger opp til det Laycock (2005) 

omtaler som “bridging the skill-gap”: 

The problem is to device a project which contains enough of a technical, 
creative and artistic challenge to advanced musicians, but at the same time is 
not beyond the capabilities and understanding of younger and or less advanced 
participants. Get this wrong and the advanced players will be bored and 
dissatisfied, and the beginners baffled, discouraged and frustrated (Laycock 
2005, s.222) 

Balansen mellom utfordringer og deltakernes ferdigheter er et spenningsfelt som 

instruktører innenfor kor, korps og amatørteatergrupper kjenner godt. I KP4-

forestillingen markerer den sterke inndragning av profesjonell kompetanse i selve 
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fremføringen at man ønsker nettopp å skape et prosjekt som favner både elevene og 

aktører på et høyere nivå. Her forlater man den opprinnelige Write an Opera-metoden til 

fordel for en metodikk som ligger nærmere community music-arbeidsmåter der 

musikere og elever er utøvere sammen.  

 Jeg har i etterkant reflektert over hva som skjedde i framføringen da resultatet i 

KP4 står i stor kontrast til aktivitetene som foregikk i klasserommet. Konteksten er en 

av grunnene til resultatet, man tok med seg elever og rekvisitter til en black box 

teaterscene på det lokale kulturhus. Forflytningen fra skolen til kulturhuset bidrog til en 

estetisering av materialet, blant annet lyktes man med å framstille virkningsfulle 

overganger mellom hovedpersonens “virkelighet” og drømmer. Man var praktisk og 

handlende først, for så på et tidspunkt å gjøre yttringene, musikken, dramatiseringene og 

dansen om til estetiske uttrykk. De ble, som Susanne Langer uttaler, til “noe annet enn 

virkeligheten” (Langer 1953, sitert i Bale og Bø-Rygg 2008). I følge Bale og Bø-Rygg 

poengterer Langer at kunsten alltid peker mot “en illusjon av noe som er annerledes enn 

det vi har rundt oss”:  

Ethvert ekte kunstverk er tilbøyelig til slik å fremstå som løsrevet fra de trivielle 
omgivelsene. Det mest umiddelbare inntrykket det skaper er av å være “noe 
annet” enn virkeligheten – et inntrykk av en illusjon som omslutter den tingen, 
handlingen, påstanden eller lydstrømmen som utgjør kunstverket (Langer, i 
Bale og Bø-Rygg 2008).  

Design og lyssetting overtok som dominerende uttrykk i framføringen, mens musikk og 

til dels også teksten ble mindre fremtredende, noe jeg også har vist til tidligere gjennom 

billedmontasjen fra forestillingen (Eksempel DVD 53)93. Prosessen i KP4 er et godt 

eksempel på et materiale som er i kontinuerlig utvikling gjennom skapende prosesser 

helt fram til presentasjonen da det løftes opp på et nytt nivå.  Resultatet i KP4 ble 

overraskende tatt i betraktning de trivielle arbeidsøktene i klasserommet. Slik jeg 

fortolker det, var det især prosjektlederen som samtidig var designer, som bidro til å 

omforme “noe” til å bli noe helt annet. Den estetiske og samtidig praktiske 

tilnærmingen som Langer peker på, at man må skape noe, av noe, ble virkeliggjort. 

                                                

 

93 KP4-billedmontasjen 

https://www.dropbox.com/s/f2vhegl2imb5w46/Fantasi%20over%20en%20flytting-HD%20720p.mov?dl=0
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Sammenfatning	  av	  de	  fire	  casene	  	  

I den følgende oversikt har jeg samlet stilt opp hovedmomenter fra analysen av de fire 

casenes samlet. Jeg omtaler dette som partnerskapsprosjektenes estetiske og didaktiske 

profil. Med estetisk og didaktisk profil mener jeg de komponenter som omhandler 

materialets art og særpreg, materialets mening og funksjon, og musikerne og lærernes 

undervisningsmetoder, didaktiske overveielser og lærestoffet eller repertoaret.  

Estetiske	  tilnærminger	  og	  didaktiske	  overveielser	  i	  de	  fire	  

partnerskapsprosjektene	  

I den kommende oversikten har jeg gitt hvert partnerskapsprosjekt en ny betegnelse 

basert på det kunstneriske særpreget som ble synliggjort gjennom de skapende 

prosessene. De omtales nå som Eksperiment (KP1Grieg Avantgarde), Samspill (KP2 

Grieg Community Music ), Ord og musikk (KP3 Opera buffa) og Fantasi (KP4 

Musikkteater).  

De fire prosjekttitlene betegner ikke kun fire gjennomføringer, de kan anvendes 

som betegnelser på fire ulike estetiske innfallsvinkler til skapende arbeid i et hvilket 

som helst musikalsk skapende samarbeidsprosjekt. Begrepene Eksperiment og Samspill 

refererer især til prosessen, Ord og musikk betegner et materiales art, mens Fantasi 

angår uttrykkenes mening, det vil si materialets “fortelling”. Dette er uttrykkenes 

“narrativ”. Det narrative betyr her komponenter eller dimensjoner som samlet sett 

oppfattes som meningsbærende elementer. Det kan være et tekstlig innhold med 

karakter av en historie, men også en instrumental framførings kunstneriske konsept. 

Med dette mener jeg at enhver framføring slik den presenteres, enten med en 

ledsagende skriftlig omtale, med muntlig innledende informasjon om programmet eller 

også fraværet av alle former for forklaringer, kan fortolkes som et meningsbærende 

elementer. Begrepsliggjøringen av de fire partnerskapsprosjektene som eksperiment, 

samspill, ord og musikk og fantasi tar utgangspunkt i fire forskjellige innganger til 

skapende arbeid som jeg ut fra min analyse har sett i funksjon. Begrepene favner både 

estetiske og didaktiske aspekter. I oversikten har jeg inkludert meningsutsagn fra 

deltakere. Utsagnene er hentet fra respektive case og gjenspeiler oppfatninger av både 

materialets art, den skapende prosessen og rammene. Jeg har primært valgt å sitere 

interne aktører, men har også inkludert en kommentar fra en av foreldrene i KP2 Grieg 

Community Music og en journalist i KP4 Musikkteater. 
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Estetisk	  og	  didaktisk	  profil	  i	  de	  fire	  partnerskapsprosjektene	  

 
Den skapende prosessen  Materialets art Narrativt innhold og musikkdidaktisk 

posisjon  
Meningsoppfatninger  

KP1 Eksperiment   

Eksperimentering med rytmer, klanger, 
melodiske sekvenser, tekstur og form 
Sammensetninger av musikalske 
fragmenter, kombinasjoner mellom 
digitale og akustiske lydkilder. 
Improvisasjon. 

All musikk nyprodusert. 

Komplekst sammensatt materiale som 
består av mange forskjellige deler. 
Lydfokusert og originalt uttrykk med et 
instrumentalt, ekspressivt preg.  

Innledende kommentarer om 
komposisjonskonseptet og referanse til 
Grieg 

“Fortelling” : Den abstrakte og lydlige 
musikk  

Musikk som lydfag  

Lærer: “Gøy med et stunt. Hvorfor må 
alt være vakkert?”  

Elever: “Vi spilte så høyt hele tiden”. 
“Tøft med rytmene”. “Kunne passe 
hvis man var sint”. “Forferdelig”  

KP2  Samspill 

Eksperimenterende samspill i mindre 
ensembler som fortsetter med  
presisjonsøvinger i stort orkester. Vekt 
på fordypning og framføring.  

Kombinasjon av nyprodusert og 
eksisterende musikk. 

Bred, klangfull tekstur. Komplekst 
lydbilde grunnet stort ensemble. 
Lydiske melodilinjer, obligate stemmer 
og harmoniske koplinger. 

Innslag av kjent musikk. Grieg-referanse  

“Fortelling”:  Kulturarven og “det  
norske”.  Det store fellesskapet” 
(community) på den andre siden 

Musikk som lydfag 

Musiker: “… alle må følge med. 
Musikken fortsetter uansett”.  

Elever: “Mye venting”.“Musikklærerne 
våre… de hadde liksom innlevelse”.  

Foreldre: “Det ble for enkelt for de som 
går på kulturskolen”.  

KP3 Ord og musikk  

Kreativ prosess omkring temavalg,  
tekstskaping og sammenstilning mellom 
ord og musikk, stemning og musikk, 
handlinger og musikk. Komposisjon på 
mikronivå. Inkluderer introduksjonsfilm 
laget av elever og lærer 

All musikk nyprodusert. Resitativiske 
dialoger over små intervaller. 
“Sprechgesang” i kombinasjon med 
akkordbaserte viser 

Direkte og ekspressivt tekstforankret 
uttrykk  

Ny musikk 

 “Fortelling”:  Lekent mafiadrama med 
opera buffa-elementer som intriger, 
sjalusi, ran, mord, diamanter  

Musikk som musisk fag, musikk som 
sangfag  

Skuespilleren: “Tilstedeværelse er 
viktig i operaen”. Lærer: “Jeg synes det 
er viktig at læreren støtter elevene i den 
musikalske framføringen”. 

Elev: “Vi har laget alt selv. Foreldrene 
blir stolte av barna sine”.  

KP4 Fantasi  

Eksperimenterende arbeid med tekst og 
design. Sekvenser med eksperimentering 
med musikk, regi og koregografi. 
Eksperimentering innledningsvis. 
materialet bearbeides eksternt, øves inn 
av elevene  

Primært ny musikk, men innslag av 
kjent ferdig innspilt musikk.Mindre 
kompleks stilistisk med rap-sekvenser 
og tradisjonelle sanger. Basert på enkel 
pop-harmonisering. Ekspressive og 
originale grep med regi, lys og design 

Ny musikk 

Fortelling: Hverdagslig drama om en 
jentes flytting. Referanser til følelser som 
savn, lengsel, ensomhet, frykt. Mørke, 
undertoner, mystiske elementer  

Musikk som musisk fag, sangfag 

Teaterinstruktør: “Elevene er 
urealistiske i forhold til hva vi kan få 
til”.  

Musikklærer: “Av og til kan man 
kanskje bare bruke elevenes materiale 
til et refreng”. Journalist i lokalavis: 
“De har laget alt selv”  
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Deltakernes kommentarer belyser både estetiske så vel som didaktiske perspektiver ved 

respektive partnerskapsprosjekt. Hver case eksemplifiserer én spesifikk vektlegging 

som man kan forstå som både estetisk og didaktisk. Eksperiment refererer på denne 

måten både til musikernes arbeidsmetoder, men også til det klingende resultatet. 

Samspill kan knyttes både til det undervisningmessige og den klingende konkrete 

gjennomføringen. Ord og musikk kan peke både mot sangen eller vokale aktiviteter, 

men også mot prosessen med å sammenstille stavelse for stavelse med et musikalsk 

materiale. Fantasi kan bety en musikalsk bearbeidelse av et tema, men peker også mot 

en metodisk tilnærming i undervisningen.  

Forbindelseslinjer	  mellom	  det	  estetiske	  og	  det	  didaktiske	  	  

Jeg fortolker det slik at det er musikerne, kunstnerne og lærernes didaktiske overveielser 

som leder utformingsprosessen av det endelige resultatet som presenteres ved 

partnerskapsprosjektets slutt. I prosessen anvendes elevens ideer, sangtekster, 

musikalske skisser, librettoutkast og innspill til regi og design. Hvilken vending 

materialet tar i den videre bearbeidelsen er basert på musikernes estetiske tilnærming, 

det foreliggende materialet som voksne og skoleelever allerede har kommet fram til,  og 

hvordan de så samarbeider videre for å sette sammen resultatet. Dette diskuterer jeg 

nærmere i kapittel 7.  

På grunnlag av min analyse vil jeg understreke at utviklingen av repertoaret, 

konserten eller forestillingen ikke bare skjer i den formelle undervisningssituasjonen på 

skolen. Aktørene, især de voksne, bearbeider ideer, skisser og fragmenter også utenfor 

den oppsatte undervisningstiden. Slik jeg fortolker det, var mellomarbeidet 

retningsgivende i de to tekstbaserte konseptene KP3 Opera Buffa og KP4 Musikkteater. 

Her foretok lærerne og musikerne omfattende systematiseringer av elevenes ideer og 

skisser for å få disse til å bli fungerende komponenter i en forestilling. Disse sider ved  

Write an Opera-metodikken kommenteres av de fire voksne som leder den skapende 

prosessen i KP4 Musikkteater. Musikklærer og musiker i KP3 kommenterer ikke dette 

direkte. Men de utformer sekvens for sekvens sammen med elevene i verkstedene, og 

kommer tilbake den påfølgende dagen med bearbeidede skisser. De forsterker også den 

kunstneriske framføringen med sin musikalske medvirkning.  

Slik jeg forstår det utfra alle de fire caseanalysene synes det som om det må være en 

kompetent voksen som sammenfatter materialet for så å få det videre framover i 
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prosessen. Jeg har tidligere i avhandlingen referert til Oltedal (2011) som beskriver et 

tilsvarende skapende prosjekt med de cases undersøkt. Hun gir uttrykk for en skuffelse 

over at man endte opp med voksendominert ledelse i gjennomføringen av prosjektet. 

Hun reflekterer over hvorvidt dette handlet om tidsnød, men stiller også spørsmålet om 

elevene selv hadde maktet å realisere hele prosjektet. Dette vender jeg tilbake til i 

kapittel 7.  

Det er en nær sammenheng mellom den estetiske dimensjon og de didaktiske 

tilnærminger i de musikalsk skapende partnerskapsprosjektene. Forbindelseslinjene kan 

konkretiseres ved å vise til Nielsens musikkdidaktiske posisjoner (Nielsen 2006) og 

Hanken og Johansens fagsyn-konsepter (Hanken og Johansen 2013). Ved siden av 

undervisningsmessige aspekter, inkluderer posisjonene også forskjellige estetiske 

tilnærminger til repertoar og skapende prosesser i musikkundervisningen. Musikk som 

lydfag er den mest fremtredende musikkdidaktiske posisjon i KP1, da man er opptatt av 

eksperimentelle uttrykk, mens musikk som estetisk fag og ferdighetsfag  (Hanken og 

Johansen 2013) gjenkjennes i Samspill-konseptet. Ord og musikk kan knyttes både til 

lydfaget, ferdighetsfaget og det musiske faget musikk, mens Fantasi viser en musisk 

tilnærming til det skapende. Ved å betrakte de fire cases ut fra ulike musikkdidaktiske 

posisjoner, ser man at det finnes ulike modeller for musikalsk skapende arbeid i 

partnerskapsprosjekter for musikere og skoleelever. Den ene framgangsmåten er ikke 

nødvendigvis bedre enn den andre. I hver case utformet lederne den tilnærming som de 

mente kom til å fungere godt i respektive prosjekt, ut fra tilgjengelige ressurser.  

Da jeg startet min undersøkelse hadde jeg den oppfatningen at det egentlige 

skapende arbeidet som var beskrevet i læreplan og i målsettingene til DKS, måtte ta 

utgangspunkt i en eksperimentell avantgarde-relatert tilnærming. Denne oppfatningen 

endret seg underveis i analyseprosessen. Mitt endrede perspektiv er forankret i at jeg så 

alternative estetiske tilnærminger i funksjon i  de øvrige tre partnerskapsprosjektene, og 

identifiserte disse som samspill, ord og musikk og fantasi. Teoretiske perspektiver, både 

musikalsk-teoretiske, estetiske og didaktiske gav meg en dypere forståelse for hvert 

enkelt av de fire prosjektene. De fire resulatene representerer for eksempel et bredt 

spekter av meningslag, fra KP1 der man befant seg “øverst” i det akustiske strukturelle 

lag, og delvis “lekte” omkring klang og lyd i musisk tradisjon, til KP4-forestillingen der 

publikum glimtvis ble konfrontert med eksistensielle spørsmål; idet det narrative 

innholdet inkluderte spørsmål om relasjoner og savn, liv og død. Jeg så også hvordan 
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musikerne spesielt i KP1 Grieg Avantgarde og KP3 Opera Buffa kontinuerlig pekte på 

mulighetene som fantes i konkrete situasjonene der elevene skulle komponere. De 

eksemplifiserte på denne måten en økologisk tilnærming til persepsjon av musikalsk 

mening (Clarke 2005), idet de hentet fram muligheter i omgivelsene, det vil si i 

instrumentene, i materialet og i elevgruppen. I alle de fire prosessene gjenspeiles sider 

ved et inkluderende læringsmiljø, især musikalsk stillasbygging (Elliott 1995, Espeland 

og Wiggins 2012), komponentene kontroll, eierskap og relevans (Craft 2005). Alle 

gjennomføringene ser jeg er sterkt relasjonelle i sin utforming, selv om jeg har valgt å 

ikke fokusere på denne dimensjonen i min analyse.  

Det estetiske og det didaktiske er nøye forbundet med hverandre i de fire 

musikalske skapende partnerskapsprosjektene. Jeg har tidligere i avhandlingen referert 

til Faultey og Savage (2007) og deres utarbeidelse av ni punkter som refererer til den 

mulighetstenkningen som beskrives av Cremin, Burnard og Craft (2006 ). De ni 

punktene retningsforståelse og beslutningsvilje, innovasjon, handling, utvikling, 

konvensjonsforståelse, risikovilje, fantasi, evne til å stille spørsmål og lek, favner både 

estetiske og didaktiske dimensjoner.  

Avrunding	  

I dette kapittelet har jeg beskrevet og analysert fire musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter. Grunnet ulikt råmateriale, valg av forskjellige 

komposisjonsprinsipper og didaktiske framgangsmåter blir resultatene så forskjellige. 

Men det skyldes selvsagt også at de skapende prosessene foregår i situasjoner med helt 

ulike rammer. KP1 Grieg Avantgarde og KP3 Opera Buffa var prosjekter med et større 

handlingsrom for skapende arbeid på mikronivå enn det som var tilfellet med det store 

ensemblet i KP2 Grieg Community music, og det som var mulig i KP4 Musikkteater. I 

KP1 og KP3 var det mulig for musikerne å være i direkte dialog med grupper på 3 – 6 

elever. Der samtalte de om musikalske detaljer slik jeg har vist i en rekke av 

eksemplene fra Fase 1 Eksperiment fram til Fase 4 Fordypning i case KP2, KP2 og 

KP3. Man arbeidet sekvens for sekvens med sammenstilningen av ord og musikk i KP3, 

mens man i KP4 Musikkteater ikke hadde samme erfaring bruk av tilsvarende 

komposisjonsprinsipper. Jeg vil derfor ikke kritisere lærene i KP4 for deres valg av å 

ville utforme tradisjonelle sanger. Men på den andre siden kan man reflektere over 

hvorvidt det hadde vært enklere å få elevene til å delta i de skapende prosesser på 
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mikronivå dersom man hadde valgt å anvende komposisjonsprinsipper fra 20. 

århundrets kunstmusikk. Pedagoger og kunstnere har kommentert at det kan være en 

fordel å anvende nettopp prinsipper fra modernistiske retninger, slik som klangblokker, 

hyppige repertisjoner, serier med toner eller rytmer, og “tilfeldighetsmusikk” (Meyer-

Denkmann 1977, Danbolt 2014).  

Men resultatene er også forbundet med de praktisk-organisatoriske forholdene 

som råder i respektive situasjon. I KP1 og KP3 tok man noen grep på 

komposisjonssiden gjennom hele prosessen, mens man i KP2 arbeidet skapende tidlig i 

prosjektet for så å konsentrere alt om de fem “Grieg-groovene” i det avsluttende 

samspillet. Da handlet det ikke lenger om skapende aktiviteter, men om musikalsk 

presisering. I KP4 tok man med seg forestillingen til stedets kulturhus og endret med 

dette rammene og la inn et ekstra kunstnerisk nivå på resultatet. I KP3 og KP4 skapte 

aktørene sammen det narrative innholdet, henholdsvis et komisk “kammerspill” og en 

hverdagsfortelling med innslag av mystikk og fantasi. I analysen av case KP3 refererte 

jeg til Austring og Sørensen (2006) som peker på at gjennom deltakernes tematisering 

etableres det et “fælles potentielt rum” (Austring og Sørensen 2006, s. 178). 

Etableringen av et slikt “rom” gjør at det blir enklere å være skapende. De to 

instrumentalprosjektene KP1 og KP2 har sin tematisering i musikalsk stilart og i 

framføringskonseptet, men dette er noe mindre tydelig enn på vokalprosjektene. “Lyd 

og musikk” og “samspill’ kunne ha vært sterkere tematisert for elevene i KP1 og KP2 

som respektive prosjekters felles potensielle rom. Elevenes eierskapsfølelse kom noe 

klarere fram i de to tekstbaserte forestillingene, der “fortellingen”, det narrative 

innholdet, nærmest blir et “anker” gjennom hele den skapende prosess. De fire 

musikalsk skapende prosjektet tok på denne måten form etter den tematisering som 

fantest (i KP1 og KP2) eller som aktørene i fellesskap kommer frem til  (i KP3 og KP4). 

De fire casene viser fire musikalske tilblivelsesprosesser der deltakerne i løpet av en 

prosess kom fram til det Kruse (1995) omtaler som “en så presis representasjon av sin 

idé som mulig, i samspill med materialets egenskaper” (Kruse 1995, s. 12).  
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Kapittel 7 RESULTATOPPSUMMERING OG DISKUSJON 
I dette forskningsprosjektet valgte jeg en tilnærming som er karakteristisk for kvalitativ 

forskning: Å stille spørsmål om hva som foregår, om hvordan noe foregår og om hvilke 

objekter aktørenes interaksjon og handlinger fører til (Repstad 2007). I løpet av de seks 

foregående kapitler har jeg gjort rede for hva det musikalsk skapende 

partnerskapsprosjektet er, hvordan man arbeider med det skapende og hvilke uttrykk 

som utformes gjennom prosessen. Utfra dette har jeg langt på vei besvart de to første 

spesifiseringsspørsmålene. Gjennom diskusjonen i dette kapitlet besvarer jeg de to 

øvrige spesifiseringspørsmålene:  

Hvilke didaktiske og estetiske overveielser er forbundet med hvordan 
elevenes ideer blir inkludert og ivaretatt i den skapende prosess?  

 
Hvordan er det mulig å skape et musikalsk kunstnerisk innhold og 
uttrykk som erfarne utøvere og samtidig yngre og mindre erfarne 
deltakere finner meningsfyllt?  

 

Jeg har i det foregående kapitlet vist til en begrepsliggjøring av de fire 

partnerskapsprosjektene som eksperiment, samspill, ord og musikk og fantasi. Utfra 

disse begrepene kom jeg fram til de tre prosjektelementene Materiale, Prosess og 

Narrativt innhold. I den videre framstillingen diskuterer jeg resultatkategorier som er 

knyttet til tre prosjektelementene. Gjennom caseanalysene er det sider ved de musikalsk 

skapende partnerskapsprosjektene som fremstår som sentrale gjennom hele 

arbeidsforløpet fra introduksjon av materialet fram til og med konserten eller den 

musikalske forestillingen.  

Inkludering	  av	  elevenes	  ideer	  i	  den	  skapende	  prosess	  	  

Det er først og fremst kommunikasjonen mellom aktørene, det vil si dialogene som er et 

gjennomgående tema i prosessen. Med dialog refererer jeg til samtaler mellom 

deltakerne, instruksjoner og muntlig informasjon. Dialogen gjenspeiler aktørenes 

forståelse av materialets art,  av prosessen og av hvert prosjekts narrative innhold. Jeg 

omtaler derfor dialogene som “estetiske” og har kalt den ene hovedkategorien for 

Estetiske dialoger.  
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Ved siden av å være verbaliseringen som ledsager de praktiske oppgavene, altså den 

nødvendig kommunikasjon for å få partnerskapsprosjektet til å fungere, er dialogene 

også uttrykk for aktørenes søken etter det stadig fremvoksende materialets funksjon og 

mening. I denne prosessen må musikerne og de andre profesjonelle vurdere hvilke 

metoder man skal anvende for å lykkes med ensemblet, hvilke didaktiske innfallsvinkler 

skal man bruke? På grunnlag av mine observasjoner og caseanalyser, samt ut fra 

erfaringer fra egne tidligere prosjekter, kreves det en bred didaktisk kunnskap for å 

kunne lede skapende prosesser med musikk i eksternt finansierte samarbeidsprosjekter. 

Her skal man komme fram til et resultat som skal vises for publikum etter et visst antall 

dager, og det er også vissse forventninger knyttet til framføringen. Som musiker eller 

pedagog med ansvar for det kunstneriske innholdet, må man kunne ta estetiske og 

didaktiske valg for at gjennomføringen skal fungere. Jeg har tidligere i fremstillingen 

referert til rapporten Christophersen (2013) som poengterer at kunst- og 

kulturprosjektene i skolen “må fungere”.  

To	  hovedkategorier	  	  

Med utgangspunkt i analysen vil jeg vise til at konseptet fordrer at deltakerne i 

musikalsk skapende partnerskapsprosjekter er villige til å arbeide seg gjennom de ulike 

fasene av kollektive skapende prosjekter med en åpen holdning overfor materialet og 

medaktører. Gjennomføringen innebærer deltakernes søken etter kunstneriske løsninger 

som fører til uttrykk som blir meningsfulle for både aktørene og publikum. Dette 

innebærer en forståelse av at alle, ikke bare de profesjonelle voksne, men også elevene, 

er i en form for “bevegelse“. Isaksen (2014), som diskuterer kunstner- og pedagogrollen 

refererer nettopp til ideen om at begge parter “skal møtes i bevegelse, som to skip” 

(Isakssen 2014, s.190). Arbeidsprosessene i partnerskapsprosjektene kjennetegnes 

derfor av en søken etter balanse mellom de kunstneriske ønskene og det som er praktisk 

mulig å gjennomføre. Den andre resultatkategorien har jeg derfor kalt Søken etter det 

estetisk meningsfulle og det didaktisk mulige.  
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Kategorien	  Estetiske	  dialoger	  

Ut fra de fire caseanalysene ser jeg at dialog er den komponenten som går gjennom hele 

den skapende prosessen som en rød tråd, og er en kategori som kan favne sentrale sider 

ved gjennomføringene.  

Det empiriske materiale gjenspeiler en rekke ulike typer kommunikasjon og 

samtaler mellom aktørene. Diskusjonen omkring dialog er et moment i min besvarelse 

av det tredje spesifiseringsspørsmålet som er rettet mot hvordan elevenes bidrag ivaretas 

i den skapende prosessen. Da jeg innledningvis (side 20) pekte på at mitt interessefelt 

var skapende arbeid med musikk, refererte jeg til en uttalelse omkring fordelen ved å 

studere komponering i grupper:  

…the advantage of studying group composition…is that processes likely to be 
hidden or implicit when studied in an individual compose becomes explicit 
when studied in a group of individuals who have to verbalise their aims, 
motivations, preferences, and working methods to one another (Clarke, Dibben 
og Pitts 2010, s.59). 

Forfatterne peker på at nettopp gjennom verbaliseringen åpenbarer den skapende 

prosessen seg slik at den er mulig å observere. Min erfaring fra hver av de fire 

observasjonsperiodene er at noen snakket nesten hele tiden gjennom hver arbeidsøkt. 

Dialogene foregikk periodevis i grupper og andre ganger i plenum. I den påfølgende 

oversikten viser jeg til de ulike formene for dialoger som jeg oppfattet i de musikalsk 

skapende partnerskapsprosjektene. Oversikten er primært beskrivende, men viser 

kompleksiteten i gjennomføringen av de skapende prosessene. Det kompliserte ligger 

først og fremst i den store mengden med informasjon som må formidles mellom 

deltakerne, især i de tidlige fasene av prosessen.  

Oversikten nedenfor viser en rekke ulike former for verbalkommunikasjon i 

gjennomføringene. Det er disse jeg omtaler som estetiske dialoger. 
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Case KP1 Grieg Avantgarde KP2 Grieg Community Music KP3 Opera Buffa KP4 Musikkteater 

Fase 1  

Impuls og 
opptakt 

Plenum 

Introduksjonssamtaler, “Bli-kjent-
dialoger”.  

Presentasjon av instrumentene. 

Introduksjon av 
komposisjonsprinsipper.  

Introduksjonssamtaler “Bli-kjent-
dialog”.  

Presentasjon av instrumenter, 1 sang, 
spilleteknikker, Grieg-groovene. 
Referanser til utenommusikalske 
objekter (Fjellet, Hula, Dovregubben) 

Introduksjon av prosjektet og opera 
som form. Dialog omkring tema, plot 
og karakterer.  

Valg av innholdselementer gjennom 
avstemming. Fantasi og 
“brainstorming. Aktive elever 

Introduksjon av opera som form. Dialog 
omkring operaens tema, plot og 
karakterer. Valg av innholdselementer 
gjennom avstemming.  

Fantasi og “brainstorming”. Aktive 
elever 

Fase 2 
Eksperiment 

Grupper  

Instrumentenes muligheter, 
introduksjon av digital 
programvare.  Diskusjon omkring 
forskjellige musikalske løsninger  

Regler for bruk av instrumentene 
Dialog om instrumentene.  

Samtale mens man spiller i grupper.  

Musiker-initiert dialog om forholdet 
musikk - tekst, musikk - handling, 
musikk - stemninger, musikk – 
følelser. Aktive elever 

Samtaler om operaens elementer. Lærer- 
og musikerinitiert samtale om 
komposisjonenes oppbygging. 
Samtalene: Lærerspørsmål og elevsvar. 
Aktive elever.  

Fase 3 

Utveksling 

Grupper 

Samtaler om de musikalske 
innslagene. Dialog om å sette 
sammen elementer til større 
komposisjoner. 

Forklaringer og gjennomspilling av 
ulike versjoner av groovene. 

Forklaring av dirigentens fem 
håndtegn  

Utveksling av tekster og resitativer. 
Sammenstilning av ord og musikk. 
“Hva synes dere om-spørsmål” 
Musiker-initierte samtaler, elevene 
kommer med innspill 

Det musikalske materialet presenteres 
kort i klassen. Prosjektleder bearbeider 
tekstene til operaens libretto. Det 
musikalske materialet leveres videre til 
eksterne musikere. 

Fase 4 

Fordypning
Grupper og 
plenum 

Instruksjoner ved musiker relatert 
til samspill. Dialog mellom 
musikerne, invitasjon til elevene 
“Hva synes dere om…?” 
˘Hvordan blir det hvis vi…?” 

Instruksjoner av storgruppe ved 
dirigent. Vektlegging av øving 
(perfeksjonering).  

Direksjon og korte beskjeder 

Instruksjoner og samtaler omkring 
det konkrete:“Vi trenger litt mer 
stemme her…”, “Hvis du skal spille, 
så bruk vispene” .  

Lyttende elever. 

Tre instruktører gir beskjeder om 
koreografi, regi og design. Elevene tar 
initiativ til å spørre om detaljer. 
Musikken øves sammen med musikerne  

Fase 5 

Presentasjon 

Plenum 

Korte presentasjoner for 
publikum: Musikk inspirert av 
Grieg, musikk som lyd,  

Musikken fremføres uten 
ytterligere verbale presentasjoner 

Presentasjon for publikum v/dirigent 

Konsentrert samspill, fokus rettet mot 
den klingende musikken (“verket”). 
Materialet fremstår i seg selv som 
“dialog”  mellom musikere og elever 

Elev ønsker publikum velkommen. 
Informasjon til publikum ved 
musiker. Musikeren og 
musikklæreren gir korte beskjeder 
underveis i forestillingen. Elevene 
synger, fremfører replikker 

Fremføringer ut fra innspilt materiale 

Presisering av de ulike karakterene 
Vektlegging av lysdesign, regi, 
koreografi. Elevene synger, fremfører 
replikker 

 

Fase 6  Estetisk respons Kommentarer fra publikum. Deltakerrefleksjoner. Samtaler omkring gjennomføringene.  
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Man snakker om musikken som skapes, om prosessen og det ønskede resultatet. Men 

man snakker ikke slik kunst- og kulturopplevelser beskrives i læreplanen eller i 

offentlige dokumenter, slik som for eksempel i Stortingsmelding nr 8 (2007 – 2008) 

Kulturell Skolesekk for framtida: 

Kunst og kultur kan utfordre etablerte tankemønster og gje ei alternativ 
forståing av verda. Kunst og kultur gjev opplevingar som kan vere avgjerande 
for å utvikle det enkelte menneske sin personlegdom og livskvalitet. Kunst, 
kultur og kulturarv er identitetsskapande, og medverkar til å gjere oss medvitne 
om kven vi er og kvar vi kjem ifrå. Dette har verde for enkeltindividet, men det 
har òg kraft til å forme samfunnsutviklinga94.  

De estetiske dialogene jeg refererer til her handlet om hvordan deltakere midt i det 

skapende arbeidet relaterer seg til prosessen, materialet og det samlede innholdet. Sitatet 

ovenfor er uttrykk for vår politiske vilje til å sette kunst og kultur høyt på en verdiskala 

både for individet, for samfunnet og hele nasjonen. Sett fra et makroperspektiv er 

formuleringene politisk korrekte, men aktørene snakket verken om musikkens virkning 

eller kunstens verdi. De var i dialog om hverdagsopplevelser, om konkrete oppgaver. 

Men fra et annet perspektiv kan man likevel si at deres betraktninger dypest sett dreide 

seg om musikkens mening og funksjon, i den gitte situasjon.  

Sammenlikner man det musikalsk skapende prosjektet med et konsert- eller 

forestillingskonsept der et ensemble skal fremføre et ferdig produsert materiale, starter 

dette ensemblet sitt arbeid direkte med fordypning. Man vet nøyaktig, hvilket repertoar 

det skal handle om, noe som betyr at man har mindre å snakke om. Selvsagt skal en 

rekke spørsmål diskuteres, slik som for eksempel ulike interpretasjonsmåter. Men i 

arbeidet med en Bach-kantate eller jazzlåter møter deltakerne hverandre gjennom 

musikalsk utøving av et ferdig repertoar. I partnerskapsprosjektene måtte aktørene 

bruke tid og energi søken etter lærestoffet, eller repertoaret. De måtte konstruere en 

felles forståelsesramme. Dette krever at aktørene er til stede for hverandre.   

                                                

 

94http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-8-2007-2008-

/2.html?id=492763  
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Kategorien	  Søken	  etter	  det	  estetisk	  meningsfulle	  og	  det	  didaktisk	  mulige	  

De profesjonelle musikerne jeg observerte framstod som søkende etter sammenhenger 

og mening i materialet allerede i oppstartfasen av prosjektene. De gav på et tidlig 

tidspunkt uttrykk av å “se noe for seg”, et framtidig estetisk produkt. Denne forståelsen 

tjente som “frampek”. Begrepet “frampek” (eller “frempek”) anvendes i litteratur og 

film og betyr “noe som peker framover i handlingen og kan tjene til å tolke den i 

forveien”95. Det synes å være vanskelig for elevene å se fram i den skapende prosess på 

denne måten, da dette krever en oversikt over ulike estetiske tilnærminger og evne til å 

kunne ta valg av estetisk eller kunstnerisk karakter.  

En side ved den kunstneriske oversikten er å kunne variere de skapende 

prosessene i et prosjekt og stille spørsmål som for eksempel: “Hva skal foregå her av 

eksperimenter?”, “I hvor stor grad skal elevene utvikle og dele skisser med alle i 

ensemblet?”. Et annet relevant spørsmål er “I hvilken grad skal elevenes skisser 

bearbeides av de profesjonelle?”. Gjennom min innsamling av data så jeg at især i KP3 

og KP4 arbeidet musikerne og de andre involverte mye med elevenes bidrag. De 

redigerte, re-arrangerte og satt sammen ulike deler på nytt, slik at man etter hvert fikk 

en rekke innslag i en logisk sammenheng. På denne måten søkte musikere og de andre 

kunstnerne i prosessen etter å skape en estetisk mening i materialet, samtidig som de 

vurderte hva som ville være praktisk mulig å gjennomføre i den gitte situasjonen med 

elevene. 

Mellom de seks fasene jeg har anvendt i min analyse, finnes det overganger der 

de estetiske uttrykkene blir videre utviklet til et nytt stadium. Å utvikle et musikalsk 

materiale fram til innøvingsfasen av et endelig reperotar er krevende fordi man skal 

overføre en idé til et musikalsk medium slik som stemmen, ett instrument eller flere 

instrumenter, eller et digitale program. Å beherske mediet er derfor nødvendig. Det 

finnes tilsynelatende en større “motstand” mot å realisere ideer gjennom musikalske 

medier enn for eksempel gjennom språk og andre uttrykksmåter, noe som påpekes både 

av musikklæreren og regissøren i case KP4 Musikkteater.  

                                                

 

95 http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=frampek&bokmaal=+&ordbok=bokmaal 
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Beyer (2013) kommenterer musikkmediets “motstand”. Han hevder at i enhver form for 

musikalsk framføring finnes en slik motstand. Men motstanden er også en kraft som 

beveger seg mot en annen kraft, på vei mot et mål:  

Vi finner motstand overalt i musikken, fra kontrapunktet i komposisjonen, til 
stillhet i pausen mellom ulike typer press, fra draget av buen på alle 
strykeinstrumentene til luft som presses mot munnstykket på hornene, eller 
pusten som møter tungebladets innsnevring på treblåseinstrumentene, til smellet 
av cymbaler og i kraften fra køller og stikker, - til selve øyeblikket der det 
fysiske valget tas: å spille eller ikke å spille (Beyer 2013, s.105). 

Realiseringen av musikalsk uttrykk, det vil si å spille eller å synge akkurat det 

materialet som beveger seg fra idéplanet og til den klingende, konkrete 

gjennomføringen er gjennomgående komplisert, slik Beyer betrakter det. Da er det 

logisk at 11 – 13 åringer finner det vanskelig å gjennomføre skapende prosesser med 

musikk. Her møter man kanskje for mye “motstand” i forhold til hva som er tilfelle med 

for eksempel visuelle uttrykk. 

Elevenes oppfatning av mening i de enkelte prosjektene har jeg til dels gjort rede 

for i caseanalysene. En generell tendens synes å være at i prosessene var elevene mest 

opptatt av å løse de konkrete oppgaver i situasjonen. De gav for eksempel ikke uttrykk 

for at de gjerne ville etterlikne sine idealer, og de refererte heller ikke til andre aspekter 

ved musikken de hørte på til daglig. Det kunne virke som om de ikke hadde noen 

spesifikk estetisk “standard” for egne produserte musikalske uttrykk: Man skapte ny 

musikk uten å bruke populærmusikken som estetisk ideal. Følgelig kan det se ut som 

elevens opplevelse av mening i musikken og prosjektene som helhet i sterkere grad er 

relatert til andre forhold enn hvilke musikalske idealer de hadde. Deres 

meningsopplevelse synes å henge sammen med andre forhold som er knyttet til hvordan 

de relaterer deres hverdagsliv til de aktivitetene som presenteres i de musikalsk 

skapende prosjektene. 

Hvordan får man til å utvikle forestillinger eller konserter for utøvere med ulike 

musikalske forutsetninger, slik at de fremstår som meningsfulle for publikum og for 

deltakerne? For det første finnes det kompositoriske arrangeringsprinsipper man kan 

anvende. Men utgangspunktet for å skape en meningsfull prosess og en vellykket 

fremføring for deltakere på ulike nivåer må være at det finnes en grunnleggende åpenhet 

og respekt innad i et ensemble. I de fire partnerskapsprosjektene kom dette fram blant 

annet ved at prosjektleder gav “plass” også til de voksnes kunstnerisk medvirkning.  
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Jeg har tidligere i avhandlingen vist til Cremin, Burnard og Crafts fortolkning av   

mulighetstenkning (Cremin, Burnard og Craft 2006). Forfatterne understreker at en 

kompetent voksen må lede elevene gjennom de skapende prosessene, blant annet ved å 

stille relevante spørsmål. En framgangsmåte jeg observerte i de fire 

partnerskapsprosjektene var musikerens og også i noen tilfelle lærerens stillasbygging 

(scaffolding). Elliott (1995) forklarer stillasbygging som blant annet pedagogens evne 

til å kunne tre tilbake for å gi plass til elevens initiativ (fading). Man må likevel holde 

elevenes prosess “under kontroll”, det vil si at man gir struktur til arbeidet, legger de 

praktiske forhold til rette, og eventuelt også er utøver sammen med elevene. Læreren 

må så trekke seg tilbake i perioder slik at elevene kan prøve ut alternative løsninger. 

Dette gjelder ikke minst i startfasen av prosjektene for å gi rom for eksperimentering. 

Alle komponentene kan ikke settes sammen med én gang, da kan deltakerne miste 

motivasjonen for arbeidet videre. Det må være en forutsetning i musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter at de ledende voksne kan mestre vekslingene mellom å gi 

elevene frihet og å være aktivt spørrende, veiledende og støttende. De må kunne være 

musikalske eller kunstneriske stillasbyggere. 

Hvem	  bidrar	  med	  hva?	  

Mine analyser bekrefter at musikerne eller andre involverte voksne er den førerende 

part i musikalsk skapende partnerskapsprosjekter i skolen. Den voksne er allerede 

definert som leder. Som i et kor eller korps er relasjonen mellom dirigent  eller 

instruktør, og de vanlige deltakerne, asymmetrisk. Dirigenten må lede ensemblet i sin 

framføring, instruktøren må bidra i innøvingsfasen. I de musikalsk skapende 

prosjektene fremstår musikerne og de andre kunstnerne med en annen rolle enn den 

tradisjonelle instruktør- eller dirigentrolle. De metoder som framkom i prosjektene 

syntest samlet å gjenspeile en form for estetisk fleksibilitet som gikk ut på  at man var 

villig til å diskutere alternative musikalske løsninger gjennom store deler av den 

skapende prosess.  

Tilstedeværelse	  	  

Isaksen (2014) som diskuterer forholdet mellom eleven og det han omtaler som 

“kunstnerlæreren”, mener at læreren må finne fram til “mellomposisjoner, hvor læreren 

både er den som vet, og som åpner for elevens egen tankevirksomhet” (Isaksen i Angelo 

og Kalsnes 2014, s.190). Men elevene er der med sine ulike former for bidrag, hele 
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tiden i KP1 og KP3, og i store deler av tiden i KP2 og KP4. Hver enkelt deltakers 

tilstedeværelse, om det er gjennom et instrument, en tekst, en dramatisering, noe som 

synges, så får bidraget en innvirkning på det endelige resultatet. Så fremfører man også 

musikk som ikke tidligere eksisterte. Resultatet framstod derfor som en kombinasjon 

mellom to partnerne som var i bevegelse hver på sin måte. 

Ivaretakelsen av elevenes bidrag synes å komme best frem i de to tekstbaserte 

forestillingene der man i plot, handling og dialoger gjenkjenner 12- og 13-åringenes 

tenkemåter. I analysen av case KP4 Musikkteater viser jeg til prosjektleder, 

musikklærer og teaterinstruktør som alle tre kommenterer det kompliserte ved å skape 

innenfor mediet musikk. Slik jeg ser ut fra min empiri syntes det skapende arbeid med 

musikk å være noe nærmere elevene når man tar utgangspunkt i en utenommusikalsk 

tematikk. Det syntes å være forholdsvis enkelt for dem å snakke om arbeidsprosessen i 

KP3 og KP4. De forholdt seg til et handlingsforløp og videre til et sett med rollefigurer 

som de hele tiden kunne snakke om. De stilte spørsmål som for eksempel: “Hvordan 

skal det høres ut når gangsterne kommer”, eller “Hvilken musikk passer det å spille på 

nyttårsballet når lillesøster kommer med fiolinen sin?”. Etter hvert som prosessen i KP3 

Opera Buffa og KP4 Musikkteater beveget seg framover, fikk deltakerne stadig flere 

ting å snakke om; det fremsto et klarere narrativt innhold i materialet de skulle 

utformes. Dette bidro til at elevenes arbeidsprosess ble mindre abstrakt.  

Jeg har valgt å ikke kommentere tekstmaterialet i KP3 og KP4. I Appendiks 

finnes fragmenter av librettoen fra KP4 Musikkteater og noen sangeksempler, og skisser 

av sangtekster i KP3 Opera Buffa. KP3-elevene og KP4-elevene valgte forskjellige 

narrativer til sine forestillinger. I KP3 er man “teatralsk” og bruker humor, overdrivelser 

og intriger, som er inspirert av den italienske opera buffa. KP4-ensemblet presenterer en 

mørkere tematikk som gjenspeiler 13-åringnes bekymringer. Prosjektlederne i både KP3 

og KP4 synes derfor å ha lykkes i å sette sammen ulike narrative konsepter basert på 

elevenes valg av plot, rollefigurer og tekstmateriale. 

Komposisjonsprinsipper	  og	  “noe	  mer”	  

De fire partnerskapsprosjektene jeg undersøkte favnet både det utforskende frie, 

modernistiske komposisjonsprosjekt (KP1 Eksperiment), et symfonisk, 

elevinkluderende musikalsk møte (KP2 Samspill), konstruksjoner av vokale uttrykk på 

detaljnivå (KP3 Ord og musikk) og estetisering av et hverdagsdrama (Fantasi KP4).  
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De fire konseptene representerer ulike rammeverk for skapende arbeid, og må forstås 

utfra kriterier knyttet til de profesjonelles erfaring, ensemblenes samlede kompetanse og 

rammefaktorene tid, rom og tilgjengelig utstyr.  

 Hovedoverskriften i denne avhandlingen er “Hvem skaper musikken?” Utfra min 

analyse vil jeg hevde at musikken i de musikalsk skapende prosjektene ble brakt til 

eksistens eller kunne defineres, først etter fremføringene. I tre av de fire 

partnerskapsprosjektene hadde man ikke noe ferdig produkt på forhånd. Først i 

fremføringene fikk de estetiske uttrykkene sin endelige form. Benson (2003) hevder at 

musikken som skapes har sitt utgangspunkt i konteksten der den utformes:  

A composer then, does not compose in a social vacuum but in a rather firmly 
defined social practice. In fact, we would take this even further and say that – 
outside of such a practice this activity would likely make little sense, that is, it 
would not be seen as significant activity, or else it might have a very different 
significance (Benson 2003, s.42)  

Benson kommenterer at komposisjonen aldri kan betraktes som bestående av noe 

absolutt nytt, den som skaper musikken befinner seg mellom historiske tradisjoner, 

stilarter og også kontekstuelle begrensninger. Men i skapelsesprosessen bringer 

aktøren(e) frem noe fra et allerede eksisterende språk, og plasserer elementene som 

hørte hjemme i én kontekst inn i nye sammenhenger. De profesjonelle musikerne i de 

musikalsk skapende partnerskapsprosjektene er den førende part, men det er først 

gjennom dialogen med ensembledeltakerne at delene blir til klingende musikk som får 

mening i forhold til målsettingen om et felles resultat. Det er likevel ikke helt enkelt å 

svare nøyaktig på hva som skjer.  

 Sloboda (1985) påpeker at det finnes overordnede strukturer som leder an i 

komposisjonsprosessen, men at disse har noe foreløpig over seg. Han antyder at det 

finnes et element ved siden av planene eller komposisjonsprisippene, og at det kan skje 

uforklarlige endringer idet man skal realisere noe. Han omtaler dette som “the way a 

particular passage turns out” (Sloboda 1985, s. 103). I både individuelle 

komposisjonsprosesser og i musikalsk skapende prosesser med flere deltakere, finnes 

det elementer som ikke uten videre lar seg definere inn i prinsipper. Clarke, Dibben og 

Pitts (2010) viser til at det nå finnes en generell interesse for å se nærmere på 

sammenhenger mellom komposisjonsprosessens påvirkning av konteksten: 
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…there is increasing recognition by researchers of the advantages of looking 
also at a wider range of music-making, in the richly messy and varied context of 
its everyday reality (Clarke, Dibben og Pitts 2010, s.61).  

Resultatet i de musikalsk skapende partnerskapsprosjektene vokser frem i løpet av 

hektiske, hverdagslige arbeidsøkter. Mye er planlagt, men i den praktiske situasjonen 

kan uforutsette ting dukke opp og føre til endringer i materialet. Det kan være at noen 

av aktørene uteblir eller ikke vil samarbeide, at utstyr som skulle brukes likevel ikke er 

disponibelt eller at instrumenter ikke fungerte slik man forventet. I formuleringen 

ovenfor retter Clarke, Dibben og Pitts (2010) oppmerksomheten mot det hverdagslige. 

Andre som har forsket på komposisjonsprosesser og skapende samarbeidsprosjekter 

med musikk refererer til trivialiteter (Barrett 1996, Laycock 2005), det ikke-planlagte 

og det uforutsette (Laycock 2005, O’Neill 2011, Hallam 2011). Musikken blir til på 

grunnlag av de komposisjonsprinsippene som musikerne og elevene anvender, og “noe 

annet” som legges til, “noe” som refererer til hendelser, handlinger eller relasjoner. 

Meningsfull	  deltakelse	  for	  alle?	  

Det siste spesifiseringsspørsmålet i min undersøkelse omhandler i hvilken grad det er 

mulig å skape et musikalsk kunstnerisk innhold og uttrykk som erfarne utøvere og 

samtidig yngre og mindre erfarne deltakere finner meningsfylt. Å skulle favne alle 

deltakerne i et ensemble er en aktuell tematikk for ledere innenfor de fleste kunst- og 

kulturaktiviteter som er sentrert omkring det utøvende. Mitt spørsmål er rettet mot 

hvordan aktørene oppfatter sin egen rolle eller posisjon i prosjektene. Jeg prøver å se på 

spørsmålet utfra at prosjektene kan forstås som bestående av de tre komponentene 

materialet, prosess og narrativt innhold. Jo flere kategorier deltakergrupper som er 

involvert i et prosjekt, jo mer utfordrende blir det å sørge for at det er meningsfylt for 

alle.  

For å svare på spørsmålet om meningsfull deltakelse vil jeg først understreke at 

de fire partnerskapsprosjektene jeg har fremstilt ikke er blant de som er mest komplekse 

når det gjelder didaktisk tilrettelegging (prosess). Begrunnelsen for dette er at deltakere 

kom fra samme klasstrinn, de var alle tilgjengelige for å planlegge de kunstneriske 

uttrykkene (materiale) i fellesskap og det ble gitt tid til å arbeide seg fram til en 

tematikk som alle kunne identifisere seg med (narrativt innhold). Elevene syntest å ha 

en grunnleggende motivasjon fra oppstartsfasen av prosjektene, da de fleste betraktet et 
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avbrekk fra ordinær undervisning som interessant i seg selv, og ikke minst ble 

“gjestene” som skulle sette i gang aktiviteter i dette “avbrekket” hilst velkommen.  

Hvordan kan man tilrettelegge for at alle aktørene får en meningsfull deltakelse i 

såpass tydelige asymmetriske prosjekter? For det første må deltakelsen 

differensialiseres ved at elevene kan arbeide med ulikt lærestoff eller repertoar i samme 

gruppe (pedagogisk differensiering), eller at man i én gruppe arbeider med det samme 

lærestoffet, men anvender ulike organisatoriske modeller slik at deltakerne arbeider ut 

fra ulike tidsplaner, eller i spesifikke gruppekonstellasjoner (organisatorisk 

differensiering)96. Men differensieringen er kun én dimensjon, vel så viktig er å kunne 

skape et repertoar med innslag av ulik kompleksitet som er tilpasset de ulike deltakernes 

utøvernivå. For å lykkes med dette må prosjektlederen opparbeide seg en estetisk 

oversikt  både over materialets og ensemblets potensiale (jfr. begrepet “frempek”, side 

220).  

Min undersøkelse viser hvordan man skapte et felles materiale for de 

sammensatte ensemblene: I KP2 kombineres Grieg-groover og Griegs originale 

orkesterarrangementer av “Dovregubbens datter danser” med en improvisatorisk 

sekvens for fløyte og obo. I analysen av KP3 kommenterte jeg hvordan de voksne la til 

sin egen “musikalske stemme” i fremføringene. KP4-forestillingen inneholder 

virkningsfulle scener der de forholdsvis enkle sangene ble satt sammen med design og 

lyssetting på et voksent nivå. Jeg kommenterte også KP4-forestillingens integrering av 

fiolinaspirantene som kommer inn og spiller på tonene D og A. Fiolinaspiranter som 

spiller på D og A er isolert sett en trivialitet, men i det samlede uttrykk med stram 

innmarsj, festpyntede elever med hver sin fiolin, dirigent og profesjonell lyssetting, får 

uttrykket en ny estetisk dimensjon97.  

                                                

 

96 Differensiering: pedagogikk. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 30. oktober 2014 fra 

https://snl.no/differensiering%2Fpedagogikk  

97 Bjørvold (2003) forteller om en skoleavslutning der tre jenter på sju år kommer inn med hver sin fiolin 
på scenen. Jentene “gnager og filer i vei med nesa dypt ned i notene i hver sitt tempo og med 
instrumentene helt psykedelisk ustemte” (2003, s.54). Til tross for at de ikke klarer å spille “anelsen av en 
melodi…” runger applausen etterpå. Bjørkvold sier::  “…hva de spilte, hvilken 2. stemme, til hvilket 
stykke? Ingen spurte, applausen fortalte alt om det. Situasjonens absolutte meningsfullhet – ekthet som 
edelt karat mellom scene og sal – var det applausen gjaldt” (Bjørkvold 2003, s. 55) 
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Et spørsmål som har kommet frem underveis er hvorvidt noe av materialet ble “for 

enkelt”, slik som i KP2 Grieg Community Music der mange elever spilte enkle ostinater 

sammen. Jeg har tidligere sitert en far til en KP2-elev som mente at musikken i 

partnerskapsprosjektet ble uinteressant for hans datter (case KP2) . Hun var elev på 

kulturskolen og kunne mestre et adskillig mer komplisert repertoar. Slik jeg forstår især 

instrumentalprosjektene KP1 og KP2  kunne det se ut som om musikerne ønsket et 

konsept som favnet flest mulig elever, ingen skulle “stikke seg fram”. Også en episode i 

i KP3 Opera Buffa indikerer dette. I caseanalysen refererte jeg til en episode der 

musikklæreren foreslo at en elevene som var dyktig på fiolin skulle “dra til med en 

instrumentalsolo av voksen klasse” (case KP3, side 191). Men dette ønsket ikke 

skuespilleren som var prosjektleder. Hans perspektiv så derfor ut til å være at 

fremheving av solistiske prestasjoner ville bli feilaktig i forhold til prosjektets intensjon. 

I etterkant tenker jeg at i alle de fire partnerskapsprosjekter var det tydelig at man ikke 

ønsket noen form for “talentshow”. Her skulle fellesskapets prestasjoner stå i fokus.  

Kan jeg på bakgrunn av mitt empiriske materiale si noe om hvordan man skal få 

til meningsfulle musikalske presentasjoner for utøvere med ulike forutsetninger? Jeg 

fortolker det slik at dette handler for det første om at man finner frem til et narrativt 

innhold som kan gi inspirasjon til alle deltakerne. Da kan materialet utvikles ut fra alle 

de medvirkendes bidrag. På denne måten får de medvirkende en eierskapsfølelse til sitt 

materiale. De fire partnerskapsprosjektene står i kontrast til for eksempel audition-

baserte musikalproduksjoner der enkeltprestasjoner løftes fram. Mitt samlede inntrykk 

er at det var lite rom for individuell posisjonering i partnerskapsprosjektene. Som nok et 

moment for å få til meningsfylte kunstneriske konsepter må de profesjonelle ha en 

grunnleggende interesse for og være i stand til å lede prosesser der alle er “i bevegelse 

sammen” (Isaksen 2014).  

De fire partnerskapsprosjektene jeg har presentert gjenspeiler sine historiske 

røtter. I kapitlet om historiske forutsetninger viste jeg til Laycocks redegjørelse for 

opprinnelsen til creative music making-konseptet  (Laycock 2005). Laycock trekker 

frem noen av de mest sentrale komponistenes politiske tilknytning og deres filosofiske 

bakgrunn, for eksempel var Gustav Holst og Carl Orff inspirert av sosialistisk 

tenkemåter. Felles for disse komponistene og andre som ble innflytelsesrike innenfor 

creative music making-konseptet var et stort engasjement for fellesskapet. Nettopp dette 

gjenspeiler analysen av de fire cases.  
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Avrunding	  

I dette kapitlet har jeg gjort rede for hvordan jeg på bakgrunn av min undersøkelse kom 

frem til hovedkategoriene Estetiske dialoger og Søken etter det estetisk meningsfulle og 

didaktisk mulige som kjernen i arbeidsprosessene i de musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter. Spørsmålet om hvordan elevens bidrag blir ivaretatt gjennom 

prosessene besvares ved å henvise til samarbeidet eller dialogen mellom voksne og 

barn. Gjennomføringen fordrer at musikerne vet hva som fungerer i praksisfeltet. Dette 

innebærer å kunne velge ut et råmateriale eller en tematikk for det skapende arbeidet 

som deltakerne finner interessant (relevans, kontroll, eierskap), de må kunne skape en 

felles forståelse for arbeidet (kontaktsone), initiere og lede prosessen gjennom samtaler 

og utveksling av materiale (estetiske dialoger) og tilrettelegge for at deltakerne har tid 

til hverandre (tilgjengelighet). De må sørge for tilgang på instrumenter eller andre 

medier for musikalsk utøving og beherske vekslingen mellom veiledning og 

tilbaketrekking slik at elevene kan prøve ut sine ideer (musikalsk stillasbygging). De 

skapende prosessene fordrer at musikerne har sjanger- og konvensjonskunnskap, har 

evne til å se for seg et kunstnerisk resultat (“frempek”, estetisk oversikt), de må kunne gi 

plass til den enkelte elevs bidrag underveis i prosessen, og på en eller annen måte 

inkludere ideene i resultatet (anvende en inkluderende pedagogikk), og ha energi til å 

bryte igjennom den motstand som til en hver tid finnes i situasjonen.  

Avslutningsvis har jeg diskutert hvem det er som skaper musikken i de 

musikalsk skapende partnerskapsprosjektene for profesjonelle musikere og skoleelever. 

Jeg vil hevde at den nye musikken består av tre hovedkomponenter: Et valgt råmateriale 

eller en på forhånd bestemt musikalsk idé, bearbeides av ensemblet under ledelse av 

profesjonelle musikere eller andre kunstnere som veileder hele gruppen i anvendelsen 

av ulike komposisjonsprisipper som skal gjelde i den gitte situasjonen. I tillegg finnes 

“noe annet” som er basert på kontekstspesifikke aspekter. Det siste 

spesifiseringsspørsmålet i min undersøkelse omhandlet i hvilken grad det er mulig å 

skape et musikalsk kunstnerisk innhold og uttrykk som erfarne utøvere og samtidig 

yngre og mindre erfarne deltakere finner meningsfylt. Å skulle oppnå at alle aktørene i 

et ensemble erfarer sin deltakelse som meningsfull krever inngående kunnskap om 

hvem deltakerne er, men også innsikt i musikalske konvensjoner og kompetanse til å 

lede skapende prosesser.  
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Kapittel 8 KONKLUSJON  
I debattinnlegget “Aldri mer kunst” hevder Vilde Kamfjord, ansvarlig for DKS 

Oppland, at DKS-ordningen kan oppleves som “bemerkelsesverdig lite diskutert, sett 

fra utsiden” 98. Kamfjord hevder at det finnes debatter fra innsiden, men dette er en “lite 

utadvendt debatt, der kunsten ofte står i sentrum”. Hun spør om man bør flytte fokus fra 

“kunsten til kunstuttrykket. Eller kanskje hele veien fra kunsten til eleven?” Jeg forstår 

det slik at Kamfjord etterlyser at man i større grad undersøker situasjoner der elevene er 

involvert i de skapende prosesser. Hun setter de ferdigproduserte forestillingene med 

profesjonelle kunstnere opp mot en prosessorientert tilnærming og spør “kan prosessen 

yte noe tilsvarende?” I min studie har jeg ikke sammenliknet prosessorienterte 

partnerskapsprosjekter med rene formidlingskonsepter, og kan derfor ikke uttale meg 

om hvorvidt deltakelse i skapende prosesser gir elevene større meningsopplevelser enn 

tilstedeværelse på en konsert der de får møte høyt kvalifiserte utøvere. Men 

forskningsprosjektet favner dimensjoner som kan være blant de Kamfjord etterspør i sitt 

debattinnlegg, da jeg viser til hendelser, handlinger og uttrykk, delvis sett fra 

prosjektenes “innside”.  

I rapporten Begreper om barn og kunst (2014) påpekes det i forordet at mens 

man tidligere var opptatt av rammene og mulighetene for at barn og ungdom skulle få 

oppleve kunst og kultur, er man nå i sterkere grad opptatt av innholdssiden (Aslaksen 

og Engelsen i forordet til Habbestad, Pettersen og Røyseng 2014). Gjennom denne 

studien har det vært min intensjon å sette fokus nettopp på innholdet i musikalsk 

skapende partnerskapsprosjekter. Målet med avhandlingen har vært å få kunnskap om  

hvordan det skapende forløp gjennomføres for å kunne formidle ny viten om estetiske 

uttrykk og skapende prosesser i musiker- og elevprosjekter. Som referert til 

innledningsvis er det behov for forskning på samarbeid mellom skolen og kunst- og 

kulturinstitusjonene (Bamford 2012). For om man er en dyktig musiker betyr det ikke at 

man har kompetanse til å lede de prosessorienterte skapende prosjektene som beskrives 

i Kunnskapsløftet 2006 og i målsettingene for Den kulturelle skolesekken.  

                                                

 

98 http://kulturradet.no/den-kulturelle-skolesekken Artikkelen stod i Morgenbladet 11. april 2014 
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Spørsmål	  i	  forlengelsen	  av	  forskningsprosjektet	  

Etter endt forskningsprosjekt har jeg reflektert over hvilke muligheter som finnes for 

videre arbeid innenfor teamtikken musikalsk skapende partnerskapsprosjekter. For det 

første vil det ha vært nyttig å gå dypere inn i kategoriene Estetiske dialoger og Søken 

etter det estetisk og didaktisk meningsfulle. Innholdet i de to kategoriene kan utvikles 

med tanke på formidling til musikere, andre kunstnere og pedagoger som er involvert i 

samarbeidsprosjekter mellom skole og kunstinstitusjoner. Med en ytterligere 

systematisering av kunnskap om gjennomføringer av musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter, ser jeg for meg at tematikken i sterkere grad kunne inkluderes i 

utdanningen til musikklærere og utøvende musikere.   

Kalsnes (2014) viser til at aktører har vært involvert i arbeidet med Den 

kulturelle skolesekken, peker på at elevene ønsker “mer egenaktvitet” og “større grad av 

frihet” (Kalsnes 2014, s. 60). I følge Kalsnes er samarbeid et nøkkelord i utvikling av 

det kunstpedagogiske feltet. Jeg ser i etterkant av min studie at jeg i sterkere grad kunne 

ha utdypet nettopp samarbeidet gjennom den skapende prosess, især relasjonene 

mellom de profesjonelle og skoleelevene. Slik jeg ser det, ville det da ha vært mest 

relevant å følge noen få aktører gjennom hele det skapende forløp. Et annet aktuelt 

forskningstema kunne ha vært å undersøke beslektede gjennomføringer de musikere 

samarbeidet med elever i andre aldersgrupper. Min studie tar utgangspunkt i prosjekter 

for elever i alderen 11 til 13 år. Gjennomføring av tilsvarende prosjekter i  

ungdomsskolen ville ha sett annerledes ut, da man kunne ha gitt elevene større grad av 

frihet. Det finnes ytterligere en tematikk jeg mener er aktuell, men som jeg ikke har 

kommentert i avhandlingen; kjønnsperspektivet. Man kunne ha stilt spørsmål om 

hvorvidt det finnes mønstre eller  kategorier i atferd eller vokabular som viser 

kjønnsforskjeller i skapende arbeid med musikk. Det ville være interessant å undersøke 

hvorvidt gutter og jenter opptrer ulikt i de ulike faser gjennom den skapende prosess. 

Et spor som jeg selv finner det interessant å arbeide videre med er en nærmere 

konkretisering av estetiske og didaktiske komponenter som finnes i de fire ulike 

tilnærmingene til skapende arbeid som jeg kom fram til gjennom caseanalysen, 

eksperiment, samspill, ord og musikk og fantasi,. På denne måten kunne jeg ha utdypet 

både kunstneriske og metodiske tilganger til musikalsk skapende arbeidsprosesser i 

sammensatte ensembler.  
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Hvilke	  perspektiver	  har	  studien	  gitt	  på	  musikalsk	  skapende	  partnerskapsprosjekter?	  

Undersøkelsen av de fire partnerskapsprosjektene bekrefter at det finnes forskjellige 

praksiser innenfor realiseringen av Den kulturelle skolesekken. Borgen (2014) 

problematiserer dette:  

Det kan se ut til at både kunst- og kulturformidlere, kulturforvaltere, og lærerne 
i skolen blir individuelt ansvarlige for mange viktige valg i hverdagen i arbeidet 
med realiseringen av DKS. Dette svekker ordningen…De større diskusjonene 
om dilemmaene i Den kulturelle skolesekken mangler foreløpig. Med samling 
av kreftene kunne læring og opplevelser innenfor rammen av DKS i skolen vært 
utforsket på nye måter. Gjennom styrking av kunnskapsutviklingen om kunst- 
og kulturformidling i skolen kunne vi fått utfordret forståelsen av det 
assymmetriske motsetningsparet kunst/pedagogikk, og handlingsrommet som 
skolen representerer (Borgen 2014, s.152) 

Jeg er enig med Borgen i at de estetiske og de didaktiske valgene i de enkelte 

prosjektene blir tatt av gjestende musikere og kunstnere, eventuelt lærerne. Hvert team 

velger sin sjanger- og stilforankring og sin metodiske modell ut fra deltakernes 

kunstneriske forutsetninger, tilgjengelige ressurser og øvrige rammefaktorer. Man kan 

kritisere dette, slik Borgen gjør, samtidig som jeg vil hevde at “de mange viktige 

valgene i hverdagen” vanskelig kan tas av andre enn den eller de som har lederansvar i 

gjennomføringen av de skapende prosessene. Borgen (2014) mener videre at man 

trenger en utforskning av det “handlingsrommet som skolen representerer”, og 

diskuterer det hun mener er et grunnleggende dilemma i DKS, forholdet mellom det 

“pedagogiske” og det “kunstneriske”.  

Slik jeg forstår det representerer skolen et handlingsrom som er unikt på den 

måten at det skapes en arenaer for musikalsk og kunstnerisk samhandling, det er et rom 

for skapende arbeid der aktørene er tilgjengelige for hverandre. Skolen gir muligheter 

nettopp for tilstedeværelse som er et hovedproblem i fritidsaktiviteter. Samtidig har 

handlingsrommet begrensninger. Mange elever med ulike musikalske erfaringer skal 

gjøre noe meningsfullt sammen,  det kan være disiplinære utfordringer eller teknisk 

utstyr som ikke fungerer. Disse forhold vil stå i kontrast til den yrkeshverdag 

profesjonelle musiker og kunstnere har enten de er soloutøver eller arbeider i ensembler. 

For der kan man arbeide med utformingen av estetiske uttrykk sammen med de som er 

“likesinnede”. I musikalsk skapende partnerskapsprosjekter finnes en annen dynamikk 

som krever at musikeren er i stand til å ta estetiske valg som har relevans i respektive 

ensemble og anvende didaktiske framgangsmåter som gjør at resultatet vil “fungere”.  
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Avslutning	  	  

Gjennomføringen av musikalsk skapende partnerskapsprosjekter er en uavbrutt 

arbeidsprosess fra introduksjon til det ferdige produktet er presentert for publikum. 

Aktørene befinner seg på en arena der de er tvunget til lagspill. Musikerne, ekspertene, 

vet hele tiden at noe, et estetisk produkt må bli ferdig. Elevene er ventende, de er 

plassert i et prosjekt som de i etterkant høyst sannsynlig vil beskrive som enten “gøy” 

eller “ikke gøy” når de er i 11 – 13-årsalderen. Jeg observerte ingen elever som ikke 

ville delta i de fire skapende prosessene. I enkelte situasjoner ble elevene forvirret fordi 

de ikke forstod hvordan oppgavene skulle løses, men en gjennomgående observasjon er 

at de gjerne ville delta med egne innpill. At skoleelever ønsker å være deltakere direkte 

involvert i DKS-prosjektenes kunstneriske prosesser kommenteres både av  Breivik og 

Christophersen (2013) og Borgen (2014). Eeg-Tverbakk (2014) hevder at det er en 

selvfølge for dagens generasjon å være deltaker: 

Et spørsmål for profesjonelle som arbeider med kunst, er hvordan man kan 
engasjere unge menesker. Muligheten for å dele egen virksomhet med andre, 
det være seg musikk, tekst, bilde, er en selvfølgel for dagens generasjon. 
Deltakelse og medvirkning er i dag naturlig og viktig for unge mennesker (Eeg-
Tverbakk 2014, s.41) 

Eeg-Tverbakk skriver om hvordan man kan åpne opp for samtaler og aktiviteter 

omkring billedkunst, men hans betraktninger er relevant også i forhold til musikk. De 

fire musikalsk skapende partnerskapsprosjektene jeg har beskrevet og analysert kan i så 

måte være eksempler på fire ulike “samtaler” om musikk.    

Jeg har belyst prosesser som finner sted når eksperten møter novisen. Relasjonen 

mellom de to partnerne er asymmetrisk men ukomplisert i praksis på den måten at 

rollene er tydelige. Den voksne profesjonelle leder de skapende prosessene mens eleven 

er deltaker som bringer inn ulike former for bidrag på ulike stadier i prosessen, alt etter 

hvilke estetiske og metodiske tilnærming man valgte å anvende. Eksperten kan også 

fremstå i roller som “giver”, mens eleven er “mottaker”. Denne relasjonen har jeg 

imidlertid ikke kommentert i caseanalysene. Begrunnelsen er at jeg i det innsamlede 

materialet ikke fant noen klare tegn på at musikerne eller de andre voksne betraktet seg 

selv som “givere”. Mitt datamateriale viser heller ikke hvorvidt de voksne tenkte på 

elevenes danning gjennom prosjektdeltakelsen. Skulle elevgruppene “dannes” til å sette 

pris på avantgarde musikk, symfonisk musikk, opera eller musikkteater? Eller skulle de 
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bli flinkere til å vise toleranse eller forståelse overfor hverandre? Med utgangspunkt i 

det empiriske materialet kan jeg ikke si noe sikkert om dette.  

Min oppfatning er at i de fire gjennomføringen var det ikke tid til å dvele ved 

noe annet enn det praktiske arbeidet. Å bringe musikk til eksistens i et musikalsk 

skapende partnerskapsprosjekt syntest særdeles krevende. For her fremstår materialet, 

selve musikken, som en tredje partner som ekspert og novise i fellesskap må finne eller 

snarere konstruere, sekvens for sekvens. Eksperten “hører” allerede ved oppstart en idé, 

et inntrykk fra en sjanger, et fortelling, et ord eller et estetisk element. Men resultatet 

blir som det blir, grunnet at hver elev kommer med sine innspill. Slik realiseres 

musikalsk skapende partnerskapsprosjekter for profesjonelle musikere og skoleelever. 

De profesjonelle må kjenne til eller skape begynnelsen til den skapende prosess, for så å 

bevege seg sammen med elevene, gjennom estetiske dialoger mot den endelige 

presentasjonen sammen med en stadig mer tydelig partner, ensemblets egen musikk.   

 

Epilog: Veien videre 

Det sentrale ved mitt forskningsprosjekt var å observere fire ensembler bringe fram sine 

egne genuine musikalske uttrykk. Det var fire prosesser av forskjellig karakter. 

Gjennom å observere musikernes estetiske tilnærminger og deres didaktiske utforming 

av prosessene definerte jeg de fire partnerskapsprosjektene som eksperiment, samspill, 

ord og musikk og fantasi. Jeg bestemte meg for å prøve ut noen av de metodene jeg 

hadde sett anvendt og senere beskrevet og analysert. Tiden tillot ikke et skoleprosjekt, 

men jeg vendte meg til det fritidsmiljøet der jeg tidligere hadde gjennomført 

kunstneriske prosjekter og til en gruppe musikkstudenter. Med utgangspunkt i to ulike 

ensembler, ett med 25 deltakere i alderen 12 år – 75 år, og et studentprosjekt med 10 

aktører, derav to skoleelever på 12 år, utformet jeg to forestillinger sammen med 

respektive aktørgruppe. Den ene forestillingen var basert på tilnærmingen fantasi fra 

KP4 Musikkteater. I KP4 hadde man valgt en hverdagshistorie som utgangspunkt for 

den tverrestetiske forestillingen, og musikk inngikk som ett av flere 

handlingsledsagende uttrykk. Til forestillingen Trakehnerhistorien valgte jeg en 

dokumentert hendelse fra 2. verdenskrig som materiale for et kunstnerisk konsept. En 

av foreldrene i deltakergruppen hadde tipset meg om historien.  
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Forestillingen ble satt sammen med enkelte elementer av fantasi99. Dialoger, 

dramatiseringer, dans og koreografi for ryttere ble utarbeidet sammen med deltakerne. 

Det musikalske materialet var tilklippet innspilt musikk, blant annet av den amerikanske 

komponisten Ned Rorem (f.1923).  

Den andre forestillingen var basert på komposisjonsprisippene jeg hadde sett i 

KP1 Grieg Avantgarde og KP3 Opera Buffa. Teamet som arbeidet med å sette sammen 

materialet bestod av to musikkstudenter sammen med meg. Vi endret ti av Rorems 

komposisjoner gjennom forkortelser, repetisjoner, utvidelser, fordoblet melodistemmer, 

endret solomateriale for voksen stemme, til enkel unisont ensemble, tok bort tekst og la 

inn nye tekster fra Englebarn i tau, en barnebok av Paul Leer-Salvesen (1990). 

Romanen skildrer gymnastikkundervisning i norsk skole på 1960-tallet. Leer-Salvesens 

roman og Rorems musikk har til felles elementer av humor og alvor, framdrift og 

bevegelighet, veksling mellom nåtid og fortid. I arbeidet med denne forestillingen søkte 

jeg etter ett særskilt musikalsk motiv som materiale for egen komposisjon. Da fant jeg 

fram til Rorems sangsamling Evidence Not Seen og komposisjonen “On an Echoing  

Road” der ord og musikk er tett vevd sammen, noe som kjennetegner Rorems sanger 

(Eidsaa, in press 2014).  

Diktet gjengir tankene til en kusk som kjører et tospann. Hestene beveger seg 

tidvis taktfast framover, tidvis er de i utakt og ønsker å stikke av fra tospannets rammer. 

Men kusken vet hvordan han skal overtale de to til å samarbeide. Dette kan muligens 

sammenliknes med Dahlsbergs begrep bridling som jeg har brukt i avhandlingen, og 

kan her forstås som kuskens eller lederens veksling mellom å styre og stramme grepet 

om arbeidet (eller tospannet) og så å gi ut på tøylene slik at de medvirkende får bevege 

seg framover i en friere form.  

                                                

 

99Forestillingen Trakehnerhistorien  (DVD Eksempel 54) ble vist 19. oktober 2013 og presentert under 
Nordic Baltic Championship in Dressage and Para Dressage i Kristiansand 25. juni 2014. Videoklippet 
gjengir Scene 11/15 Evacuation January 1945: The Trek from East Preussia to West-Germany. Musikk:  
“Mountain Song” av Ned Rorem. Tekst v/Randi Margrethe Eidsaa. basert på Trakehner Verband 
http://www.trakehner-verband.de/verband/geschichte/ Lest av Alexandra Nygård Djordjevic, Karen 
Wallem Anundsen og Kjell Tybring-Andresen. Koreograf: Henriette Olsen/Allegro Ballettstudio  

 

https://www.dropbox.com/s/rgolfanypcg2t6a/Rorem-%20Eksempel%2057.mov?dl=0
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Gjenklangen fra hvert hovslag forteller omgivelsene at de tre er på vei mot målet. Jeg 

fant et melodisk motiv til min forestillingssangen og samtidig en billedlig framstilling 

av den kompetente musikerens ledelse av kollektive musikalsk skapende prosesser. 

 

On an Echoing Road 100 

On an echoing road, trotting in unison,  

now out of step, now as one again, 

are two horses saddled together, 

guided by a single hand.  

The needle and the pen, the habit of work 

and the sly urge to quit the habit,  

make friends with each other, 

then separate, then reconcile again 

O my slow steeds, pull now together; 

from here I can see the end of the road.  

 

(tekst: Anonymus, basert på den franske forfatteren Sidonie-Gabrielle Colette 1873  - 

1954) 

  

                                                

 

100 Videoen viser et Youtube-klipp av et tospann. Klippet brukte jeg i forestillingen Drømmen. Det er satt 
sammen med en kjøre- og ballettscene fra forestillingen Horse in Motion, vist 9. august 2011. Scenen var 
utarbeidet til musikk av Erich W. Korngold (1987 – 1957): “Suite 4. The Boys Go to Play” fra filmen The 
Sea Hawk (1940). 

https://www.dropbox.com/s/yeg0j7chflbymt7/Veien%20videre..-HD%20720p.mov?dl=0
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Vedlegg	  2	  Skriftlig	  materiale	  fra	  casene	  	  

Case	  1	  Program	  for	  prosjektet	  
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Case	  2	  Elevutsagn	  
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Case	  3	  Noteskisser	  
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Case	  4	  Noter	  og	  synopsisutkast	  
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Vedlegg	  3	  Informasjonsbrev	  til	  skolene	  og	  musikerne	  

 
HØGSKOLEN I AGDER 

Institutt for musikkpedagogikk 

 

 

 

 

 

Fakultet for kunstfag 

Gimlemoen, Serviceboks 422 

4604 KRISTIANSAND 

Telefon: 38 14 1381 

Telefaks: 38 14 1231 

Direkte innvalg: 38 14 1382 

Org.nr.: 970 546 200 MVA 
 

Deres ref.:  Vår ref.: RME Dato: 9. januar 2009 

Til foreldre til 7. klassingene ved xxxx skole 

Angående observasjon av musikkprosjekt i uke 17, 18 og 19. 

Mitt navn er Randi Margrethe Eidsaa og jeg arbeider ved Fakultet for kunstfag, Høgskolen i 
Agder.  Jeg holder for tiden på med et doktorgradsprosjekt og ønsker å få en bedre forståelse for 
hvordan elevene opplever det å skape og å fremføre musikk.  
 

Målet med observasjonen er at jeg skal få kunnskap om arbeidsmåten, slik at jeg kan bruke 
dette materialet i en analyse i mitt doktorgradsprosjekt der musikalsk skapende arbeid er tema.  

Jeg hadde et ønske om å bruke videokamera for å kunne studere noen av situasjonene mer 
inngående. I denne forbindelsen vil jeg informere om at videofilmingen og intervjuopptakene 
ikke skal benyttes som annet enn forskningsmateriale som i etterkant skal analyseres i en faglig 
sammenheng. Videoopptakene vil foregå under gruppearbeid uten fokus på enkeltelever.  

Jeg kommer videre til å spørre om å få intervjue 4 – 5 av elevene og vil bruke opptaksutstyr. 
Disse opptakene er kun til mitt eget bruk. 

Det hadde vært fint å få en underskrift angående filmingen, slik at jeg har en formell tillatelse til 
dette. 

Med vennlig hilsen 

Randi Margrethe Eidsaa 

Institutt for musikkpedagogikk, Høgskolen i Agder 

4604 Kristiansand 

Tlf.: 38141382/30141000Mobil: 907 56588 
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Til  

Randi Margrethe Eidsaa, Fakultet for kunstfag, Høgskolen i Agder 

 

Angående videofilming i musikkprosjekt i uke 17, 18 og 19 

 

 

 

Det er ok/ikke ønskelig (stryk det som ikke passer) at eleven 

............................................................deltar i en gruppe der  

det foregår videofilming den 9. mai 2009. Vi er kjent med at filmingen  

er til internt bruk, og at klippene ikke skal offentliggjøres. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

.......................................................................................................... 
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Randi Margrethe Eidsaa 

Universitetet i Agder 

Fakultet for kunstfag 

16. januar 2009 

 

Til musikerne som deltok i komposisjonsprosjektene på xxxx skole  

Det begynner å bli en stund siden jeg fulgte komposisjonsprosjektet hos dere. Jeg er nå godt i 

gang med eget forskningsprosjekt og er student ved doktorgradsprogrammet ved Danmarks 

Pedagogiske Universitetsskole i København. Min avhandling skal handle om nyere 

musikkpedagogiske arbeidsmåter i norsk skole. 

Ved å være til stede i deres prosjekt fikk jeg samlet inn verdifullt materialet i form av lyd- og 

videoopptak, intervjuer og observasjoner.  

Forskningsprosjektet mitt er nå registrert hos Personvernombudet for forskning, Norsk 

Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste. Det er noen retningslinjer i forhold til å informere 

deltakerne om hvordan materialet skal brukes videre.  

Jeg vil derfor bekrefte at videoopptakene der dere medvirker er til mitt eget forskningsbruk og 

ikke skal ikke publiseres. Etter at jeg har studert opptakene nærmere og skrevet en analyse, skal 

alt anonymiseres (jeg kan beholde lydopptakene). Et foreløpig tidspunkt for dette er desember 

2012. 

Hvis noen av dere ikke ønsker at jeg skal bruke videoopptakene der dere medvirket i, er det bare 

å kontakte meg! 

 

Mvh 

Randi Margrethe Eidsaa 

Institutt for musikk, Fakultet for kunstfag 

Universitetet i Agder 

Telefon: 47 38141382, Mobil: +47 907 56588 

 

	  
  



 

ABSTRACT 

Title: Who creates the music? Aesthetic and didactic perspectives on creative music 

making partnerships in schools 

 

The present PhD-study discusses creative music partnership projects funded by the Norwegian 

Culture Programme, The Cultural Rucksack. The partnerships take place in schools, and the 

partnerships’ intention is to facilitate the collaboration between the participants to create and 

present a genuine musical performance. The major research question is related to what aesthetic 

and pedagogical approaches to collaborative music making can be identified in the partnerships, 

and in what ways the aesthetic and didactic dimensions are intertwined. I also ask in what ways 

the pupils’ perspectives and their musical ideas are included in the final musical performance, 

and if there is any particular strategy that can guarantee the inclusion of the children’s 

participation and musical contribution.  

With a phenomenological approach to creative composition processes in partnerships, I 

have carried out the present case study by collecting data during the observation of four creative 

music projects from 2007 to 2012. The data include field notes, video, sound recording, written 

music, interviews, pupils’ opera plots and lyrics, and pupils’ written reflections. The four cases 

studied are different in style and organisation; the first project is a minimalistic instrumental 

performance, the second one a symphonic orchestra playing together with the children, using 

Orff-instruments, the third one is a classroom opera composed by the children and the 

professionals, and the fourth is a collaborative project resulting in a performance in 

contemporary pop-style, with narrative, dance, lights and staging. 

 The overall aim of this thesis was to describe and analyze the creative process and the 

musical performances. The main findings show that the participants’ ability to exchange ideas 

and opinions during the creative process, and the musicians’ ability to be flexible and open, to 

make decisions and to take risks is essential for the success of the partnerships. To work with 

children in creative music projects is to enable them to discover musical elements and musical 

constraints. To keep the tasks simple and to reduce the pupils’ problem areas facilitate the 

composition process and make it easier for them. The pupils’ motivation is based on experience 

of relevance and ownership of the tasks given. The theoretical basis of the study includes 

various approaches to music aesthetics and music analysis, such as Benson (2003), Nielsen 

(2006) and Hugill (2008); and to didactic perspectives on composing in schools by Elliott 

(1995), Craft (2005), Laycock (2005) and Wiggins (2011).  



 

 

Tittel: Hvem skaper musikken? En studie av musikalsk skapende 

partnerskapsprosjekter ut fra et estetisk og didaktisk  perspektiv. 

Denne studien omhandler musikkprosjekter med skapende profil der profesjonelle 

musikere og andre kunstnere, skoleelever og lærere samarbeider omkring å skape og 

presentere en musikalsk forestilling eller en konsert. Min studie belyser prosjektenes 

skapende forløp og den kunstneriske presentasjonen som framføres for et publikum. 

Forskningsprosjektet er empirisk basert og tar utgangspunkt i fire 

partnerskapsprosjekter: De fire partnerskapsprosjektene jeg undersøkte favnet både det 

utforskende frie, modernistiske komposisjonsprosjekt (Eksperiment), et symfonisk, 

elevinkluderende musikalsk møte (Samspill), konstruksjoner av vokale uttrykk på 

detaljnivå (Ord og musikk) og estetisering av et hverdagsdrama (Fantasi). De fire 

konseptene representerer ulike rammeverk for skapende arbeid, og må forstås utfra 

kriterier knyttet til de profesjonelles erfaring, ensemblenes samlede kompetanse og 

rammefaktorene tid, rom og utstyr.  

I studien søker jeg å forklare hvordan og hvorfor de prosjekter jeg valgte å 

undersøke utviklet seg slik de gjorde, hvordan de ledet frem til et resultat, i hvilken 

form resultatet framstod og hva deltakerne tenkte om prosess og musikalske uttrykk. På 

bakgrunn av undersøkelsen kom jeg frem til at gjennom hele det skapende forløp 

foregår det en verbal kommunikasjon, som jeg omtaler som estetiske dialoger mellom 

aktørene. Musikerne og de andre profesjonelle i partnerskapsprosjektene må skape en 

felles forståelse for arbeidet, initiere og lede prosessen gjennom samtaler og utveksling 

av og tilrettelegge for at deltakerne har tid til hverandre. De skapende prosessene 

fordrer at musikerne har sjanger- og konvensjonskunnskap, har evne til å se for seg et 

kunstnerisk resultat, må kunne gi plass til den enkelte elevs bidrag underveis i 

prosessen, og på en eller annen måte inkludere ideene deres i resultatet. 

Arbeidsprosessene i partnerskapsprosjektene kjennetegnes av en stadig søken etter 

balanse mellom kunstneriske ønsker og det som er praktisk mulig å gjennomføre med 

respektive elevensemble. Gjennomføringen innebærer deltakernes felles søken etter 

kunstneriske løsninger som fører fram til uttrykk som blir meningsfulle for både 

aktørene og publikum. Dette innebærer en forståelse av at alle, ikke bare de 

profesjonelle voksne, men også elevene, er i en form for “bevegelse” sammen. 
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En studie av musikalsk skapende partnerskapsprosjekter ut fra et estetisk og 
didaktisk perspektiv 

I denne studien belyses nasjonalt fi nansierte skoleprosjekter der profesjonelle 
musikere møter skoleelever i et samarbeid omkring utviklingen av et felles 
produkt som skal vises for publikum. Forskningsprosjektet er empirisk basert, 
og tar utgangspunkt i fi re skoleprosjekter der kollektive skapende prosesser 
vektlegges. Prosjektene er av forskjellig karakter; et eksperimentelt 
konsertprosjekt, en symfonisk konsert der skoleelever spiller sammen 
med orkestermusikere, en operaproduksjon og en musikkteaterforestilling. 
Analysen er konsentrert omkring de estetiske uttrykkene som skapes i 
partnerskapsprosjektene. Gjennom undersøkelsen av de didaktiske prosessene 
går det fram at det endelige musikalske resultatet utvikles i identifi serbare faser 
der de profesjonelle musikerne trer frem som ledere, de blir musikalske 
stillasbærere. Studien viser også at elevene er bidragsytere med innspill som 
påvirker utformingen av ensemblets avsluttende presentasjon. Gjennom 
analyser av dialoger mellom de voksne og elevene kommer det frem at 
aktørene har en praktisk, aktivitetspreget tilnærming til samarbeidet og materia-
let de skaper.  
Analysen viser hvordan ideer og råmateriale konkretiseres i klingende former 
som blir funksjonelle i respektive kunstneriske konsept. Det kommer frem at 
musikerne og skoleelevene må være i en form for bevegelse sammen, og 
at deres felles produkt realiseres som et resultat av deltakernes samlede 
musikalske kompetanse, deres tilgjengelighet for hverandre og i tillegg enkelte 
kontekstuelle faktorer. Studien identifi serer eksperiment, samspill, fantasi og 
sammenstilling av ord og musikk som fi re ulike tilnærminger til skapende 
arbeid i prosjekter for profesjonelle musikere og skoleelever.    
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