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1.0 Innledning

Eg høyrer og eg gløymer

Eg ser og eg hugsar

Eg gjer og eg forstår. (Bjørke, 1996:15)

Utgangspunktet for oppgaven er min bakgrunn fra førskolelærerutdanningen, hvor jeg tok

fordypning i musikk. Der ble jeg presentert for ulike måter å undervise i aktiv lytting i en

musikksammenheng. Jeg ble klar over hvilke muligheter denne type undervisning byr på,

og dette vekket min interesse for aktiv lytting. Vi lærte om barn og aktiv lytting, og fikk

konkrete tips om hvordan vi kunne tilrettelegge innspilt musikk i en

undervisningssammenheng. Gjennom disse aktivitetene så jeg hvor mye man kan lære ved

å ha et aktivt forhold til lytting, og hvilke muligheter som åpner seg.

Etter å ha studert utkastet til den nye læreplanen for grunnskolen, ser jeg hvor

aktuelt det er å sette fokus på hvordan man kan bli kjent med musikkens grunnelementer

gjennom en aktiv innlæringsfase. Kombinasjonen av innlæring av elementene og en aktiv

innlæringsform utgjør mitt utgangspunkt, og vil danne grunnlaget for utarbeidelsen av

denne oppgaven.

Jeg synes det er spennende og viktig å ta utgangspunkt i eleven. Av og til føler jeg

at musikkfaget blir stående langt fra elevens hverdag, som til de grader er preget av

musikk. Vi har en elevmasse som har tilgang på, og som hører på, musikk nesten hele

døgnet, i motsetning til tidligere generasjoner. I en hverdag som preges av musikk og

lyder, kan det være viktig å bevisstgjøre elevene om nettopp lytting. For mange blir musikk

noe som surrer og går i bakgrunnen, mens det sjelden blir tid til å lytte. Store deler av livet

blir vi presentert for musikk og kunsten blir da å beherske det å lytte, ettersom en så stor

tilgang på musikk kan føre til en passiv holdning til nettopp musikken.1

Temaet for oppgaven er aktiv lytting på barneskolen. Oppgaven vil bli en

presentasjon av konkrete aktiviteter innenfor lyttemetodikk, der jeg viser hvordan man kan

tilrettelegge en aktiv lyttesituasjon for elever fra 1. til og med 7. klasse. Jeg vil se om aktiv

lytting kan bidra til tilnærming av de musikalske grunnelementene, og hvordan man

gjennom aktiviteter kan tilegne seg stoff som vanligvis blir undervist i på en

1 Davidson, 1975, s.17
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formidlingspedagogisk måte. Det vil da være progressiv pedagogikk eller

aktivitetspedagogikk som står i sentrum for disse aktivitetene.

Dette temaet hører hjemme i musikkpedagogikken. Musikkpedagogikken har røtter

innenfor flere områder i vitenskapen, blant annet samfunnsvitenskap, psykologi,

pedagogikk, humaniora, musikkvitenskap og filosofi. Pedagogikken og psykologien sier

oss noe om hvordan vi skal forstå betingelser for utvikling og læring innenfor musikkfaget.

Antropologi og sosiologi setter musikkundervisningen og musikklivet i et større historisk

perspektiv, og inn i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng. Musikkvitenskapen

bidrar med å sette fokuset på selve musikkbegrepet, og på hvordan vi oppfatter fenomenet

musikk. Refleksjonsgrunnlaget for utøvelse av musikkfaget dannes på grunnlag av den

tverrfaglige teorien som utgjør innholdet i musikkpedagogikken.2

Ettersom min oppgave presenterer et undervisningsopplegg i lyttemetodikk, faller

den inn under musikkdidaktikken. Både musikkdidaktikk og musikkpedagogikk handler

om læring og undervisning. Musikkdidaktikken har fokus på betingelsene for

virksomheten og de valgene man tar, med begrunnelse for hvorfor man tar dem.

Musikkpedagogikken favner videre, og den er tverrvitenskaplig. Det vil si at den trekker

inn viten fra sosiologi, antropologi, psykologi og estetikk. Musikkpedagogikken handler

for eksempel om hva som ligger i begrepet musikalitet, og hva som kjennetegner barns

utvikling på ulike alderstrinn.3

Didaktikken utgjør kjernen i pedagogikken, og den bidrar til å gi pedagogikken en

faglig identitet, slik at den ikke bare blir en blanding av sosiologi, psykologi og estetikk.4

Hva, hvordan og hvorfor er tre sentrale spørsmål innenfor didaktikken, og i min oppgave

spør jeg hvordan elevene kan lære seg de musikalske elementene gjennom aktiv lytting.

Jeg ser på hvordan man som lærer skal gå fram, og på betingelsene og forutsetningene som

ligger bak slike beslutninger. I tillegg ser jeg på om det er noen overveielser som bør gå

forut for beslutningene.5

2 Ruud, 1996:15
3 Hanken og Johansen, 1998:17-19
4 Ibid.:17-19
5 Ibid.:17-19
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1.1 Problemstilling og oppbygning av oppgaven

Jeg tror man kan aktualisere temaet lytting med å bruke populærmusikk. Det er viktig å

fokusere på at all musikk er bygget opp av musikkens grunnelementer. I tillegg bør vi

bevisstgjøre elevene om hvilke virkemidler som blir tatt i bruk i musikken. Ved å ta

utgangspunkt i den musikken elevene hører på, får man en innfallsvinkel der elevene kan

se nytteverdien av å lære seg å lytte. Å lære å lytte vil ha en nytteeffekt for eleven, og kan

være med på å bidra til økt forståelse når de blir presentert for annen musikk. Med det som

jeg nå har nevnt som utgangspunkt, har jeg kommet fram til følgende problemstilling:

Hvordan kan elever bli kjent med musikkens grunnelementer gjennom aktiv lytting?

Jeg ønsker med denne oppgaven å presentere en lyttemetodikk innenfor en

aktivitetssentrert pedagogikk, hvor målet er at den enkelte elev skal tilegne seg de

musikalske grunnelementene gjennom aktiviteter. Kritikken som har vært rettet mot aktiv

lytting er at aktiviteten tar fokuset vekk fra musikken, og at aktiviteten blir målet framfor

selve musikken. Innenfor de aktivitetene jeg har samlet mener jeg at dette ikke stemmer.

Musikken blir brukt til å nå et mål, men ikke et utenommusikalsk mål. Pedagogen John

Dewey skriver at er det viktig med en målrettet aktivitet,6 og i dette tilfelle er målet med

aktiviteten innlæring av de musikalske grunnelementene. Å sette fokus på det å være aktiv

i lyttesituasjonen er det overordnede målet i oppgaven, og den nye læreplanen og dens

fokus på de musikalske grunnelementene danner grunnlaget for utvelgelsen av de

forskjellige aktivitetene.

Jeg har valgt å skrive en praktisk masteroppgave, hvor jeg har en teoretisk og

praktisk tilnærming til problemstillingen. Oppgaven er dermed todelt. Den teoretiske delen

består av tidligere forskning på området lytting. I denne delen tar jeg for meg metoder

innenfor lyttemetodikk, og setter metodikken inn i en større sammenheng innenfor

pedagogikken. Jeg kommer også inn på den nye læreplanen, og tar for meg de didaktiske

kategoriene som jeg bruker i kompendiet.

Den praktiske delen er et undervisningsopplegg med aktiviteter innenfor

lyttemetodikk. Jeg tar utgangspunkt i kompetansemålene i den nye læreplanen, og ser på

hvilke musikalske grunnelementer elevene skal tilegne seg på barneskolen. Den nye

læreplanen setter fokus på grunnleggende ferdigheter, det vil si å styrke elevene i å

6 Ibid.:193
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uttrykke seg muntlig, og å lese, skrive, regne og benytte seg av digitalt verktøy. Disse

ferdighetene skal vektlegges og integreres i alle fag. Aktivitetene blir vurdert opp mot de

grunnleggende ferdighetene og kompetansemål i den nye læreplanen. Med dette som

utgangspunkt har jeg samlet tolv aktiviteter som utgjør et kompendium. Vurderingsdelen i

kompendiet knytter de to delene sammen, og bidrar til en helhetlig oppgave, hvor den

teoretiske delen utgjør fundamentet for den praktiske delen.

2.0 Metode

2.1 Litteraturstudier

For å kunne si noe om temaet aktiv lytting, har det vært viktig å få en oversikt over hva

som finnes av faglitteratur om emnet, og hva som kan sies å være dagsaktuell og gjeldende

litteratur. Utgangspunktet for utvelgelsen har vært å finne litteratur som er representativ og

mest mulig dekkende på mitt felt. Det har også vært viktig å se på hvilken funksjon

litteraturen har eller har hatt, og i hvilket miljø den ble til. Deretter har jeg foretatt en

vurdering, såkalt ytre kildekritikk, hvor jeg har sett på kildens formål og opphav.

Da jeg kom fram til litteraturen jeg mente ville gi svar på og være relevant for min

problemstilling, foretok jeg en indre kildekritikk der jeg så på kildenes troverdighet.

Utsilig, og valg jeg har gjort underveis har hatt en innvirkning på hvilken litteratur jeg

sitter igjen med til slutt.7

Det finnes mye litteratur om lytting, men mindre om aktiv lytting. Jeg har lest om

lyttingens plass i læreplaner, og sett på hvordan man konkret har undervist i lytting i skolen

opp gjennom tidene. Å være aktiv i lyttesituasjonen blir tidlig nevnt i læreplanene, men ser

vi nærmere på definisjon av å være aktiv vil vi se at dette handler om konsentrert lytting,

og ikke at elevene skal være aktive.

For å få et bredt nedslagsfelt har jeg tatt for meg ulike litterære kilder, noe som har

gitt meg et solid teoretisk utgangspunkt. Jeg har tatt for meg lærebøker i musikk, fagbøker,

bøker om pedagogikk, metodikk og didaktikk, både generelt og i en musikkfaglig

sammenheng. Magne Espeland er mest aktuell på feltet aktiv lytting, og gjennom sitt

arbeid i skolen har han kommet fram til et dagsaktuelt undervisningsopplegg, Musikk i

7 Kjeldstadli, 1999:169-170
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bruk.8 Espeland tar for seg lyttingens posisjon i musikkfaget, og har utviklet en aktiv

lyttemetodikk.

Samarbeidsregjeringen (2001-2005) har vedtatt at det skal innføres ny læreplan i

grunnskolen, og høsten 2004 la de fram et høringsutkast til denne læreplanen. Først tok jeg

for meg høringsutkastet fra november 2004, men allerede i februar kom det et nytt utkast,

som jeg ble nødt til å forholde meg til. Jeg gikk igjennom dette utkastet, og trakk ut det

vesentlige for min oppgave. I juni var høringen over og et nytt, revidert utkast ble sendt

over til departementet. I august ble det endelige forslaget lagt fram, og dette skal tas i bruk

fra høsten 2006. Jeg valgte da å ta for meg dette utkastet og se på forandringer og

omformuleringer som var gjort siden det første høringsutkastet. Det at jeg har vært med på

denne prosessen, og sett på utviklingen og forandringene gjennom planens utarbeiding,

mener jeg har vært med på å aktualisere og styrke oppgaven min. Å basere et

undervisningsopplegg på et høringsutkast som har gått ut på dato har ingen hensikt og ville

gjort oppgaven utdatert og lite brukervennlig.

Jeg har funnet det meste av min litteratur ved å søke på Bibsys, og jeg har fått

anbefalt litteratur underveis av veileder og en tidligere lærer, ved

førskolelærerutdanningen. I tillegg har jeg hentet dagsaktuell litteratur fra Internett, som

høringsutkastet til den nye læreplanen, kommentarer til den og intervjuer med tidligere

utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Høringsutkastet til den nye læreplanen,

tidsskrifter og artikler fra Internett har jeg vurdert på lik linje som annen litteratur. Jeg har

sett på kildens opphav, noe som forteller meg hvilken troverdighet og formål dokumentet

har.

2.2 Utvelgelse av aktivitetene

De fleste aktivitetene er hentet fra førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Grunnen til at jeg har valgt disse aktivitetene er at de tar tak i de musikalske

grunnelementene, og viser hvordan man kan arbeide med innlæring av disse. Etter en

gjennomgang satt jeg igjen med flere aktiviteter som inneholdte de samme elementene,

men visse elementer manglet. For å få representert flere grunnelementer måtte jeg lage

aktiviteter selv. Jeg har selv fått erfaring i hvordan man lager aktiviteter der man arbeider

8 Espeland, 2001
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med elementene, noe som gir meg kompetanse på området, og som igjen vil styrke meg i

en eventuell undervisningssituasjon.

Noen av aktivitetene har jeg fått fra Edel Norheim som underviser i musikk på

Majorstuen skole. Jeg var observatør i en av hennes timer, og fikk se hvordan hun

underviser i lytting med elever fra 1. til 4. klasse. De tolv aktivitetene jeg har valgt å ta

med i kompendiet er dermed en kombinasjon av aktiviteter jeg har lært på

førskolelærerutdanningen, aktiviteter jeg har lært av Edel Norheim og aktiviteter jeg selv

har laget, inspirert fra tidligere metoder på området, som Musikk i bruk, Mib og

problembasert læring, PBL.

Samtidig som jeg har utarbeidet aktivitetene har jeg tenkt på hvilken musikk som

fremhever de ulike elementene. Jeg har tatt utgangspunkt i populærmusikk, noe som er

uvanlig når man underviser i lytting. Jeg bruker musikk som spilles på radioen i dag, men

også eldre populærmusikk. Dette gjør jeg for å vise hvor mye forskjellig musikk vi kan

velge i. Jeg har valgt å ikke definerer populærmusikk, fordi man beveger oss innenfor flere

musikksjangre. Tanken er at vi skal benytte oss av musikk elevene hører på, men også

presentere eldre populærmusikk for elevene. Denne kombinasjonen av ny og eldre

populærmusikk tror jeg er en bra innfallsvinkel for en god lyttesituasjon.

Jeg presenterer musikkeksempler til de fleste aktivitetene. I noen tifeller bruker jeg

samme musikk til ulik aktiviteter, hvor elevene vil igjen kjenne musikken fra før. Det at vi

bruker samme musikk på ulike aktiviteter mener jeg kan være viktig i forhold til barns

gjenkjennelsesevne Grunnen til at jeg ikke presentere musikk til alle aktivitetene er at det

kan være med på å utdatere kompendiet. Noe av fokuset rettet mot å ta utgangspunkt i

elevens musikk vil falle bort hvis musikkeksemplene er bestemt på forhånd. I de tilfellene

det ikke blir presentert et musikkeksempel skriver jeg om hva musikken bør inneholde.

Dette vil lette oppgaven til læreren som skal finne musikk som passer til å nærme seg det

konkrete elementet.

2.3 Vurdering av aktivitetene

Stoffet deles inn og undersøkes. Metodiske kildekritiske problemer drøftes. Spørsmålet stilles

uttrykkelig. Ulike alternative forklaringer tas opp, forkastes, eller bekreftes. Teorier drøftes. Dette er

den vitenskaplige enkeltundersøkelsens form, hovedoppgavens eller avhandlingens form, som dekker

det hjørnet som angår forklaringen. Problemet er at formen bedre egner seg til å analysere strukturer

enn til å framstille forløp, prosesser, hendingsganger og handlingsrekker. Og den åpner i liten grad
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for innlevelse. Å kjede folk fremmer ikke læring. (Kjeldstadli, 1999: 296)

Dette utdraget er fra Kjeldstadlis bok Fortida er ikke hva den en gang var. Han retter et

kritisk blikk på hvordan analyse brukes i oppgaver, der det ofte blir oppramsing av

handlingsforløp og ikke interessant lesing. Det blir da opp til forfatteren av oppgaven å

uthente det som er interessant og viktig, for å holde leserens nysgjerrighet oppe.

Ettersom oppgaven er en praktisk masteroppgave, vil analysen være noe annerledes

enn i en ren teoretisk oppgave. Analysen er av de forskjellige aktivitetene, ikke av

innsamlet data som analyseres og holdes opp mot hverandre eller mot variabler. Jeg har

ikke foretatt en undersøkelse, men forholder meg til tidligere forskning på området og

knytter det opp mot det praktiske arbeidet i oppgaven. Jeg har valgt å kalle min analyse for

en vurdering, fordi jeg vurderer aktivitetene i forhold til læreplanens mål og de

grunnleggende ferdighetene. Jeg mener at dette ikke blir en oppramsing av

handlingsforløpet, ettersom vurderingen er med på å aktualisere aktivitetene. Jeg knytter

aktivitetene til et offentlig dokument, læreplanen, som er en rammefaktor lærere må

forholde seg til når de underviser.

Kompendiet består av tolv aktiviteter som vurderes opp mot læreplanen og de

grunnleggende ferdighetene. De grunnleggende ferdighetene er en del av

kompetansemålene i musikkfaget, og dette danner grunnlaget for deltakelse i alle former

for arbeid, være seg i og utenfor skolen.9 Min vurdering utgjør et bindeledd mellom

kompendiet og teoridelen, og bidrar til å forene oppgaven min. I teoridelen presenterer jeg

eksempler på aktiviteter som illustrerer metodene i Musikk i bruk, og problembasert læring.

De enkelte aktivitetene blir praktiske eksempler på disse metodene.

Kompendiet er et konkret undervisningsopplegg som henvender seg til

musikklærere, det er derfor tatt med en definisjon av det enkelte musikalske

grunnelementet i forkant av hvert kapittel. Ettersom jeg henvender meg til lærere, vil det

forekomme en del gjentakelser i vurderingsdelen av de ulike aktivitetene. Jeg har valgt å

gjøre det på denne måten, da hver aktivitet skal kunne behandles uavhengig av de andre.

Hensikten er at hver aktivitet skal kunne benyttes og gi mening både selvstendig og i en

sammenheng, slik det ofte vil være i en undervisningshverdag.

9 Clemet, 2005:6-7
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3.0 Teoretisk del

3.1 Aktiv lytting

Leonard B. Meyers verk Emotion and meaning in music (1956) er et av de mest

innflytelsesrike og interessante verker av musikkfenomenologisk art i etterkrigstiden. Her

forsøker han å komme til bunns i spørsmålet om hva det er i musikken som fremkaller

følelser, og han går bevisst inn for å bygge broer mellom de ulike musikksynene. Benestad

presenterer Meyers fire ulike holdningstyper slik i sin bok Musikk og tanke.

Referensialistene hevder at man finner musikkens mening i det musikken refererer til,

meningen finnes altså i det utenommusikalske. Absoluttistene finner musikkens mening i

musikken, hvor musikken er meningen i seg selv. Formalistene ser på musikkens mening

som utelukkende intellektuell, som vil si at musikken kun oppleves som det intellektet kan

oppfatte. Ekspresjonistene mener at man finner meningen i musikken selv, men at

musikken også kan bidra til å utløse følelser hos lytteren. En kan ikke sette opp strenge

skiller mellom de ulike synene, og i flere tilfeller vil grensene være overlappende.10

Som musikkpedagog og lærer må en spørre seg selv hva som er hensiktene, verdien

eller nytteverdien med musikkundervisningen. I tillegg må en se på hvilken kunnskap

musikken formidler, og hva en mener å kunne forstå, lære og erkjenne gjennom musikken.

Hva er musikkundervisningens funksjon? Det er viktig å følge opp med spørsmålet om

musikkens autonomi og heteronomi. Med autonomi mener vi ren musikalsk læring, hvor

hensikten med undervisningen er oppdragelse til musikk. Hvis hensikten ligger i det

utenommusikalske, en oppdragelse gjennom musikk, har man en heteronomiestetisk

grunnholdning.11 Hvis vi relaterer dette til Meyers begreper, vil autonomiestetisk tenkning

kunne knyttes til absoluttismen, og heteronomi til kategorien referensialisme.12

Grunnen til at jeg presenterer ulike syn på musikk, er at dette er viktig i forhold til

hvordan man vil definere aktiv lytting, og det å være aktiv i en lyttesituasjon.

Musikkpedagogens musikksyn ligger til grunn for planlegging av musikkundervisningen,

og hva man mener er hensikten med musikken. Min framstilling her er en grov

presentasjon av musikksyn, og bare ment som en indikasjon på hvor ulikt syn man kan ha

på musikk.

10 Benestad, 1976:409-410
11 Varkøy, 1994:41-42
12 Benestad, 1976:409-410
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Begrepet aktiv lytting har stått sentralt i norsk lyttemetodikk, men definisjonen på å

være aktiv har variert noe. På 1960–70-tallet var det å være aktiv først og fremst tenkt på

som en indre aktivitet, som ble knyttet til avgrensede oppgaver, utarbeidet av læreren eller

lærebokforfatteren. På 1960-tallet innførte Rolf Davidson lytting som aktivitet i sin

praksis, men aktivitetsbegrepet var på den tid mer eller mindre synonymt med begrep som

oppmerksom og konsentrert lytting, og aktiviteten var først og fremst kognitiv eller mental.

Davidson bruker aktiv lytting som et begrep innenfor formidlingspedagogikken, noe som

gjør at begrepet ikke kommer til sin rett.13

I 1987 kom Mønsterplanen med aktiviteter som sentralt begrep, også i forbindelse

med lytting, der aktiv lytting ble innført. I etterkant av innføringen av den nye planen kan

det tenkes at lærerne fokuserte for mye på fornuftbasert og ytre registrerbare aktiviteter, for

å legitimere lyttingen. Denne måten å arbeide på tar vekk fokuset fra musikken, og kan

være med å undergrave muligheten for musikkopplevelse.14

Musikkforsker Peder Chr. Kjerschow er kritisk til denne type aktivisering og

presenterer begrepet aktiv passivitet, hvor han sikter til forholdet mellom

musikkopplevelsen og tenkningen. Passiv henger her sammen med ord som pasjon og

pathos, som betyr at man er undergitt alt som kommer over oss. Lytteren befinner seg altså

i en tilstand, i en passivitet, hvor i dette tilfellet musikken får overtaket. Denne tilstanden

gir lytteren rom for musikkopplevelsen.15 Elevene blir ikke tildelt en spesiell lytteoppgave,

og den logiske fornuften får hvile, noe som bidrar til en forutsetning for å virkelig møte

musikken. Forutsetningen for erkjennelse og musikkopplevelse blir da at det er plass for

den aktive passivitet. Her må ulike musikkformer mottas på musikkens premisser.16

Dewey deler erfaringsbegrepet i to elementer, passiv og aktiv. Han mener at

erfaring innebærer at man først forsøker noe aktivt. Når vi erfarer, gjør vi noe som

involverer forandring, og samtidig skjer det noe med oss. Refleksjonen, som er bevegelsen

tilbake fra handlingen, bidrar til at det skjer en forandring med oss. Dewey skriver at uten

det passive elementet blir det aktive elementet meningsløst. Det vil ikke bidra til en

erfaring som utdanner oss, i følge Deweys betydning av utdannelsesbegrepet.17

13 Espeland, 2001:90
14 Varkøy, 1994:45-46
15 Kjerschow, 1993:103
16 Varkøy, 1994:45-46
17 Dale 1996:53
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Motforestillingen mot aktiv lytting har nettopp vært at aktiviteten tar vekk fokuset

fra musikken, og i mange tilfeller har aktiviteten gjort det. For mange vil aktiv lytting være

ensbetydende med programmusikk, med fokus på alt annet enn musikken selv. Begrepet

aktiv lytting har blitt feilbrukt i mange sammenhenger, så det er ikke uten grunn at folk får

feil assosiasjoner. Formålet med aktiv lytting har nok ikke alltid vært like tydelig innenfor

aktivitetspedagogikken, og elevaktiviteten har i mange tilfeller blitt et mål i seg selv.

Dewey mener at aktiviteten må være målrettet, og han fokuserer på å følge opp

aktiviteten med refleksjoner og å sette aktiviteten i forbindelse med faglige målsettinger.18

Aktiviteten trenger ikke å ta fokuset vekk fra musikken, men heller være med på å

forsterke opplevelsen. Det er behov for en relansering av begrepet, hvor man fjerner

assosiasjonene til referensialismen. Musikken er til for musikken selv og aktivitetene har

ikke som hensikt å fjerne fokuset fra musikken, men i mitt tilfelle å forsterke, musikkens

elementer gjennom en aktiv tilnærmingsform. Musikken framstår på ingen måte som

annenrangs, men bidrar til en forståelse rundt musikkens elementer, en forståelse jeg mener

en ikke kunne tilegnet seg ved passiv lytting.

Espeland fokuserer på at det skal være en indre og ytre aktivitet, hvor det er

musikken som avgjør selve prosessen og produktet. Når det gjelder den ytre aktiviteten

skal den ikke ta fokuset vekk fra musikken men bidra til, sammen med musikken, å gi

lytteren en opplevelse.

(...) bildet av eleven som løyser eit problem gjennom ytre og indre aktivitet, som skaper noko ut frå

musikken og som kan seie noko om kva det er ved musikken som har vore avgjerande for prosess og

produkt. Desse prosessane og produkta er igjen utgangspunkt for meiningsutveksling og formidling av

kunnskap mellom pedagog og born, og ofte også mellom born og musikken dei har lytta til og arbeidd

med. (Magne Espeland, 2001:18)

Å lytte til musikk er en øvelse i oppmerksomhet, og lytting er med i alle former for

musikkaktiviteter, som spill, sang og tekst. Lytting er utgangspunktet for å kunne oppleve

og forstå musikk, og lytting står også sentralt når det gjelder alle funksjonsområdene i

musikk, som skaping, gjenskaping, tolking, refleksjon og opplevelse. Lytting som

18 Hanken og Johansen, 1996:193
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aktivitetsform står i en særstilling i forhold til de andre aktivitetsformene, fordi lytting

griper inn i alle funksjonsområder og aktivitetsformer.19

Mitt musikksyn gjør seg gjeldende i utarbeidingen av kompendiet, da jeg er opptatt

av at aktivitetene ikke skal ta vekk fokuset fra musikken. Jeg ser at musikk kan ha en

nytteverdi i flere sammenhenger, men i denne oppgaven er det viktig for meg at musikken

får hovedfokuset, og at vi gjennom den kan tilegne oss musikkens grunnelementer.

Det å være aktiv i lyttesituasjonen har sitt utspring fra reformpedagogikken og

aktivitetssentrert pedagogikk. Deweys erfaringsmodell, og hans fokus på learning by

doing, utgjør en viktig del av det å være aktiv og erfare i innlæringssituasjonen. Dewey

mener at en må lære gjennom å erfare, man må derfor være aktiv og eksperimenterende i

innlæringsperioden. Det samme gjelder når man skal være aktiv i en lyttesituasjon, hvor

målet er at en skal erfare de ulike musikalske grunnelementene. Vi finner her klare

likhetstrekk mellom tankemåten rundt reformpedagogikk og aktivitetssentrert

reformpedagogikk og aktiv lytting. Med eksperimenterende aktiviteter kan vi skape en

undervisningssituasjon hvor elevene lærer gjennom nettopp å erfare.

3.2 Metoder i lyttemetodikk

3.2.1 Musikk i bruk

På slutten av 1980-tallet begynte Magne Espeland å arbeide med aktiv lytting med en

gruppe grunnskoleelever i Sunnhordland. Bakgrunnen for arbeidet var en overbevisning

om at det trengtes en fornying innen lyttemetodikken. Skolen skal forberede elevene til et

meningsfullt liv med musikk, og det er viktigere enn noen gang å få en opplæring i å ta i

mot inntrykk og å gi uttrykk. Prosjektet ble kalt Musikk i bruk, og det er nettopp i bruk som

står sentralt i metodikken. Tanken bak er at musikk og lyd skal være sidestilt med tekst,

bilde og objekt i det daglige skolearbeidet, og at dette kan bli mulig ved å bruke

musikkeksemplene i læring i andre uttrykksfag, for eksempel norsk, forming eller drama.

Bøkene var i utgangspunktet ment å være rapporter, men etter hvert tatt i bruk av studenter

og lærere. Tilbakemeldingene var positive, noe som resulterte i at materialet ble fornyet og

gitt ut på nytt, da med tanke på musikkopplæring innen høyere utdanning. Materialet er nå

omarbeidet og oppdatert, og omskrevet til en studiebok, en ressursbok og musikksamling.

19 Bjørlykke, 1999:175
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Utgangspunktet for utviklingen av denne metodikken var troen på et uttrykk og en

reaksjon fra den som lytter. Dette er nøkkelen til læring ved musikklytting, med tanke på

opplevelse, engasjement og kunnskap. Metodikken er aktiviserende, hvor elevene får

forskjellige oppgaver ut fra musikkens egenart. Elevene skal gjennom sin opplevelse bli en

del av samtalen rundt og analysen av musikken. Disse oppgavene er lagt opp slik at man er

nødt til å lytte flere ganger, noe som vil gi større innsikt og en mer kvalifisert

musikkopplevelse. Lyttemetodikken til Magne Espeland bygger på nyere

læringsteoretikere. Elevene skal lære gjennom aktivitet og utforskning, på egen hånd og

sammen med andre elever, men alltid i samarbeid med læreren. Metodikken legger større

vekt på skaping, utforsking og problemløsing enn på tradisjonell formidlingspedagogikk.20

Målsettingen er å få barn til å bli glad i å lytte til musikk av ulike art, og sentralt i

oppleggene til Espeland er oppgaver hvor elevene må være aktive, utforskende og

selvstendige. 21

I aktiviteten ”Imitasjonsdans” skal elevene lære seg det dynamiske forløpet. Dette

skjer via utforskning på egen hånd, og sammen med andre elever eller læreren. Musikken

utgjør inntrykkssiden, og aktiviteten utgjør uttrykkssiden. Gjentatt lytting er viktig i

Espelands metodikk, og det er det også i denne aktiviteten. Ved å lytte flere ganger, vil

elevene kunne tilegne seg kunnskap rundt sangen og dynamikkelementet, som gjør at de

senere kan delta aktivt i en diskusjon og analyse av musikken. Dette legger opp til videre

arbeid med lærestoffet, og det kan bidra til å trekke paralleller til andre fag, og som igjen

vil være med på å utvide det tverrfaglige aspektet.

Hvis vi skal oppsummere hva som er karakteristisk ved Espelands metodikk, vil det

først og fremst være fokuset på gjentatt lytting. Elevene skal få mange gjennomlyttinger,

og oppgavene de får gir dem behov for å lytte flere ganger. I samtalene mellom lærer og

elev, er det viktig å stille gode spørsmål, for å få i gang en god dialog. Elevaktivitetene

skjer mens elevene lytter til musikken, men det må også være rom for konsentrert og

innlevende lytting, gjerne etter at oppgaven er løst. Et hovedmoment er også framvisning

og deling av opplevelser med resten av klassen. Metodikken legger opp til videre arbeid

med lærestoff som er knyttet til musikken, og man kan videre knytte det til andre fag, og se

på det tverrfaglige aspektet.

20 Espeland, 1998:14-15
21 Christophersen og Haugen, 2000:32
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Aktiviteten med ”Puslespill”, er opprinnelig hentet fra Magne Espeland sin

metodikk. Elevene skal sette sammen brikker ved å lytte til musikken, der brikkene gir et

visuelt bilde av ulike sider ved musikkens rytme, dynamikk og form. Denne aktiviteten

legger et grunnlag for samtale om musikkens form, tema og dynamikk.22 Puslingen skjer

mens elevene lytter til musikken, og i etterkant av aktiviteten er det opp til læreren å få i

gang en god dialog. Denne aktiviteten åpner opp for samtaler om musikkens form, og

hvordan elevene opplever musikkens oppbygning, i forhold til puslespillets presentasjon av

musikkens form.

I en undervisningssituasjon er balansen mellom inntrykk og uttrykk ofte et godt

utgangspunkt for effektiv og varig læring. Dette blir trukket fram i lærerplaner og

fagplaner for musikk. Mib-metodikken er bygget opp rundt en inntrykkuttrykksmodell. I

denne modellen er det musikken som utgjør inntrykkssiden, mens elevenes tilrettelagte

aktiviteter utgjør uttrykkssiden. Dette kan illustreres i en modell.

Inntrykk Uttrykk

samsvar

Musikklytting som inntrykk og uttrykk. (Espeland, 2001:15)

De ulike aktivitetene er gruppert etter fire uttrykksområder; språkuttrykk, visuelle uttrykk,

dans - og dramauttrykk og nye musikkuttrykk. Det sentrale i denne modellen er elevens

kobling mellom inntrykket og uttrykket, altså samsvaret mellom musikken og aktiviteten.

Eleven lytter og arbeider mens musikken blir spilt, og må kunne grunngi og sammenligne

aktivitetene ut i fra musikken. Hvis vi fyller ut uttrykkskolonnen, vil vi kunne gjenkjenne

de ulike uttrykkene som fag i skolen, som norsk, forming, drama eller musikk. Disse

nevnte aktivitetene er de som er mest brukt i prosjektet Musikk i bruk.

22 Espeland, 2004:60

Språkuttrykk

Visuelle uttrykk

Dans- og dramauttrykk

Musikkuttrykk

Musikk
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Aktivitetene er først og fremst et hjelpemiddel innenfor musikklytting. Hvis vi ser

på inntrykkssiden vil det i denne metodikken bli lagt vekt på å arbeide med den

komponerte musikken som lærestoff. Dette lærestoffet er primærlæringskilden i arbeidet

med musikklytting. Et primært faglig mål blir da å utvikle kunnskap om ulike former for

musikk ved å sette musikken i fokus. Musikkhistorie, kunnskap om komponister og

tilegning av kunnskap rundt musikken blir sekundære mål. Det betyr ikke at dette er

mindre viktig, men slik kunnskap blir ofte meningsløs dersom det primære målet, arbeid

med musikken, ikke blir oppfylt.23

Ser vi på aktiviteten "Massasje til musikk", vil vi se et eksempel på denne

inntrykkuttrykksmodellen. I dette tilfellet er det musikken, Jan Garbareks ”The Creek",

som utgjør inntrykkssiden, mens den tilrettelagte aktiviteten, massasjen, utgjør

uttrykkssiden. Det sentrale er elevens kobling mellom musikken og aktiviteten. Eleven må

kunne grunngi og sammenligne aktiviteten ut i fra musikken. I dette tilfellet blir det å se

koblingen mellom musikken og aktivitetens mål, som er å lære eleven om elementet form,

hvor musikken, ved hjelp av aktiviteten, underbygger elementet. Inntrykket eleven får, skal

gjenspeile og forsterke uttrykket.

I denne metodikken skilles det mellom to typer lytting, assosiativ og formal lytting.

Målet er ikke å isolere disse lyttemåtene fra hverandre, men å bevisstgjøre hvilken

hovedtype av lytting man legger opp til. Assosiativ lytting bygger på å utnytte elevenes

assosiasjoner og deres fabuleringsevne. Denne type lytting vil være preget av en

stemnings- og situasjonsmessig tolkning. Formal lytting styrer eleven direkte mot de

formale sidene ved musikken, som tema, form, struktur, klangfarge og så videre. 24 Her

man med å gjenskape de formale elementene i musikken. Assosiativ lytting omfatter også

formal lytting, mens formal lytting kan stå alene, eller bli fulgt opp av assosiativ lytting.

I skolen kan denne måten å lytte på, med først formal lytting, etterfulgt av

assosiativ lytting, være et godt utgangspunkt for tverrfaglige aktiviteter. Elevene kan da

arbeide videre med et assosiativt uttrykk, som for eksempel dramatisering og språkøving.

Dette danner utgangspunktet for fornuftig pedagogisk arbeid i andre fag, hvor

integreringen ikke blir kunstig, men en naturlig videreutvikling. Her står alle muligheter

åpne for et godt tverrfaglig arbeid, og musikkpedagogen kan være tilfreds fordi det er

23 Ibid.:15-16
24 Ibid.:22-23
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musikken er utgangspunktet for aktiviteten. Erfaringer en gjør i en sammenheng stimulere

og utløse potensialet i en annen sammenheng. 25

Aktivitetene i kompendiet presenterer typer av formal lytting. Når det gjelder videre

arbeid med aktivitetene åpnes det opp for assosiativ lytting, da i én tverrfaglig

sammenheng. Dette kan være en naturlig videreutvikling av aktivitetene, hvor det da blir

musikken som er utgangspunktet for aktiviteten.

Vi finner mange paralleller og gode grunner til dualismen i musikkpsykologisk og

musikkestetisk litteratur. Blant annet absoluttistisk og referensialistisk syn på musikk,

hermeneutikk og formalestetikk, og teorien om beskrivende og innebygd mening i

musikken. 26 Musikkpedagogens fagsyn vil være styrende når det gjelder planlegging,

gjennomføring og vurdering. Utformingen av undervisningen vil være avhengig av hvilket

musikksyn pedagogen har.

En musikkpedagog som har et referensialistisk syn på musikk, vil legge vekt på

utenommusikalske mål, og vil fokusere på musikkens egenskaper til å uttrykke slike sider.

En musikkpedagog med et absoluttistisk musikksyn vil legge vekt på at musikken er målet

i seg selv, og vil fokusere på musikkens indre struktur og logikk. Det er ikke bare den

kompetansen musikkpedagoger sitter inne med, som har innflytelse på innhold og kvalitet.

Pedagogens oppfatninger, holdninger og verdier knyttet til virksomheten, har stor

innflytelse. Dette kalles pedagogisk grunnsyn, og grunnsynet kommer til uttrykk i synet på

faget, på musikk og musikalitet, på eleven, på kunnskap og læring, og på pedagogens egen

rolle.27

3.2.2 Problembasert læring

I kompendiet presenterer jeg aktiviteter som går direkte på undervisningsformen

problembasert læring. Elevene blir da stilt ovenfor et problem som de skal løse, enten alene

eller sammen med andre. Her er det prosessen som er viktig, ikke det endelige resultatet.

For å lære gjennom en aktivitet, kreves det andre kvaliteter enn å huske teori. Teoretisk

kunnskap må suppleres med en situasjonsforståelse, som videre fører til handling. Den

beste måten å sikre læring på er å arbeide med et problem på flere måter. Gjennom å

diskutere og arbeide med et problem før en går til kunnskapskilden, får man en større

25 Ibid.:25
26 Ibid.:23
27 Hanken og Johansen, 1998:51–52
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mulighet for økt forståelse. Dette vil være med på å aktivere mer forkunnskap, og en vil da

få muligheten til å knytte ny kunnskap til det en vet fra før.28

Problembasert læring ligger tett oppunder John Deweys tenkemåte, da den er

aktivitetssentrert og opptatt av erfaring og problemløsning. Elevene blir stilt ovenfor et

problem, eller en oppgave, hvor det ikke nødvendigvis er produktet som er målet. De

arbeider og erfarer på veien mot en løsning, som bidrar til at de lærer underveis. Som lærer

har man lett for å sette seg resultatmål for undervisningen, og se om de blir nådd. En annen

måte å vurdere undervisningen, er å se på prosessen og de ulike faktorene som spiller inn i

en innlæringsfase. Det blir da prosessen som utgjør selve læringen.

PBL tar opp pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblemer, og praktisk-

pedagogiske og teoretiske forhold ved utdanning, læring og undervisning. Denne metoden

omfatter planleggings- og gjennomføringsmodeller av studier, samt vurdering og

evalueringsprinsipper av studienivåer og resultater. En snevrere definisjon er at PBL

betegner en pedagogisk metode, hvor man har et sett med undervisningsprinsipper og en

egen undervisningsstrategi. Dette blir omtalt som PBL-metoden.29

PBL–metoden er bygget opp rundt 7 trinn, hvor framgangsmåten og

arbeidsmetoden i læring og undervisning speiler prosessen som kjennetegner profesjonelt

arbeid, bestående av vitenskapelig metode og tenkning. Deweys tenkning danner

grunnlaget for denne metoden, og de syv trinnene er så å si identiske med Deweys

erfaringsmodell, som består av fem punkter. PBL-metoden settes her inn i et videre

perspektiv der en ser metoden i forhold til overordnede lærings– og

undervisningsparadigmer, og til moderne kunnskapsteori. 30

Jeg har valgt å bruke Deweys erfaringmodell, og tar for meg punktene i modellen, i

forhold til aktiviteten "Improvisasjonsdans”. Utgangspunktet er en interessant

aktivitetssituasjon for elevene, og i dette tilfellet skal de improvisere fram en dans, med

fokus på dynamikk. Det oppstår et problem, en utfordring underveis som stimulerer eleven

til å tenke. Utfordringen i denne aktiviteten er å finne de ulike bevegelsene som skal

underbygge det dynamiske forløpet i musikken. Punkt tre i denne modellen er elevens

tenkning, og prosessen som pågår for å bearbeide problemet, altså det å bestemme seg for

28 Bjørke, Gerd 1996:33
29 Pettersen, 1997:18
30 Ibid.:69
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hvordan eleven vil lage dansen. Fjerde punkt er når eleven kommer med en løsning på

problemet, et forslag på bevegelser til dansen. På femte punkt får elevene mulighet til å

teste ut sine egne idéer. Ved å sette sammen alle bevegelsene til en dans, og prøve ut

dansen, vil elevene få testet ut holdbarheten i dansen. Underbygger bevegelsene det

dynamiske forløpet, eller skygger de over det? Er det gjentakelse som gjør at vi må

forandre på delene, for å fokusere på form? Den evalueringen og de spørsmålene som blir

stilt da, er viktig for videre arbeid med aktiviteten. 31

Som nevnt knytter Dewey problemmetoden til et videre perspektiv, og ser på de

overordnede undervisnings – og læringsparadigmer som danner grunnlaget for PBL. Dette

innebærer blant annet å sette fokus på kunnskap som prosess i stedet for produkt. Deweys

utgangspunkt, både filosofisk og pedagogisk, er at eksistensen og tilværelsen dypest sett er

å betrakte som både risikabel og stabil. Ved hjelp av ressurser i kulturen, og ved å utvikle

et problemløsende handlingsrepertoar, kan man mestre livet og eksistensen. Både Piaget og

Dewey har et grunnsyn der mennesket stadig står i interaksjon med omgivelsene. 32

I aktiviteten "Massasje til musikk", blir elevene stilt ovenfor et problem som de selv

skal løse. I aktiviteten må eleven gjengi musikkens form til medeleven, men de får ingen

restriksjoner om hvordan de skal løse denne oppgaven. De må selv finne ut, mens

musikken står på, hvordan de vil formidle sin oppfatning av musikkens form. Teoretisk

kunnskap må suppleres med en situasjonsforståelse, som videre fører til handling. I dette

tilfellet blir det aktiviteten som er situasjonsforståelsen som fører til handlingen. Kunnskap

rundt form er viktig for å kunne gjennomføre aktiviteten, men samtalen i etterkant, når

eleven har erfart og gjengitt form, kan være like lærerik og berikende for elever og lærer.

Da kan man ta del i elevenes erfaring, og elevene kan selv ta del i diskusjonen rundt

elementet form, i og med at de har vært med på å gjengi elementet til medelevene.

Emile Jacques-Dalcroze (1865–1950), og hans musikkpedagogiske konsept

befinner seg innenfor en problembasert metodikk. Han fokuserer på at elever skal bli

presentert for et problem som skal løses, og dette er utgangspunktet for hans metode.

Metoden ble utviklet for å trene elever i forbindelsene mellom rytme og metrikk, og

dynamikk og melodi.33

31 Ibid.:71
32 Ibid.: 69-70
33 Hanken og Johansen, 1998:99-100
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Dalcroze var opprinnelig komponist og professor i gehør, satslære og komposisjon,

og han var opptatt av teater og dans. Hans interesse for å integrere musikk, dans og teater

danner grunnlaget for hans praksis og filosofi innenfor musikkutdanningen. Kjennetegn for

hans konsept er vektleggingen av kroppen og kroppsbevegelsen som grunnlag for læring i

musikk. Hans mål var ved hjelp av musikk å fremme elevenes kunstneriske, menneskelige

og personlige uttrykk, og han var opptatt av bevegelse, kropp og rytme som et grunnlag for

musikkopplevelse og musikkforståelse. 34

I kompendiet presenterer jeg aktiviteten ”Bevegelsesdans”, inspirert av Dalcroze

sin metode. En av Dalcrozes metodiske øvelser er reaksjonsøvelser. Der skal elevene lytte

til musikk og finne hvilken kroppsbevegelse som passer, etter hvilke rytmiske ideer som

blir brukt. I ”Bevegelsesdans” skal elevene først bevege seg fritt rundt i rommet, og bli klar

over hvilke rytmiske ideer som blir brukt, og velge en bevegelse ut fra rytmen. Læreren ser

hvilke bevegelser elevene velger, og bruker noen av disse videre i aktiviteten. Videre

presenterer Dalcroze erstatningsøvelser, der elevene skal lage et nytt mønster der de for

eksempel erstatter slag to og fire med klapp. Deretter tilføyes flere elementer, for eksempel

at elevene skal klappe eneren i hver takt, samtidig som de tramper takten.

Denne aktiviteten blir en del av en spiralprogresjon som Dalcroze er opptatt av.

Elevene skal gjøre erfaringer med elementene, gjennom lek og praktiske oppgaver. De blir

utfordret på det nivået de er, og blir etter hvert presentert for mer komplekse varianter av

hvert element. Denne modellen presenterer jeg i kapittelet om didaktiske kategorier. 35

Som nevnt er Dalcroze sin metode en form for problembasert læring, hvor elevene blir

utfordret til å løse et problem, for eksempel å finne pulsen i en sang. Videre blir elevene

utfordret på dette problemet på ulike nivåer. 36( Vedlegg 1)

En problembasert tilnærming til aktivitetene i kompendiet byr på mange

utfordringer for eleven, og elevene får selv være med på å bestemme aktivitetenes

retningsforløp. Problembasert læring er bygget opp rundt John Deweys erfaringsmodell, og

et hovedmoment er at man skal angripe problemet fra flere sider. Det vil si at en

innfallsvinkel som å være aktiv i læresituasjonen, kan suppleres med teoretisk kunnskap.

En av tankene bak denne oppgaven er at den skal bidra til videre arbeid med de musikalske

grunnelementene, hvor det suppleres med teoretisk kunnskap om emnet. Elevene har da

34 Ibid.: 99-100
35 Ibid.:101-102
36 Ibid.:90
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angrepet problemet fra flere sider, først en aktiv og deretter en teoretisk innfallsvinkel.

Samtale og videre arbeid med elementet er med på å styrke elevene kunnskapsmessig.

3.3 Reformpedagogikken

Betegnelsen reformpedagogikk har sitt utspring i den såkalte reformpedagogiske

bevegelsen. Bevegelsen var svært aktiv fra begynnelsen av 1900-tallet fram til 1940 -50-

årene, og den var utbredt i USA og Europa, deriblant i Norge. Kjennetegn for

reformpedagogikk er at den setter eleven i sentrum. Reformpedagogikken eksisterer ikke

lenger på samme måte som den gjorde på den tiden, men det eksisterer en didaktisk

tenkning som har sitt utspring fra og sin forankring i nettopp reformpedagogikken. 37

Skolen på denne tiden ble anklaget for å legge for liten vekt på estetikk, praktiske

og sosiale verdier. Den var lite tilpasset barns være- og tenkemåte, den ble oppfattet som

autoritær, og sett på som ensidig intellektuell. Reformpedagogikken oppstod som en

protestbevegelse mot denne form for skole. Etter hvert utviklet det seg tre hovedretninger

og posisjoner innenfor reformpedagogikken. Én med fokus på barnet og dets

selvutfoldelse, én med fokus på elevens aktivitet, med vekt på det sosiale miljøets

betydning for læring, og en tredje politisk radikal retning. De to første retningene er de

som har hatt størst innflytelse i Norge.38

Aktivitetssentrert reformpedagogikk var altså en av disse retningene, der fokuset

ligger på elevens egenaktivitet. Dette sammen med viktigheten av et stimulerende sosialt

læringsmiljø ligger som grunnlag for læring. John Dewey stod i spissen for denne

retningen, og han har hatt stor innflytelse på pedagogisk tenkning i mange land, deriblant

Norge. I norske læreplaner kan man finne impulser fra aktivitetssentrert pedagogikk

allerede på 1930-tallet. Deweys hovedidè er at læring skjer gjennom erfaring, ikke

overføring av kunnskap. Dewey mener at erfaring veier tyngre enn teori fordi det er

gjennom erfaring teorien får betydning. Erfaringer kan bære teorien, men ikke motsatt.39

Det subjektive aspektet ved kunnskap er vesentlig i humanistisk pedagogikk, hvor

det som skaper mening er i fokus. Her menes både det som skaper mening for eleven, og

det eleven skaper av mening. I motsetning til det positivistiske perspektivet, hvor læreren

tar sikte på å kontrollere og forutsi situasjonen, ligger fokuset på å kunne forstå og

37 Ibid.:191
38 Ibid.:191
39 Ibid.:192
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fortolke. I en humanistisk tradisjon vil man trekke inn innsikter fra fenomenologien og

hermeneutikken, hvor målmiddelmodellen vil bli erstattet av et fokus på selve prosessen.

Resultater som oppnås med forutoppsatte mål, er ikke lengre så interessant, og det

diskuteres hvorvidt målene fullt ut kan defineres på forhånd. Læreren må ha et særlig

ansvar for hvilken retning prosessen tar, men det er allikevel eleven sitt bidrag til prosessen

som er viktig, og det er den som er med på å spesifisere og formulere målene. 40

Hovedmålet er at elevene skal lære gjennom å erfare, de må derfor være

eksperimenterende og aktive i innlæringsperioden. Det ble utviklet arbeidsmåter som

skulle hjelpe elevene til å få konkrete erfaringer, være seg gruppearbeid, prosjektarbeid

eller ekskursjoner. Skolen ble tenkt på som et aktivt arbeidssted for eleven, noe som navnet

arbeidskole illustrerte. Synet på eleven som passivt tar i mot kunnskap, hvor den aktive

part var læreren, ble dermed utfordret. 41

Dewey mener at eleven ikke kun kan gjøre erfaringer, men også må være i stand til

å reflektere over det han eller hun har erfart. Først når eleven har gjort en erfaring, og

reflekter over det han eller hun har gjort, har eleven lært. Dewey er opptatt av at aktiviteten

ikke må bli et mål i seg selv, og aktiviteten må derfor være målrettet. Når vi ser på

aktivitetspedagogikken, så har nok ofte aktiviteten vært målet i seg selv, og den har i liten

grad blitt fulgt opp av refleksjoner, eller blitt sett i sammenheng med andre faglige

målsettinger. Dewey er opptatt av at læringen skal settes i forbindelse med elevens

erfaringsverden og tenkemåte. Han mener at man må ta utgangspunkt i barnets

erfaringsverden, i en psykologisk organisering, og ikke i en logisk organisering av verden i

form av fag. Dette gjelder spesielt i begynnerundervisningen, der barnet bør få erfare ut i

fra egne erfaringer, ikke konstruerte logiske aktiviteter.42

Dewey vektlegger at målene skal formuleres i fellesskap, hvor pedagogikken legger

vekt på samhandling i fellesskap. Naturlige sosiale reguleringer som skjer i samhandling

mellom mennesker, skal erstatte tidligere tradisjonell disiplin og kontroll i skolen. Fokuset

på samhandling og samarbeid har bidratt til at Dewey har gitt impulser til en kritisk

pedagogikk. 43

40 Stige, 1995:60
41 Hanken og Johansen, 1998:193
42 Ibid.:193
43 Stige, 1995:60–61
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Når vi ser på musikkfaget gjorde ikke aktivitetssentrert pedagogikk seg gjeldende

under mellomkrigstiden, til tross for at skoleloven tilsa at reformpedagogikken skulle

innføres i alle fag. Grunnen til dette kan ha vært at det var vanskelig å overføre den

aktivitetssentrerte pedagogikken til sangundervisningen. Etter andre verdenskrig ble

reformpedagogikkens tanker tydeligere blant musikkpedagoger, og læring gjennom

aktivitet ble innført i musikkfaget.

3.4 Aktiv lyttings posisjon i læreplaner

På 1960-tallet fikk vi et musikkfag der lytting var en viktig aktivitetsform. Selv om

progressivismen med sin vekt på elevaktivisering også nådde den norske skole på denne

tiden, var musikkfaget trygt forankret i formidlingspedagogikken. Lyttedelen i musikkfaget

ble preget av progressivismen gjennom innføringen av aktiv lytting, og viktigheten av å gi

elevene lytteoppgaver. Felles utgangspunkt for de to retningene var å gi faglig informasjon

om musikken eller komponisten, noe som var en direkte, men forenklet, formidling av

musikklærerens oppfatning av og innsikt i musikken. Denne beskrivelsen av

lyttemetodikken ligger svært nær pedagogprogressivisten John Deweys skildring av den

tradisjonelle skolen. 44

I Norge var formidlingspedagogikken dypt forankret i musikkundervisningen, men

lyttemetodikken ble etter hvert påvirket av vårt naboland Sverige, hvor det pedagogiske

formidlingsarbeidet stod sterkt. En av grunnene til dette var Rolf Davidson, som ble en

foregangsfigur på dette området med sin erfaring med lytteundervisning via radioen.

Davidson baserte lytteundervisningen på en metodikk som kombinerte auditiv

opplevelse og visuelt materiale, ved hjelp av forenklede, grafiske partiturer. Metodikken

ble utviklet i tilknytning til radiokurs og skolekonsertprogram. Denne metodikken var i

utgangspunktet beregnet på undervisning for og med voksne, men norske lærere tilpasset

materialet og med noen forandringer tok de i bruk metodikken i skolen.

Radiolyttemetodikken dominerte utviklingen av lyttemetodikken i Norge i disse årene. 45

For at denne metodikken skulle tilfredsstille kravene innenfor

aktivitetspedagogikken, måtte radiolyttemetodikken tidlig definere lytting som en aktivitet.

Davidson presenterte begrepet aktiv lytting som ble et nøkkelbegrep innenfor denne

metodikken. Aktiv lytting ble et mer eller mindre synonymt begrep med oppmerksom og

44 Espeland, 2001:61
45 Davidson, 1975:5-7
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konsentrert lytting, og skiller seg derfor fra det begrepet som stod sentralt i

reformpedagogikken, og som Piaget var opptatt av. Fortsatt måtte lyttemetodikken, med

fokus på radiolyttemetodikken, plasseres nær formidlingspedagogikkens ytterpunkt. Denne

metodikken var med på å fornye den formidlingspedagogiske tradisjonen i musikkfaget.46

Perioden 1960 -70-tallet var en gullalder for deler av musikkfaget. Nye bøker og

kurs dukket opp, lyttemetodikken ble diskutert, og lærebøkene la relativt stor vekt på

lytting. I tillegg ble det iverksatt tiltak fra Rikskonsertene som skulle fremme elevenes

møte med levende musikk. Mønsterplanen fra 1974 bidro til at musikkfaget for alvor tok

steget inn i aktivitetspedagogikken, og aktiv musisering ble et nøkkelbegrep i planen.

Personlighetsutvikling og sosialpedagogiske synspunkter var utgangspunktet for å skape et

musikkfag for alle, og skaping stod som et sentralt moment. Individrettede og

utviklingspregede formuleringer dominerte målsettingene i fagplanen. 47

På 1970 og -80-tallet gjorde den pedagogiske progressivismen sitt inntog i den

europeiske skole og barnehage, og det unge norske musikkfaget ble etter hvert preget av

denne utviklingen. På 70-tallet var det spesielt to områder innenfor musikkfaget som fikk

sitt gjennombrudd. Det ene var ulike former for samspill, hvor Orff-instrumenter ble tatt i

bruk, og det andre var komponering eller lydforming. Disse to områdene satt skapende

aktiviteter og aktiv musisering på dagsorden, i tråd med intensjonene i den progressive

aktivitetspedagogikken. Dette kan ha vært en årsak til at lyttemetodikken fikk mindre plass

og status i løpet av 1970-tallet og godt innpå 80-tallet. Det var ikke bare et norsk fenomen,

men et generelt trekk innenfor musikkpedagogikken i den vestlige verden. Dette kan man

se av mangelen på nye fagbøker om lyttemetodikk, og på hvor lite vekt det ble lagt på dette

emnet i internasjonale, musikkpedagogiske tidsskrift. 48

Hvis vi ser på videreutviklingen av lyttemetodikken på 1970 og 80-tallet, har det så

å si ikke vært noen utvikling. Det skrives lite nytt innenfor lytting, og artikler og innlegg

har blitt borte fra den musikkpedagogiske utviklingsarenaen. Lyttedelen i de reviderte

musikkbøkene preges av det samme som før, og det er lite nytenkning. Programmusikk og

grafisk lyttepartitur er fortsatt representert, selv om det er et mer variert musikkutvalg. En

oppsummering vil bli at 1970 og 80-tallet gav oss et oppsplittet musikkfag, med rester fra

46 Espeland, 1994:80-82
47 Ibid.:84
48 Espeland, 2001:63
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det gamle musikkfaget, samt en utpreget litt av hvert -pedagogikk. Faget preges av en

blanding av at ingenting skal forkastes, og et krav om at alt skal være med. 49

I mønsterplanen 1987 finner man sterke spor fra aktivitetspedagogikk i planen for

musikkfaget. Vi finner overordnede mål om at undervisningen skal fremme egenaktivitet,

og tre hovedemner innenfor faget er aktivitetsformer, som spill, musikk, dans og drama og

sang og annen vokal aktivitet. 50 Et av hovedmomentene var innføringen av kunsten og

kulturens plass i skoleverket, hvor kulturell identitet og kulturarv stod sentralt. Det er verdt

å nevne at det synes som om kunnskapssynet i planen er mer av tradisjonell art, og ligger

nærmere det teoretiske, verbale og bevisstgjørende, enn det kunstneriske og praktiske.

Lyttemetodikken skulle legges opp på en aktivitetssentrert måte, og her vektlegges

sammenhengen mellom musikken og elementene. I tillegg åpnes det opp for bruk av ulike

stilarter og sjangere innenfor musikk.51

I 1997 kom det en ny læreplan, L97, hvor aktiviteter lå til grunn for undervisningen

gjennom aktivitetsformene dans, musisering, komponering og lytting. Disse formene

knyttes til refleksjon og erfaring gjennom erkjennelsesformene forståelse og opplevelse. Vi

finner igjen aktiviserende uttrykksformer i målene på hvert trinn i L97, og disse målene er

knyttet til å oppleve og å forstå.52

3.5 Presentasjon av den nye læreplanen

Den nye læreplanen i musikk har vært under utarbeiding siden høsten 2004, våren 2005

kom et høringsutkast. I august 2005 var den endelige planen ferdig. Målet er at man skal

begynne å arbeide med en systematisk kompetanseutvikling, og de første læreplanene ble

tatt i bruk allerede høsten 2005, mens planen blir innført på alle skoler fra høsten 2006.

Reformen i grunnopplæringen skal gjennomføres i perioden 2006–2008, og

kompetanseutvikling starter høsten 2005, dette for å sikre en forsvarlig gjennomføring.

Planleggingen har da et ettårig og et fireårig perspektiv. Den generelle delen fra L97

beholdes, mens det utarbeides nye fagplaner i alle fag. Det vil bli innført en læringsplakat

som inneholder 11 grunnleggende forpliktelser. 53Jeg har tatt utgangspunkt i Utdannings-

49 Ibid.:71
50 Hanken og Johansen, 1996:194
51 Espeland 2001: 73-74
52 Ibid.:90
53 Clemet, 2004:1
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og forskningsdepartementets endelige forslag til den nye læreplanen for Kunnskapsløftet,

som kom august 2005. 54

3.5.1 Bakgrunn for utvikling av ny læreplan

Det er åtte år siden innføringen av ny læreplan i grunnskolen, og det har skjedd betydelige

endringer i samfunnet siden den gang. Begrunnelsen for den nye læreplanen er at

samarbeid med andre land får stadig større betydning, og ord som globalisering og

individualisme brukes for å betegne denne utviklingen. Utviklingen mot et flerkulturelt

samfunn går stadig raskere, og skolen er nødt til å følge denne utviklingen. Kunnskap og

kreativitet står fram som de viktigste drivkreftene for verdiskaping i samfunnet, og vi

snakker i dag om et kunnskapssamfunn. Der kapital og utstyr var viktige innsatsfaktorer i

arbeidslivet tidligere, er det nå kompetanse og kunnskap som er blitt avgjørende for

mennesket og for samfunnet. 55

En evaluering av L97 viser at lærerne er positive til innholdet i planen, men kritiske

til at den blir for detaljert og omfattende. Dette gjør det vanskelig å nå kravene som planen

inneholder. Til syvende og sist blir det opp til lærerne og den enkelte skole hva elevene får

undervisning i, i de enkelte fag. Det vil si at elevene vil sitte inne med ulik kunnskap,

avhengig av hvilken skole de går på. Den nye læreplanen mener at det er lærerens og

skolens ansvar å gi elevene den undervisningen de har krav på, og at elevene skal inneha

den sammen kunnskapen. Det er grunnen til at målene er forandret til kompetansemål,

hvor de grunnleggende ferdighetene står i fokus. 56

Under behandlingen av Stortingsmelding 30, Kultur for læring, sluttet Stortinget

seg til en rekke forslag som sammen skulle bidra til at grunnopplæringen skulle være i

stand til å møte kunnskapssamfunnet, med dets utfordringer. Den nye læreplanen legger

større vekt på grunnleggende ferdigheter, og har klare definerte kompetansemål.57 Et av

målene med reformen er å ivareta og utvikle det beste i grunnopplæringen i Norge. Dette

skal gjøre elever og lærere kompetente til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer.

Elevenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes, og målene som det arbeides mot skal

tydeliggjøres. Visjonen er at gjennom et felles kunnskapsløft skal man skape en bedre

54 Kunnskapsløftet, Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring
55 Ibid.:1
56 Ibid.:2
57 Kompetanse for utvikling, 2004:1-2
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kultur for læring. 58 Tilrettelegging for tilpasset opplæring for den enkelte elev står sentralt,

og opplæringen skal være differensiert og variert. De overordnede prinsippene for skolen

er at den skal være inkluderende, fremme likeverd og gi tilpasset opplæring.

Utgangspunktet er at alle elever er forskjellige, og at de har forskjellige forutsetninger og

behov. Skolen skal være basert på likeverd, og det forutsetter at alle elever får like

muligheter til å utvikle seg.59

Innføringen av læringsplakaten vil få innvirkninger på flere områder.

Læringsplakaten er et forpliktende grunnlag, og den skal være et utgangspunkt for

videreutvikling av skolen som lærende organisasjon. Når man skal vurdere kvaliteten på

grunnopplæringen og eventuelle nasjonale utviklingstiltak, vil læringsplakatens

grunnleggende forpliktelser være et godt utgangspunkt. Læreplanens generelle del,

læringsplakaten og læreplanene for fag er forpliktende for opplæringen, og må ses på i en

helhet.60

En av forskjellene fra L97 er at den nye læreplanen består av

kompetansebeskrivende mål. Disse kompetansemålene skal angi de målene eleven skal nå

etter et avgrenset læringsforløp. Målene knyttes opp mot hovedområdene i faget, og

innenfor rammene av slike mål skal det være et ansvar i forhold til hvilke virkemidler og

metoder som tas i bruk for å nå målene. Den nye læreplanen er inndelt i fire deler; 2.

klasse, 4. klasse, 7.klasse og 10.klasse. Under hver av disse delene er det oppgitt

kompetansemål, og definert mål for opplæringen. I tillegg er det innført grunnleggende

ferdigheter som blir integrert i alle fag i læreplanen. 61

3.5.2 Læreplanen i musikk

Musikkfaget skal gi elevene grunnlag for å kunne forstå, oppleve, reflektere, og ta del i

musikalske uttrykk. Musikkfaget skal også gi grunnlag for utvikling av skapende og

kreative evner, hvor målet på sikt er at elevene skal bli i stand til å gi musikalske uttrykk ut

fra egne forutsetninger. Faget er utformet slik at det skal være et fag for alle elever, hvor

opplæringen skal tilpasses, og hvor man skal bygge videre på elevenes ferdigheter,

58 Alfarnæs og Raaum 2004:1
59 Clemet, 2004:2
60 Ibid.:3
61 Ibid.:2
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kunnskap og musikalske erfaring. Formålene skal realiseres gjennom hovedmålene

musisere, komponere og lytte. 62

Musisere omfatter praktisk arbeid med spill, sang og dans, og det faglige fokuset

ligger på musikkopplevelsen som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring. Musikkens

grunnelementer ligger til grunn for det praktiske arbeidet. Øving, formidling og musikalsk

kommunikasjon står sentralt innenfor dette hovedområdet. Trening av musikalsk

hukommelse, og forestillingsevne er en viktig del, i tillegg til å tilegne seg praktisk

musikkorientering.63

Komponere omfatter praktisk skapende arbeid med dans og musikk. Under dette

inngår å improvisere, komponere, arrangere musikk, lage tekst til musikk og skape egne

danseuttrykk. Det faglige fokuset ligger på musikalsk skaping og musikkopplevelse.

Elevene skal lære seg å utforske og eksperimentere med musikkens grunnelementer, samt

skape egne musikalske uttrykk gjennom utforskning av egen stemme, og ved å sette

sammen musikalske forløp i lyd og bevegelse. Dette innebærer trening av den musikalske

hukommelsen samt forestillingsevne og formidling, hvor en variert bruk av de musikalske

grunnelementene inngår som en del av prosessen. Under denne hoveddelen arbeides det

også med musikalsk kommunikasjon og formidling. Digitale verktøy og ulike

musikkinstrumenter anvendes til egen komposisjon og musikalsk skaping. Musikalsk

erfaring, refleksjon over musikk og praktisk musikkorientering er også en del av

komponering.64

Å lytte er en grunnleggende forutsetning for musikkopplevelsen og egen utøvelse,

alene og sammen med andre, og det faglige fokuset ligger på musikkopplevelse og

refleksjon. Utvikling av bevissthet ovenfor de musikalske grunnelementene og ulik bruk av

disse er et av hovedområdene under lytting. I tillegg skal eleven bli fortrolig med ulike

sjangere. I dagens samfunn hvor vi blir overstimulert på musikk- og lydinntrykk, er det

viktig å bevisstgjøre vurderingsevnen hos den som lytter. Således inngår musikkorientering

i kunnskapsgrunnlaget i dette hovedområdet. Dette omfatter temaer knyttet til musikkens

bruk og funksjon i ulike samfunn.65

62 Kunnskapsløftet 2005:99
63 Ibid.:100
64 Ibid.:100
65 Ibid.:100
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3.5.3 De grunnleggende ferdighetene i musikkfaget

Målet med innføringen av den nye læreplanen, er å styrke elevenes grunnleggende

ferdigheter; det vil si å kunne uttrykke seg muntlig, lese, regne, skrive og bruke digitale

verktøy. Disse grunnleggende ferdighetene vil bli integrert og vektlagt i alle fag i

læreplanen, på det enkeltes fag premisser, og på det nivået som vil være relevant for

opplæringsforløpet.66 De grunnleggende ferdighetene skal følges opp i alle fag, noe som

sikrer at ingen lærere fraskriver seg ansvaret for elevens utvikling på dette området. 67 I

musikkfaget arter de grunnleggende ferdighetene som følger.

Å kunne uttrykke seg muntlig innebærer å komponere, synge og improvisere med

stemmen, i tillegg delta i samspill og vokal framføring. Elevene skal kunne formidle egen

musikkopplevelse og reflektere over musikk som fenomen. I tillegg skal de kunne uttrykke

seg om hva de hører, og selv ønsker å uttrykke.68

Å kunne uttrykke seg skriftlig innenfor musikkfaget innebærer å bruke ulike former for

notasjon når det gjelder komponering og musisering. Som et ledd i improvisasjons - og

lytteøvelser, er dette et verktøy for å kunne nedtegne og bevare egenkomponert dans og

musikk. Skriving benyttes til å eksperimentere og leke seg med språkets rim, klang og

rytme, samt å kunne gjenfortelle og formidle en musikalsk opplevelse, og til å reflektere

over kunnskap i faget.69

Å kunne lese handler om å kunne tolke og utnytte informasjon fra fagspesifikke tekster,

kunne forstå og tolke ulike musikalske symboler og former, og tegne ulike typer for

notasjon. Som kilde til refleksjon og grunnlag for egen komponering, ligger også lesing av

tekster. En viktig forutsetning for lesing er at elevene klarer å konsentrere seg over tid.

Å kunne regne innebærer å bli kjent med ulike musikalsk mønstre, former og variasjon,

og bli kjent med musikkens grunnelementer. Kjennskapen til disse skal bidra til økt

forståelse for hvordan ulike strukturer og mønstre kan sette preg med hensyn til musikalske

og kunstneriske uttrykk. 70

66 Clemet, 2004:3
67 Hauge, 2004
68 Kunnskapsløftet 2005:101
69 Ibid.:101
70 Ibid.:101
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Å kunne bruke digitale verktøy i musikkfaget innebærer å bruke musikkprogrammer og

opptaksutstyr for å sette sammen lyd til egne komposisjoner. Opphavsrett knyttet til bruk

av andres musikk, kildekritikk og personvern kommer under denne delen. 71

3.5.4 De musikalske grunnelementene i læreplanen

Etter endt 2. klasse skal elevene ha tilegnet seg kompetanse innen flere musikalske

elementer. Målet for opplæringen er at elevene skal kunne imitere rytme og korte melodier,

med ulik takt- og toneart, og ulikt tempo. De skal også kunne bruke stemmen i variert

tonehøyde og styrkegrad. Elevene skal i tillegg lære seg å improvisere og eksperimentere

med rytmer, klanger, melodiske motiver og dynamikk. De skal kunne beskrive og

gjenkjenne musikkens grunnelementer, og kunne delta i samtaler rundt dette, ved å

gjenkjenne særegenheter for et musikkstykke.

Elevene skal samtale om sitt forhold til musikk, hvorfor de liker den type musikk,

og hvordan de forholder seg til musikk. De skal også komme innom lyd og musikk i

dagliglivet, og de skal utvikle et språk som gjør dem kompetente til å prate om hva de

hører. De skal også kunne presentere det de hører gjennom dans, drama og bevegelse.72

Etter 4. klasse skal elevene beherske å holde en jevn puls i ulike tempi. De skal i

tillegg kunne improvisere over og imitere enkle klanger og rytmer. Når det gjelder

komponering skal elevene delta i musikalsk improvisasjon, hvor utgangspunktet er

musikalske elementer som rytme og melodiske mønstre. Gjennom dans og improvisasjon

innenfor dans skal de erfare hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp, altså form.

Elevene skal gjenkjenne de musikalske grunnelementene som klang, rytme, tempo,

dynamikk, melodi og form, spesielt innenfor folkemusikk fra ulike kulturer. Gjennom

samtaler skal de kunne gjengi særegenheter ved forskjellige musikksjangre. De skal kunne

reflektere over egne musikkopplevelser, om ulike funksjoner musikken kan ha, og hvordan

musikk kan brukes i ulike sammenhenger.73

Etter endt 7. klasse skal elevene kunne oppfatte og anvende rytme, melodi, puls,

tempo, dynamikk og enkel harmonikk. Elevene skal ha opparbeidet seg kompetanse på de

musikalske grunnelementene. Gjennom sang skal de lære seg klang og uttrykk, mens de

71 Idid.:102
72 Ibid.:102
73 Ibid.:102-103
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skal beherske enkle rytmiske og harmoniske akkompagnementer. Med utgangspunkt i

rytmiske, harmoniske og melodiske mønstre skal de kunne improvisere med stemmen og

ulike instrumenter. Innenfor dans og bevegelse skal de gi symbolsk form til egne følelser

og tanker. I tillegg skal de komponere med utgangspunkt i enkle musikalske former. De

skal på dette nivået kunne karakterisere hvordan de musikalske grunnelementene framstår i

musikken. Det legges da vekt på de historiske hovedepokene innenfor kunstmusikk, i

tillegg til folkemusikk.74

3.6 Barns evne til å lytte

Barnet har ikke opplevelser – de er dem. (Hammershøj, 1993:160)

For å vite hvordan man bør tilrettelegge undervisning i lytting for barn, må man vite noe

om barns musikalske utvikling, og om hvordan barn lytter. I tillegg er det interessant å se

på hvordan barn tilegner seg kunnskap, og hvordan vi skal tilrettelegge lyttesituasjonen for

å oppnå et godt læringsmiljø. Musikkundervisningen preges av hvilket musikksyn

pedagogen har, og dette vil gjenspeiles i en eventuell lyttesituasjon. Planlegging av

undervisning og tanker om gjennomføring og progresjon er viktig, og en didaktisk modell

kan være en hjelp til å strukturere tenkningen. Jeg har tatt utgangspunkt i en generell

planleggingsmodell, hvor jeg presenterer de didaktiske kategoriene jeg har brukt i

kompendiet.

Allerede som foster har barn evnen til å lytte, og de tar til seg inntrykk fra

omverdenen før de er født. Gjennom stemmer, sang, musikk og andre hørselsinntrykk blir

barnet orientert mot den verden de er i ferd med å bli født inn i. Målet når man arbeider

med lytting må være å åpne dørene inn til musikkens verden, og på den måten gi elevene

muligheten til å utvikle evnen til å ta til seg musikkopplevelser. Musikk er en viktig del når

det gjelder barns identitetsutvikling, og musikk er med på å orientere barnet om hvor det

hører til. 75 Barns evne til å lytte er viktig for å utvikle sitt eget musikalske uttrykk, enten i

form av komposisjon, spill, dans eller sang. Disse uttrykksformene tar utgangspunkt i

evnen til å lytte og til å vurdere lyd. Lytting og vurdering hører sammen, og er to sentrale

punkter når det gjelder skapende musikkarbeid. 76

74 Ibid.:103-104
75 Ruud, 1997:47
76 Bjørlykke, 1999:175
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I utgangspunktet har barn et absoluttistisk syn på musikk. Musikken er til for

musikkens del, og det er ikke nødvendigvis noe mening utenom det. Det er som regel

pedagogen som poengterer at musikken må ha en mening utenom seg selv. I barnehagen

og småskolen blir barn oppfordret til å dramatisere eller tegne det de ser og føler, og andre

liknende aktiviteter hvor barna blir bedt om å finne en mening med det de hører. Dette kan

bli problematisk hvis barna føler at de bør se noe, men ikke gjør det. Som

musikkpedagoger kan man ikke kreve at musikken skal gi dem assosiasjoner til noe

utenommusikalsk, eller stille krav til å eleven skal føle noe. Man må derfor være forsiktig

med måten aktivitetene blir presentert, og tenke nøye igjennom ordlyden på oppgavene.

Det er vanlig å presentere musikk for barn på en referensialistisk måte, og lærebøker som

brukes i lærerskolen og i lærerutdanningen, har ofte et referensialistisk preg. Er vi for lite

flinke til å ta vare på det ekspresjonistiske når vi formidler musikk til barn? Må vi alltid

plassere meningen med musikken utenfor musikken selv?77

Ekspresjonistisk erkjennelse kjennetegnes ved at gitte fenomener kan oppleves

både som noe følelses- og holdningsmessig, og noe rasjonelt eller faktisk. Slike fenomen

kan vi oppleve på ulike måter, som ord, proporsjoner, tonehøyde, farger, eller som

fenomen som sinnsstemninger, for eksempel rolig, glad, vemodig, muntert, vennlig og så

videre. Vår opplevelsesmåte preges av at vi oppfatter gestalter eller strukturer, og det vil si

at vi ikke opplever enkelttoner i et musikalsk forløp, men et helhetlig rekkefølge av

ekspressive strukturer. Med dette som utgangspunkt i forhold til barns lyttesituasjon, kan vi

si at lyttingen bør relateres til musikken selv. Da må det sies at barnet selv kan knytte noe

utenommusikalsk til musikken, men vi må unngå at en slik opplevelse blir styrt utenfra og

pådyttet eleven fra pedagogen.78

Det som kjennetegner barns utvikling er helhetssansing. På norsk har vi ikke et ord

som er fellesbetegnende på dette, men vi snakker om det organiske, som betyr en

sammenhengende og naturlig helhet. Det er gjennom sammensatt sansing, det vil si lytting,

det visuelle og hvordan man reagerer kroppslig, at spedbarn opplever musikk. Bjørkvold

mener at barnet opprinnelig totalsanser fra spedbarnsfasen og oppover. Barnets

begrepsdannelse skjer i den synkrone musiske tonaliteten, hvor hovedbetoningen kan

variere mellom auditive og visuelle inntrykk. I møtet med skolen opplever barna at sansene

splittes i isolerte enkeltferdigheter, og delsansingen overtar for den tidligere

77 Lie, 1995:24
78 Espeland, 2001:149
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helhetssansingen. 79 Bjørkvold tegner et bilde av barndommens lekende, musiske,

kroppslige og helhetlige tilværelse, og han retter sterk kritikk mot kulturens og skolens

logikk, planmessighet og disiplin.

Barns musikalske utvikling skjer gjennom sprang, både kontinuerlig og

diskontinuerlig. Studerer man et barn over lang tid, vil man finne gradvis utvikling, platåer

og store sprang. Det har vært vanlig å dele inn utviklingen i mer eller mindre avgrensede

stadier, noe som bidrar til et visst statisk inntrykk. I dag er det mer vanlig å bruke ordet

faser om denne inndelingen, og denne inndelingen har ikke en klar begynnelse og slutt.

Innenfor hver fase dannes forutsetningene for neste fase og utviklingen er både

kontinuerlig og diskontinuerlig. Bildet på utviklingen som en trapp hvor vi går høyere og

høyere og legger bak oss trappetrinn, passer ikke med denne beskrivelsen. Det blir mer

riktig å se på utviklingen som en spiral, der samme type utfordringer kommer med ujevne

mellomrom, men der løsningene avhenger av hva som har skjedd tidligere, altså hvilken

erfaring man har skaffet seg. 80

Piaget skriver om barns intelligens som er i stadige utvikling i møte med problemer

og utfordringer som står i forhold til dens kapasitet. Handlinger danner fundamentet for alt

språk og er svært vesentlig for spedbarn, men også barn i førskolealder, hvor symboler

bygger videre på handlingene. Språket aktiviserer begreper som tidligere er erfart gjennom

handling. Piaget skriver at intelligens har sin opprinnelse i sensomotoriske handlinger, og

det er derfor handlinger står sentralt i det pedagogiske opplegget, gjerne opp til 11–12 års

alderen. Selv om vi vet at barn lærer gjennom handling er det språklig overføring og

formidlingspedagogikk som ofte får prege undervisningen, hvor kunnskap blir overført fra

en aktiv lærer, til en passiv elev .81

Med operativ kunnskap mener Piaget kunnskap som konstrueres når barnet blir stilt

ovenfor et problem, med objekter det kan handle med. I en skolesituasjon vil det innebære

at læreren gir elevene oppgaver og problemer, som gir eleven mulighet til å oppdage

kunnskapen som skal til for løse oppgaven. Piaget mener også at visuelle demonstrasjoner

ikke har noe for seg hvis det ikke skjer i forbindelse med en aktiv handling med konkret

materiale.82 Det er viktig å skille mellom operativ og figurativ kunnskap, da det utgjør

79 Bjørkvold, 1996:61
80 Sundin 1995:33-34
81 Hundeide, 1984:33-35
82 Ibid.:33-35
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skille mellom forståelse og gjentakelse av et riktig svar.83 Sensomotoriske aktiviteter synes

å spille en rolle for barns opplevelse av musikk, og en slik tilnærming til lyttesituasjonen,

vil bidra til å rette elevenes oppmerksomhet mot selve musikken, og motivere til aktiv

lytting. Dette åpner opp for skapende aktiviteter, og fri personlig opplevelse ved

musikklytting.84

Musikkpedagoger som lager undervisningsopplegg må ha i minne hvordan barn

lærer, og hvordan en på best mulig måte kan fremme denne læringen. Undervisningen i

musikk kan være preget av visse aktivitetsformer eller funksjonsområder, som forstås som

en måte å være i virksomhet med musikken på, sett ut i fra eleven. 85 Gjennom

funksjonsområdene som skaping, gjenskaping, opplevelse, refleksjon og tolking kan det

enkelte barn være i en slik læreprosess. Dette representerer måter som barn er aktive med

musikk på. Noen områder vil være delvis overlappende, fordi områdene ligger nært opp til

hverandre. Barnet er i konkret og direkte kontakt med musikken gjennom skaping,

gjenskaping, opplevelse og tolking. Når barnet reflekterer nærmer det seg musikken som

materiale, men det stiller seg utenfor musikken og reflekterer over den.86

Når det gjelder musikkopplevelsen, vil det i særlig grad handle om å lytte. Vi finner

igjen lytting i en eller annen form i alle aktiviteter, sånn sett vil musikkopplevelse være

med i alt arbeid med musikk. Vi knytter musikkopplevelse til inntrykk. Barnet tar til seg og

bearbeider sanseinntrykk, og tolker sanseinntrykkene avhengig av forutsetninger og

sosiokulturelle faktorer.87

Komponisten og professoren John Paynter mener man bør ta utgangspunkt i

samtidskunstneres metode, og er opptatt av at komposisjon og skapende virksomhet bør

være en viktig del av musikkundervisningen. 88 Paynters metoder kan benyttes når vi

arbeider med aktiv lytting. Vi fokuserer på skapende virksomhet, der elevene skal skape

når de lytter. Vi tar da utgangspunkt i mennesket selv, med dets fantasi og oppfinnsomhet,

og finner en form for musisering der elevene er med på å skape. Lærerens oppgave er å

åpne elevens ører, og oppmuntre elevene til skapende virksomhet. Elevene blir utfordrer på

å eksperimentere med å forme sitt materiale slik at det uttrykker deres ideer, og de

83 Ibid.:25
84 Espeland, 2001:150
85 Nielsen, 1994: 291
86 Bjørlykke, 2001:41-43
87 Ibid.:41-43
88 Hanken og Johansen 1998:113
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skapende aktivitetene gir dem mulighet til det. I flere av aktivitetene skal elevene forme

eget materiale til å uttrykke deres ideer, da for eksempel ”Bevegelsesdans”. 89

Barn må ikke møtes som uferdige voksne, men på barnekulturens egne premisser.

Den kunnskapen vi har om barns musikalske utvikling, må ikke brukes for å finne ut når vi

kan gjøre oss forhåpninger om at barna kan vise interesse og mestre elementene fra

voksenkulturens musikk, men heller hjelpe oss til å forstå hvordan barn lytter og opplever

musikk. Vi må spørre hvordan barn på ulike utviklingsstadier opplever musikk? Hva fester

de seg ved i musikken, og hva gjør de med den? Med en slik vinkling blir barns måte å

forholde seg til musikk på ikke mindreverdig i forhold til voksnes normer. Det blir en

annen måte å organisere lyd på, både følelsemessig og kognitivt. 90 Barn må gripe for å

begripe, og selve læringen skjer gjennom egne aktiviteter og aktiv handling.91

3.6.1 Lyttesituasjonen

Lytting er en forutsetning for aktiv musisering, og lytting er trolig den aktiviteten som har

størst omfang i samfunnet. Musikken omgir oss på den offentlige arena, og de fleste bruker

mye tid på musikk. Rolf Davidson skriver om tre hoveddeltakere i det pedagogiske spill

som er viktige for å oppnå en positiv lyttesituasjon. Alle aktivitetene i kompendiet

forutsetter en god lyttesituasjon og rutiner for dette, og det krever forarbeid av læreren.

For- og etterarbeid er også viktig for elevene, og dette bidrar til at lyttesituasjonen bedres.

Aktivitetene inngår i en helhetlig lyttesituasjon.

Når det gjelder lyttesituasjonen er det flere faktorer man må ta hensyn til. Lytting

krever at pedagogen kjenner til musikken. Velger man å bruke musikk som elevene har tatt

med kan det være en idé å inkludere elevene i undervisningen, og få dem til å fortelle

klassen hvorfor de har valgt akkurat den musikken, og om de kjenner til musikkens

bakgrunn. Pedagogen må også på forhånd ha tenkt igjennom hvilken lyttesituasjon som

egner seg best til musikken. Skal man benytte formal eller assosiativ lytting for at elevene

skal få best mulig kontakt med musikken? I en klasse kan det være en fordel å ha

innarbeidet rutiner slik at elevene vet hvilken lyttesituasjon de har i vente og da også hva

opplegget vil innebære. Er det aktiv lytting kjenner de rutinene for det, det samme gjelder

89 Paynter, 1974:10-11
90 Sundin, 1995:27-28
91 Christophersen og Haugen, 2000:32
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for annen type lytting. Dette bidrar til varierte opplegg innen lytting, uten at det er spesielt

krevende å gjennomføre.92

Hvordan man velger å presentere et musikkstykke, avhenger av hva som er målet

med lyttingen. Er målet kognitivt, kan man først presentere tittel og komponist, men er

målet emosjonelt eller motorisk, egner det seg bedre å spille musikken, uten noen videre

form for presentasjon. Av og til vil det være best å presentere kunnskap om musikken i

etterkant av opplevelsen, for å unngå å binde elevene til en bestemt assosiasjon eller

opplevelse. Når det gjelder musikkopplevelsen kan den aldri være feil. Lytting er også

kulturell læring, derfor kan en kombinasjon av opplevelse og kunnskap om musikken være

en viktig fordeling i undervisningen. Det ene utelukker ikke det andre, en

musikkopplevelse kan åpne opp for videre arbeid med et musikkstykke, på et teoretisk og

kunnskapsmessig plan. 93

Davidsons tre faktorer er hentet fra boken Lyttemetodikk. Som utgangspunkt for en

positiv lyttesituasjon skriver han om viktigheten av å vise frem musikken slik den er, ikke

hvordan vi som pedagoger mener at den er eller hvordan vi mener mottakerne skal oppleve

den. Musikken har hovedrollen, og det er viktig at aktivitetene ikke tar over denne rollen.

Uten musikken ville ikke aktivitetene hatt mål og mening, så musikken i seg selv er vårt

mest effektive pedagogiske hjelpemiddel.94

Den formidlende pedagogen utgjør en viktig rolle i lyttesituasjonen, og gjennom

pedagogens entusiasme og kunnskap, skal han vise musikken som den er, noe som igjen

bidrar til å danne bakgrunnen for lyttingen. Pedagogens rolle er å hjelpe lytteren til å

konsentrere seg og å være rolig i lyttesituasjonen. Dette avhenger av hvilken type lytting

klassen arbeider med. I aktiv lytting aktiviseres elevene og de skal ikke være i ro, men de

må være konsentrerte.95 Det blir da pedagogens oppgave å holde oppe konsentrasjonen til

elevene.

Målet for vår virksomhet som pedagoger er den mottakende elev, og elevens egen

opplevelse av musikken. Det er derfor viktig å skape en positiv innstilling, og en åpenhet

for musikken hos elevene. Lyttesituasjonen skal ikke formidle ferdige innstillinger eller

92 Bjørlykke, 2001:182-183
93 Ibid.:182-183
94 Davidson, 1975:5-6
95 Ibid.: 5-6
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opplevelser, men det er selve musikken som skal virke på mottakeren. Musikk kan ikke

oversettes til et annet medium uten at den forandres, eller framstår som ufullstendig.

Lyttemateriale kan være et hjelpemiddel som kan bidra til en konkret forestilling om

musikken, men hjelpemidlene skal aldri erstatte den klingende musikken, bare tydeliggjøre

og gi oss en oversikt over den.96

Musikklytting, som vi gjerne refererer til som møtet mellom individ og musikk,

skal føre til en personlig opplevelse. Det som er viktig er å knytte refleksjoner til hvordan

vi oppfatter denne opplevelsen, dette for å vite hvordan vi skal styrke den uten å forgripe

oss på den. Selve opplevelsen av et musikkstykke er individuelt betinget, og ethvert

menneske opplever musikk på sin egen personlige måte. Opplevelsen kan ikke og må ikke,

forutbestemmes av pedagogen. Davidson sier at man ikke opplever musikken, men

oppfatter seg selv gjennom musikken.

Våre opplevelser vil alltid bygge på tidligere erfaringer, ideer og assosiasjoner, og

denne personlige opplevelsen er meget verdifull. Innenfor et begrenset geografisk område

eller en kulturkrets lever man med felles konvensjoner, noe som bidrar til at vi til en viss

grad får en felles oppfatning av musikken. Det samme gjelder vurderinger. Vi påvirkes av

krefter som er felles for majoriteten av menneskene, og dette er både geografisk og

tidsmessig bundet. 97

Hvordan barn reagerer i en lyttesituasjon har mange innvirkende årsaker. Barn må

få bearbeide lyttingen og få mulighet til å komme med sin reaksjon på musikken. De setter

musikken inn i sin egen erfaringsverden, og reagerer på den i en helhetlig sammenheng.

Barna tar innover seg musikken, og satt den i ett eller flere symbolske uttrykk. Noen

uttrykker seg bare gjennom dans og bevegelse, mens andre igjen uttrykker seg gjennom

samtaler og tegning. Personlige forhold som kompetanse, evne til innlevelse og ferdigheter

virker inn på barns musikkopplevelse. 98

Lytting er en viktig aktivitetsform på alle trinn i grunnskolen. På småskoletrinnet er

det viktig at elevene får lytte ofte og at opplegget kan stå i en tverrfaglig sammenheng.

Elevene må få lov til å bli kjent med musikken over lengre tid. Dette vil være med på å

fremme elevenes evne til å lytte. I tillegg er det viktig med rutiner rundt lyttesituasjonen,

96 Ibid.:5-6
97 Ibid.:24-25
98 Bjørlykke, 2001:177
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noe som vil bidra til økt konsentrasjonen og trygghet. Musikken kan knyttes opp mot

bearbeidingsformer som bidrar til at barna får forankret lytteopplevelsen i et eget uttrykk.

Ofte blir det å lytte etter musikalske grunnelementer knyttet til en passiv og kognitiv

lytting, men det er ingenting i veien for at man kan lære seg disse elementene gjennom

aktiv lytting.99

Som nevnt tidligere i teorikapittelet, skriver Magne Espeland at nøkkelen til læring

ved musikklytting, med tanke på engasjement og opplevelse, ligger i en tro på et uttrykk og

en reaksjon fra den som lytter. Det at elevene er aktive når de lytter, ut fra musikkens

egenart, skal bidra til at de gjennom sin opplevelse blir en del av samtalen rundt og

analysen av musikken.

3.7 De didaktiske kategoriene i kompendiet

Når vi underviser vil hverdagen være preget av planlegging, gjennomføring og vurdering,

og dette er viktige faktorer i forhold til forbedring og evaluering av undervisningen.

Læreplanen er en viktig rammefaktor, og danner utgangspunktet for dette arbeidet.

Didaktikken bidrar med begreper som kan være til hjelp i arbeidet med den

musikkpedagogiske virksomheten. 100

Under utarbeidingen av kompendiet tok jeg utgangspunkt i flere didaktiske

kategorier. Disse kategoriene benyttes i allmenn didaktikk, men er også egnet til å bruke i

musikkpedagogisk virksomhet. Alle kategoriene må ses i forhold til hverandre når det

gjelder å planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne musikkpedagogisk virksomhet.101

De forskjellige didaktiske kategoriene utgjør modellen i mitt kompendium, og jeg har valgt

dem ut fra hva jeg mener er viktig i forhold til gjennomføring av aktivitetene. De

kategoriene jeg har valgt å ha med er mål, innhold, metode, forkunnskap og forutsetninger,

rammefaktorer og en vurdering opp mot læreplanens mål.

Jeg vil kort presentere hvordan jeg har brukt disse didaktiske kategoriene i

utarbeidingen av kompendiet. Metodebegrepet kan knyttes til ulike områder når det gjelder

musikkpedagogisk virksomhet. Jeg har valgt å bruke Hanken og Johansens versjon som

definerer metode som en planmessig framgangsmåte for undervisning og læring, (Hanken og

Johansen 1998:79). Ved å definere metodebegrepet på denne måten, vil det også innbefatte

99 Ibid.:177
100 Hanken og Johansen, 1998:37
101 Ibid.:30-31
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planmessigheten som ligger i begrepet. Med planmessighet mener Hanken og Johansen

målrettethet, struktur og bevissthet.102

Man kan ha mange ulike utgangspunkt for valg av innhold når man arbeider med

undervisning, alt etter hva man synes er viktig å fokusere på. Jeg har valgt å bruke den

tyske pedagogen Wolfgang Klafkis erkjennelsesspiral, hvor elevene gjennom

læringsaktiviteter, får beskjeftige seg med lærestoffet. Nye erfaringer vil da legges til det

allerede eksisterende erfaringsgrunnlaget, hvor erfaringsgrunnlaget utvides for senere

kontakt med tilsvarende stoff. I dette tilfellet stilles det krav om at lærestoffet må kunne

igangsette en slik erkjennelsesspiral, og et godt utgangspunkt er å representere

grunnleggende begreper, problemstillinger og saksforhold, framfor isolerte

kunnskapsblokker. Klafki hevder at det er viktig å velge lærestoff som elevene kan relatere

til, og stoffet må kunne gjenkjennes og ha relevans for elevene. I tillegg må stoffet være

utfordrende og motiverende, og kunne gi rom for utviklingsmuligheter. Det er viktig at

elevene får fordype seg i lærestoffet for at de skal kunne tilegne seg kunnskap, holdninger

og ferdigheter som kan overføres til andre sammenhenger.103

Hanken og Johansen skiller mellom fysiske og ikke-fysiske rammefaktorer. Med

fysiske rammer menes plass, utstyr og instrumenter. Bak disse faktorene skjuler det seg

økonomiske rammer som man er nødt til å ta hensyn til. Med ikke-fysiske rammer tenker

vi på dokumenter som må følges, for eksempel nasjonale dokumenter, som læreplanene,

eller lokale planer utarbeidet på skolen. Alle disse faktorene må tas hensyn til når man

planlegger et undervisningsopplegg. I kompendiet har jeg valgt å omtale de fysiske

rammefaktorene for seg, og under ikke-fysiske rammefaktorer foretar jeg en vurdering av

om aktivitetene innfrir læreplanens mål.

Når det gjelder mål så tar jeg utgangspunkt i det Dewey sier om at elevene må

erfare og reflektere for å lære. Aktivitetene må være målrettet, og målet med disse

aktivitetene er at elevene skal blir kjent med de musikalske grunnelementene, uten at

aktiviteten tar fokuset vekk fra musikken. Elevene lærer ved å eksperimentere og være

aktiv i innlæringsperioden, og ved å gjøre erfaringer om de musikalske grunnelementene. I

102 Ibid.:79
103 Ibid.:73
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etterkant samtaler de om grunnelementet, og reflektere rundt det de har lært, som bidrar til

at de lærer.104

Hanken og Johansen tar i tillegg for seg elev - og lærerforutsetninger, der de

skriver at beslutninger i forhold til undervisningen må ses i sammenheng med elevenes og

lærerens forutsetninger. I en undervisningssammenheng vil denne kategorien gå direkte på

deg selv som musikkpedagog, og den klassen du underviser. I og med at jeg ikke skriver

om en konkret klasse, har jeg valgt å kalle denne kategorien for forkunnskap og

forutsetninger. Jeg ser da på hva elevene bør ha lært i forkant av den enkelte aktivitet, og

hvilken kunnskap læreren bør sitte inne med. Dette blir da en generell framstilling. I tilegg

skriver jeg om hvem aktiviteten passer for.

Musikkdidaktikk handler om alle valg man tar i forhold til den musikkpedagogiske

virksomheten. Det dreier seg om forutsetninger og betingelser, og hvilke overveielser og

beslutninger man gjør seg i den sammenheng. Musikkdidaktikken skal i tillegg belyse

ulike syn på musikkfaget, når det gjelder legitimering og berettigelse.105

Planlegging av pedagogisk virksomhet innebærer å foreta valg og beslutninger i

forhold til mål, innhold, metode og vurdering. Man må vurdere i forhold til elevenes og

egne forutsetninger og til ulike rammefaktorer som læreplan og utstyr. Planlegging er

bindeleddet mellom undervisningen og den formelle læreplanen, for i

planleggingsprosessen tolkes og brukes læreplanen, og bestemmer hvordan undervisningen

skal være i forhold til den. I tillegg til de pedagogiske utfordringene vil det alltid være

praktiske og regimessige utfordringer ved undervisningen.106

3.7.1 Den didaktiske relasjonsmodellen

Det er mange hensyn å ta når man skal planlegge et undervisningsopplegg, og ikke minst

mange valg. Som hjelp kan man bruke en didaktisk modell, som avgjør hvilke faktorer

man må sette fokus på, og hvordan disse faktorene henger sammen.

Jeg har valgt å bruke den didaktiske relasjonsmodellen i forhold til planlegging av

aktivitetene, og aktivitetene vil bli presentert med utgangspunkt i den didaktiske

relasjonsmodellens seks deler. Der andre modeller tar utgangspunkt i én faktor, som f.eks.

104 Ibid.:193
105 Ibid.:30-32
106 Ibid.:143
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mål, i målmiddelmodellen, er det ingen faktorer som skal være styrende i den didaktiske

relasjonsmodellen. Grunnen til at jeg har valgt å bruke denne modellen, er at den fokuserer

på de enkelte delene i et undervisningsopplegg, samtidig som den viser viktigheten av

relasjonene imellom delene.

Den didaktiske relasjonsmodellen er en norsk modell, utarbeidet av Sigmund

Lieberg og Bjarne Bjørndal. Modellens siktemål er å være et hjelpemiddel og et verktøy

for lærere når det gjelder planlegging av undervisning. Lærere har ofte stor frihet når det

gjelder planlegging av egen undervisning, noe som igjen setter krav til veloverveide

beslutninger og valg fra lærerens side. Denne modellen kan bidra til at den didaktiske

planleggingen og analysen foregår på en mest mulig reflektert måte. Modellen gir en

oversikt over de viktigste faktorene som man må ta stilling til, samtidig som den utfordrer

oss til å se på sammenhengen mellom de ulike faktorene. Modellen er formet som en

diamant, hvor alle delene framstår som en helhet.107

Tradisjonell planlegging og gjennomføring av undervisning er ofte preget av en

lineær modell, som målmiddelmodellen, hvor relevant innhold og definerte mål defineres i

forkant av undervisningen. Etter en tid blir undervisningen evaluert i forhold til om målene

er nådd eller ikke. En slik mål-middel-didaktikk har klare positivistiske trekk, hvor man tar

sikte på å nå et mål ved hjelp av visse midler.108 En alternativ tenkning vil være å se de

ulike faktorene som likeverdige, hvor faktorene står i relasjon til hverandre, og dette vil

danne en sirkulær modell. Denne tenkningen gir større rom for en dialogdidaktikk, og et

humanistisk og kritisk perspektiv. 109 (Vedlegg 2).

Det viktigste med denne modellen er pilene og linjene mellom de ulike didaktiske

faktorene som angir at faktorene er gjensidig avhengige av hverandre. Målet er å se på

undervisningen som en helhet. Hver beslutning man tar i forhold til én faktor, vil få

konsekvenser for de andre forfaktorene. Målet er å ha alle faktorene og relasjonene for

øyet samtidig, og det er dette som danner grunnlaget for denne modellen. Ingen av

faktorene eller relasjonene bør være ensidig styrende, og man kan ta utgangspunkt i

hvilken kategori man vil når man skal planlegge en time.

107 Ibid.:147
108 Stige, 1995:52
109 Ibid.:104



44

Undervisningen planlegges ut i fra ulike faktorer. En dag er det rammefaktorene

som avgjør hva en underviser i, en annen dag er det elevforutsetningene. Dette synliggjør

at alle faktorene henger sammen, og at man bør ha alle faktorene i tankene når man

planlegger en time. Innholdet må stå i samsvar med hvem elevene er, hvor lang tid man

har, målsettinger og rammefaktorer. Om undervisningen fungerer, vil variere fra situasjon

til situasjon, og fra klasse til klasse og fra elev til elev.

Den didaktiske relasjonsmodellen forutsetter ikke at undervisningen er planlagt til

hver minste detalj i forveien, noe som gjør at den skiller seg fra andre

undervisningsteknologiske modeller. Grunnsynet i modellen er at det ikke er mulig, og

heller ikke ønskelig, at alt skal være planlagt på forhånd. Grunnen til dette er at

undervisning er en dynamisk og skapende prosess, som bygger på en lærerrolle som

forutsetter originalitet og skapende innsats. 110

Som musikkpedagog må en også ta stilling til hvordan progresjonen eller

framdriften i undervisningen skal være. I kompendiet har jeg tatt utgangspunkt i en

spiralprogresjon. Tanken bak denne progresjonen er å starte med å lære elevene fagets

grunnleggende struktur og begreper på et elementært nivå. Senere kommer man tilbake til

de samme begrepene, på et mer fordypet og avansert nivå, ut i fra elevenes utvikling. Vi

arbeider med vesentlige sider ved musikkfaget, ut fra elevenes forutsetninger, på et hvert

utviklingstrinn, derfor kaller vi det en spiral. I aktivitetene i kompendiet tar jeg

utgangspunkt i ett grunnelement, og utvider med flere elementer etter hvert, ut fra elevenes

forutsetninger. Elevene tilnærmer seg elementene, knyttet til en eller flere aktiviteter på sitt

nivå. Sener vil de bli presentert for de samme elementene, men nå på et høyere nivå hvor

de lærer mer. Stoffet knyttes da til tidligere erfaringer. (Vedlegg 1).

Jeg har tatt utgangspunkt i MAKVIS, som er en forkortelse for de seks

undervisningsprinsippene, motivering, aktivisering, konkretisering, variasjon,

individualisering og samarbeid. Motivasjon har stor betydning for å få i gang og

opprettholde læringssituasjonen. Når det gjelder aktivisering, kan vi oppdage at læringen i

mange tilfeller vil være mer effektiv og gå lettere om elevene er aktive i

innlæringssituasjonen. Her snakker vi både om indre og ytre aktiviteter. Dette er

utgangspunktet og bakgrunnen for valget av mine aktiviteter i kompendiet. Det er i tillegg

viktig å konkretisere det abstrakte og teoretiske. I mitt tilfelle konkretiserer jeg de

110 Hanken og Johansen.:149
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musikalske grunnelementene gjennom aktivitetene, hvor musikkteori og musikkbegreper

innlæres på en aktiv måte. Elevene erfarer de ulike elementene gjennom blant annet

bevegelse, dans og direksjon.

Konsentrasjonen og oppmerksomheten opprettholdes ved å variere metoder og

innhold, i tillegg til å gi elevene allsidig læringserfaring. I kompendiet åpnes det opp for

variasjonsmuligheter under den enkelte aktiviteter, og på tvers av aktivitetene. Elevene har

ulike evner, målsettinger og interesser, og ulike måter å lære på, noe som setter fokus på

individualisert undervisning. Det blir opp til hver enkelt lærer hvordan en vil løse dette i en

undervisningssituasjon. Samarbeid fremmer effektiv og meningsfylt læring, og elevene

lærer bedre når de kan samhandle, diskutere, veilede og spørre hverandre. I kompendiet er

det lagt opp til samtaler i forkant og etterkant av hver aktivitet, i tillegg skal elevene

samarbeide på flere aktiviteter. Dette vil være med på å fremme læring.111 I tillegg kan en

tilføye en -e på enden av MAKVIS, som står for evaluering. En aktivitet bør alltid

evalueres i etterkant, dette for å bevisstgjøre læreren om hva som fungerte, og ikke minst

hva som ikke fungerte.

Med den teoretiske delen som fundament, vil jeg nå presentere den praktiske delen

av oppgaven.

111 Ibid.:94–95
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4.0 Praktisk del

Dette kompendiet er bygget opp på en den måten at man tar utgangspunkt i ett element og

arbeider videre med flere elementer. Mot slutten av hver aktivitet kommer jeg inn på

hvilke andre elementer man kan arbeide videre med. Det er sjelden elementene opptrer

alene, og de preges av hverandre, man må derfor være forsiktig med en streng inndeling,

slik at elementet ikke tas ut av en sammenheng.

Når det gjelder utvelgelse av musikk, har jeg møtt på utfordringer ved å kun bruke

populærmusikk. All musikk er bygget opp av ulike elementer og hver sang har sin egen

form, men når det gjelder populærmusikk er ikke alltid elementene like tydelige som i

klassisk musikk. Kompendiet kan være en inspirasjonskilde, hvor man kan få ideer til

videre arbeid med aktiv lytting, da gjerne med annen type musikk, være seg folkemusikk,

klassisk musikk eller samtidsmusikk.

I utgangspunktet kan kompendiet brukes på hele barneskolen, fra 1. til og med 7.

klasse. Det vil være nødvendig å gjøre noen tilpasninger til de ulike trinnene. Krav til

presisjon vil øke jo eldre elevene blir, det vil si at vi ikke kan forvente det samme av en 6-

åring og en 10-åring. Aktivitetene kan brukes på alle trinn, men forventningene må være

tilpasset aldersgruppen, der vi tar utgangspunkt spiralprogresjon. Det er ingenting i veien

for at aktivitetene kan brukes på barn i barnehagen, eller med eldre barn og voksne. I

tillegg kan man bruke aktiviteten med psykiske utviklingshemmede.

Musikken er flyktig, og kun til i øyeblikket. Vi må gripe den og ta den i bruk,

sammen med elevene, hvis ikke mister vi den og opplevelsen er forbi. En viktig ting er å

lære elevene å være konsentrerte over tid, for å bevare øyeblikket. Med en gang vi gir slipp

kan elevene være et annet sted, men vi må ikke være redde for å stoppe aktiviteten og lede

elevene på rett vei.
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5.0 Dynamikk

Dynamikk er læren om styrkegradene i lyd, og vi sier ofte at dynamikk er musikkens

nyanser. Forandringer i lydstyrken, og lydens ulike styrkegrader, som svakt og sterkt kaller

vi dynamikk. Overgangene mellom sterkt og svakt kan være glidende, eller strikte, og

musikken kan være rikt nyansert. Aksenter er et dynamisk virkemiddel, som brukes til å

gjøre musikken spennende, og skape kontraster.112 Dynamikk er viktig for det musikalske

uttrykket, og komponisten eller musikeren må utnytte seg av dynamikkens muligheter når

han eller hun skal gi lytteren en spesiell opplevelse av musikken. 113

I arbeid med barn kan det være vanskelig å bruke musikkuttrykk som beskriver

dynamikk. En bra innfallsvinkel kan være at elevene først får høre og erfare dynamikken,

og musikkens aksenter. Deretter kan de prøve å sette ord på det de har hørt, og dette åpner

opp for å presentere musikkuttrykk som crescendo og decrescendo.114

Læreplanen sier følgende om elementet dynamikk. Mål for opplæringen er at

eleven skal kunne:

 Sette sammen musikalske grunnelementer som dynamikk (...) til små

komposisjoner (2.klasse).

 Samtale om musikkens (...) dynamikk (2.klasse).

 Improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et

musikalsk forløp (4.klasse).

 Gjenkjenne og beskrive (...) dynamikk (4. klasse).

 Oppfatte og anvende (...) dynamikk (...) i lytting og musisering (7.klasse).

(Kunnskapsløftet Læreplan i musikk, 2005:102-103)

112 Lie, 1998:89-90
113 Bjerkestrand og Nesheim, 1986:51
114 Lie, 1998:89-90
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5.1 Aktivitet 1: Imitasjonsdans dynamikk
Hentet fra førskolelærerutdanningen

Metode: Sett på musikken og beveg deg rundt i rommet, elevene vil etter hvert følge og

imitere deg. Dette er fridans, og det finnes ingen regler for på hvordan man skal bevege

seg, annet enn at man må følge dynamikken i musikken. Oppgaven er å følge musikkens

dynamikk, og elevene må lytte etter signalet som forteller dem at de skal danse på en

annen måte, nemlig der det går fra svakt til sterkt i musikken, og omvendt. Ved å være

aktive i lytteaktiviteten skjer innlæringen via flere sanser. Innlæringen skjer når man gjør

aktiviteten, det er derfor ikke nødvendig med forklaringer. Det kreves kun en tydelig lærer

som elevene kan følge den første gangen, etter hvert vil det gå av seg selv.

Forslag til musikk: "It`s Oh So Quiet" av Bjørk, hentet fra albumet Post. 115 I denne

sangen varierer lydbildet sterkt dynamisk, med svake vers og sterke refreng. Sangen innbyr

til aktiviteter rundt dynamikk, siden delene i sangen er så klare og kontrastfylte. I denne

låten har Bjørk hentet inspirasjon fra storbandmusikk, og elevene blir presentert for

instrumentenes klangfarge. For å understreke de svake partiene i versene, kan man synge

med der Bjørk synger "hysh hysh".

Hva musikken bør inneholde: Det er viktig å velge musikk med klare dynamiske

forskjeller, som gjerne strekker seg over hele vers og refreng. Dette for at elevene skal få

god tid til å kjenne på elementet.

Mål: Elevene får erfart den dynamiske oppbygningen i låten, og danner seg etter hvert et

grunnlag for å beskrive musikkens dynamiske forløp. Dette skjer via dans og bevegelse.

Forkunnskap og forberedelser: Alle kan være med, og det kreves ingen forkunnskaper.

Det kreves heller ingen spesielle forutsetninger, annet enn at man ønsker og kan bevege

seg.

Rammefaktorer: God plass og en cd-spiller.

Hvem aktiviteten passer for: Aktiviteten kan brukes på alle trinn, enten som

hovedaktivitet på småskoletrinnet, eller som oppvarming på mellomtrinnet. Denne

115 Bjørk, 1995:spor 3
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aktiviteten kan være en bra start på en time hvor man skal arbeide med andre aktiviteter

innenfor elementet dynamikk.

Forslag til videre arbeid: Gjennom arbeid med dynamikk har elevene fått føle formen på

kroppen. De har danset formen, og vil kunne kjenne igjen de ulike delene i musikken.

Dette åpner opp for introduksjon av elementet form, og man kan starte en samtale om

emnet.

Vurdering av "Imitasjonsdans" i forhold til læreplanen.

Vi ser i læreplanen at elevene skal tilegne seg kompetanse om dynamikk, både når det

gjelder å kunne beskrive og samtale om den, og når det gjelder å eksperimentere og

improvisere med dynamikk. Elevene har erfart dynamikken på kroppen, og blir da mer

kompetente til å beskrive dynamikken. De får knagger de kan henge dynamikkelementet

på, og som de kan ta fram senere anledning når det er snakk om dynamikk. Elevene kan da

referere til denne dansen, hvor dynamikken blir presentert på en tydelig måte.

Gjennom dansen får elevene erfare musikkens dynamiske form. De danser de svake

og sterke delene i sangen. Denne opplevelsen bidrar til at de får kunnskap om elementet

dynamikk, og kan gjenkjenne og beskrive elementet i andre sammenhenger. Senere vil de

kunne anvende dynamikk, både i en lyttesituasjon, i sammenheng med musisering, eller i

annen type dans. De har først opplevd dynamikken, og blir senere presentert for kunnskap

om dynamikk.

Elevene danser dynamikken, noe som lærer dem at improvisert dans kan illustrere

et musikalsk forløp. Første gang elevene gjør aktiviteten vil de imitere det læreren gjør,

være seg små og store bevegelser i forhold til musikkens dynamiske forløp. Etter hvert

løsriver de seg fra læreren, improviserer fram sine egne bevegelser, og lager en fridans til

musikken. Da lærer de at de bevegelsene de gjør, illustrerer musikkens musikalske forløp.

En slik aktivitet åpner opp for en samtale underveis og i etterkant, og faguttrykk som

crescendo og decrescendo kan innføres.

Noen ganger må vi lede elevene på riktig vei, og det kan vi gjøre ved å stoppe

musikken og stille spørsmål underveis. Det er ikke alltid man er ute etter et svar, men bare

å få i gang tankene hos elevene. Hvis elevene blir ukonsentrerte, kan læreren stoppe

musikken og spørre om slik de danser illustrer musikkens oppbygning. Man kan med dette

forandre fokuset til elevene.
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Som læreplanen sier skal eleven etter 4. klasse kunne navngi og gjenkjenne lyden

av sentrale blåseinstrumenter. Ved å ta utgangspunkt i musikken kan denne aktiviteten

brukes til å presentere ulike musikkinstrumenter for elevene, i denne sammenheng

blåseinstrumenter. Aktiviteten innbyr til samtale om de ulike instrumentene som er

representert. Elevene får øvd seg på å kjenne igjen og kunne navngi blåseinstrumenter,

samtidig som de arbeider med elementet dynamikk. Denne aktiviteten kan brukes i forkant

av aktivitetene i kapittelet om klangfarge. Elevene vil da kjenne til instrumentenes

klangfarge når de tar fatt på aktivitetene innenfor dette elementet.

Når det gjelder de grunnleggende ferdighetene i læreplanen vil denne aktiviteten gå

inn under å kunne uttrykke seg muntlig. Elevene skal kunne sette ord på hva de hører, og i

tillegg skal de formidle sin egen opplevelse av musikken. I samtalen i etterkant av en slik

aktivitet vil dette gjøre seg gjeldende. Elevene skal selv få presentere sin oppfatning av

dansen, og reflektere over bruken av dynamikk som virkemiddel. Aktiviteten faller også

inn under den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. Dette innebærer å bli kjent med

musikkens grunnelementer, og gjenkjenne ulike musikalske mønstre og former. I denne

dansen blir elevene kjent med dynamikken, og de vil etter hvert, gjennom dans og samtale,

knekke koden om musikkens form og mønster.

Vi kan arbeide videre med denne aktiviteten i forhold til den grunnleggende

ferdigheten å kunne skrive. Man kan lære elevene ulike typer for notasjon, og de kan få

nedtegne og bevare dansen sin med egenlaget notasjon. De får i den sammenheng

gjenfortalt og reflektert over en musikalsk opplevelse, i dette tilfellet den dynamiske

dansen.

Barn lærer gjennom å erfare, og ved å være eksperimentelle og aktive i

innlæringsprosessen. Dewey setter fokus på å reflektere over det man har opplevd, først da

vil man lære. Gjennom denne aktiviteten får elevene erfare blant annet hvordan

dynamikken blir brukt i en sang hvor kontrastene er store. Samtalen i etterkant er viktig, da

det er der elevene får reflektert rundt sine erfaringer.
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5.2 Aktivitet 2: Improvisasjonsdans dynamikk
Åshild S. Nygaard, inspirert av Jorunn B. Lie Grip musikken 116

Metode: Elevene skal sammen med læreren komponere en dans, med fokus på dynamikk.

Klassen arbeider seg gjennom hele sangen, og står til slutt igjen med en bevegelsesdans.

Læreren må holde fokuset på dynamikk, og utfordre elevene på hvilke type bevegelser de

velger. Her kan vi innføre begrepene kaos, der elevene danser fritt, og orden, der de må

danse på rekke, eller i en annen type formasjon.

Mål: Målet er at elevene skal tilegne seg kunnskap om dynamikk gjennom å visualisere

styrkebegrepet med dans og bevegelser.

Forslag til musikk: ”Blister in the sun" av Violent Femmes, hentet fra albumet Violent

Femmes. 117 Første vers og refreng er på samme dynamiske nivå, mens andre vers er et

dynamisk svakt vers som bygger seg opp til et sterkt refreng. En kan bruke deler av

musikken, da gjerne fra andre vers og ut.

”Fix you” av Coldplay, hentet fra albumet X&Y. 118 Sangen bygger seg opp gradvis

dynamisk. I denne sangen kan man arbeid med crescendo som går over lengre tid, og som

bygger seg opp mot et klimaks.

Hva musikken bør inneholde: Musikken bør ha klare deler med dynamiske forskjeller,

gjerne med crescendo og decrescendo.

Forkunnskap og forberedelser: I forkant kan elevene få danse fritt igjennom sangen, noe

som vil være med på å gi læreren impulser og konkrete forslag på hvilke bevegelser en kan

bruke i utforming av dansen. Etter fridansen begynner arbeidet med å lage

bevegelsesdansen, med utgangspunkt i elevenes bevegelser.

Læreren bør på forhånd ha bestemt seg for hvordan utvelgelsen av bevegelser skal

foregå. Skal det gå på rundgang, førstemann til mølla, håndsopprekning eller ved hjelp av

fridans? I tillegg bør læreren kjenne musikken såpass godt, at han eller hun vet når det går

fra sterkt til svakt og omvendt og om musikken inneholder crescendo eller decrescendo.

116 Lie, 1998:89-90
117 Violent Femmes 1982:spor 1
118 Coldplay, 2005:spor 4
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Rammefaktorene: Stor plass og cd-spiller, gjerne med fjernkontroll, slik at musikken kan

stoppes underveis.

Hvem aktiviteten passer for: Denne aktiviteten passer bra for hele barnetrinnet. For de

eldste kan de være fint å få arbeide i grupper og til slutt få presentere resultatet for resten

av klassen.

Forslag til videre arbeid: Vi kan arbeide videre med denne dansen ved at vi deler

gruppen i to, der den ene gruppen danser de svake partiene mens den andre de sterke.

Begge gruppene er blandet og spredt utover i rommet. På partiene som ikke er spesielt

svake eller sterke danser hele gruppen. De dynamiske partiene i sangen vil da komme

tydeligere fram. En kan også presentere nye elementer, som rytme og tempo. Elevene blir

da nødt til å ta flere hensyn når dansen skal lages, med fokus på å fremme de ulike

elementene.

Aktiviteten kan være elevstyrt, ved at klassen deles inn i grupper. Hver gruppe

lager en dynamisk dans, som presenteres for resten av klassen mot slutten av timen. Det

hele avsluttes med en samtale om hvorfor elevene har valgt de ulike bevegelsene, og

hvordan de oppfatter musikkens dynamiske forløp. I forkant av inndelingen kan det være

greit å spille musikken for elevene, og samtale om styrkegradene i sangen. Med dette

unngår man forhåpentligvis at elevene lager en dans uten å tenke på musikkens elementer,

i dette tilfellet dynamikk.

Vurdering av "Improvisasjonsdans" i forhold til læreplanen

I læreplanen står det at elevene skal kunne sette sammen musikalske grunnelementer, som

dynamikk til små komposisjoner, noe de får en smakebit av i denne aktiviteten. Klassen

skal i helhet eller grupper bruke elementet dynamikk til å komponere en dans. De

bevegelsene de velger skal gjenspeile det dynamiske forløpet i musikken, og helheten

danner en komposisjon eller en koreografi. I tillegg skal de samtale om hvordan dans kan

illustrere et musikalsk forløp.

Denne aktiviteten legger opp til samtale rundt elementet dynamikk, både i forkant

og etterkant. I forkant bør elevene være bevisst på hva dynamikk er, og hva de skal lete

etter i musikken, men det skal ikke legges noen føringer. Det er opp til den enkelte elev å

velge ut hvilke bevegelser den synes passer best til den bestemte delen. I forkant av

aktiviteten kan man, som tidligere nevnt, la elevene få danse fritt til musikken, slik at
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læreren får idéer til bevegelser. I forkant av denne fridansen trenger en ikke beskrive hva

dynamikk er. Læreren kan observere hvordan hver enkelt elev velger å danse til musikken,

og se om dette illustrerer musikkens dynamiske forløp. Læreren kan da velge ut bevegelser

som underbygger dynamikken i sangen, fra elevene.

Elevene improviser fram en dans hvor dynamikken er avgjørende for utvelgelsen av

bevegelsene. Gjennom denne prosessen erfarer de hvordan dans kan illustrere et musikalsk

forløp. De gjenkjenner dynamikken i musikken, og anvender den når de velger ut

bevegelser i den konkrete lyttesituasjonen. De vil kunne beskrive musikkens forløp med

vekt på dynamikk.

Når det gjelder de grunnleggende ferdighetene elevene skal tilegne seg, faller denne

aktiviteten inn under å lære å uttrykke seg muntlig. Ved å velge ut bevegelser til de ulike

delene i sangen formidler de sin egen musikkopplevelse, og de blir nødt til å reflektere

over musikken underveis. Refleksjonen og et ønske om å formidle sin egen opplevelse av

musikk, vil være viktige bidrag i en samtale i etterkant av aktiviteten.

Aktiviteten faller også inn under det å kunne regne, hvor elevene skal bli kjent med

musikkens grunnelementer, i dette tilfellet dynamikk. Gjennom anvendelse og

gjenkjennelse av dynamikken som element i musikken, utvikler elevene en forståelse for

hvordan struktur og mønstre preger musikalske uttrykk. I dette tilfellet vil det være

dynamikken som preger dansens struktur og mønster.

5.3 Aktivitet 3: Fallskjerm dynamikk
Hentet fra førskolelærerutdanningen ved Siri Haukenes, og fra Edel Norheim på Majorstua skole

Metode: Dette er en ringdans hvor ringen dannes rundt en fallskjerm. En fallskjerm er et

stort stoffstykke formet som en sirkel, bestående av ulike farger fordelt rundt i den. Vi

deler klassen i to, og den ene gruppen legger seg under fallskjermen. Den andre gruppen

blir fordelt i en sirkel rundt fallskjermen. I denne aktiviteten skal elevene danse musikkens

dynamikk. Når vi skal illustrere de sterke partiene i sangen, beveger vi oss rundt i ring,

mens vi løfter fallskjermen opp i luften slik at den blir som en ekte fallskjerm. På de svake

partiene setter vi oss på huk og senker fallskjermen helt ned på gulvet. Vi indikerer da

dynamikken ved hjelp av fallskjermen.
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De som ligger under fallskjermen skal ha øynene lukket, og vil da få en annen

opplevelse av dynamikken gjennom luftstrømninger, bevegelser og avstand til

fallskjermen. Som avslutning kan man løfte fallskjermen høyt, og alle kan sette seg inn

under den.

Hvis sangen innholder en crescendo, kan elevene indikere det ved å lage bølger.

Man holder da fallskjermen stramt og beveger hendene forsiktig opp og ned, slik at det

dannes bølger. Bølgene stiger jo mer vi nærmer oss klimaks, og munner ut i et løft av

fallskjermen. Beskjeder blir gitt underveis i dansen, slik at det ikke trengs forklaring i

forkant av aktiviteten. Gruppene bytter plass etter hvert.

Mål: Målet med denne aktiviteten er å bevisstgjøre elevene på elementet dynamikk, og

gjennom samarbeid og samhandling skal de illustrere det dynamiske forløpet i sangen.

Elevene som er under fallskjermen vil få en annen opplevelse av musikken, da de sanser

musikken auditiv - og taktilt.

Hva musikken bør inneholde: Musikken bør ha lange svake og sterke partier, slik at

elevene får tid til å kjenne på dynamikken. Bruk gjerne musikk som inneholder crescendo

og decrescendo, og for eksempel svake vers og sterke refreng.

Forkunnskap og forberedelser: Elevene trenger ingen forkunnskaper i forkant av denne

aktiviteten. Læreren lager dansen sammen med elevene, og bør kjenne musikken i forhold

til å vite når det er crescendo og decrescendo.

Rammefaktor: Cd-spiller, fallskjerm og god plass. Mange skoler har fallskjermer som

brukes i kroppsøvingstimene, men de kan helt utmerket brukes i musikktimene også.

Hvem aktiviteten passer for: Denne aktiviteten passer bra for de aller yngste. Det er mye

gjentakelse og enkle bevegelser. De dynamiske bitene er lange, slik at man har god tid til å

fokusere på elementet og til å få inn styrkegradene. Aktiviteten kan også brukes som

oppvarmingsaktivitet for aktiviteter innenfor form for de eldre elevene.

Forslag til videre arbeid: De eldre elevene kan selv få være med på å lage dansen, enten i

grupper eller sammen med klassen og læreren. Elevene vil da bli utfordret til å tenke

dynamikk når de bestemmer bevegelsene. Senere kan læreren innføre elementet form, hvor

en fokuserer på gjentakelser i musikken samtidig som man underbygger det dynamiske.
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Vurdering av ”Fallskjerm” i forhold til læreplanen:

I følge læreplanen skal elevene kunne samtale om dynamikk, og gjenkjenne og beskrive

den. I denne dansen vil elevene kunne gjenkjenne dynamikken ved at samme bevegelse

blir gjentatt, alt ettersom musikken er svak eller sterk. Dette vil gjøre dem i stand til å

bruke elementet i en annen sammenheng. De har erfart sangens dynamiske forløp, og

bidratt til å fremheve dynamikken gjennom bevegelser. På denne måten blir de en del av

musikken, hvor de er med å gjengi og spille dynamikken med fallskjermen. De elevene

som ligger under fallskjermen har fått gjengitt dynamikken gjennom fallskjermen, og har

da fått en annerledes opplevelse av elementet.

Samtalen i etterkant er viktig, og i dette tilfellet kan man føre samtalen videre og

innføre begrep som crescendo og decrescendo. Eleven kan da først snakke om det de har

erfart, og i etterkan bli presentert for disse faguttrykkene. Etter denne samtalen kan

aktiviteten gjentas, da med bølgebevegelser til crescendo og decrescendo.

Etter endt 7. klasse skal elevene kunne oppfatte og anvende dynamikk i en

lyttesituasjon, og i denne aktiviteten blir de utfordret på nettopp dette. Enten om de lager

en dans sammen med læreren eller alene blir de bevisste på å oppfatte dynamikken i

musikken. Elevene blir utfordret til å oppfatte elementet, og de må komme med forslag til

hvordan de på best mulig måte kan anvende dynamikken for å oppnå en dans som

illustrerer det dynamiske forløpet. Vi kan si at de blir med på å musisere, med musikken,

men ved å anvende bevegelser for å illustrere det dynamiske forløpet, istedenfor

instrumenter.

Elevene skal sette sammen musikalske grunnelementer som dynamikk til små

komposisjoner. I denne aktiviteten er det læreren som har satt sammen elementet til en

komposisjon, som elevene får ta del i. Vi kan variere slik at elevene selv utformer dansen, i

grupper eller sammen med resten av klassen. De skal da lage bevegelser eller en dans til

musikken, og sette sammen dynamikken til en komposisjon. De får gjennom dette erfart

hvordan dans og bevegelse kan illustrere musikkens dynamiske forløp.

Denne aktiviteten faller inn under det å kunne uttrykke seg muntlig. Elevene skal

sammen med klassen og i grupper komponere en dans hvor de blir nødt til å reflektere over

musikken de hører, samt formidle musikkopplevelsen gjennom bevegelser og dans. I

ettertid kan de fortelle hva de ønsket å uttrykke med dansen, samt hva de hørte etter i



56

musikken, i dette tilfellet dynamikken. I tillegg faller den inn under å kunne regne, hvor

elevene skal bli kjent med musikkens grunnelement, dynamikk, og hvor dette skal bidra til

økt forståelse for hvordan dynamikken er en del av musikkens struktur og mønster. Dette

kan de erfare ved å danse seg gjennom musikkens dynamiske mønster.
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6.0 Rytme og tempo

Rytme omtales som en ordnet rekke av skiftende impulser som gir bevegelse og liv til

musikken. Rytmebegrepet er ikke bare knyttet til musikk, men til språk, dans og kunst.119

Rytmen oppleves gjennom ubetonte og betonte lydimpulser og toner, samt lange og korte

lydimpulser og toner. Vi sier at musikken beveger seg framover i et rytmisk mønster, og

disse mønstrene kan være regelmessige og enkle, eller friere og mer kompliserte. Hvordan

vi opplever rytmen er personavhengig, og preges av hva vi tidligere har opplevd og lært av

musikk. Rytmen er avhengig av hvilken musikalsk innpakning den blir gitt i, og rytme

farges ofte av tempo. Vi kan føle rytmen på kroppen, gjennom blant annet hjertets

regelmessige bevegelser,120 og et ufødt barn opplever rytme gjennom morens kropp.121

Med tempo mener vi hastigheten til grunnpulsen i et musikkstykke.122 Musikk kan

skifte mellom hurtige og langsomme partier, eller ha et gjennomgående jevnt tempo.

Tempoet kan også gradvis forandre seg, til langsommere eller hurtigere. Hvordan vi

opplever tempo avhenger av vår erfaring.

Læreplanen skriver følgende om elementene rytme og tempo. Mål for opplæringen

er at elevene skal kunne:

 Imitere rytme og korte melodier i ulike tempi og takt - og toneart (2.klasse).

 Improvisere enkle (...) rytmer etter gehør (2.klasse).

 Sette sammen musikalske grunnelementer som (...) rytme (...) til små

komposisjoner (2.klasse).

 Samtale om musikkens (...) rytme (...) og tempo (2.klasse).

 Holde en jevn puls i ulike tempi (4.klasse).

 Imitere og improvisere over enkle rytmer (4.klasse).

 Gjenkjenne og beskrive (...) rytme og (...) tempo (4.klasse).

 Oppfatte og anvende puls, rytme (...) og tempo (...) i lytting og musisering

(7.klasse). (Kunnskapsløftet Læreplan i musikk, 2005:102-103)

119 Benestad, 1982:48
120 Ibid.:48
121 Lie, 1998:118
122 Bjerkestrand og Nesheim, 1986:25
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6.1 Aktivitet 4: Bevegelsesdans rytme og tempo
Åshild S. Nygaard, inspirert av Dalcroze sin metode

Metode: Elevene beveger seg fritt rundt i rommet, og prøver å finne en bevegelse som

passer til de rytmiske motivene som blir brukt i musikken. Læreren observerer forvandrer

seg i forhold til musikkens puls. Deretter plukker han eller hun ut én eller to bevegelser og

arbeide videre med dem, med fokus på grunnpulsen i musikken. Klassen danner en ring, og

arbeider videre med musikkens puls, gjennom bevegelsene.

Mål: Målet er at elevene skal finne pulsen, og opparbeide seg en pulsfølelse. Etter hvert

skal de også få en forståelse av hva puls er, gjennom erfaring og samtale. Dalcroze er

opptatt av at elevene, gjennom leker og praktiske øvelser, skal gjøre erfaringer med

elementene i en spiralprogresjon.123 Målet er at elevene, i første omgang, skal bli kjent og

fortrolige med grunnpulsen i musikken.

Forslag til musikk: "Ants marching" av Dave Matthews Band, hentet fra albumet Under

the table and dreaming.124 Et trommeslag markerer toeren i takten i verset, og toeren og

fireren i refrenget. I breaket markeres eneren i takten. Denne sangen innbyr til å arbeide

med grunnpuls og etterslag.

"Let`s push tings forward" med The Streets, hentet fra albumet Original Pirate Material.125

Etterslagene, off beaten, markeres gjennom hele sangen. Elevene blir i tillegg presentert for

trompetens klangfarge.

”Love is stronger than justice" med Sting, hentet fra albumet Ten Summoner`s Tales.126

Verset går i 7/8, mens refrenget går i 4/4. Her presenteres elevene for taktskifte i forhold til

puls, og blir presentert for en asymmetrisk taktart.

Hva musikken bør inneholde: Musikken bør ha en klar puls, klare etterslag eller klare

taktskifter. Vi bruker hele sangen, og gir elevene god tid til å bli kjent og fortrolige med et

element. Her kan vi variere med musikk med asymmetriske taktart, og musikk som skifter

taktart.

123 Hanken og Johansen, 1998:101
124 Dave Matthews Band, 1994:spor 7
125 The Streets, 2002:spor 3
126 Sting, 1993:spor 2
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Forkunnskap og forberedelser: Her kan det være greit å ha presentert begrepet puls for

elevene i forkant av aktiviteten, slik at de er forberedt på hva de skal fokusere på og lete

etter i musikken. I etterkant av aktiviteten kan man samtale videre om puls, og deretter

tilføye for eksempel underdeling. Elevene arbeider videre med underdelingen i musikken.

Læreren må være klar på hvordan han eller hun vil formidle og presentere begrepet

puls til elevene, og kjenne musikkens oppbygning i forhold til rytmiske motiver.

Rammefaktor: Cd-spiller og god plass.

Hvem aktiviteten passer for: Denne aktiviteten passer for alle, og tanken er at elevene

etter hvert skal møte mer og mer komplekse varianter av hvert element, i første omgang

innenfor rytme og tempo, slik at det blir utfordrende uansett hvilket nivå elevene er på.127

Med de yngste elevene bør vi arbeide lenge med grunnpuls, før vi legger til flere

utfordringer. En kan da bruke musikk med ulik taktart for å variere vanskelighetsgraden,

og musikk som skifter taktart midt i sangen for å utfordre elevene.

Forslag til videre arbeid: Etter hvert er tanken at elevene skal mestre to oppgaver

samtidig. Aktiviteten kan utvides med å få elevene til å markere eneren i hver takt med for

eksempel et klapp, eventuelt markere på to og fire, samtidig som de går grunnrytmen. Etter

hvert får elevene flere oppgaver, for eksempel å klappe etterslagene, på to og fire i hver

takt, eller eneren i hver takt.

Vi kan arbeide videre med Dalcroze sine metoder innenfor undervisning. Disse

bygger på fem former for metodiske øvelser. Reaksjonsøvelser, følgeøvelser,

erstatningsøvelser, avbrutt kanon og evigvarende kanon. Alle øvelsene inngår i rytmisk

trening med bevegelser til musikk, alene og med lærer. Elevene blir hele tiden utfordret på

elementet de arbeider med, og læreren skal snakke minst mulig. 128

Vurdering av "Bevegelsesdans" i forhold til læreplanen:

I følge læreplanen skal elevene kunne holde en jevn puls i ulikt tempo, noe de får øvd seg

på i denne aktiviteten. Her blir elevene presentert for grunnpuls, og målet er at de skal

opparbeide seg forståelse og kjennskap til pulsen i musikken. De får elementet inn under

huden, og blir etter hvert i stand til å finne og holde en jevn puls i ulikt tempo. Vi kan

127 Hanken og Johansen 1998.:101
128 Ibid.:101-102
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bruke forskjellig musikken under denne aktiviteten, i dette tilfellet musikk som varierer i

tempo. Etter å ha kjent på pulsen, vil elevene være i stand til å gjenkjenne den og beskrive

den, også i en annen sammenheng. Samtalen i for- og etterkant av en slik aktivitet er

viktig. Aktiviteten åpner opp for samtale om musikkens rytme og tempo.

Etter hvert som denne aktiviteten utvikler seg, vil elevene være med på å sette

sammen enkle rytmer til en liten komposisjon. Ved å legge til flere og flere oppgaver vil

helheten oppfattes som et større rytmisk motiv, dannet av elevene. I begynnelsen vil det

være kaos, med mange elever som famler og leter etter etterslagene i hver takt. Etter at

man har arbeidet med musikken en stund, vil elevene etter hvert kjenne musikkens

grunnpuls. Videre kan vi tilføye nye bevegelser i dansen, til vi til slutt sitter igjen med en

komposisjon, og elevene har vært med på å komponere en dans.

Elevene oppfatter musikkens puls og lærer å anvende den i lyttesituasjonen og i

senere musisering. De opparbeider seg en forståelse for puls, og en gjenkjennelsesfaktor

for bruk av puls ved en senere anledning. Pulsen anvendes i denne aktiviteten, og legger

grunnlaget for å gjenkjenne puls i senere lytteaktiviteter og musisering.

Denne aktiviteten faller innenfor det å kunne uttrykke seg muntlig, som her

innebærer å komponere. Elevene komponerer en rytmisk dans og et mønster når de

arbeider med denne aktiviteten. De starter med å arbeide med puls, og legger på flere

utfordringer, for eksempel etterslag, underdeling eller på slag. I etterkant skal de kunne

uttrykke seg om hva de hører og hva de ønsker å uttrykke, hvor det blir en samtale rundt

musikkens rytme og tempo. Her kan elevene bli presentert for faguttrykk som underdeling,

stakkato og legato.

Når det gjelder å kunne regne, skal elevene bli kjent med de ulike

grunnelementene, noe de gjør i denne aktiviteten, med tanke på spiralprogresjonen i

teorikapittelet. Her presenteres elevene for de ulike elementene ut fra hvilket nivå de er på.

De skal også bli kjent med musikkens former og mønstre, noe de gjør ved å ta for seg de

rytmiske bitene og sette dem sammen til en helhet.
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6.2 Aktivitet 5: Klappelek rytme og tempo
Hentet fra førskolelærerutdanningen, ved Siri Haukenes og videreutviklet av Åshild S. Nygaard

Metode: Elevene blir delt inn i par og musikken settes på. På forhånd har elevene lært en

klappelek, og de blir med på å underbygge musikkens taktart gjennom klapping. Hvis de

faller ut, må de selv prøve å finne eneren i takten, og begynne på nytt.

Mål: Elevene skal bli kjent med asymmetriske taktarter, og underbygge taktarten gjennom

klapping.

Forslag til musikk: ”Seven days” av Sting, hentet fra albumet Ten Summoner`s Tales.129

Sangen går i 5/8. Versene er stakkatopreget hvor strykerne spiller pizzicato på en og tre.

Refrenget er legatopreget.

”The last trick” av Anja Garbarek, hentet fra albumet Briefly Shaking.130 Verset går i 3/4

og refrenget i 4/4. Denne sangen kan brukes hvis man vil ha forskjellige klappeleker på

versene og refrenget.

Hva musikken bør inneholde: Musikken bør enten innholde asymmetriske taktarter, eller

taktskifte.

Forkunnskap og forberedelser: For å få inn taktarten 5/8 kan en på forhånd synge sanger

som ”Noen ganger er det allright” av Odd Børretzen, samtidig som man gjør klappeleken.

Når klappeleken sitter startes musikken, og elevene blir med på å underbygge taktarten.

Læreren har på forhånd laget en klappelek som underbygger taktarten i musikken.

(Vedlegg 3)

Rammefaktor: Cd-spiller og god plass.

Hvem aktiviteten passer for: Klappingen kan gå litt fort for de aller yngste, men da kan

man forenkle klappeleken. Med de yngste kan man begynne med sanger som går i 4/4 eller

3/4, og heller gå videre til 5/8 etter hvert. Uansett alder kan det være lurt å trene på

klappeleken før musikken settes på.

129 Sting, 1993:spor 6
130 Garbarek, 2005: spor 3
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Forslag til videre arbeid: Aktiviteten kan videreutvikles ved at man lager en klappelek til

versene, og en annen til refrengene. Vi kan ta utgangspunkt i Anja Garbareks ”The last

trick”, der versene går i 3/4 og refrengene i 4/4. Elevene får øvd seg på taktskifte. Man kan

også velge å la elevene danse fritt på refrengene for deretter å gå tilbake til formasjonen to

og to, på versene. Man kan bruke ord som kaos når elevene skal får danse fritt, og orden

når de skal tilbake til formasjonen eller klappeleken.

Her kan elevene få mulighet til å lage sin egen klappedans, og de blir da nødt til å

tenke taktart hele sangen igjennom, noe som gjør dem bevisste på nettopp det.

Når vi arbeider med rytme og tempo er det nærliggende å relatere det til språket

vårt. Måten vi betoner en setning eller leker med språkets rim og rytme, er relevant for

musikkfaget. Man kan videreføre denne aktiviteten til norskfaget, og arbeide parallelt med

rytme i språket og rytmen i musikken.

Vurdering av "Klappelek" i forhold til Læreplanen:

I denne aktiviteten blir elevene kjent med ulike taktarter gjennom å underbygge dem med

klapping gjennom en hel sang. I forhold til læreplanen skal elevene kunne oppfatte og

anvende rytme, noe de gjør i denne aktiviteten. I forkant har de lært seg, og tørrtrent på en

klappelek i sangens taktart. Dette bidrar til at når musikken settes på vil elevene etter hvert

oppfatte sangens taktart. Senere anvender de rytmen gjennom hele sangen, og vil bli

fortrolige med elementet. Det at elevene får bruke en hel sang på et element, bidrar til økt

forståelse rundt rytme og taktart. Elevene er med på å spille ved å klappe rytmen, hvor de

da anvender rytmen de har lært sammen med musikken i en lyttesituasjon. Senere vil

elevene kunne anvende rytme og tempo i andre sammenhenger for eksempel ved musisere.

I etterkant av en slik aktivitet er samtalen om rytme og taktart viktig. Taktarten er

rytmens betoning, og det er taktarten som bestemmer hvordan vi betoner de ulike notene i

en takt. I aktiviteten har elevene erfart sangens taktart ved å klappe den, og en kan åpne

opp for en diskusjon eller samtale i etterkant. De har lært seg å gjenkjenne sangens rytme,

og kan nå bli utfordret på å beskrive den. Elevene mangler enda faguttrykk for å kunne

beskrive musikkens rytmikk, så i denne samtalen kan læreren presentere ulike begrep som

stakkato og legato. Først kan læreren få elevene til å beskrive rytmen med og eventuelle

rytmiske forskjeller i musikken, med sine egne ord. Deretter kan faguttrykkene presenteres,

med fokus på sangens rytmiske oppbygning.
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Elevene blir utfordret til å kunne klappe taktarten gjennom sangen, hvor de da må

holde en jevn puls. Spesielt for de yngste kan dette være en utfordring. Elevene må lytte

for å gjennomføre aktiviteten, da de skal følge taktarten hele sangen igjennom. Dersom de

faller ut av klappeleken, må de lytte for å finne ut hvor de skal komme inn igjen, altså lytte

etter eneren i takten. Det kan tid før taktartfølelsen er innført, og en trenger å lytte flere

ganger. Elevene bygger da opp periodefølelsen.

En variant av denne aktiviteten er at elevene selv skal lage en dans som

underbygger taktarten. De vil da sette sammen rytmiske motiver, som til sammen vil danne

en komposisjon eller en koreografi. Elevene må tenke taktart gjennom hele sangen, og

velge ut bevegelser som underbygger taktarten i musikken.

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne vil bli styrket gjennom denne

aktiviteten, hvor elevene skal bli kjent med musikkens mønster. Elevene blir kjent med

musikkens rytmiske mønster gjennom å erfare at rytmikk kan sette sitt preg på musikalske

og kunstneriske uttrykk. Elevene skal i tillegg bli kjent med musikkens grunnelementer,

som i dette tilfellet rytme. Stakkato og legato er rytmiske elementer som de vil bli kjent

med i innlæringen av rytmeelementet.

Å kunne uttrykke seg muntlig er også er en viktig grunnleggende ferdighet når det

gjelder denne aktiviteten. Elevene skal uttrykke seg om hva de hører og hva de selv ønsker

å uttrykke. Det siste gjør seg spesielt gjeldende når de selv skal komponere bevegelser og

dans og må fokusere på hva de vil uttrykke, når det gjelder rytmiske figurer. I samtalen i

etterkant av en slik aktivitet må elevene være i stand til å uttrykke hva de hører, først med

egne ord, deretter med faguttrykk.

Aktiviteten styrker også grunnleggende ferdigheter innen å kunne uttrykke seg

skriftlig. Hvis vi tenker tverrfaglig kan denne aktiviteten være en inspirasjon til å

presentere språkets rim og rytmer. Elevene er presentert for tempo og rytme, som er viktige

elementer når vi arbeider med språk. Dette gjelder ikke bare norsk, men også andre språk.
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6.3 Aktivitet 6: Spill til innspilt musikk rytme og tempo
Hentet fra førskolelærerutdanningen, ved Siri Haukenes

Metode: Elevene blir delt inn i tre til fire instrumentgrupper. Læreren fremstår som en

dirigent som setter inn de ulike gruppene når de skal spille, og gir tegn når de skal slutte å

spille. Elevene har i forkant blitt instruert i hva de skal spille.

Det er mulig å åpne for frispilling, og det må da markeres med et signal, for

eksempel en trommerytme eller fløytelyd. Det samme signalet indikerer at det er slutt på

frispill, og at alle stopper å spille. Gjennom å spille til musikken vil elevene kjenne og

erfare rytmen på kroppen, og være en del av samspillet.

I tillegg er det lærerens oppgave å vise elevene om de skal spille svakt eller sterkt.

Dette gjøres ved store og små bevegelser i dirigeringen. Elevene må følge med på læreren

for å vite når, og hvor sterkt de skal spille. Etter hvert bytter elevene instrumentgrupper,

slik at de får spilt og erfart de andre gruppenes rytme.

Mål: Målet med aktiviteten er at elevene skal lære seg musikkens rytme ved å spille

sammen med musikken. Elevene skal spille grunnrytme, pulsslag og underdelinger, og slag

på en og tre eller to og fire.

Forslag til musikk: “I need some fine wine and you need to be nicer” av The Cardigans,

hentet fra albumet Super Extra Gravity.131 Man ta utgangspunkt i sangens rytmiske start,

og underbygge de rytmiske elementene med for eksempel trommene, kubjeller og

rytmepinner. På versene kan elevene spille fritt, mens man går tilbake til spillestemmene

på refrenget.

”Hey mama” av Black eyed peas, hentet fra albumet Elephunk.132 Sangen består av små

deler som gjentas. Sangen er veldig rytmisk, og spillestemmene kan underbygge denne

rytmikken. Elevene kan bli introdusert for synkope, som går gjennom hele denne sangen.

"Ants marching" av Dave Matthews Band, hentet fra albumet Under the table and

dreaming 133 Et trommeslag markerer toeren i takten på verset, og markerer toeren og

131 The Cardigans 2005:spor 5
132 Black eyed peas, 2003:spor 4
133 Dave Matthews Band, 1994: spor 7
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fireren i refrenget. På break med fiolin markeres eneren i takten. Vi begynner med kun

refreng eller et vers av en sang, deretter utvider vi.

Hva musikken bør inneholde: Sangen bør ha en tydelig puls, gjerne med markering av

etterslag og underdeling.

Forkunnskap og forberedelser: I forkant har læreren instruert hva de enkelte gruppene

skal spille. Ellers har elevene blitt fortalt at de skal følge dirigentens instruksjoner, og

stopper det opp kan læreren forklare underveis. Trommene kan for eksempel spille

pulsslagene, pinnene underdeling og kubjellene etterslag. Avgjørelsene for hva de enkelte

gruppene skal spille bestemmes etter at man har valgt musikk.

Læreren bør kjenne musikken godt, og ha tenkt igjennom når han eller hun vil sette

inn de ulike instrumentgruppene. I tillegg må han eller hun kjenne det dynamiske forløpet i

sangen, i og med at dette skal underbygges av de elevene som spiller.

Mye av kommunikasjonen under denne aktiviteten er nonverbal, og læreren vil

kunne se om elevene har oppfattet hva de skal gjøre eller ikke. All beskjedgivning under

aktiviteten skjer via dirigentens signaler, så elevene må følge nøye med.

Læreren kan lage en ramme rundt aktiviteten, ved å si at elevene er et band, gruppe

eller orkester som spiller sammen, og vektlegge at når man spiller sammen har alle en

viktig posisjon. Dette kan være med på å opprettholde fokuset til elevene.

Rammefaktorer: Stoler i ring, cd-spiller og rytmeinstrumenter. Hjemmelagde

rytmeinstrumenter går godt an å bruke.

Hvem aktiviteten passer for: Denne aktiviteten passer for alle. For de aller yngste kan det

være greit å begynne med en gruppe med forskjellige instrumenter, hvor gruppen opptrer

som en enhet og spiller samme rytmiske motiv. Elevene får øvd seg på å følge dirigentens

signaler, når læreren setter inn og hvordan han eller hun slår av. I tillegg fokuseres det på

elementet dynamikk. Etter hvert som elevene er inneforstått med å følge dirigenten, kan

man dele opp i to grupper, og til slutt i tre.

Forslag til videre arbeid: Etter hvert kan elevene selv få lov til å være dirigenter, og de

får bestemme hvem som skal spille. Elevene får da øvd seg på å stå foran klassen og å lede

en aktivitet. Her kan man samtale med elevene underveis, blant annet om dirigenten får
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fram musikkens dynamiske forløp. Man kan sammen komme fram til når dirigenten må

fokusere på dynamikk, og dirigenten kan også få argumenter for de valgene han eller hun

har tatt.

I forkant av aktiviteten kan elevene ha laget egne rytmeinstrumenter. Her kan man

samarbeide med forming og eventuelt naturfag, hvor man i skogen kan finne materiale til å

lage instrumenter.

Variasjonsmuligheter: Aktiviteten kan også brukes til presentasjon av form, der elevene

skal spille til de ulike instrumentasjonsgruppene. Fokuset blir da flyttet til musikkens form,

og gjentakelse og andre elementer som forekommer i musikken.

Vurdering av "Spill til innspilt musikk" i forhold til læreplanen

Et av læreplanens mål er at elevene skal lære seg å oppfatte og anvende rytme, i en

lyttesituasjon og i musisering. Denne aktiviteten inngår i en lyttesituasjon, men også i

musisering. På den måten kan man si at anvendelsen og oppfattelsen av rytme blir til både

gjennom musisering og i en aktiv lyttesituasjon. Etter å ha oppfattet musikkens rytme,

anvender elevene den ved å spille sammen med musikken.

Gjennom spill til innspilt musikk erfarer elevene musikkens rytme. Det at elevene

får være med som utøver er en viktig erfaring i forhold til å kunne gjenkjenne de ulike

rytmiske motivene i sangen. Elevene har spilt seg gjennom sangen mange ganger, og

kjenner de ulike delene, og etter hvert sangens rytme. Dette gir en mye større nytteverdi

enn å snakke om hva rytme er.

Elevene lærer å holde en jevn puls, og de må også forholde seg til sin spillestemme

mens de andre gruppene spiller noe annet. Dette kan være utfordrende og krever

konsentrasjon. Samtalen underveis i aktiviteten er også viktig. Det må være rom for å

stoppe opp og fundere på det en gjør. Det kan være vanskelig å holde fokus, og det er

lærerens oppgave å holde konsentrasjonen til elevene oppe. Dette kan man gjøre med å

stoppe musikken og bevisstgjøre elevene om hva de holder på med, og rette fokuset mot

musikkens rytme og tempo.

Alle elevene vil kunne bidra med tilbakemeldinger om hvordan de oppfattet

aktiviteten, i og med at de selv har vært med på prosessen. Sammensetningen av ulike
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elevers oppfatning og tilbakemelding, vil kunne starte en interessant diskusjon om hvordan

elevene oppfatter og anvender rytme og tempo ulikt.

Når det gjelder de grunnleggende ferdighetene vil denne aktiviteten styrke

ferdigheter som å kunne regne, der eleven skal bli kjent med musikkens grunnelementer.

Gjennom denne aktiviteten blir de kjent med at de ulike rytmiske elementene, og blir klar

over hvordan rytmene setter sitt preg på musikken.

I tillegg vil denne aktiviteten falle inn under å kunne uttrykke seg muntlig. Elevene

skal delta i samspill, noe de gjør når de spiller til den innspilte musikken. Under og i

etterkant av aktiviteten må elevene reflektere over musikken de spiller til, det gjelder

rytmer og dynamikk. I tillegg må de reflektere over hva de selv hører, og hvordan de

opplever musikken.
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7.0 Melodi og klangfarge

Skiftende tonehøyder plassert i dynamisk og rytmisk forløp, hvor hver tonerekke framstår

som en musikalsk enhet, kaller vi en melodi. Når tonehøydene, tonestyrken og tonelengden

står i et innbyrdes, men uavhengig i forhold til hverandre, vil tonerekken oppfattes som en

melodi.134 Det er visse kriterier for at man kan kalle det en melodi, blant annet at melodien

må ha en viss varighet, en viss sammensetning i tid og i tonestruktur.135

Klang er tonens karakteristikk eller egenart, og klangfargen er den egenskapen ved

en tone eller lyd som gjør at vi kjenner den igjen, enten som fiolintone, en bestemt

menneskestemme eller en billyd. De samme egenskapene gjelder for lyd som blir brukt i

en musikalsk sammenheng, og i mangel av en "klangfargeskala", blir klangfargen

karakterisert på grunnlag av assosiasjoner og erfaringer. Et klangfargefenomen kan være

samklang, hvor ulike klangfarger er satt sammen. Man vil oppfatte den som en ny

klangfarge, eller som et mangfold, hvor enhetene virker fra eller mot hverandre. 136

Klangfargen avhenger av måten vi spiller eller synger på. Personlig uttrykk, teknikk,

vibrato, nasalitet og toneansats varierer og forandrer klangfargen.137

Læreplanen skriver følgende om melodi, klang og harmoni. Mål for opplæringen er

at elevene skal kunne:

 Sette sammen musikalske grunnelementer som klang (...) og melodiske

motiver til små komposisjoner (2.klasse).

 Eksperimentere og improvisere med klanger (...) og melodiske motiver

(2.klasse).

 Samtale om musikkens klang og melodi (2.klasse).

 Gjenkjenne lyden av, og kunne navn på, noen instrumenter (2.klasse).

 Gjenkjenne og beskrive klang og melodi (4.klasse).

 Oppfatte og anvende (…) melodi og klang (…) i lytting og musisering

(7.klasse).

 Gjenkjenne klangen til, og benevne ulike instrumentgrupper (7.klasse).

(Kunnskapsløftet Læreplan i musikk, 2005:102-103)

134 Bjerkestrand og Nesheim, 1986:29
135 Lie, 1998:23
136 Ibid.:131
137 Ibid.:132
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7.1 Aktivitet 7: Eventyr melodi og klangfarge
Hentet fra Edel Norheim, Majorstua skole

Metode: Elevene utarbeider, i samarbeid med læreren, et eventyr med fokus på

instrumentenes klangfarge. Elevene er selv med på å bestemme hvilke roller og

rollegrupper som skal være med i eventyret. Når eventyret er ferdig begynner arbeidet med

å besette roller. Det kan være lurt å høre på musikken mens man lager eventyret, da det kan

være med på å gi inspirasjon. Hver rolle eller rollegruppe får sitt instrument, og når de

hører instrumentets klangfarge, skal de ut på gulvet for å danse og bevege seg.

Flere av instrumentene kan forekomme samtidig i musikken, og da må flere

rollegrupper entre gulvet. Hvis det ene instrumentet slutter å spille, må rolleinnehaveren

stoppe opp (frys). De blir da stående stille til instrumentet forekommer i musikken igjen.

Når du først har kommet ut på gulvet, må han eller hun bli der, enten i ro eller i bevegelse.

Elevene er en del av hele prosessen, fra begynnelse til slutt, og gjennom samarbeid

med lærer og medelever kommer de fram til hva eventyret skal inneholde, hvordan de skal

gjennomføre det, fordelingen av roller og til slutt presentasjonen.

Mål: Målet er at elevene selv skal kjenne igjen klangfargen til sitt instrument, og vite hva

de skal gjøre når deres instrument høres i musikken. De må lytte for å ikke gå glipp av

signalet som sier at det er deres tur til å delta, og når de skal slutte å bevege seg (frys).

Hva musikken bør inneholde: Her kan man bruke musikk hvor forskjellige instrumenter

spiller solistiske partier i deler av sangen. Det er viktig med en klar, enkel instrumentasjon,

slik at elevene kan skille ut klangfargen til de ulike instrumentene.

Forkunnskap og forberedelser: På forhånd kan man presentere de ulike instrumentene

for elevene. Læreren bør vite hvor mange rollefigurer som trengs, og ha klart for seg

instrumenteringen i musikken. Instrumentene som forekommer og begrepet klangfarge

presenteres for elevene i forkant av aktiviteten.

Rammefaktorer: Cd-spiller og god plass. Man kan bruke forskjellige effekter til de ulike

rollene/gruppene, som skjerf og hatter, som kan gjøre det lettere å skille dem fra hverandre.

Hvem aktiviteten passer for: Denne aktiviteten passer på alle trinn, og det er særlig gøy

når man har vært med på å utvikle eventyret selv.
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Forslag til videre arbeid: Klassen kan deles inn i grupper, hvor gruppene skal lage et

eventyr til musikk. En kan gi elevene fritt spillerom eller angi et tema, og eventyret vises

for resten av klassen i slutten av timen. Her kan elevene være med på å bestemme

musikken. Det kan være greit å lytte gjennom musikken med elevene på forhånd for å

klargjøre eventuelle uklarheter. I ettertid kan man samtale om hvorfor de tok de

forskjellige valgene de tok i forhold til rolleinndeling og valg av musikk.

Dette er en aktivitet som kan være en del av et tverrfaglig prosjekt, gjerne med

norskfaget. Fag som norsk og drama kan knyttes opp til dette prosjektet. Det at elevene

selv får være med å utforme en historie gjør at de får en annen tilhørighet til den, framfor

at læreren kun skal presentere en laget historie. Dette kan bidra til at innstillingen til at

aktiviteten blir bedre. Når det arbeides tverrfaglig, er det viktig å passe på at musikken ikke

blir et middel til å nå et utenommusikalsk mål. Hvis aktiviteten brukes sammen med

norskfaget, skal begge fagene representeres gjennom mål for aktiviteten.

Vurdering av "Eventyr" i forhold til Læreplanen

Etter endt 2. klasse skal elevene kunne gjenkjenne lyden av instrumenter, og kunne navngi

dem. I denne aktiviteten blir elevene presentert for mange ulike instrumenter, og de blir

nødt til å gjenkjenne klangfargen for å vite hva de skal gjøre. De lærer å gjenkjenne

klangfargen til ulike instrumenter, og instrumentenes navn.

Etter endt 7. klasse skal elevene gjenkjenne klangen og plassere instrumentet i ulike

instrumentgrupper. Dette blir en videreutvikling av aktiviteten, hvor samtalen i etterkant

utfordrer elevene til å plassere instrumentene de har hørt, i instrumentgruppene de hører

hjemme. Denne aktiviteten vil bli forarbeid til videre arbeid med instrumentgrupper, hvor

elevene får kjennskap til ulike instrumenter.

Elevene skal samtale om musikkens klang og melodi. I forkant av aktiviteten bør

man presentere de ulike instrumentene som forekommer i aktiviteten, og samtale om

klangfargen. På denne måten kan elevene gjenkjenne klangfargen og instrumentet når de

hører det igjen i de ulike instrumentene.

Gjennom lytting skal elevene oppfatte og anvende klangfarge, noe de får prøvd seg

på i denne aktiviteten. For å kunne løse aktiviteten må elevene oppfatte klangfargen til

instrumentene, for å vite når de skal entre gulvet. Når elevene selv skal lage eventyr må de

være bevisste på klangfargen og gjenkjenne den for å vite når den enkelte rollefiguren skal
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bevege seg ut på gulvet. Hvis de i tillegg skal velge ut musikk, må de arbeide seg gjennom

sangen for å vite hvilke instrumenter som kan indikere de ulike rollefigurene.

Når det gjelder grunnleggende ferdigheter som elevene skal tilegne seg, faller

denne aktiviteten inn under det å kunne uttrykke seg muntlig. Elevene må reflektere over

musikken som fenomen, og kunne gjenkjenne de ulike instrumentene. I tillegg skal de

kunne samtale om det de har hørt og gjengi det de har erfart, både i samtalen underveis og i

etterkant av aktiviteten. Elevene skal, i forbindelse med ferdigheten å kunne regne, bli

kjent med musikkens grunnelementer. Dette kan de bli ved å høre etter instrumentenes

klangfarge, og navngi de ulike instrumentene.

7.2 Aktivitet 8: Lydlotto melodi og klangfarge
Åshild S. Nygaard med inspirasjon fra Gi lyd! Lydarbeid med barn, Leiv Ramfjord138

Metode: Eleven får utdelt et lottobrett med brikker, og læreren setter på musikken. Når

eleven hører klangfargen til det instrumentet som er avbildet på lottobrettet, legger han

eller hun ned en brikke på det instrumentet. Slik fortsetter det til brettet er fullt, eller

sangen er ferdig.

Vi kan variere ved å benytte like eller ulike lottobrett. Hvis vi bruker like brett,

betyr ikke det at alle vil få lotto samtidig, det kommer an på når den enkelte eleven hører

instrumentene.

Mål: Få elevene til å bli kjent med og gjenkjenne klangfargen til ulike instrumenter.

Forslag til musikk: ”Made for radio” av Jaga Jazzist, hentet fra albumet A livingroom

hush.139 Sangen inneholder deler som gjentar seg, i tillegg kommer instrumentene inn på

forskjellige steder, slik at elevene kan skille klangfargene fra hverandre.

Hva musikken bør inneholde: Musikken bør inneholde instrumenter som spiller mer eller

mindre solistisk, slik at elevene kan skille ut de enkelte instrumentene. I begynnelsen kan

det være greit at det kommer inn ett instrument av gangen, men etter hvert kan man

presentere musikk som ikke har så klare inndelinger.

138 Ramfjord, 199:28
139 Jaga Jazzist, 2001:spor 8
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Forkunnskap og forberedelser: I forkant av aktiviteten kan elevene selv lage lottobrikker

som en aktivitet når begrepet klangfarge presenteres. Elevene tegner eller klipper ut ulike

instrumenter, og de vil da ende opp med ulike brett. En samtale om instrumentets

klangfarge og funksjon kan være innfallsvinkelen til denne aktiviteten, hvor elevene da blir

kjent med elementet i forkant av aktiviteten.

Dersom elevene ikke har laget lottobrett, må læreren ha laget dette på forhånd

Ellers bør læreren kjenne musikken, og vite når de ulike instrumentene kommer inn. Han

eller hun bør være klar over at det kan utvikle seg til en konkurranse om å få fylt brettet

fortest mulig. Hvis man på forhånd er klar over at det kan skje, er man bedre forberedt.

Man kan hindre denne utviklingen ved å stoppe opp og stille spørsmål, og holde fokuset til

elevene oppe. (Vedlegg 4)

Rammefaktorer: Cd-spiller, fjernkontroll, lottobrett og lottobrikker.

Hvem aktiviteten passer for: Hvis man skal gjøre aktiviteten med de yngste kan man dele

inn i grupper som samarbeider. Hele klassen kan gjøre aktiviteten sammen, der alle er med

på å høre instrumentene og komme med forslag når de mener en brikke skal plasseres, og

også hvor den skal plasseres. Da kan det være greit å kunne stoppe musikken underveis,

når noen hører et instrument.

Forslag til videre arbeid: Man kan også bruke musikk som ikke har klare solistiske

partier, slik at elevene må konsentrere seg for å få med seg klangfargen til de ulike

instrumentene. Instrumentene vil da være mer gjemt i musikken.

Lottobrettene kan utvides til å inneholde flere elementer, for eksempel dynamikk og

form. Crescendo og decrescendo kan da være avbildet på brettet ved hjelp av tegn som

større enn og mindre enn. Musikkens form kan vises ved tegn som indikerer vers og

refreng, slik at elevene må skjelne disse delene i musikken.

Vurdering av ”Lydlotto” i forhold til Læreplanen:

I læreplanen står det at elevene skal gjenkjenne og kunne beskrive klang, noe som de blir

utfordret på i denne aktiviteten. For å kunne legge en brikke på lottobrettet må de

gjenkjenne instrumentets klangfarge. Etter hvert vil de utvikle kjennskap til de ulike

klangfargene og kunne bidra med å beskrive klangfargen i en samtale i etterkant av
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aktiviteten. Elevene har da arbeidet seg gjennom musikken på jakt etter klangfarge og vil

nå kunne gjenkjenne instrumentet i en annen sammenheng, og i en annen aktivitet.

Etter endt 7. klasse skal elevene gjenkjenne klangen til, og benevne, ulike

instrumenter og instrumentgrupper. I denne oppgaven skal elevene gjenkjenne de ulike

instrumentenes klangfarge, og plassere lottobrikkene på det instrumentet de hører. I

etterkant av aktiviteten vil det være en samtale om instrumentene, og læreren kan

presentere ulike instrumentgrupper. Elevene blir da presentert for de gruppene

instrumentene hører til i, og klassen kan arbeide videre med dette. Aktiviteten blir dermed

en innfallsvinkel til dette arbeidet.

Samtalen underveis og i etterkant vil også handle om at elevene skal beskrive

klangen til instrumentene. Det blir opp til læreren å styre samtalen hvor elevene skal

beskrive klangfargen til instrumentene, og lære dem vokabular til å kunne beskrive den.

Her kan man introdusere elevene for begreper som tonehøyde, språklyder og sordin, og

arbeide videre med klangfarge og dynamikk. Disse begrepene åpner opp for samtale rundt

hvordan en kan forandre instrumentets eller stemmens klangfarge.

De grunnleggende ferdighetene som å uttrykke seg muntlig, å kunne lese og å kunne

regne, blir styrket gjennom denne aktiviteten. Elevene vil lære seg klangfargen til ulike

instrumenter, og gjennom samtale i etterkant av aktiviteten får de gitt uttrykk for hva de

hørte i musikken. Hvis aktiviteten videreutvikles ved at elevene lager sine egne

lottobrikker, må de finne musikk som framhever ulike instrumenter. De skal kunne tolke

musikalske symboler, og bli kjent med klangfarge, som er ett av musikkens

grunnelementer.

7.3 Aktivitet 9: Slangelek melodi og klangfarge
Hentet fra førskolelærerutdanningen, ved Siri Haukenes

Metode: Elevene danner en lang slange, og begynner å bevege seg rundt i rommet. På

forhånd har de fått vite at ulike instrumenter i musikken utløse forskjellige handlinger.

Hvis elevene for eksempel hører lyden av en saksofon, blir bakerste mann i rekken

forhekset til en stein, og han eller hun må legge seg ned på gulvet og være stein til man blir

befridd. Likeså, hvis elevene hører lyden av en fiolin, blir neste elev i rekken forhekset til
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et tre, og må bli stående stille, formet som et tre. Hvis de hører lyden av en trompet blir

bakerste elev forhekset til en stokk og må legge seg ned på gulvet, formet som en stokk.

Disse lydene vil komme i forskjellig rekkefølge, slik at gulvet blir fullt av steiner, trær og

stokker, som til slutt danner en skog. Når det bare er én elev igjen skal han eller hun vekke

opp elevene, og danne slangen igjen. Dette gjøres ved at eleven henter med seg de andre

elevene på sin vandring rundt i rommet. Til slutt er alle befridd, og vandringen kan starte

igjen.

Mål: Målet er at elevene gjenkjenner klangfargen når de hører de ulike instrumentene, og

vet hva de skal gjøre når de hører de ulike klangfargene. Elevene blir trent i å skille ut

klangfargen til et instrument i en mengde andre lyder.

Hva musikken bør inneholde: Til denne aktiviteten kan det hende man er nødt til å lage

egen musikk, eventuelt sample inn de ulike instrumentlydene. Det kan være vanskelig å

oppdrive musikk med så klare og gjennomgående instrumentlyder. En kan da ta en sang

elevene kjenner, og legge inn ulike instrumentlyder. I dette tilfellet saksofon, fiolin og

trompet. Eleven må lytte ekstra nøye, fordi det er en sang de kjenner, men med nye

elementer.

Forkunnskap og forberedelser: På forhånd presenter læreren de ulike instrumentene for

elevene, og forklarer hva de enkelte instrumentene indikerer. Det kan være lurt å gå

igjennom aktiviteten uten musikk, kun med lyder, slik at elevene er kjent med hva de skal

gjøre. Da er det lettere å høre de ulike lydene, og man er bedre forberedt når man går over

til innspilt musikk.

Læreren bør ha god oversikt over og kjennskap til musikk som kan brukes. Læreren

må ellers fungere som sufflør hvis noen elever glemmer hva de ulike instrumentene betyr.

Rammefaktor: Cd-spiller og god plass.

Hvem aktiviteten passer for: Aktiviteten passer for alle trinn, med visse tilpasninger. For

de yngste kan det bli mye å huske på, men en mulighet kan være å begynne med to lyder,

og utvide til tre etter hvert.

Forslag til videre arbeid: Klassen kan deles inn i grupper, hvor elevene selv skal lage en

fortelling, men fokus på klangfarge. Elevene bestemmer hva som skal skje når man hører
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et instrument, og de kan få teste ut aktiviteten på resten av klassen. De eldste elevene kan i

tillegg til klangfarge fokuserer på musikkens dynamikk, og form.

Vurdering av ”Slangelek” i forhold til læreplanen:

I følge læreplanen skal elevene gjenkjenne lyden av instrumenter. I denne aktiviteten må

elevene lytte etter klangfarger for å få vite hva de skal gjøre. Instrumentet forteller hva

elevene skal bli forhekset til, og de blir nødt til å lytte for å ikke gå glipp av hva musikken

forteller dem. I hovedsak er det tre instrumenter, med deres klangfarge, som elevene skal

skille ut fra resten av musikken.

Elevene har lært seg å gjenkjenne klangfargen til det enkelte instrument, og lært seg

navnet på de ulike instrumentene, noe som de i følge læreplanen skal kunne etter endt 2.

klasse. Elevene får gjennom aktiviteten opplevd klangfargen, og i samtalen underveis og i

etterkant vil de få kunnskap om instrumentene og deres klangfarge. De vil da kunne delta i

en samtale hvor de beskriver klangfargen, og senere kunne gjenkjenne instrumentene i

annen musikk.

Etter endt 7. klasse skal elevene kjenne igjen klangen til instrumenter, og kunne

plassere dem i instrumentgrupper, og samtalen i etterkant kan være en innfallsvinkel til å

presentere ulike instrumentgrupper.

I følge læreplanen skal elevene oppfatte og anvende klang, i dette tilfellet

klangfarge, i lytting og musisering. I denne oppgaven anvendes begrepet ved at elevene har

forskjellige oppgaver ut fra hvilket instrument som blir spilt. Senere vil de kunne anvende

begrepet klangfarge i en annen sammenheng, være seg musisering eller samtaler om

instrumentasjon.

De grunnleggende ferdighetene som blir presentert i denne aktiviteten er å kunne

uttrykke seg muntlig og å kunne regne. Elevene skal reflektere over egen musikalsk

opplevelse og om hvilke instrumenter de hører, både gjennom samtaler i forkant, under og

i etterkant av aktiviteten. Elevene blir også presentert for det musikalske grunnelementet

klang og klangfarge.
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8.0 Form

I de foregående kapitlene har jeg presentert ulike elementer. Disse elementene blir som

ingredienser å regne, som vi kan forsyne oss av og plassere i en form. Alle elementene

representeres derfor i dette kapittelet, som omhandler form. Like viktig som det lydlige er

stillhet, som vi bruker til avgrensning, opphold, og naturlig hvilepunkt. 140 Det er viktig å

huske på at et skjema er ingen form, og det som skaper takt, melodi, rytme, dynamikk, og

forskjellig bruk av tema, noe som forandrer seg for hvert enkelt tilfelle. Dette kaller vi for

indre form.141 Form er oppbyggingen av et musikkstykke, og det finnes to grunnprinsipper

for å skape form i musikken. Vi kan enten bruke motivisk eller tematisk materiale som

grunnidé, eller vi kan la dynamikken eller spenning/avspenning være grunnideen. Vi

skiller da mellom tematisk eller dynamisk form. 142

Læreplanen skriver følgende om elementet form. Mål for opplæringen er at

elevene skal kunne:

 Gjenkjenne og beskrive (...) form (4.klasse).

 Improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et

musikalsk forløp (4.klasse).

 Oppfatte og anvende (...) form i lytting og musisering (7.klasse).

 Lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og

motiver (7.klasse).

(Kunnskapsløftet Læreplan i musikk, 2005:102-103)

8.1 Aktivitet 10: Massasje til musikk form
Hentet fra førskolelærerutdanningen, ved Siri Haukenes

Metode: Elevene går sammen to og to. En elev sitter på en stol, mens den andre står bak.

Den eleven som står bak, skal prøve å gjengi musikken med fingrene på ryggen og hodet

til den eleven som sitter, som ved en slags massasje. Den som sitter skal lukke øynene og

kun ta i mot den andre elevens gjengivelse av musikken. Musikken blir spilt flere ganger

og etter en stund bytter elevene plass. Ved å ta vekk en sans, i dette tilfellet den visuelle

140 Lie, 1998:187
141 Benestad 1982:130
142 Bjerkestrand og Nesheim 1986:93
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sansen, vil andre sanser forsterkes; den auditive og den taktile. Eleven som sitter, vil

oppleve musikken både via ørene, auditivt, og via massasjen, den taktilt. Den eleven som

har i oppgave å gjengi musikken, vil måtte lytte godt for å høre om det er eventuelle

gjentakelser som gjør at de må gjøre samme bevegelse, eller rytmiske motiv som de vil

underbygge. Det dynamiske forløpet åpner opp for variasjon i bevegelsesmønsteret.

Elevene kan benytte seg avforskjellige typer bevegelsesmønstre, som for eksempel stryke,

prikke, gni, og gi hard eller lett massasje.

Mål: Målet er at elevene, gjennom massasje, og mottaking av massasje skal klare å

gjenkjenne musikkens form. Ved å gjøre en aktivitet mens man lytter, må man være mer

oppmerksom på det man lytter til.

Forslag til musikk: ”Beyond my controll” av Anja Garbarek, hentet fra albumet Balloon

mood.143 Første vers er dynamisk svakt, og rytmisk sett svevende. På andre vers kommer

trommen inn, og det rytmikken blir tydelig. Resten av sangen varierer dynamiske og

rytmisk, noe som gjør sangen kontrastfull. Elevene har mange elementer å ta tak i, når det

gjelder å formidle musikkens form videre til medeleven.

”Lithuania” av Jaga Jazzist, hentet fra albumet A livingroom hush.144 Sangen kan brukes

til avslapningsøvelsen. Instrumentene kommer inn hver for seg, og bygger seg opp til en

helhet. Elevene kan bruke sjalet til å indikere de ulike delene i sangen.

Hva musikken bør inneholde: Musikken bør inneholde gjentakelse, og en klar form, slik

at det er greit for elevene å gjengi musikken. Dynamiske variasjoner i musikken kan også

bidra til en klarere gjengivelse av musikkens form. Musikk som innbyr til å arbeide med

alle elementene, kontrastfylt dynamisk, varierende, og gjentagende.

Forkunnskap og forberedelser: I etterkant av første utprøving kan man ta en samtale

med elevene om form. Da har elevene fått prøvd seg på å gjengi musikken, og kan komme

med innspill og refleksjoner rundt musikkens form.

Læreren bør ha musikkens form klart for seg, og må ha forberedt seg på å samtale

rundt emnet. Når man presenterer form for barn, kan man bruke enkle barnesanger som

143 Gabarek, 1999:spor 1
144 Jaga Jazzist 2001:spor 9
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illustrasjon. Mange sanger er bygget opp rundt ABA-form, som for eksempel ”Gubben

Noah”, som kan være en introduksjon til denne aktiviteten.

Rammefaktorer: Stoler til halvparten av elevene, gjerne plassert i ring. I tillegg trenger

man god plass og en cd-spiller.

Hvem passer aktiviteten for: Denne aktiviteten kan brukes på flere trinn, og man kan

utvide vankelighetsgraden. Den kan brukes i første klasse, men da kan det være greit å

holde seg til en av variantene av aktiviteten. Oppover på trinnene kan man kombinere de

ulike variantene av denne aktiviteten.

Forslag til videre arbeid: Aktiviteten åpner opp for arbeid med flere elementer. Form og

gjentakelse er noe som går igjen når elevene skal lytte og gjengi, og rytmiske motiver og

taktart kan føyes til denne aktiviteten. Det kan være greit å utvide med ett element av

gangen, og samtale underveis med elevene for å kunne skille de ulike elementene fra

hverandre.

Variasjonsmuligheter rundt denne aktiviteten: Vi arbeider fortsatt i par, men denne

gangen er vi på gulvet. Den ene eleven ligger på gulvet med lukkede øyne, mens den andre

prøver å gjengi musikken ved å bevege forskjellige kroppsdeler på den eleven som ligger

på gulvet. Elevene får flere gjennomlyttinger, og etter hvert bytter de posisjon.

En annen variant er en avslapningsøvelse, som også foregår nede på gulvet.

Halvparten av elevene ligger på gulvet med lukkede øyne mens den andre halvparten

bruker et sjal til å gjengi musikken med. Gruppen med sjal beveger seg rundt i rommet,

mens sjalet føres over de elevene som ligger på gulvet. I begge variantene får eleven som

ligger på gulvet gjengitt musikken auditivt og taktilt.

Dette kan være en fin avslutning på en time. Når det gjelder denne aktiviteten kan

det være greit å bruke annen musikk, da man har mindre mulighet til å gjengi musikken så

konkret som i de to foregående aktivitetene. Her blir det sjalets berøring som gir elevene en

annen opplevelse av musikken, og i og med at det er en avslapningsøvelse er det

hensiktsmessig med rolig musikk.
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Vurdering av" Massasje til musikk" i forhold til Læreplanen

Når det gjelder form sier læreplanen at elevene skal lære seg å gjenkjenne og kunne

beskrive form. Eleven gjengir musikkens form til en medelev, gjennom massasje. Det er

elevens oppgave å formidle musikkens form på sin måte, mens den andre eleven skal sitte

med lukkede øyne og ta imot. Ved å fjerne den visuelle sansen blir de andre sansene

forsterket, og det vil gi elevene en ny måte å oppleve musikk på. Eleven som gjengir

musikken har som oppgave å fokusere på form, og må lytte etter gjentakelse i musikken,

hvordan låten er bygget opp dynamisk og om det er hurtige eller langsomme partier.

Eleven må arbeider med dette mens han eller hun gir musikken videre. Ved flere

gjennomlyttinger vil begge elevene kunne gjenkjenne formen, og det blir lettere å formidle

den videre, via den taktile sansen.

I forkant av en slik aktivitet kan det være greit å ha snakket om elementet form,

men ikke gi elevene for mange føringer. Man kan heller prøve ut aktiviteten, uten for

mange forklaringer, og så ta samtalen etter utprøvelsen for så å prøve aktiviteten igjen.

Det åpnes opp for en diskusjon i etterkant av en slik aktivitet, hvor elevene selv kan

beskrive låtens form. Det at samtalen kommer i etterkant av aktiviteten mener jeg er viktig,

da elevene først har fått erfare hvordan medeleven vil gjengi musikkens form, og hvordan

de selv har gjengitt musikken til en medelev. Man trenger ikke være enig i gjengivelsen, og

dette åpner opp for en diskusjon rundt elementet form og om hvordan vi oppfatter den.

Elevene som sitter på stolen og mottar massasje, opplever musikken på en annen

måte, i og med at den visuelle sansen er tatt bort. Dette bidrar til forsterkning av de andre

sansene, i dette tilfellet den auditive og den taktile. Elevene som gir massasje, er nødt til å

lytte ekstra godt for å få med seg hva de skal gjengi til medeleven. Begge elevene har fått

tildelt oppgaver som gjør at de er nødt til å lytte og som utfordrer dem til det, og musikken

underbygger de ulike elementene.

I læreplanen står det at elevene skal oppfatte og anvende form i lytting og

musisering. I en variant av denne aktiviteten er det eleven selv som bestemmer hvordan

han eller hun vil bevege medelevens kroppsdeler, for å gi medeleven en opplevelse av

musikkens form. Det blir da opp til hver enkelt elev, gjennom tanker og ideer og fokus på

de ulike elementene, å bestemme hvordan man vil løse denne oppgaven. Dette gjelder også

den siste variasjonsmuligheten, der man skal bruke et sjal for å gjengi musikken. Sjalet gir
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sine egne begrensninger, og eleven må da ta fantasien i bruk for å kunne variere

bevegelsene og gjengivelsen.

Når det gjelder de grunnleggende ferdighetene i læreplanen faller denne aktiviteten

inn under å kunne uttrykke seg muntlig. Selv om det ikke er snakking under selve

aktiviteten skal eleven formidle egen musikkopplevelse, samt reflektere over musikken.

Eleven formidler sin egen musikkopplevelse, og må reflektere over musikken underveis for

å kunne gjengi form. Eleven skal også kunne uttrykke seg om hva den hører, og selv

ønsker å uttrykke. Dette gjør seg gjeldende i diskusjonen i etterkant av aktiviteten.

Aktiviteten faller også inn under å kunne regne, fordi eleven skal bli kjent med

musikkens grunnelementer og musikalske mønstre, form og variasjoner. Eleven forsøker å

formidle musikkens mønstre, variasjoner og former til medeleven, og ved å gjøre det

oppfatter, gjenkjenner og anvender de form. Dette vil utvikle seg etter hvert som de hører

flere ganger på musikken.

8.2 Aktivitet 11: Direksjon form
Hentet fra førskolelærerutdanningen, ved Siri Haukenes

Metode: Elevene sitter i ring og dirigerer til musikken sammen med læreren. Det er ikke

viktig å bruke riktig taktfigur, bare man bruker hendene til å følge musikken. Etter hvert

begynner læreren å synge motivet i sangen, og elevene henger seg på. Elever og lærer

fortsetter med dette en stund til melodien sitter. Da skrur læreren av musikken, og så skal

elevene, sammen med læreren, synge sangen mens de dirigerer, uten den innspilte

musikken. Denne måten å gjengi en sang på, gjennom å gjøre noe fysisk, samtidig som de

synger, er med på å bygge opp periodefølelsen til elevene, og de får i tillegg erfart sangens

form. Siste del av øvelsen kan være å prøve å synge sangen inni seg, og se om gruppen

ender på likt. Dette oppfordrer til en samtale rundt periodefølelse, og hvorfor vi opplever

perioder forskjellig Her er det viktig å fokusere på at det ikke er feil å ha forskjellig

oppfatning av perioden.

Mål: Målet er å få en følelse av musikkens form, ved å dirigere seg gjennom deler av en

sang. Elevene får opparbeidet en periodefølelse, og får en forståelse av musikkens form

ved å dirigere og synge seg gjennom deler av sangen.
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Forslag til musikk: "The Creek" av Jan Garbarek, hentet fra albumet Visible World. 145

Sangen er bygget om i en AABBAA`-form, med en melodi som er enkel å synge. I første

omgang kan man presentere A-delen, og arbeide med den i forhold til resten av musikken.

Hvor mange ganger forekommer A-delen i sangen? Deretter presenterer man B-delen, og

dermed har man nesten hele sangens oppbygning, med unntak av slutten.

”The last trick” av Anja Garbarek, hentet fra albumet Briefly Shaking.146 Verset går i 3/4

og refrenget i 4/4. Her får elevene prøvd seg på skiftende taktarter, og må da bli bevisste på

hvordan de vil dirigere på de ulike delene. Vi begynner med refrenget som går i 3/4, og

gjør oss kjent med det før vi presentere verset i 3/4.

Hva musikken bør inneholde: Musikken bør ha en klar form, gjerne med gjentakelse. I

tillegg er det viktig med en melodi som lar seg synge, i og med at elevene gjennom å synge

og dirigere skal tilegne seg kunnskap om musikkens form.

Forkunnskap og forberedelser: For eleven kreves det ingen forkunnskaper, men for

læreren kan det være en fordel å være fortrolig med låtens oppbygning, og ha en viss

følelse av hvordan hun eller han vil dirigere. Læreren trenger ikke bruke taktfigur, men det

kan være greit å ha tenkt igjennom hvordan man vil dirigere. Læreren bør også kunne

melodien godt, i og med at hun eller han skal lede den til slutt, uten musikk.

Rammefaktorer: Det er lurt å sitte i ring når man gjør denne aktiviteten, slik at alle ser

hverandre, så da trenger man stoler i ring, og en cd-spiller.

Hvem aktiviteten passer for: Denne aktiviteten kan være litt vanskelig for de aller

minste. Læreren kan korte ned på sangen, og dele opp aktiviteten, slik at elevene arbeider

med dirigering én time, og lærer seg sangen en annen time. Til slutt settes delene sammen

til en helhet. For de større elevene kan dette være en hovedaktivitet, hvor de senere blir

introdusert for aktiviteten ”Spill til innspilt musikk”.

Forslag til videre arbeid: Ved å presentere et element til, i dette tilfellet dynamikk, kan

man gjennom direksjon også oppleve det dynamiske forløpet. Man kan synge sterkt og

svakt, og bruke store og små bevegelser der musikken innbyr til det.

145 Garbarek, 1996:spor 2
146 Garbarek, 2005:spor 3
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Denne aktiviteten åpner opp for samtaler rundt hva det er som gjør at vi kjenner

igjen musikken, og hvordan legger vi merke til gjentakelser. Dette får elevene til å bli

bevisst på melodiens form og oppbygning? Som forslag til videre arbeid kan man gjøre det

samme med et klassisk stykke, hvor elementene ofte er tydeligere enn i populærmusikk,

noe som gjør elementene mer gjenkjennelige. Denne aktiviteten åpner også opp for å

samtale rundt dirigering og dirigentens oppgaver.

Vurdering av "Direksjon" i forhold til Læreplanen:

Som læreplanen sier, skal elevene lære seg å gjenkjenne og beskrive form. I denne

aktiviteten lærer elevene om form ved å dirigere seg gjennom deler av en sang, samtidig

som de synger melodien. Denne innlæringsmetoden gjør at de blir bevisste på musikkens

form, og vil kunne gjenkjenne elementet i en annen sammenheng. I tillegg vil elevene

kunne beskrive sangens form i en samtale i etterkant av aktiviteten. De har sunget og

dirigert og arbeidet grundig med elementet form.

Elevene skal kunne oppfatte og anvende form i en lyttesituasjon og i musisering.

Ved å få kjennskap til musikkens form gjennom aktiv dirigering i lyttesituasjonen, vil

anvending av elementet form i musisering være mer tilnærmelig. I tillegg vil elevene være

forberedt på bruk av form i musisering når de har vært med å synge og dirigere musikken.

Dette blir de også presentert for i "Spill til innspilt musikk", der elevene skal musisere

samtidig som de lytter.

Denne aktiviteten faller inn under ferdigheten å kunne regne, hvor elevene gjennom

direksjon og sang til innspilt musikk skal erfare musikkens form og musikkens ulike

grunnelementer. Gjennom denne tilnærmingen til musikkens form vil elevene få økt

forståelse for musikkens variasjoner og mønstre, som i helhet danner musikkens form.

Den grunnleggende ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig er også representert i

denne aktiviteten ved at elevene skal uttrykke seg om, og gjengi, det de har hørt. Elevene

har også sunget musikkens form, og deltatt i et slags samspill med de andre i klassen,

gjennom sang og dirigering.
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8.3 Aktivitet 12: Puslespill form
Aktiviteten har jeg lært på førskolelærerutdanningen, men er fra Magne Espelands metodikk Musikk i bruk.

Metode: Elevene går sammen i grupper på 2-3 stykker og får utdelt en konvolutt med

puslespillbrikker. Antallet avhenger av alder. På brikkene er det tegn og figurer som

gjengir musikkens hendelsesforløp og form. Musikken blir satt på, og gjennom å lytte skal

elevene plassere brikkene i den rekkefølgen de mener er riktig i forhold til musikkens

form. De skal lytte etter særegenheter som er gjengitt på brikkene.

Ingen rekkefølge er feil, men elevene må kunne begrunne sine valg hva de har

hørt. Hvis det er partier som gjentar seg i musikken, vil det være representert med to eller

flere like brikker. Her er det nødvendig med mange gjennomlyttinger, og første gang kan

det hende man må gjøre det sammen med klassen for å sikre at alle elevene har forstått hva

de skal gjøre.

Mål: Eleven skal lære musikkens form ved å pusle de ulike delene. Det å se formen visuelt

foran seg og være med på å sette delene sammen, vil være med på å øke bevisstheten rundt

elementet form.

Hva musikken bør inneholde: Musikken må ha en klar form, som gjør det enkelt å gjengi

på papiret, gjerne med gjentakelser. I tillegg bør det være karakteristiske motiver som gjør

at elevene kan visualisere musikkens form ved å pusle puslespillet. I denne aktiviteten

trenger elevene mange gjennomlyttinger, så det kan være greit å kun bruke deler av en

sang, for eksempel et vers og et refreng. Dette er også lurt i forhold til lengden på

puslespillet.

Forkunnskap og forberedelser: Læreren må ha forberedt seg på forhånd ved å ha laget

puslespillbrikker, og kopiert dem opp til antall elever i klassen. Det finnes ferdiglagede

puslespill (se Magne Espeland Lyttemetodikk ressursbok), men hvis man vil bruke musikk

elevene hører på i hverdagen, blir man nødt til å lage puslespillet selv. Det er viktig å passe

på at det som kan virke logisk for en lærer, ikke nødvendigvis er det for elevene. Det kan

derfor være en fordel å ha testet ut puslespillet på noen før man prøver det ut i klassen.

Rammefaktorer: Cd-spiller og god plass. For at hele gruppen skal se brikkene kan det

være greit å sitte på gulvet.
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Hvem aktiviteten passer for: Her må man tilpasse aktiviteten til aldersgruppen. Når det

gjelder de minste, kan det være en idé å lage et veldig stort puslespill med få brikker, som

hele klassen kan pusle i fellesskap. Deretter kan en dele inn klassen i grupper, og utvide

med noen flere brikker. De eldre elevene får utdelt flere brikker.

Forslag til videre arbeid: Når det gjelder de eldste elevene kan de etter hvert få lage sine

egne puslespill som de prøver ut på sine medelever. De blir utfordret til å tenke form, og de

må være oppmerksomme på at det som kan virke logisk og naturlig for dem, ikke

nødvendigvis er det for medelevene.

Variasjonsmuligheter: Denne aktiviteten kan også brukes med instrumenter avbildet på

puslespillbrikkene. Det blir da opp til elevene å legge brikkene i riktig rekkefølge i forhold

til hvordan instrumentene inntrer i musikken, og om det er grupper av instrumenter eller

solo. Elevene lytter da etter instrumentets klangfarge, og denne aktiviteten kan være en

introduksjon til puslespillet med grafisk form. Da er elevene kjent med oppgavens struktur,

og vil være mer fortrolige med denne formen for lytting. 147

Det er også mulig å bruke denne formen når en representerer ulike sjangere for

klassen, hvor en da bruker musikk som presenterer ulike former for sjangere.

Puslespillbrikkene vil da bestå av tekst med de ulike sjangeruttrykkene, som jazz, klassisk

og populærmusikk. Elevene skal legge brikkene i en tidslinje, etter som hvilken sjanger de

mener musikken representerer. Plasseringen av brikkene skal beskrive når musikken

oppleves som for eksempel jazz og når den oppleves som populærmusikk. 148

Vurdering av "Puslespill" i forhold til Læreplanen:

I følge læreplanen skal elevene lære seg å gjenkjenne og beskrive form, og i denne

aktiviteten skal de ved hjelp av puslespillbrikkene pusle musikkens form. Før elevene kan

anvende musikkens form, er de nødt til å oppfatte den. Dette skjer først etter mange

gjennomlyttinger. Når de har oppfattet elementet, kan elevene anvende det når de pusler

puslespillet i selve lyttesituasjonen. Senere vil de kunne anvende elementet i musisering,

hvis en for eksempel velger å synge seg gjennom sangen, med puslespillet som noter.

Elevene kan etter hvert få lage sine egne puslespill, hvor de da lager komposisjoner

med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver. De skal tegne musikkens form på

147 Espeland, 2004:110
148 Ibid.:116
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en forståelig måte, slik at medelevene klarer å sette brikkene i en bestemt rekkefølge. Dette

krever at elevene kjenner musikken godt når det gjelder oppbygning og form. De

komponerer i den forstand at de lager et partitur bestående av puslespillbrikker, hvor det er

elevene som bestemmer hvordan de vil gjengi musikkens form og struktur.

Denne aktiviteten faller inn under det å kunne regne, der elevene skal bli kjent med

musikkens grunnelementer, og musikkens mønster og form. De skal pusle musikkens form,

og må lytte flere ganger for å kunne legge puslespillet. Når de skal lage puslespill, er de

enda mer avhengige av å kjenne musikkens mønster og form i forkant. Gjennom kjennskap

til elementet øker elevene forståelsen for at struktur og mønstre kan sette sitt preg på

musikalske uttrykk. Dette får elevene erfare når de selv skal lage puslespill, og må ta

hensyn til nettopp musikkens mønster og struktur.

Elevene arbeider også med for de grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg

skriftlig og å kunne lese. Ved hjelp av symboler skal de tegne ned musikkens form, og de

må selv velge symboler som de mener gjengir det. Elevene er da med på å gjenfortelle og

formidle en musikalsk opplevelse, gjennom ulike typer notasjon. De elevene som skal

pusle puslespillet, prøver å tolke og forstå medelevens musikalske symboler.

Når det gjelder å kunne uttrykke seg muntlig, skal elevene lære å formidle egen

musikkopplevelse og kunne reflektere over musikken som fenomen. Elevene skal uttrykke

hva de hører, og hva de ønsker å uttrykke. I samtalen i etterkant av denne aktiviteten må

elevene gi uttrykk for hva de har hørt, og de må begrunne hvorfor de har valgt å legge

brikkene i den rekkefølgen de har valgt. De må da reflektere over musikken som fenomen,

og formidle opplevelsen de har hatt av musikken. Når de selv skal være med på å lage

puslespillet, må de tenke igjennom hva de selv ønsker å uttrykke.
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9.0 Avslutning

Som nevnt innledningsvis har begrepet aktiv lytting hatt ulikt innhold opp gjennom tidene,

og blitt kritisert for å ha flyttet fokuset vekk fra musikkopplevelsen. Jeg mener at jeg i

denne oppgaven motbeviser denne kritikken. Her bidrar aktivitetene til å fremme

musikkopplevelsen, og hjelper elevene til å bli gode lyttere. Musikken er den mest

essensielle komponenten for å nå målet, nemlig å tilegne seg musikkens grunnelementer.

Dette vil bidra til å gi elevene nye opplevelser, med musikken i sentrum.

Piaget kommenterer viktighetene av en aktiv tilnærmingsform for barn helt opp i

11-12 års alderen. Det er da naturlig å ta utgangspunkt i en undervisningsform der elevene

tilegner seg kunnskap gjennom handling. Samtidig er det viktig at lærere er bevisste på en

variert tilnærmingsform, og at en ensidig vinkling ikke fremmer læring.

Med tanke på det tverrfaglige aspektet, er jeg av den oppfatning av at alle

aktivitetene i kompendiet kan brukes i samarbeid med andre fag. Det er viktig å huske på

at musikken da kan få en utenommusikalsk rolle, og i visse tilfeller vil det være slik at vi

ikke finner målet i musikken selv. Dette betyr ikke at musikken ikke har en viktig

funksjon. Det er imidlertid viktig av vi som musikkpedagoger viser at det er mulig å tenke

tverrfaglig, uten at musikken blir et middel til å nå et utenommusikalsk mål. Etter et

tverrfaglig prosjekt kan det være viktig å ta for seg aktiviteten på nytt, nå med fokus kun på

musikken. En kan gjerne starte en diskusjon om musikkens plass i aktiviteten, hvor vi

introduserer elevene for musikksyn, og begynner å gjøre dem bevisste på sitt eget syn på

musikk.

Jeg mener at disse aktivitetene kan inspirere og åpne opp for videre arbeid i flere

fag, spesielt på barneskolen, der det tverrfaglige aspektet står sterkt. Fag som norsk, drama,

kroppsøving og matematikk er representert i aktivitetene. Musikken kan være til for

musikken selv om vi kobler inn norsk i for eksempel aktiviteten om eventyr. Elevene skal i

norsk bli kjent med eventyrets kjennetegn, blant annet eventyrets form med gjentakelser,

noe som er direkte overførbart til musikken hvor vi arbeider med form. Fokuset vil da ikke

være flyttet fra musikken, men bli forsterket gjennom fokuset på eventyrets og musikkens

form.

Etter hvert som høringsutkastet til den nye læreplanen har kommet, har også

kritikken strømmet på. Det meste bunner i at der L97 var for detaljorientert, er den nye
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læreplanen for vag. Det blir opp til hver enkelt lærer hvordan de vil legge opp

undervisningen, og de får ikke mye hjelp fra en læreplan som kun setter opp mål for

hvilken kunnskap elevene skal ha tilegnet seg etter 2., 4., 7. og 10. klasse. Formuleringene

i planen er vage og læringsmålene uklare, og lærerne blir mer avhengige av lærerboka enn

tidligere. Dette betyr mer makt til forlagene, og flere lærere mener at elevenes framgang i

faget overlates til lærebokforfatterne. 149

Den nye læreplanen er opptatt av målbar kunnskap. Tidligere utdannings- og

forskningsminister Kristin Clemet mener at planen vil gi skolene mer handlefrihet, og

lærerne mer metodefrihet. Dette er nok riktig, men spørsmålet er om lærerne og skolen har

ressurser og kapasitet til denne friheten. Lærerne må, i samarbeid med skolen, lage lokale

planer, hvor innholdet skal velges og målene konkretiseres, noe som krever tid og

ressurser.

Læreplanen består av kompetansemål som sier noe om hvilken kunnskap elevene

skal ha tilegnet seg etter to år, men det står ingenting om hvordan man skal nå disse

målene. Det blir det opp til lærere og lærerbokforfattere å enes om. En av grunnene til å

innføre en ny lærerplan var at L97 var for detaljert. Kritikken var at elevene lærte

forskjellige ting avhengig av hvilken skole de gikk på. Med den nye læreplanen vil dette

fortsatt være et problem, og kanskje i større grad enn før. Lærerne må med sine egne

metoder, bestemme i samsvar med skolen, hva elevene skal lære og ikke minst hvordan

elevene skal lære seg for å oppnå kompetansemålene. Her kommer det til å være stor

variasjon fra skole til skole. Motargumentet fra Kristin Clemet er at kompetansemålene er

ment som noe man skal strekke seg etter, og ikke et minimum av hva elevene skal lære

seg.150 Hvem skal da bestemme hvilken kompetanse elevene skal inneha etter endt skoleår?

Clemets argumentasjon bidrar til store forskjeller mellom den enkelte skole.

Diskusjoner rundt musikkfaget har handlet om hvordan lærerne vil undervise i

musikk når den nye læreplanen blir innført. I utgangspunktet kan planen i musikk se enkel

ut, men graver man dypere ser man at det kreves stor kompetanse for å klare å gjøre den

enkel. Noen vil strekke seg så langt som til å si at det kreves mer å undervise i musikk med

den nye planen, enn tidligere. Det stilles større krav til læreren, og det kreves mer

forberedelser. Hvor skal lærerne få denne kompetansen fra? På lærerutdanningen er antall

149 Utdanning, Nr. 6, 2005: 12-16
150 Tydelige om læring i ny læreplan, 2005
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studenter som får ta musikkundervisning kuttet. De som utdannes fra musikkhøgskoler og

universitet vegrer seg ofte for å gå inn i skolen, på grunn av mange elever og dårlige

forhold. Hvem sitter man så igjen med som vil ta på seg ansvaret for at elevene skal nå

kompetansemålene i læreplanen?

Man står ovenfor mange utfordringer ved innføring av nye læreplaner, og det tar tid

før lærere, elever og foreldre venner seg til forandringene. Det er lett å være kritisk i

forkant av en slik omveltning, og å peke på det som man tror ikke vil fungere. Vi ser ofte

at læreplaner blir byttet ut først når en begynner å se resultatet av planen. Dette vil i praksis

si at læreplanen blir byttet ut når den begynner å fungere. Dette gjør det lettere å sette

fingeren på det som ikke fungerte, framfor å trekke fram de positive sidene ved planen.

I skrivende stund foregår det et regjeringsskifte, og det blir spennende å se om det

kommer til å skje forandringer i denne læreplanen, som ikke er tatt i bruk enda. Uansett

forandringer skal elevene tilegne seg kunnskap om de musikalske grunnelementene, noe

som gjør min oppgave aktuell uavhengig av regjering.

På de fleste områder i samfunnet opplever vi at det strammes inn økonomisk, og

dette er intet unntak i musikkundervisningen. Aktivitetene i kompendiet kan gjennomføres

kun med en cd-spiller og god plass. I de aktivitetene elevene skal spille, kan elevene lage

egne instrumenter. Økonomiske midler er derfor ikke et hinder når det gjelder

gjennomføring av disse aktivitetene.

Elevene lærer gjennom praktiske handlinger, som aktiv lytting. Gjennom

utarbeidingen av kompendiet og studier av litteratur på området, har jeg tilegnet meg

kunnskap om det å være aktiv i en lyttesituasjon. Utarbeidingen har gitt meg svar på

problemstillingen min om hvordan elever kan bli kjent med musikkens grunnelementer,

gjennom aktiv lytting. Den er begrunnet ut fra kompetansemålene, og de grunnleggende

ferdighetene i den nye læreplanen, noe som er med på å gjøre oppgaven brukervennlig og

dagsaktuell. Elevene gjør – og de forstår.
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11.0 Diskografi

Black eyed peas (2003): Elephunk “Hey mama” spor 4, Universal 9860637

Coldplay (2005): X&Y. “Fix you” spor 4, Parlophone/EMI 09463112802

Dave Matthews Band (1994): Under the table and dreaming. “Ants marching” spor 7,
USA-import/AEC INC. RCA66449.2

Garbarek, Anja (1999): Balloon mood. “Beyond My Controll” spor 1, Virgin/EMI
74321640612

Gabarek, Anja (2005) : Briefly Shaking. “The Last Trick” spor 3, Virgin Norway/EMI
72438114532

Gabarek, Jan (1996): Visible world. “The creek” spor 2, CM/Musikkoperatørene 5290862

Jazzist, Jaga (2001): A Livingroom Hush. “Made for radio” spor 8 og ”Lithuania” spor 9,
Warner Music Norway 8573870502

Sting (1993): Ten Summoner`s Tales. “Love is stronger than justice” spor 3 og ”Seven
days”, spor 6 A&M/Universal 5409972 (540 075-2)

The Cardigans (2005): Super Extra Gravity. “I need some fine wine and you need to be
nicer” spor 5, Universal Sweden/Universal 987 283-7

The Streets (2002): Originale Pirate Material. “Let`push things forward” spor 3, Warner
Music Uk/Warner 0927435682

Violent Femmes (1982):Violent femmes. “Blister in the sun” spor 1, London
Records/Warner 3984282592
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12.0 Vedlegg

12.1 Vedlegg 1: Spiralprogresjonen

Spiralprogresjon fra “Manhattanville Music Project” Michales Mark, sitert i Hanken og
Johansen, 1998:90
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12.2 Vedlegg 2: Den didaktiske relasjonsmodellen

Forkunnskap og
forutsetninger

Vurdering Mål
i forhold til
Læreplanen

Fysiske
Innhold / rammefaktorer
aktivitet

Metode

De didaktiske kategoriene er byttet ut med de kategoriene jeg bruker i kompendiet. Den
didaktiske relasjonsmodellen etter Bjørndal og Lieberg (1978), sitert i Hanken og Johansen
1998:148
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12.3 Vedlegg 3: Klappelek

Her er et forslag til hvordan klappelek som kan brukes til musikkeksempel ”Seven days”

av Sting, cd spor nr. 6.

Klapp på lår Klapp på mage Klapp i hender Klapp med partner Klapp i
hender

-en- -to- -tre- -fire- -fem-

En enklere versjon for de yngste elevene:

Klapp på lår Klapp i hender Klapp med partner tre slag
-en- -to- -tre-fir-fem-
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12.4 Vedlegg 4: Lydlotto

Her er et forslag til lottobrett som kan brukes til musikkeksempel ”Made for radio” av Jaga

Jazzist, cd spor 7. For å få lottobrikker kopierer man brettet, og klipper ut de ulike

instrumentene. Elevene kan selv lage lottobrikker ved å finne instrumenter i blader eller på

Internett.
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12.5 Vedlegg 5: Oversikt over sangene til aktivitetene

Aktivitet 1: ” Imitasjonsdans” og 3:”Fallskjerm” Bjørk ”Oh so quiet”

Aktivitet 2: ”Improvisasjonsdans” Violent Femmes ”Blister in the sun”

Aktivitet 2: ”Improvisasjonsdans” Coldplay ”Fix you”

Aktivitet 4: “Bevegelsesdans” The Streets ”Let`s push things forward”

Aktivitet 4: “Bevegelsesdans” Sting ”Love is stronger than justice”

Aktivitet 4: “Bevegelsesdans” og 6: ”Spill til innspilt musikk”

Dave Mattthews Band ”Ants marching”

Aktivitet 5: ”Klappelek” Sting ”Seven days”

Aktivitet 5: ”Klappelek” Anja Garbarek ”The last trick”

Aktivitet 6: ”Spill til innspilt musikk” The Cardigans “I need some fine wine and you

need to be nicer”

Aktivitet 6: ”Spill til innspilt musikk” Black eyed peas ”Hey mama”

Aktivitet 8: ”Lydlotto” Jaga Jazzist ”Made for radio”

Aktivitet 10: “Massasje til musikk” Anja Garbarek ”Beyond my controll”

Aktivitet 10: ”Massasje til musikk” Jaga Jazzist ”Lithuania”

Aktivitet 12: “Direksjon” Jan Gabarek ”The creek”

Aktivitet 12: “Direksjon” Anja Garbarek ”The last trick”


