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Forord 

Min motivasjon for å skrive denne oppgaven har vært stor. Jeg har lang fartstid som 

sangpedagog og musikklærer, og følte etter hvert et sterkt behov for å søke ny kunnskap 

innenfor musikk og sangpedagogikk. Som lærer gir man ofte mye tilbake til sine elever, og 

det å etterkomme elevens ønsker og behov er ikke alltid like lett. Man kan lett gå tom for 

ideer og glød i sitt pedagogiske virke. 

Mine studier innenfor musikk og sangpedagogikk, gav meg ny inspirasjon og motivasjon i 

forhold til mitt arbeid som sangpedagog i kulturskolen. Litteraturstudiene tok opp relevante 

problemer og erfaringer hentet ut i fra den musikkpedagogiske hverdagen. Dette gav meg ny 

innsikt, og skapte en nødvendig bearbeidingsprosess. Spørsmålene ble mange, hvem er jeg 

som person, som fagperson, og hva er min rolle som sangpedagog? Hvordan blir jeg oppfattet 

av andre, og av betydningsfulle andre? Det har til dels vært en smertefull prosess, men jeg har 

kommet styrket ut av det, og opplever i ettertid at dette har gitt meg nyttig erfaring og 

kunnskap. 

Elevundersøkelsen gjorde at jeg kom nærmere mine sangelever. Vi hadde noe som var felles, 

vi var på vei mot en prosess som vi ikke visste utfallet av. Dette var spennende og 

engasjerende, og påvirket sangundervisningen i stor grad. Det å studere sanggleden, er 

ensbetydende med å studere et interessefelt som har opptatt meg helt fra jeg var barn. Det å 

intervjue sangelever og forske på forhold som omhandlet sanggleden, var derfor lystbetont. 

Dette har gitt meg mye glede, nye innfallsvinkler og ny innsikt, som har gjort mitt liv rikere 

og mer meningsfylt. Takk skal dere ha! 

 

Jeg vil dernest takke min veileder Even Ruud som har støttet meg i tykt og tynt, og som har 

gitt meg tett oppfølging og konstruktive innspill.   

 

 

        

Marianne Skotmyr 

Hamar, 1.november 2005 
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INNLEDNING 
Bakgrunn  

Å, synge har alltid vært en del av mitt liv. Som 9 åring sang jeg for første gang offentlig, ved 

å ha blitt oppdaget da jeg stod på et bord og sang i et forsamlingslokale. Dette førte til at jeg 

ble ”oppdaget” som 9 åring, og begynte å synge i et band rundt i Aust-Agder og Telemark i en 

tidsperiode på 2-3 år. Jeg trakk fulle lokaler og var et trekkplaster som ”Lille Marianne”. 

Oppdragene var mange, og foregikk ofte på kvelden helt til midnatt. Etter hvert som tiden 

gikk mistet jeg gradvis lysten til å synge, og jeg nektet etter hvert å opptre av årsaker som i 

dag er velkjente; for sterkt press i form av personfokusering og stjernedyrkelse. Det ble en for 

stor belastning på små barneskuldre. Dessuten var det slitsomt å synge på sene lørdags -

kvelder. Sanggleden forsvant, og fokuseringen på meg som sangstjerne ble til tider så 

plagsomt, at jeg ville bort i fra det for enhver pris. Jeg lengtet etter å være en blant mange 

andre ”vanlige” barn, som ikke ble lagt merke til i enhver sosial sammenheng. Men det vonde 

ble heldigvis snudd til det gode. Etter at jeg sluttet å synge offentlig,(som ikke var uten 

motstand fra de voksne) ville jeg eksponere meg på helt andre arenaer, og i fellesskap med 

jevnaldrende barn. Jeg ble et aktivt barn som kastet meg ut i mange musiske og idrettslige 

aktiviteter. Min motivasjon for å være aktiv lå i et ønske om å prestere noe i forhold til andre, 

men også i forhold til meg selv. Denne gleden dette gav, opplevde jeg som en selv-

forsterkende effekt. Det gav meg sosialt fellesskap, energi, livskraft og større handlefrihet. 

 

-Men sangen skulle ingen lenger få lov til å blande seg inn i. Den ville jeg ha for meg selv. 

Heretter stod jeg fritt til å synge, når, hvor og uten ytre press fra de voksne, også når det gjaldt 

valg av musikksjanger. Den truende og krevende ytre verden var ikke lenger eksisterende, 

men var lagret som vonde minner i min hukommelse og i mine erfaringer. 

    Det at jeg fikk lov til å utvikle meg vokalt og musikalsk i takt med mine egne behov, uten 

press fra en truende voksenverden, bidro sterkt til å gjenoppdage sanggleden og til å fremme 

den. Sanggleden hadde kommet sterkt tilbake, fordi jeg hadde en sterk følelse av hva som var 

riktig i forhold til å ivareta mine egne behov, og ikke andres. Heldig for meg hadde jeg 

intuitivt satt sanggleden inn i en annen ”setting” som passet min personlighet, mine erfaringer 

og mine musikalske vyer. Jeg opplevde det slik, at det var ingen voksne som forstod meg og 

mine behov. Jeg stod alene med min erkjennelse. 

    I disse ”Idoltider” er ikke dette så spesielt vil mange si, og det er mange som har erfart 

tidlig stjernestatus både før og etter meg. Dette er ikke noe ”nytt under solen”. Allikevel vil 
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jeg trekke dette fram, fordi mine erfaringer i tidlig barneår, opplevdes i ettertid som et 

dramatisk brudd og oppleves i dag som et svik fra den voksne verden. Samtidig sitter jeg i dag 

igjen med en ydmyk følelse, ikke fordi de tross alt ønsket det gode, men fordi anerkjennelsen 

gav meg troen på at jeg kunne synge, og at jeg hadde noe spesielt i forhold til andre 

mennesker.   

    Mine barndomserfaringer som sanger og artist, gav meg en ”flying start” som jeg senere 

tok som en oppfordring til å gjøre noe med. Jeg tok sangpedagogisk utdanning, og ville satse 

på et yrke som sangpedagog. Min bakgrunn har gitt meg et godt utgangspunkt, og en sterk 

motivasjon og ”drive”, for å praktisere som sangpedagog. Og til mange tiår seinere å skrive 

denne hovedfagsoppgaven. Men lysten til å bli ”den store sangerinnen” med et lydhørt og 

begeistret publikum, har ikke fristet meg i ettertid.    

    Spørsmål som jeg har stilt meg selv ofte og som jeg lar stå åpent er: hva er det som driver 

et menneske til å synge? Kan sanggleden bare være der sånn uten videre? 

Selvsagt har også min brede erfaringsbakgrunn som musikklærer i forskjellig skoleslag, også 

innenfor spesialpedagogisk praksis, gitt meg nyttig kunnskap. Men det har også utfordret 

mine oppfatninger og min forståelse av hva sangopplæring og ikke minst hva sangglede er. 

”Man lærer så lenge man har elever”, er et dekkende uttrykk for min del.  

    De siste 15 årene har jeg jobbet i kulturskolen med sangelever hovedsakelig i alders-

gruppen 8-18 år. I denne hovedoppgaven vil jeg ta for meg sangelever i kulturskolen i alderen 

15-18 år. Grunnen til at jeg har valgt de eldste sangelevene, er fordi jeg tror de har mer 

erfaring og ballast å bidra med, i forhold til valg av tema og den aktuelle problemstilling. Jeg 

har valgt å intervjue mine egne elever, og er klar over de mange fallgruver i den forbindelse.      

 

Temaet er sanggleden 

Temafokusering i denne hovedoppgaven er sanggleden. Jeg vil drøfte nærmere ulike 

innfalsvinkler til hva sanggleden er, og prøve å se dette i relasjon til hva som påvirker og 

fremmer sanggleden. Sangfaget vil bli sett ut i fra tema sangglede, og belyse forhold som kan 

ha pedagogisk betydning for sangfaget. Min teoretiske og praktiske tilnærming, vil ta 

utgangspunkt i intervjuene og elevbesvarelsene. Det vil si at dette er retningsgivende for det 

teoretiske og empiriske utvalget som har blitt gjort i oppgaven. Gjennom hovedfagsarbeidet 

har jeg fått tid til å fordype meg i litteratur spesielt innenfor fagområdet sangpedagogikk og 

fagdidaktikk, og min nysgjerrighet for sangpedagogikk har ikke blitt mindre med dette. Tvert 

imot har dette økt min kunnskapslyst, og ført til en kontinuerlig tankeprosess og refleksjon 

over egen undervisningspraksis. De psykologiske forhold rundt undervisningen, som 
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tilrettelegging av en trivelig og avslappet atmosfære i undervisningssituasjonen, har blitt mer 

og mer viktig for meg å etterstrebe. For meg har det foregått en gradvis endringsprosess fra 

det å: forandre fokus på seg selv som formidler- til å lytte til eleven og sette eleven i fokus. 

Dette har gitt meg ny kunnskap og utfordret mitt syn på hva som er god undervisningspraksis. 

Spesielt det å forstå elevens musikkpreferanser gir et godt utgangspunkt for en utvidet samtale 

mellom elev og lærer. Det å bygge opp elevens selvtillit gjennom å være lyttende, vise respekt 

og ærlighet er tre viktige stikkord i den forbindelse. Men det er ikke nok. Både elev og lærer 

må forstå det samme musikalske kodespråket, for at en god og positiv musikalsk 

kommunikasjon skal finne sted i undervisningssituasjonen. Nettopp fordi dette virker 

fremmende på sanggleden. Men en forutsetning for kommunikasjon er at begge er villige til å 

omstille seg og lære seg nye musikkstiler og nye kodespråk, som vil si å gå inn i hverandres 

musikalske verdener. Dette handler ikke bare om å sprenge musikalske og emosjonelle, men 

også psykologiske grenser.      

    Hvilke påvirkningsfaktorer som er viktig for å fremme elevens sangutvikling, vil bli sett i 

lys av selvets utvikling og identitetsutviklingen. Det er visse betingelser som må være til stede 

for at en positiv sangutvikling skal finne sted. Andre forhold som er viktig å få belyst er; 

hvilke musikalsk bakgrunn og erfaringer eleven sitter inne med. Hva menes med de 

psykologiske forhold rundt eleven, og hvilke påvirkningsfaktorer er avgjørende for sang-

elevens musikalske utvikling.  

    Det er min allsidige utdanning og erfaringsbakgrunn, som har satt meg på sporet av å tenke 

sangfaget i et mer helhetlig perspektiv. Det vil si å være mindre opptatt av selve sangen som 

et absolutt begrep, men fokusere mer på de utenommusikalske sider ved sangfaget. Sider ved 

sangfaget som for meg er vel så viktige, og som vil settes i forbindelse med aspekter som 

trivsel, vitalitet og livsglede, og som berører de grunnleggende spørsmål i livet. Selve 

livsgleden settes dermed i relasjon til livskvalitetsbegrepet. Dette er bakgrunn for fokus på 

sanggleden som mitt temavalg 

    Sanggleden kan riktignok bli oppfattet som en selvsagthet for mange. Uten sangglede 

synger man jo ikke. Men de underliggende motiver og betingelser for gledesaspektet foregår 

ofte på et ureflektert plan, og det er det som er interessant å gripe fatt i.   

    Det pedagogiske fokus i denne hovedoppgaven er ikke rettet mot sangpedagogen og hennes 

forståelse av hva sangglede er. Søkelyset er i større grad rettet mot sangeleven og hva hun 

forstår med begrepet sangglede. 

    Sett ut i fra en sangpedagogisk sammenheng, er det spennende å utfordre den tradisjonelle 

sangpedagogiske praksis. Ved nettopp å sette søkelys på elevens forståelse av temaet, håper 
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jeg å oppdage nye aspekter ved sangfaget som kan gi ny giv og inspirasjon til kollegaer og 

sangelever i forhold til å forstå hva sangglede er, og hva som opprettholder denne gleden ved 

å synge. For meg dreier det seg om et utvidet syn på sangfaget, fordi det settes i forhold til 

livslang læring, og trekker tråder til et livskvalitetsperspektiv.  

    Min hensikt med denne oppgaven er å få belyst underliggende forhold rundt sangeleven, 

som fremmer gleden ved å synge. Jeg vil trekke fram mulige påvirkningsfaktorer som er 

viktig å belyse i forhold til sanggleden, med den hensikt å forstå hva som danner selve 

fundamentet for sanggleden. Med andre ord: hvordan oppstår sanggleden? Hvordan kan 

sanggleden opprettholdes og gis ny næring? Er det ytre forhold som venner eller er det indre 

eller skjulte faktorer som vekker sanggleden, eller er det kombinasjoner av dette? Eller andre 

ytre forhold?  

Disse spørsmål håper jeg å gi svar på i denne oppgaven, og danner utgangspunkt for følgende 

problemstilling: 

 

Hva er det som påvirker og fremmer sanggleden hos unge sangelever i kulturskolen ?  

    

Som det framgår av problemstillingen, er søkelyset satt på elevens egne opplevelser, 

refleksjoner og erfaringer knyttet til sangglede. Jeg ønsker å vite mer om elevens verden 

gjennom hennes tanker, opplevelser og forståelse av hva sangglede er. Ut i fra elevens 

beskrivelser vil jeg prøve å oppfatte, tolke og forstå det eleven selv oppfatter som fremmende 

for sanggleden, både i og utenfor sangsituasjonen. 

 Jeg vil trekke fram relevant kunnskap, det vil si teori og egne erfaringer og refleksjoner, for å 

belyse problemstillingen i et vidt faglig perspektiv. Grunnlaget for de teoretiske tolkningene 

og drøftingene, er gjort med tanke på å utfylle og se andre mulige sammenhenger enn det som 

uttalt har kommet fram i elevbesvarelsene.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 8



  

METODEDELEN 
Min datainnsamling baserer seg på elevintervjuer. Elevutvalget som har blitt gjort, er hentet ut 

fra intervjuer av 4 sangelever. Sangelevene er hentet fra to kulturskoler, som er i alderen 15-

18 år. Det falt meg naturlig å velge denne aldersgruppen sett ut i fra problemstilling og 

temavalg for oppgaven, som tilsier en mer moden holdning til sangfaget og som tilsier en 

lengre sangerfaring. Hvorfor valget falt på disse 4 elevene, var ut i fra den begrunnelsen av at 

de fylte disse kravene i forhold til modenhet og lengre sangerfaring. Dessuten ønsket jeg de 

best kvalifiserte elevene sett ut i fra motivasjon, positivitet og uttalt sangglede. Samtidig er 

det en fordel for innholdet og dermed for resultatet av intervjuene, at elevene er i stand til å 

kunne uttrykke seg godt verbalt, og samtidig være reflektert. 

    Da jeg som tidligere nevnt, intervjuer mine egne elever, kan dette oppfattes som et dilemma 

for begge parter. Man kan ikke se bort i fra at frykten for å formidle forhold som kan støte 

min person og forhold rundt min undervisningspraksis, unnlates. Det å svare ærlig kan være 

mindre viktig enn tanken på å miste et tillitsforhold og anerkjennelse fra meg som sang-

pedagog. Men når det er sagt, har jeg tatt høyde for dette i besvarelsene, ved å påpeke dette 

faremomentet overfor elevene før intervjusituasjonen. Dernest ved at jeg har prøvd å unnlate 

direkte spørsmål som berører meg som person, og som berører min undervisningspraksis 

direkte. Jeg har i stedet prøvd å stille konkrete spørsmål som henviser til nøytrale kategorier, 

snarere enn å karakterisere personlige egenskaper ved en bestemt lærer, som i dette tilfelle vil 

si min person.          

 

Drøfting av metode 

Hvordan begrunner eleven sin oppfattelse av hva som er sanglede? Og hvordan beskriver 

sangeleven forhold rundt sangsituasjonen som påvirker og fremmer sanggleden?  

Hvilke metode skal benyttes for å innhente kunnskaper om dette? 

    Etter hvert som både problemstilling og temafokuseringen ble klar og intervjuspørsmålene 

tok form, innså jeg at det krevdes en metode som satte søkelys på sangelevens egne 

beskrivelser og uttalelser. Det måtte være en metode som ikke var ute etter målbare data, men 

som søkte subjektive opplevelser og erfaringer og beskrivelser av de nevnte forhold. 

Tilnærmingsmåten måtte ta utgangspunkt i selve intervjusituasjonen og interaksjonen mellom 

elev og intervjuer, hvor dialogen stod i fokus gjennom en såkalt utvidet samtale. Men det 

finnes mange ulike former for samtale, fra den hverdagslige konversasjon til en mer faglig 

konversasjon. Da metoden som benyttes skal være forskningsmessig forsvarlig, falt valget på 
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det kvalitative forskningsintervjuet. Nettopp fordi selve datainnsamlingen fra en kvalitativ 

forskning er basert på beskrivelser av den intervjuedes livsverden med den hensikt å fortolke 

de beskrevne utsagn. Derfor er det nærliggende å benytte et kvalitativt forskningsintervju som 

metode i denne oppgaven. 

    En annen viktig årsak for å velge det kvalitative forskningsintervjuet er at det besitter en 

faglig tilnærming til en utvidet samtale, hvor man benytter seg av bestemte regler og 

teknikker for å få til dette. Samtidig har forskningsintervjuet et bestemt formål og en bestemt 

struktur, som gjør det lettere å systematisere og kategorisere svarene i etterkant.  

    Den utvidete samtalen kan sies å tilhøre et postmoderne perspektiv på kunnskaps –

konstruksjonen, hvor samtalen eller intervjuet gir innsikt gjennom data som oppstår på 

bakgrunn i den mellommenneskelige relasjonen. Samtalen er intervjuerens og intervju -

personens felles produkt, og det er her i interaksjonen kunnskapen oppstår og formidles 

gjennom den verbale kommunikasjonen. 

 

Forståelsesformen i den kvalitative forskningsintervjuet 

Generelt innenfor åndsvitenskapen vektlegges hermeneutikk som metode der fortolkning og 

forståelse er vesentlig. Hans Georg Gadamers syn på hva hermeneutikk er, gjenspeiler det 

faktum at forståelsen er i fokus. Også når det gjelder tolkningen av forskningsintervjuet er 

forståelsen det essensielle. Men i følge Gadamer ligger hermeneutikken og forståelsen dypere 

enn selve metoden, som betyr mer hvordan man lærer, det vil si selve metoden for å forstå. 

Men dette kan oppfattes som to sider av samme sak. Det vesentlige er at forståelsen er et 

grunntrekk ved mennesket, som oppfattes som en forutsetning og en betingelse for å lære seg 

ulike metoder i ulike vitenskaper og i ulike situasjoner. Dette har dermed en reell overførings- 

verdi. 

    Det vil med andre ord si at det settes fokus på elevens livsverden. Samtidig oppfattes 

intervjupersonens opplevelser og erfaringer som en positiv ressurs, hvor jeg som intervjuer 

søker etter beskrivelsens sentrale betydninger. Elevenes egne beskrivelser av hva som 

oppfattes som sangglede, står med andre ord sentralt. Det er intervjuerens oppgave å prøve og 

forstå det meningsinnhold som ligger bak beskrivelsene. Dermed står jeg som intervjuer i fare 

for å bli subjektiv og selektiv, i forhold til hva som blir vektlagt og hva som blir gitt et reelt 

meningsinnhold. Samtidig er det å etterstrebe en objektivitet umulig, men det er som sagt ikke 

hensikten i en slik type forskerarbeid.      
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Forståelsesformen i det kvalitative forskningsintervjuet baserer seg på ulike aspekter, som er 

mer eller mindre eksplisitt formulert som hovedstrukturene i det kvalitative forsknings –

intervjuet. Disse forståelsesformene gir en utvidet forståelse og mange knagger å henge 

forståelsesaspektet på. Samtidig er de en viktig forutsetning for et godt forskningsresultat. 

Konkret vil de aspekter som er viktig å få belyst i denne oppgaven være: intervjupersonens 

livsverden, samtidig bidra til en meningstolkning av elevens livsverden. 

    Intervjuet har samtidig som mål å innhente kvalitativ kunnskap, uttrykt gjennom vanlig 

språk. Intervjuformen bør derfor være av deskriptiv karakter, som vil si å forsøke og innhente 

åpne og nyanserte beskrivelser av ulike sider ved intervjupersonens livsverden. Beskrivelsene 

skal samtidig være av spesifikk karakter, fordi spesifikke situasjoner og hendelsesforløp er 

interessante fordi de ikke beskriver generelle meninger. 

    Ikke minst må intervjueren utvise en bevisst naivitet eller åpenhet overfor nye og uventede 

fenomener, for å unngå ferdigoppsatte kategorier og ferdige tolkningsskjemaer. Det må være 

en viss åpenhet for improvisasjon. Likeledes må intervjuet fokusere på bestemte temaer, som 

verken er for stramt strukturert, legger for mange føringer eller er fullstendig utflytende. En 

balansegang som er vanskelig i praksis.  

    Når det gjelder tvetydighet i svarene blir dette sett på som en stor fordel innenfor 

forskningen, fordi dette kan gjenspeile motsetninger i elevens livsverden. Ulike svar gir 

utgangspunkt for ulike meningstolkninger og drøftinger.   

    Likeledes er det en styrke for intervjuet at intervjupersonene kan utvise ulik grad av 

følsomhet i uttalelsene. Dette gir seg utslag i ulike tilnærminger i forhold til innhold som 

berører livssituasjon og livsanskuelser. En interpersonlig situasjon som det kvalitative 

intervjuet bør være, framprovoserer på den måten kunnskap som ellers ikke ville ha kommet 

fram for dagen. 

   Samtidig bør intervjuet ha en positiv hensikt, slik at den oppleves som en positiv opplevelse 

av både den intervjuede og av intervjuer, hvor ny innsikt i elevens livsverden er målet.        

    Begreper som blir brukt for å beskrive intervjuet, er relatert til kjente egenskaper som: 

bevissthet, beskrivelse, mening, tolkning og samhandling. Disse begrepene er tatt ut i fra 

dagligspråket, og er begreper som folk flest har et bevisst forhold. Dette gjenkjennelses-

aspektet er viktig for at eleven skal kunne relatere intervjuet til sin egen livssituasjon, og som 

gjør at eleven føler seg tryggere i intervjusituasjonen.  

 

Man kan med andre ord si at den forståelsesformen som er grunnlaget for elevundersøkelsen, 

baseres både på en hermeneutisk og på en fenomenologisk tilnærming. En hermeneutisk 
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forståelse er det fordi det vil være meningstolkningen som er det sentrale, med en 

spesifikasjon av den type mening som søkes, og fokus på spørsmålene som stilles til en tekst. 

En fenomenologisk tilnærming fordi det fokuseres på elevens livsverden. Det er åpent for 

elevens erfaringer, og det søkes etter presise beskrivelser og dens sentrale betydninger. 

Meningstolkninger ut fra menneskelige samtaler som dette er, kan ikke baseres på eksakt data 

som kan kvantifiseres og gi grunnlag for allmenne lover om menneskelig atferd. Det søkes 

derfor etter flere svar og flere svaralternativer som uttrykk for det menneskelige. Dette 

gjenspeiler en teoretisk tilnærming gjennom en hermeneutisk forståelse, som medfører en 

tolkende lytting til det mangfoldet av betydninger som ligger i intervjupersonens uttalelser. 

Hvor det vektlegges muligheter for omtolkninger av de intervjuedes svar, for å fokusere på 

virkningen av de forutanelser som ligger både hos den intervjuedes uttalelser, og som ligger 

bak intervjuerens spørsmål. Man får gjentatte søkingssvar forstått som en hermeneutisk sirkel, 

som gir en utvidet forståelse.                 

 

 Det halvstrukturerte intervjuet 

Intervjuformen som ble benyttet under intervjuene, var det halvstrukturerte intervjuet. I følge 

Kvale (2004:72-73) er fordelen ved denne intervjuformen at den har stor frihet i forhold til 

forandringer både i rekkefølge og spørsmålsform. Selve forskningsintervjuet er en 

mellommenneskelig situasjon, der det foregår en samtale mellom to parter om et tema av 

felles interesse. Det blir en bestemt form for menneskelig interaksjon hvor kunnskapen 

fremkommer gjennomen åpen dialog. Det vil si at interaksjonen er verken anonym eller 

nøytral, men at den heller ikke er så personlig eller emosjonell som et terapeutisk intervju. 

Den halvstrukturerte intervjuet vil på den måten gi innsikt i sangelevens erfaringer, tanker, 

følelser og oppfattelser som er knyttet opp mot tema sangglede, med den hensikt å tolke 

meningen av de kvalitative beskrivelsene. Det vil si at intervjueren benytter seg av en 

kroppslig og emosjonell forståelsesmåte gjennom å tolke eleven ikke bare gjennom ord, men 

også gjennom tonefall, ordvalg og kroppsspråk. Spørsmålssvarene har blitt fulgt med et 

kritisk blikk for å fange opp variasjoner og nyanser i svarene. I den hensikt å gi et mangfoldig 

bilde av intervjupersonenes oppfatninger av temaet.      

   Men selv i et halvstrukturert intervju hvor spørsmålene er delvis definert på forhånd, er det 

en fare for at du får de svar elevene tror du er ute etter, og de lærer å tilpasse seg mitt 

perspektiv gjennom de ordvalg og kategorier jeg benytter. Nettopp fordi jeg som sagt har 

valgt å intervjue mine egne sangelever, vil det medføre en stor fare for at elevene kjenner meg 
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så godt at de vet hva slags meninger og synspunkter jeg har innenfor sangfaget. De tilpasser 

svarene etter dette for å tekkes meg som deres sangpedagog.     

    I følge Kvale(2004:78) er det viktig at intervjuspørsmålene har en deskriptiv form, som får 

fram intervjupersonens spontane beskrivelser. ”Hva” og ”hvordan”-spørsmål gir svar på hva 

som skjedde. ” Hvorfor ”-spørsmål i den forbindelse er ikke passende, fordi det vil intellektu-

alisere spørsmålsstillingen, og minne mer om en muntlig eksamenssituasjon. Det er i følge 

Kvale ikke intervjupersonen, men forskerens oppgave, å finne årsaksforklaringer og nøste opp 

tråder for å finne ut hva som har skjedd.   

 

Andre metoder 

For å tilegne meg relevant kunnskap har jeg benyttet meg av litteraturstudier som en metode 

for å få innblikk i faglige og metodiske innfallsvinkler. Boka ”det kvalitative 

forskningsintervju” av Steinar Kvale, har blitt nøye studert, og jeg har trukket ut relevant 

fagstoff. Likeledes har jeg lest flere hovedoppgaver som tar for seg lik tilnærming til 

metodevalg, spesielt kan nevnes hovedoppgaver av: Inger Anne Westby (”Jeg tror ikke at jeg 

greier å slutte og spille for jeg liker det så godt”), og Astri Skarpengland sin hovedoppgave 

(”Den rytmiske sanger- hva ligger bak ønsket om å synge?”). Ulike teoretisk tilnærminger og 

ulike metodiske valg, viser forskjellige veier til målet, og man oppdager en klar sammenheng 

mellom problemstilling og metodevalg. Forskjellige metodevalg vil gi ulike svar, og 

forskjellige teoretiske oppfatninger påvirker i stor grad innholdet og metodevalg. Det utvalg 

som blir gjort innenfor fagområder og teorier, bestemmer hva som vektlegges av innhold og 

fenomener, som følelser, opplevelser, holdninger og menneskelig adferd. 

    Hovedformålet med et intervju kan enten være å søke etter svarene empirisk eller teoretisk. 

I denne oppgaven har min intervjuundersøkelse en klar målsetting om å innhente empirisk 

informasjon. Hvor jeg som intervjuer og forsker, leter etter ny og troverdig og interessant 

kunnskap på bakgrunn av elevenes erfaringer.      

 

Hvis metode forstås som ”veien til målet”, har jeg også benyttet meg en god del av 

egenerfaring som metode for å søke ny kunnskap. En heuristisk metode som dette er, bygger 

på egenerfaring og lang livserfaring. I kraft av min alder og min lange praksiserfaring, har jeg 

tilegnet meg empirisk kunnskap som er nyttig. En empirisk kunnskap er like viktig som en 

teoretisk kunnskap, fordi den setter søkelys på selve undervisningspraksisen og på de negative 

og positive erfaringer som er hentet ut i fra empiri. Denne erfaringen er blitt lagret i min 

hukommelse og jeg kan dermed på bakgrunn av tidligere erfaringer vurdere hva som er 
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vesentlig og uvesentlig i en undervisningssituasjon. Det at jeg har tilegnet meg en 

egenerfaring og livserfaring vil si at jeg har lært gjennom å feile. På den måten får man et 

realistisk forhold til sine opplevelser og erfaringer, som har en overføringsverdi til lignende 

erfaringer og opplevelser som nødvendigvis ikke gjelder en selv. Man får med andre ord 

knagger som man kan henge erfaringene på, og som man kan bruke positivt og konstruktivt i 

ulike situasjoner og i forhold til andre mennesker. 

    Den egenerfaring som jeg har ervervet meg har jeg dratt mest nytte av i forhold til selve 

intervjusituasjonen. Min erfaringsbakgrunn har gitt meg den nødvendige ballast til å kunne 

sette søkelys på elevens verden, og være i stand til å danne meg et realistisk bilde av elevens 

tankeverden og livssituasjon. Men det er visse betingelser og karakteregenskaper hos meg 

som intervjuer som må være til stede for at en heuristisk metode kan hjelpe meg til å få 

innsikt og forståelse av elevens verden. Visse forutsetninger må være til stede. Lang erfaring 

er en viktig faktor, men er ikke nok. Faktorer som spiller inn er som sagt personlighetstype. 

Det vil si at jeg som intervjuer må inneha en stor grad av empati og menneskekunnskap, for at 

min egenerfaring kan hjelpe meg til den type innsikt og forståelse som jeg er ute etter i 

forbindelse med en utvidet samtale- situasjon. Dessuten vil min evne til å lytte på en aktiv 

måte til det intervjupersonen sier, være viktigere enn å beherske ulike spørreteknikker. 

Likedan vil det være av stor betydning at jeg har evne til å være en fordomsfri lytter, slik at de 

intervjuede fritt får beskrive sine egne erfaringer uten utidig innblanding av fra min side. 

Dette handler med andre ord om en type kunnskap som er blitt ervervet gjennom erfaring og 

som ikke er boklig lært, og som er mer genetisk og psykologisk enn teoretisk betinget. Hvis 

jeg innehar disse personlighetsegenskapene, har jeg et godt utgangspunkt.    

 

Viktige kvalifikasjonskriterier 

I følge Steinar Kvale finnes det 10 ulike kvalifikasjonskriterier for intervjueren som kan føre 

til gode intervjuer, og som jeg som intervjuer bør ha som rettesnor.(Kvale 2004,s.93) 

1. For det første må intervjueren ha omfattende kunnskaper om intervjuemnet, slik at det kan 

bli en opplyst samtale om saken. Han/hun må kjenne til de viktigste aspektene og bør vite 

hvilke temaer som bør følges opp. Intervjuer bør passe seg for å dominere selve intervju -

situasjonen. Det som er mest nærliggende er å framheve sine kunnskaper i den hensikt, enten 

bevisst eller ubevisst, å framheve sin person. Dette er en fallgruve som vil ha en negativ effekt 

på samspillet, fordi det skaper avstand mellom partene. 

2. Formålet med intervjuet må presenteres eleven før intervjuet starter, og framgangsmåten 

må framlegges, slik at eleven vet hva som skal skje på forhånd. Dette er viktig med tanke på 
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en bearbeidingsprosess, for å få eleven til å føle seg mest mulig trygg og avspent før 

intervjusituasjonen. I etterkant av intervjuet er det viktig at intervjuer henvender seg til eleven 

i den hensikt å få til en samtale om hva hun lærte av intervjuet, og for få fram misforståelser 

og spørsmål som eleven sitter inne med. 

3. Intervjuer må stille klare og enkle, lette og korte spørsmål. Likedan snakke klart og 

forståelig, og unngå fremmedord eller akademisk språk som skaper distanse. 

4. Intervjuer må være vennlig og velmenende, og la eleven snakke ut. Tillate følelsesbruk og 

vise respekt for elevens meninger. 

5. Intervjupersonen bør være følsom. Det vil si å lytte aktiv til de mange betydningsnyanser 

som ligger i svarene, men samtidig prøve å skrive nyansene ned på papiret. Under denne 

kategorien ligger også betydning av å være empatisk i betydningen av å oppfatte det 

emosjonelle budskapet. Det vil si å oppfatte de underliggende betydninger av det som blir 

sagt. Det vil si å vektlegge betydningen av hvordan eller måten det blir sagt på, mer enn hva i 

betydningen selve innholdet.   

6. Intervjuer må samtidig være åpen, for nettopp å kunne være mottagelig for det 

intervjupersonen kommer med. Samtidig må han/hun stille seg åpen overfor nye perspektiver 

som måtte dukke opp under intervjuet.. 

7. Intervjuer må ha en klar formening om hvilken kunnskap som ønskes ut av intervjuet. 

Intervjuer må gripe inn i forhold til dette, og avbryte uvesentlige digresjoner. 

8. Det å være kritisk i forhold til elevuttalelsene, er vesentlig og har noe med 

intervjupersonens pålitelighet og validitet å gjøre. Ved å stille kontrollspørsmål, vil man få 

testet disse forhold, enten gjennom observasjon av uttalelsene eller gjennom deres logiske 

innhold. 

9. God hukommelse har noe å si i forhold til å bevare det som blir sagt, eller for å huske 

uttalelser som har betydning for saken.   

10. At intervjuer er i stand til å tolke impulsivt er vesentlig for klargjøringen og utdypingen av 

meningen med intervjupersonens uttalelser. Tolkningen må skje her og nå, for å få en 

umiddelbal feedback fra den intervjuede i form av bekreftelse eller avkreftelse.    

 

I ettertid forstår jeg at å kunne innfri alle disse kvalifiseringskravene er umulig. Men det som 

er vesentlig her, er å være bevisst kriteriene på forhånd før intervjuene foregår, i den hensikt å 

ha dette i bakhodet og bruke dem bevisst. Jeg prøvde å etterstrebe i intervjusituasjonen så 

mange av kvalifikasjonskriteriene som overhodet mulig, for å oppnå et best mulig resultat. 

Resultatene av elevintervjuene gav til tross for bestrebelsene for å gjøre intervjuet mest mulig, 
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et mindre nyansert bilde av elevens opplevelser og erfaringer enn jeg forventet. Når dette er 

sagt er jeg i ettertid glad for at ikke valget falt på en datainnsamling via et standardisert 

spørreskjema, hvor utfallet sannsynligvis ville ført til flere entydige svar. For intervjuet har 

den fordelen framfor spørreskjema at du kan stille utdypende spørsmål, og gi tilleggsspørsmål 

som kan virke nyanserende eller utfordrende.  

 

Før selve intervju-undersøkelsen 

Til praktisk hjelp under selve intervjuene benyttet jeg meg av en minidisc-spiller til opptak, 

som fungerte godt og hadde en bra lydgjengivelse. Elevene lot seg ikke nevneverdig affisere 

av at intervjuet ble tatt opp. Ingen av elevintervjuene ble mislykket første gang, og vi slapp 

derfor å ta opp intervjuene flere ganger.   

    Da opptakene var gjort skrev jeg ned elevintervjuene for å ha et skriftlig materiale å jobbe 

ut i fra. Min tilnærming til å forstå elevenes beskrivelser, var gjennom å ta utgangspunkt i en 

tekstlig forståelse av sangelevens direkte og impulsive uttalelser. Jeg har prøvd å skrive ned 

elevuttalelsene så ordrett som mulig, for å få fram den direkte og impulsive siden ved 

uttalelsene, og for ikke å miste språklige nyanser som kan gi viktig informasjon. Men 

samtidig må jeg ha i bakhodet at det skriftlige materialet tar utgangspunkt i de muntlige 

uttalelsene. Det vil si gjennom en auditiv lytting og en muntlig forståelsesform, som tar 

utgangspunkt i minidisc -opptakene. Intervjuer må derfor være fokusert på stemmen som det 

sentrale redskap for analyse, som i praksis vil si å lytte til tonefall, innlagte pauser, vekt-

legging av bestemte ord, som kan være medbestemmende for meningen bak ordene. Den 

auditive evnen er derfor viktig for å kunne tolke elevuttalelsene, og er derfor avgjørende for 

resultatet av undersøkelsen. Samtidig må intervjuer ha evne til å ”lese mellom linjene” de 

uttalelser som måtte komme. I elevuttalelsene ligger det mye skjult kunnskap, som det er om å 

gjøre å trekke fram i lyset. 

 

Når det gjelder selve intervjuanalysen er den basert på tolkninger av meg som intervjuperson. 

Dermed er de språklige tolkningen avhengig av min grad av auditive og språklige 

tolkningsevne, årvåkenhet, og erfaringsbakgrunn, samt antall innfridde kvalifiseringskriterier 

som gjelder for et godt intervjuresultat.  

    Men hva kan i den forbindelse oppfattes som den sanne tolkning? Hvis det sanne betyr det 

samme som en objektiv framstilling, finnes den ikke i praksis, bare i teorien. Derimot finnes 

et mangfold av tolkninger, og ulike tolkningsmuligheter gir ulike meningsinnhold innenfor 

det samme intervjuet. 
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Steinar Kvale tilbakeviser at intervjuet ikke er en vitenskapelig metode. Han hevder derimot 

at de hermenuetiske og postmoderne forståelsesformene er vitenskapelig baserte, nettopp 

fordi de tillater et legitimt tolkningsmangfold. Det kan stilles mange spørsmål til en tekst, og 

ulike spørsmål fører til ulike meninger i teksten.  Det er ikke der problemet ligger, mener han, 

men i fortolkers evne til å sette det tekstlige intervjumaterialet inn i en riktig forståelses-

ramme. Det vil si stille de rette spørsmål til teksten, og samtidig kunne sette dette inn i en 

riktig kontekst i forhold til den tiden vi lever i (Kvale 2004 : 141-143). 

    I følge han finnes det tre tolkningskontekster. Sett ut i fra denne hovedoppgavens problem-

stilling og metodevalg, vil den naturlige tilnærmingsmåten være selvforståelsen, og som 

dermed blir mest benyttet under tolkningsarbeidet. Tolkningen er mer eller mindre begrenset 

til den intervjuedes selvforståelse, og det er tolkerens oppgave å forsøke og formulere det den 

intervjuede selv oppfatter som meningen med sine uttalelser. Intervjuer må med andre ord 

sette seg inn i intervjuerens tanker, følelser og konkrete beskrivelser og få fram de språklige 

bildene og nyansene som den intervjuede besitter.     

 

Bakgrunn for valg av intervjuspørsmålene, og hvordan jeg formet spørsmålsstillingene   

Når det gjelder bakgrunn for valg av intervjuspørsmålene, ble de til ut i fra en klar tanke om 

hva jeg ønsket å vite om mine sangelever. Sangglede og livskvalitet har opptatt meg som 

sangpedagog over lang tid. Jeg har stilt meg åpen i forhold til en mellommenneskelig 

kommunikasjon med elevene i sangundervisningen, og har alltid vært lyttende og interessert i 

hva de har å si. På den måten har jeg oppdaget at elevene har ulike behov til ulike tider, og er 

opptatt av eksistensielle spørsmål alt ettersom hvilken livsfase de befinner seg i. Jeg har etter- 

hvert oppdaget nye konturer og satt bitene inn i puslespillet, som vil si å oppdage nye sider 

ved elevene og deres hverdagsproblemer. Det jeg som sangpedagog i lang tid har vært sensitiv 

i forhold til er: å betrakte sanggleden forstått ut i fra forhold som berører elevens mentale 

tilstand, og årsaker knyttet til disse forhold. Hvordan har sangeleven det med seg selv, og 

spiller dette seg ut i forhold til sanggledens motivasjon og intensitet. 

    Min begrensende faktor i den forbindelse var den usikkerhet som jeg følte på forhånd i 

forhold til min egen utilstrekkelighet som intervjuer. Har jeg de egenskapene som skal til for 

at resultatet av intervjuene skal bli bra? Er jeg empatisk nok? Er jeg i stand til å innta et 

elevperspektiv og fokusere på eleven? Klarer jeg virkelig å tolke elevens utsagn mellom 

linjene? Opplever jeg dette som meningsfullt i forhold til min sangpedagogiske praksis? 
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Dette førte til en langvarig tankeprosess som har gjort meg mer reflektert og navlebeskuende i 

forhold til min egen pedagogiske praksis. Samtidig ble jeg mer bevisst på hva jeg ønsket å få 

ut av intervjuundersøkelsen, og i ettertid hva som var realistisk å få ut av intervjumaterialet. 

Spørsmål som dette satte i gang en tankevirksomhet som førte til en positiv endringsprosess, 

og som gav meg puff og motivasjon til å gjennomføre intervjuene med selvfølelse og rak 

rygg.   

 

Når det gjelder hvordan jeg konkret kom fram til spørsmålsstillingene, hadde jeg på forhånd 

skrevet ned 10 punkter som jeg ville vite noe mer om, og som hadde noe med sangglede å 

gjøre. Det stod klart for meg at påvirkningsfaktorer er en aktuell innfallsvinkel til tema 

sangglede. Hvilke faktorer påvirker sanggleden og hvilke begreper er aktuelle å ta med sett ut 

i fra tema sangglede? Jeg ville vite noe om årsakene til sanggleden, men samtidig var jeg 

interessert i å vite hva som fremmer sanggleden. Sistnevnte forhold setter fokus på 

pedagogiske perspektiver og didaktiske forhold, som samtidig er viktig for meg å få belyst. 

Etter hvert som jeg jobbet med spørsmålsstillingen, innså jeg at det å betrakte elevens 

individuelle behov gjennom sanggledens briller ble for snevert, derfor ble jeg mer og mer klar 

over at en utvidet forståelse av sanggleden var viktig å belyse. Det vil si gjennom å betrakte 

ytre og indre påvirkningsforhold som viktig for et helhetsperspektiv, som vil si å sette tema 

sangglede inn i et livskvalitetsperspektiv. 

    Det som viste seg å være vanskelig, var å ordne og kategorisere spørsmålene inn i en logisk 

rekkefølge. Så jeg brukte en del tid på å finne den riktige rekkefølgen på spørsmålsstillingen. 

Samtidig måtte jeg forme spørsmålsstillingen klart og forståelig uten for mange fremmedord, 

og ikke spørre om mer enn et aktuelt problem om gangen. Spørsmålsformuleringene var av en 

slik art at de ikke skulle virke ledende, og at de ikke skulle framprovosere et ja eller nei svar.   

For å være sikker på at spørsmålsstillingene var forståelige og riktig formulert, prøvde jeg ut 

spørsmålsstillingene på forhånd. De sangelevene som var plukket ut til å være med i 

intervjuene, var selvsagt ikke med i dette prøvearbeidet. 

    Jeg fikk noen tilbakemeldinger som gav ettertanke og ny innsikt i forhold til hva slags 

ståsted både erfaringsmessig og faglig eleven befant seg på. For å få til en best mulig 

spørsmåls -stilling måtte jeg ha i bakhodet hvilken målgruppe det dreide seg om, hvilke 

musikalske og sosiale preferanser de besitter, samtidig ta på alvor deres tanke og erfarings -

verden. På bakgrunn av disse forhold formet jeg spørsmålsstillingene.  
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Elevene ble i lang tid på forhånd konfrontert med mine intensjoner om å gjennomføre elev -

intervjuer, bakgrunn for dette, og temavalg for oppgaven. Jeg spurte hver enkelt sangelev om 

de ønsket å være med på undersøkelsen, og understreket at det var en frivillig sak. De skulle 

selv få avgjøre om de ville delta eller ikke, og de fikk lang betenkningstid. 

 

Gjennomføring av intervjuundersøkelsen  

I intervjusituasjonen valgte jeg stort sett å følge de spørsmålsstillingene jeg hadde utarbeidet 

skriftlig på forhånd. Men der eleven misforstod, sto fast eller ikke oppfattet spørsmålet, valgte 

jeg å hjelpe eleven på vei enten ved å komme med utfyllende kommentarer eller ved å gi 

henne tilleggsspørsmål. I praksis førte det til at deler av samtalen bar preg av å være en 

utvidet samtale, mens det i andre deler av intervjuet hadde en mer strukturert form, hvor 

spørsmålsstillingen ble fulgt som en mal for samtalen. Erfaringen med intervjusituasjonen 

tilsa at det var lettere å få en naturlig samtale etter hvert som intervjuet varte. Elevene slappet 

mer av og følte seg mer bekvem med intervjusituasjonen. Derfor kan jeg i ettertid se at 

intervjuene bar preg av både et nesten strukturert som et halvstrukturert intervju, alt ettersom 

hvor lett samtalen gikk.         

    En begrensende faktor i forhold til det halvstrukturerte intervjuet er de krav som stilles til 

eleven. Det vil si om hun er i stand til å besvare spørsmålene impulsivt, og ikke få jernteppe i 

en her og nå situasjon. Likedan vil elevens forutsetninger når det gjelder å oppfatte 

spørsmålene, bli vesentlig for utfallet av innholdet. Dette åpner opp for en forståelse av de 

elevforutsetninger som bør være tilstede, for at resultatene av intervjuene skal inneholde 

innsikt, dybde og ulike perspektiv.    

 

Under selve intervjusituasjonen prøvde jeg å ha sterk fokus på elevenes besvarelser både 

verbalt og nonverbalt. Jeg prøvde å innta et analytisk og kritisk søkelys på elevenes muntlige 

besvarelser. Den nonverbale kommunikasjonen som kroppsspråket representerer, er viktig for 

den underliggende betydningen av ordene. Derfor var det viktig for meg å ha en årvåkenhet 

på kroppsspråket. Jeg var forberedt på at det kunne oppstå konflikt mellom ordet og kropps-

språket, og i slike tilfeller vet jeg at ordet må vike for kroppsspråket. 

    Under selve intervjusituasjonen var jeg konsentrert og jeg visste til enhver tid hva jeg hva 

ute etter å vite noe om, og fordi jeg kjente elevene godt visste jeg til en viss grad hva elevene 

ville svare. Dette prøvde jeg å utnytte ved å være offensiv og engasjerende gjennom å stille 

tilleggsspørsmål som utfordret eleven. Disse spørsmålene var spontane her og nå spørsmål, 

som tok situasjonen på pulsen og hvor jeg formet spørsmålene etter de ulike sangelevenes 
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personlighet og tankemåte. Min baktanke med dette var at sangeleven skulle oppfatte 

intervjusituasjonen som engasjerende, og at det var spørsmål som angikk henne og som sa noe 

om hennes livssituasjon. Samtidig var jeg klar over det forhold at tilleggsspørsmålene kunne 

inneholde ledende spørsmål. I ettertid har jeg forstått at min tildels offensive væremåte kunne 

virke provoserende på enkelte av elevene. Man skal heller ikke se bort i fra at jeg i kraft av 

min posisjon som lærer utøver negativ makt som ikke er tilsiktet, og at elevene opplever de 

ulike situasjoner annerledes enn det jeg tror, eller det de gir inntrykk av. 

    Etter gjennomføringen av hvert av intervjuene tok jeg meg tid til å skrive ned notater og 

viktige momenter som kom fram i løpet av intervjuet. Disse notatene viste seg å være svært 

nyttige i ettertid, og som jeg fikk bruk for i tolkningsfasen.  

 

Drøfting av intervjumetodens sterke og svake sider 

Selv om elevene var godt forberedt på å bli intervjuet, må det trekkes frem innvendinger i 

forhold til intervjupersonene og intervjusituasjonen, fordi det oppstod vanskeligheter som i 

enkelte tilfeller var umulig å forutse.  

    For det første taklet elevene intervjusituasjonen forskjellig. Ingen intervjusituasjon 

oppleves likt verken av elev eller intervjuer, og det umulig å forutse alle fallgruver som kan 

være avgjørende for om eleven vil oppleve intervjusituasjonen som meningsfylt eller ikke. 

Her hviler det et stort ansvar på meg som intervjuer. Det vil si om jeg mestrer å skape en 

intervjusituasjon som oppleves som hyggelig, og som foregår i en rolig atmosfære. Den skal 

verken oppleves som et press eller en eksamenssituasjon. Psykologiske forhold som dette 

gjenspeiler, spiller inn for opplevelsen av intervjusituasjonen, og kan til en viss grad påvirkes. 

Men intervjusituasjonen er et komplisert samspill av kjemi, menneskelige og sosiale 

forutsetninger, og det er umulig å ha oversikt over alle mulige faktorer som påvirker 

samspillet. 

    Elevundersøkelsen avdekket klart et forhold som er spesielt viktig- det å ha følelsen av å bli 

forstått, respektert og verdsatt av den som intervjuer. Eleven må få en opplevelse av at det hun 

sier blir tillagt stor betydning, som derved forsterker selvtilliten og mestrings- evnen, slik at 

eleven yter sitt beste for å gi et godt svar. 

Samtidig er elevens forutsetninger når det gjelder å formulere seg muntlig utslagsgivende for 

innholdet av besvarelsene. En klar spørsmålsstilling er også vesentlig for en god elev -

besvarelse.  

    Når det gjelder spørsmålsstillingen må den ha karakter av dynamikk og framdrift, slik at 

intervjuet ikke dveler for mye med enkeltspørsmål, men prøver i stedet å formulere 
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vanskelige spørsmål på en enkel måte eller i en ny språklig forkledning. Det må tas hensyn til 

at elevene har ulik språklig og sosial bakgrunn, de har dermed forskjellig tilnærming til ulik 

språkbruk. Vanskelige spørsmål oppleves derfor ulikt, og kan oppleves som fremmedgjørende 

og dermed umotiverende for noen av elevene. Noe som elevbesvarelsene viser.          

    Jeg opplevde det som en styrke under intervjuene at jeg kjente elevene fra før og at de 

kjente meg. Kjemien mellom spesielt to av elevene var til tider svært god. I ettertid ser jeg at 

dette var en stor fordel som slo positivt ut i besvarelsene, ved at elevene var mindre redde for 

å feile eller si noe galt, de tok seg bedre tid til å ordlegge seg og ordformuleringene gikk 

lettere. 

    Intervju med ungdom kan ha den ulempen at de feiltolker begreper og utsagn, eller at de 

tillegger begrepene en annen betydning enn det som blir forventet. I det ligger det også en 

styrke fordi det kan dukke opp nye momenter og innfallsvinkler som kan belyse temaet på en 

ny og annerledes måte. Mine innvendinger i forhold til sangelevenes egne beskrivelser, var at 

det til tider kunne være vanskelig å forstå den egentlige meningen bak uttalelsene, nettopp 

fordi de ikke har inne de pedagogiske og sangfaglige begreper som jeg som sangpedagog 

besitter. De leter etter de riktige ordene, den riktige formulering, og den riktige meningen.  

Dette er et resultat av at de ikke har fått anledning til å tenke over spørsmålene på forhånd, og 

de svarer derfor ofte kort og nølende, og ofte med enstavelsesord. Det er en stor fare for at 

svarene blir tvetydige eller uklare. Noe som også gir seg uttrykk i dveling og usikkerhet i 

besvarelsene, eller som i enkelte tilfeller vil si å unnlate og svare.  

    Men disse forhold kan også være et uttrykk for at spørsmålsstillingen ikke er presis nok, 

eller dekkende for det sangeleven selv opplever som vesentlig for problemstillingen. Faren for 

at mye av den forståelsen som de besitter ikke kommer fram i intervjudelen er derfor tilstede. 

Men når dette er sagt tok jeg høyde for dette, ved at jeg lot elevene uttale seg fritt uten for 

mye innblanding, og ved at jeg prøvde å innta et lyttende elevperspektiv.   

    Men det å innta et selvkritisk perspektiv er vanskelig, og det å kunne se seg selv nøytralt 

utenifra er umulig. Derfor vil min feedback fra elevene være det eneste korrektiv jeg har å 

forholde meg til. Hvis feedbacken uteblir, eller kommer i en form jeg ikke oppdager, er 

sjansen stor for at jeg begår overtramp eller gjør feiltolkninger.  

 

Intervjuerens reliabilitet og validitet 

Verifiseringsarbeidet er ikke bare et avgrenset stadium av undersøkelsen, men bør være en del 

av hele forskningsprosessen. Validitet og sannhet henger nøye sammen med begrepene 

pålitelighet og gyldighet i intervjuundersøkelsen. Reliabilitet har med noe med innholdet av 
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forskningsfunnene å gjøre, og henviser til hvor pålitelig resultatene er. Det er ønskelig med en 

høy reliabilitet av intervjufunnene for å motvirke en vilkårlig subjektivitet. Men samtidig kan 

en for stek fokusering på reliabilitet motvirke kreativ tenkning og variasjon. 

    I utgangspunktet benyttet jeg meg i liten grad av ledende spørsmål under elevintervjuene. 

Men jeg måtte forandre strategi under noen av elevintervjuene, for å få fram velfunderte svar i 

den hensikt å få et brukbart innhold å jobbe ut i fra. Jeg ble mer aktiv i spørsmålsstillingen 

enn forventet på forhånd. Elevens engasjement i elevbesvarelsene bestemte i hvor stor grad 

jeg måtte komme med oppfølgingsspørsmål eller utfyllende kommentarer, som satte i gang 

tankeprosesser for eleven sin del. 

    I følge Kvale kan det kvalitative forskningsintervjuet inneholde ledende spørsmål, men 

dette avhenger imidlertid av undersøkelsens emne og formål. Ledende spørsmål kan bevisst 

stilles utspørrerne for å innhente viktig informasjon som de intervjuede bevisst holder inne av 

ulike årsaker. Men hvis resultatene av elevintervjuene kun er et resultat av ledende 

intervjuspørsmål i en utvidet samtalesituasjon, er resultatene ikke reliable. 

    I den halvstrukturerte intervjuformen fulgte jeg alltid de nedskrevne spørsmålene først, 

tilleggskommentarene kunne enten være skrevet ned som stikkord, eller hentet ut i fra en 

impulsiv her og nå situasjon. Derfor benyttet jeg meg av ulike tilnærmingsmåter for å fram de 

muntlige elevsvarene.   

 

Validitet 

Å vurdere intervjutranskripsjonenes gyldighet er mer komplisert enn å bringe deres 

pålitelighet på det rene. Transkripsjon innebærer oversetting fra et muntlig språk, som har sine 

egne regler, til et skriftspråk med helt andre regler. Man kan oppfatte transkripsjonene som 

abstraksjoner av de muntlige uttalelsene. Ut i fra et slikt utgangspunkt er det umulig å si hva 

som er en korrekt transkripsjon. Det finnes ingen sann, objektiv oversettelse fra muntlig til 

skriftlig form. En riktigere tilnærming er: hva er en nyttig transkripsjon for min forskning? 

Sett ut i fra mitt forskningsmateriale og valg av problemstilling, er den psykologiske 

tolkningen viktig for resultatet av forskningen. Det vil si å betrakte pauser, gjentagelser og 

tonefall som vesentlig informasjon, og som jeg har benyttet meg av under tolkningsarbeidet.  

Kvale uttaler: ”Hvis intervjuene skal gis en psykologisk tolkning, bør også samtalens 

emosjonelle tone inkluderes. Pauser, gjentakelser og lignende kan være et viktig tolknings-

materiale”( Kvale 2004:107).  
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Når det spørres om intervjupersonens egen forståelse av en uttalelse, bestemmes gyldigheten 

av forskerens tolkninger av intervjueren selv. Elevens ja eller nei svar, bekrefter eller 

avkrefter intervjuerens tolkning og er gyldighetskriteriet. Men det er vanskelig å presentere 

hver eneste tolkning for elevene, for å få en avkreftelse eller bekreftelse. Da er det min 

oppgave som forsker å holde mine egne tolkninger innenfor intervjupersonens forståelses-

kontekst, slik jeg har forstått denne. 

    Da sangelever i kulturskolen har liten kjennskap til teorien innenfor sangfaget, vil en 

teoretisk tolkning ut i fra elevens uttalelser og en evaluering av teoriens gyldighet, være 

uaktuelt. Det er og blir min tolkning av de gitte utsagn og beskrivelser som er relevant for min 

forskning på bakgrunn av elevintervjuene.          

    Men det å fokusere på gyldigheten av forskerens tolkninger av intervjuuttalelsene er ikke 

tilstrekkelig. Gyldighet må også omhandle selve innholdet i intervjupersonens uttalelser. Det 

intervjupersonene sier kan være sant eller usant, og kan være pålitelige eller upålitelige vitner 

til sin egen eller andres adferd eller livssituasjon. I denne intervjuundersøkelsen, er det mest 

nærliggende å betrakte intervjupersonene som informanter. Det vil si som blir oppfattet som 

objekt eller vitne og som kan gi kunnskap om sangglede. De representerer en form for 

kunnskap, som det er intervjuerens oppgave å ta fram i lyset. 

    En ugyldig forståelse må derimot søkes i intervjupersonens livsverden, hvor sangeleven 

skaper og opprettholder en inadekvat oppfatning av den sosiale virkeligheten. Dette er ikke 

alltid like lett å gjennomskue, men ulogiske svar, drømmeaktige uttalelser og ”spesielle” 

historier, er mulig å oppdage og gjennomskue som usant. Dette kan testes gjennom 

tilleggsspørsmål av for eksempel hypotetisk karakter. Hvor intervjuer frembringer påstander 

som eleven kan avsanne eller bekrefte.             

    Et spørsmål som ofte blir stilt til intervjustudier, er om funnene er generaliserbare. Den 

vitenskapelige kunnskapen hevder å være generaliserbar, like mye som den generaliseringen 

vi foretar i hverdagslivet. Sett ut i fra et humanistisk synspunkt, er hver enkel situasjon unik 

og hvert fenomen har sin egen indre struktur og logikk. I følge postmodernismen er både en 

søken etter universell kunnskap og troen på det individuelle og unike som humanismen 

etterstreber, byttet ut. I dag vektlegges i stedet kunnskapens mangfold og dens kontekst-

avhengighet. Det betyr en bevegelse bort fra generalisering til kontekstualisering. Det betyr at 

i stedet for å kun kartlegge det som er eller fokuseres på kulturelle og musikalske trender, blir 

forskningen en måte å forandre kulturen på. Sett ut i fra mitt temavalg og problemstilling, vil 

det si at sanggleden gjennom ytre og indre påvirkningsfaktorer kan si noe om konteksten, men 
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også si noe om hvilke betingelser som må være til stede for å skape en positiv forandring som 

bedrer sangelevens gledesaspekt og øker livskvaliteten.   

 

Etiske sider 

Det er opplagt at etiske retningslinjer må følges under forskningsprosessen. Både ved 

tematisering av intervjuundersøkelsen, i planleggingsfasen, under intervjusituasjonen og 

analyseringen, er det viktig at de etiske sidene tas opp til vurdering. Det er som sagt 

forskerens ansvar å rapportere kunnskap som er så sikker og verifiserbart som mulig.   

    Formålet med min undersøkelse bør ikke bare betraktes ut i fra den vitenskapelige verdien, 

det vil si bare se ut i fra den kunnskap som søkes. Men må også ta hensyn til de menneskelige 

sider ved forskningen, med tanke på å forbedre den menneskelige situasjonen. Ut i fra mine 

intervjuer vil det først og fremst si å avdekke positive forhold ved sangundervisningen, som 

kan virke fremmende på sanggleden. Ut i fra den hensikt å forbedre sangundervisningen, men 

også gjennom å forstå elevens livssituasjon betraktet ut i fra et elevperspektiv, oppdage ny 

kunnskap som kan skape forandring forhåpentligvis til det bedre.      

 

Hva menes med den egentlige mening? 

Spørsmålet om den egentlige mening med intervjupersonens opplevelser, er i utgangspunktet 

et ledende spørsmål som leder til en endeløs søken etter en sann mening. En sann mening blir 

da forstått som noe udefinerbart og som en fiktiv enhet. Dette berører i høy grad filosofiens 

område. Sett ut i fra en postmoderne tilnærming gir den avkall på fastlagte meninger og 

legger heller vekt på deskriptive nyanser, forskjeller og selvmotsigende påstander. Den 

representerer et relasjonsbetont meningsbegrep, bort fra den moderne søken etter en sann og 

ekte mening til en utfoldelse av meninger. Ulike tolkere konstruerer dermed ulike meninger i 

en intervjuberetning som blir oppfattet som en styrke og ikke en svakhet. Denne inter-

relasjonelle oppfatningen som den kalles, avdekker ikke intervjuerens allerede eksisterende 

meninger, men derimot hjelper intervjupersonen med å utvikle egne meninger i løpet av 

intervjuet. Men dette har ikke bare med tolkningsgyldighet å gjøre, men handler også om 

etikk og moral. Det vil si hvem som har rett og makt til å tillegge andres uttalelser en bestemt 

mening.  
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RESULTAT AV UNDERSØKELSEN 
 

Hva påvirker og fremmer sanggleden? 

Mitt utvalg av intervjuspørsmålene som danner grunnlaget for undertemaene og det teoretiske 

perspektiv, tar utgangspunkt i mitt erfaringsgrunnlag. Det vil si en sangpedagogisk praksis og 

erfaring, som jeg har tilegnet meg gjennom 15 år som sangpedagog i kulturskolen. Det 

innsamlede materialet vil derfor sees i relasjon til en praktisk/empirisk tilnærming, men jeg 

prøver å trekke fram relevant teori og begreper der det er nødvendig for å belyse resultatene 

av elevintervjuene. Den teoretiske tilnærmingen er innenfor musikkpsykologi, 

musikkpedagogikk, musikksosiologi, og berører tema som selvets utvikling og 

identitetsutviklingen, kulturell identitet og kulturell analyse.  

 

Drøfting av underkategorier  

For å få klarhet i problemstillingens teoretiske grunnlag, vil jeg trekke fram 8 delspørsmål 

hentet fra intervjuene med sangelevene. Hver av delspørsmålene belyser 7 underkategorier 

som vil bli analysert og drøftet i forhold til enten praktisk/empirisk erfaring eller ut i fra 

sentral teori hentet ut i fra sang og musikkpedagogiske begreper. Bakgrunnen for mitt utvalg 

av delspørsmålene, er hentet ut i fra mine erfaringer som sangpedagog i kulturskolen, og tar 

utgangspunkt i elevene sine utsagn og beskrivelser. Derfor vil intervjuene være fokusert mot 

både praktisk sangundervisning og erfaring, didaktiske innfallsvinkler foruten pedagogiske og 

psykologiske tilnærminger. Dette fører til at det innsamlede intervjumaterialet tar 

utgangspunkt i både det praktisk/empiriske, men har også tilknytning til relevante teorier og 

begreper.  

    Delspørsmålene danner ingen fullstendig redegjørelse for hvilke perspektiv og 

innfallsvinkler som er mulig innenfor problemstillingen. Litteraturstudier innenfor 

fagområdene musikk og sangpedagogikk, musikkpsykologi og musikksosiologi, har gitt meg 

interessante innfallsvinkler og betrakte problemstillingen ut i fra, og som har gjort meg 

bevisst på valg av relevant teori.   

    Jeg vil til slutt under kapittel 2 prøve å innta et helhetsperspektiv på drøftingene av 

underkategoriene, og velger å sette undertemaene inn i et livskvalitetsperspektiv. Dette er 

interessant fordi sangfaget blir satt inn i en helhetlig sammenheng.  

    Nedenfor vil jeg forsøke å gjøre en sammenfatning av elevundersøkelsen, og drøfte dette ut 

i fra tre forhold som jeg ønsker å få belyst ut i fra elevens ståsted: 1) hva eleven oppfatter som 
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sangglede og 2) om sanggleden kan sees i forhold til og påvirkes av andre forhold rundt 

sangeleven.3) Om disse forhold påvirker sangelevens livssituasjon. 

 

De 8 underkategoriene er som følgende:  

1.Motiv for å synge. Hva er grunnen til at du liker å synge? 

2. Musikalsk bakgrunn. Har du fått mye inspirasjon til å synge hjemme? 

Dette knyttes opp mot indre forhold. Kan du nevne gode sangopplevelser i livet ditt? 

3.Ytre suksessfaktorer. Opplever du glede ved å synge for andre? 

4.Psykologiske/emosjonelle forhold. Forbinder du sang med noe negativt?  

Knyttes opp mot psykologiske forhold som selvtillit, trygghet i sangsituasjonen og mestring.   

5.Musikalsk /følelsesmessige forhold. Kan sangen/musikken gi deg et musikalsk kick? 

6. Sangglede. Hva legger du størst vekt på i sangutførelsen, og hvorfor? 

7. Selve sangopplevelsen. Kan du beskrive hvilke følelser du opplever i en god sang-

opplevelse? 

8. Sang og livskvalitet. På hvilken måte beriker sang livet ditt? Knyttes opp mot 

livskvalitetsbegrepet.  

 

Musikalsk bakgrunn 

I delspørsmål 2 var jeg ute etter å hente fram sangelevens musikkopplevelser og musikalske 

erfaringer, for å danne meg et bilde av elevens musikalske bakgrunn. Disse defineres som de 

tidlige opplevelsenes og erfaringenes betydning for livsinnhold og mening for sangeleven, og 

de står sentralt i forståelsen av ulike påvirkningsfaktorer. Det vil si at kvaliteten på de 

erfaringene og opplevelsene som eleven får gjennom barndom og oppvekst, danner 

grunnlaget for betydningen av den musikalske bakgrunnen. Ved å undersøke elevens 

musikalske minner som ”nattasanger” eller andre sangopplevelser fra tidlig barndom, vet jeg 

at dette har skapt musikalske ritualer. Dette er et viktig for at sangopplevelsene skal gi dem 

varige opplevelser i form av trygghet, nærhet og tillit til en voksenverden. Det er i samvær 

med betydningsfulle andre, at barnet opplever å bli møtt, sett og bekreftet. Dette samspillet er 

ofte bygd opp omkring elementer vi tradisjonelt knytter til musikk.  Derfor er den tidlige 

musikalske kommunikasjonen viktig for identitetsutviklingen og for selvets utvikling.  

 

Mine erfaringer som sangpedagog har gitt meg den innsikt at sangelevenes gode opplevelser 

og erfaringer blir lagret som noe positivt, og dette fremmer en personlig vekst. Det oppleves 
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som en selvforsterkende effekt, som virker positivt oppbyggende på den musikalske og vokale 

utviklingen. De gode musikalske minnene må forstås som selve fundamentet for en positiv 

sangutvikling, og som er et godt utgangspunkt for å forstå helhetsbildet av elevens musikalske 

bakgrunn. 

    De elevene jeg valgte ut til å være med i intervjuet kjente jeg som sagt godt, og de synes 

alle å ha en positiv opplevelse av det å synge. Dermed var dette et godt utgangspunkt for 

undersøkelsen. 

    Ved å peke på både fellestrekk og individuelle forskjeller ved elevenes besvarelser, vil jeg 

prøve å finne mulige påvirkningsfaktorer eller forhold som fremmer sanggleden. De ulike 

påvirkningsfaktorer som dannet bakgrunn for spørsmålsstillingen, ble definert til å være: 

sosiale forhold som venner, familie, søsken, musikalske forhold, psykologiske eller 

individuelle forhold.  

 

De nevnte forhold kan settes i sammenheng med identitetsutviklingen, som den musikalske 

utviklingen inngår som en viktig del av. All den tid jeg oppfatter musikalsk bakgrunn som 

viktig i forhold til identitetsdannelsen og for utviklingen av den kulturelle identiteten, har jeg 

lett etter forhold i materialet som beskriver disse forhold. Foruten den fysiske og psykologiske 

forankring til et miljø, er den sosiale og kulturelle forankring viktig for sangutviklingen. 

Nettopp ved å innta et kronologisk perspektiv, det vil si å trekke en linje fra tidlig barndom til 

ungdomstid, håper jeg å belyse sangelevens psykologiske forankring. Jeg vil også, så godt det 

lar seg gjøre ut i fra elevbeskrivelsene, belyse den sosiale og kulturelle tilknytningen. Tidlig 

sangpåvirkning gjennom mors stemme, synge i kor, ta individuell sangundervisning, tilhøre 

en sangtilknytning gjennom menigheten, vil si å tilhøre et sosialt og kulturelt fellesskap. Dette 

har stor betydning for eleven, fordi fellesskapet kan gi gleder og personlig vekst, noe som 

fremmer fellesskapsfølelsen og kommunikasjonen. Dette er viktige faktorer som både 

påvirker og fremmer sanggleden., og som det er viktig for meg å belyse sett ut i fra 

elevmaterialet.   

    Den moderne utviklingspsykologien beskriver menneskets psykiske utvikling, men 

forskning på dette feltet er ikke historieløs, den formulerer andre begreper enn tidligere. I lang 

tid har faktorer som arv og miljø vært det sentrale temaet. Nyere forskning har gått bort i fra 

dette perspektivet, og betrakter dem som sammenfallende prosesser, der spørsmål om 

kontinuitet og forandring er viktige begreper. Sangelevene må betraktes ut i fra et tilsvarende 
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perspektiv, hvor sangelevens miljø beskriver deler av barndom og oppvekst, og hvor dette er 

med på å forme den musikalske og vokale utviklingen samt identitetsutviklingen. Dette kan 

oppfattes som et gjensidig påvirkningsforhold mellom individets utvikling forstått som indre 

påvirkningsforhold, og ytre forhold på bakgrunn av det sosiale miljøet. Et miljø som også kan 

skape forandring for sangeleven både negativt og positivt. 

    Resultatene av elevintervjuene gav til tross for bestrebelsene for å gjøre intervjuet best 

mulig, et mindre nyansert bilde av elevens opplevelser og erfaringer enn jeg hadde forventet. 

Det at elevene i utgangspunktet ble betraktet som en homogen gruppe, kan være en av 

forklaringene til dette. Elevene skiller seg ikke nevneverdig ut med tanke på musikalsk 

bakgrunn og musikalsk påvirkning. De kommer alle fra trygge hjem, som har gitt dem 

musikalske stimuli. Ut i fra elevenes besvarelser er det umulig å kunne si eksakt hva som 

fremmer sanggleden. Men all den tid det finnes fellestrekk i elevbesvarelsene, kan jeg trekke 

visse konklusjoner ut i fra elevbesvarelsene. Samtlige elever nevner foreldre og søsken som 

viktige musikalske påvirkningskilder, ved at foreldre spiller et instrument, eller at søsken gjør 

det. Ingen av foreldrene, kun en av søsknene har sang som hovedinstrument. 

    Ut i fra besvarelsene er det umulig å si noe eksakt om effekten av de musikalske 

påvirkningsfaktorer, eller hvilken konkret betydning dette har for å fremme sanggleden. Er 

det kanskje slik at en mangel på vokale impulser hjemme, fører til en søking mot nettopp dette 

i det utenforliggende miljøet gjennom skole, venner eller i ulike musikalske miljøer? 

Flere av elevene nevner venninner, andre betydningsfulle voksne, barneskolen eller barnekor, 

som arena for utøvelse av sang. De musikalske impulsene søkes først og fremst i nærmiljøet. 

Effekten av annen musikalsk påvirkning som artister og dyrking av bestemte musikksjanger 

er ikke uttalt viktige påvirkningsfaktorer. 

    Elevenes musikksmak og musikalske preferanser gjenspeiler dagens musikkbilde som er 

mangfoldig, og de er tiltrukket av ulik musikkformer innenfor den rytmiske musikksjanger. 

Dette støtter nyere musikkforskning på området om ungdommens vaner og musikksmak, som 

sier at ungdom lytter mye til ulike typer musikk. En av årsakene er at de har rik tilgang til 

musikk gjennom nedlasting av musikk på Internett. Dette kan også forklare den åpne holdning 

sangelever har til forskjellige musikksjangere, og ut i fra elevbesvarelsene kan man ikke si at 

de setter forskjellige musikksjangere opp mot hverandre. De uttrykker dermed en toleranse og 

respekt overfor ulike musikksjangere. Dermed kan de oppfattes å ha et musikksyn som ikke 

bedømmer musikksjanger ut i fra en uttalt verdiskala.               

    Hvilke påvirkningsforhold er relevante sett i forhold til dette? Dette kan sees i lys av et 

musikksosiologisk perspektiv, hvor musikken spiller på lag med kommersielle krefter i 
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samfunnet. Elevene påvirkes av de ytre markedskreftene som bestemmer og definerer deres 

behov. Musikken oppfyller og forsterker på den måten ulike og nye samfunnsmessige behov. 

Eller musikken oppleves som en måte å søke tilflukt på eller oppfattes som et motsvar, i den 

hensikt å mestre utfordringer og behov i hverdagen.      

 

Elevens motiv for å synge  

Delspørsmål1 omhandler motivasjonen forstått som elevens lyst til å synge. Dette berører 

gledesaspektet. Nedenfor vil dette tema bli belyst ut ifra en praktisk/empirisk tilnærming 

gjennom intervjuene. Ved å ta utgangspunkt i elevenes egne uttalelser, vil dette gi et klart 

bilde av hva sangeleven forstår, oppfatter og opplever som meningsfylt i forhold til det å 

synge. Men også hva eleven vektlegger i forhold til motivasjonsbegrepet, sett i relasjon til 

andre sider ved det å synge som knyttes mot individuelle, psykologiske og emosjonelle 

forhold. På den måten vil motivasjonsbegrepet belyse ulike sider ved problemstillingen som 

omhandler sanggleden og hva som fremmer den. Dette er bakgrunnen for å belyse 

motivasjonsaspektet. 

    Selve motivasjonen omfatter både følelser, tanker og fornuft, som til sammen gir farge og 

glød til de handlingene vi utfører. Det ligger følelser og forventninger forut for en 

sangaktivitet. Motivasjonen defineres ofte som det som forårsaker denne sangaktiviteten, og 

som holder denne aktiviteten ved like, som gir aktiviteten mål og mening. Motivasjons-

aspektet står derfor sentralt i forhold til å forstå den menneskelige adferd, det vil si her 

gjennom en tolkning av sangelevens adferd. På den måten vil jeg forstå hvorfor sangeleven 

handler, tenker og føler slik hun gjør. Men det krever erfaring å sette seg inn i sangelevens 

motiver og tolkninger av forskjellige følelsesuttrykk, og det er en fare for at jeg tillegger 

sangelevene mitt eget reaksjonsmønster ut i fra mitt faglige og empiriske ståsted. Derfor er det 

viktig å henvise til teori som går ut over min egen selverkjennelse og kompetansenivå. En 

teoretisk utdyping vil bli omtalt seinere under teoridelen.  

    Det var først etter gjentatt lytting at jeg fikk forståelsen av hva slags former for motivasjon 

det dreide seg om. Tilnærmingen til å forstå begrepet måtte ta utgangspunkt i det empiriske 

materialet, nettopp i den hensikt å belyse viktig kunnskap sett ut i fra elevens perspektiv. 

Dette viser hvilken forståelse og refleksjoner eleven besitter bevisst eller intuitivt i forhold til 

motivasjonsspørsmålet.   

    Delspørsmål1 belyser de ulike motivasjonsformer som kom fram gjennom elevenes egne 

uttalelser. Sett ut i fra elevbesvarelsene dreier det seg om motivasjon forstått ut i fra ytre 

forhold og indre forhold. Eller at det kan være kombinasjoner av flere forhold. Forhold som 
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knyttes opp mot den teoretiske forankringen til motivasjonsspørsmålet, vil bli ytterligere 

omhandlet under teoridelen. Her vil jeg ta utgangspunkt i elevenes uttalelser, og knytte 

forhold av indre og ytre årsaker opp mot ulike motivasjonsfaktorer.   

    Selv om utgangspunktet er elevens anliggende, er det samtidig viktig sett ut i fra et 

sangfaglig perspektiv, å få belyst motivasjonsspørsmålet i forhold til et praktisk og empirisk 

ståsted. Motivasjonsbegrepet trenger med andre ord et praktisk utgangspunkt for å belyse 

begrepet, og det å innta et elevperspektiv er interessant, fordi forskning innenfor pedagogisk 

teori og innenfor musikkpedagogikk, har vært mest opptatt av å betrakte elevene som objekter 

og ikke subjekter. På den måten har det ikke kommet fram hva elevene selv mener og 

oppfatter som relevant ut i fra deres livssituasjon. 

Nedenfor viser jeg eksempler på dette gjennom elevenes egne uttalelser. Jeg har valgt å skrive 

ordrett ned sitatene fra elevintervjuene, for å få fram den direkte og spontane 

elevbeskrivelsen. Jeg har konsekvent utelatt småord i elevuttalesene som ikke har betydning 

for meningsinnholdet.     

   

På spørsmål om hvorfor hun liker å synge svarer Anne:  

”Det er morsomt. Jeg har alltid likt å synge, jeg vet ikke hvorfor.” 

Ut i fra denne elevens besvarelser er motivet for å synge begrunnet ut i fra et behov for å 

synge. Et behov som alltid har ligget der, men som hun ikke vet grunnen til. Dette behovet 

som oppfattes som stabilt og forholdsvis sterkt, kan settes i relasjon til en indre motivasjon, et 

indre driv eller trang til å fortsette å synge.  

    Jorunn uttrykker seg på en annen måte:   

”Jeg blir glad av å synge, for det første. Jeg liker å gaule og høre min egen stemme, spesielt 

når jeg synes at jeg synger fint.” 

Denne uttalelsen antyder at eleven har et positivt forhold til det å synge fordi hun liker å bruke 

sin egen stemme. Det å synge setter henne i godt humør. Her brukes sang som en positiv 

motivasjonsforsterker all den tid sang settes i forbindelse med sammenhenger som gir positiv 

feedback i form av gode sinnsstemninger. Det er to forhold som gjør henne glad i forbindelse 

med å utøve sang. For det første sidestiller hun sang med ordet ”gaule”. Som kan forstås som 

å synge spontant og uhemmet uten noen form for ytre press. Ordet ”gaule” kan oppfattes av 

henne som en befriende form for å synge. For det andre blir hun glad når hun synes hun 

synger fint. Hennes egne kvalitetsvurderinger for hva som er god sang kan også sies å ligge til 

grunn for hennes glede og sangutfoldelse. Man kan anta at hennes selvtillit blir styrket i så 

henseende. Denne forsterkende psykologiske effekten gir henne positive sangopplevelser som 
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forsterker gledesaspektet. Hennes motivasjon for å synge kan tolkes dit hen at hun styres av 

en indre motivasjon, eller naturlig motivering for å synge. Sangaktiviteten holdes ved like på 

grunn av en interesse for sangaktiviteten, og handlingen oppleves derfor som meningsfull. 

    Mona har en litt annen tilnærming til sang som en motivasjonsfaktor: 

”Det er gøy generelt. Det er bare noe jeg gjør daglig egentlig, og så har jeg lyst til å bli bedre i 

sang. Så må jeg jo trene på det.”  

Motivasjonen kan som dette eksemplet viser, også være indremotivert. Gøy kan i dette tilfelle 

likestilles med gledesbegrepet, som må tolkes ut i fra et indre følelsesmessig anliggende. 

    I den hensikt å få et bedre utgangspunkt for å forstå motivasjonens vesen, må jeg som 

intervjuer lære meg å tolke og forstå hvilke påvirkningsforhold som også styrer den ytre 

motivasjonen. Da jeg kjenner denne elevene godt, vet jeg at Mona går på musikklinjen på 

videregående skole. Hennes skolemiljø er preget av prestasjoner og øvingspress. Jeg vet 

samtidig at hun er ambisiøs og målrettet i skolearbeidet. Derfor må jeg ta disse forhold i 

betraktning når jeg tolker hennes uttalelser. Utsagnet ”lyst til å bli bedre i sang, så må jeg jo 

trene på det” gir nettopp en antydning om en ytrestyrt motivasjon som er tuftet på prestasjon 

og ytre belønning i form av bedre karakterer eller ros. Men det er ofte vanskelig å forstå 

motivasjonens karakter, eller skille klart om motivasjonen er ytre eller indre motivert. For å 

forstå Monas motiv for å synge, må motivasjonsbegrepet settes i relasjon til hennes 

personlighet og hennes ytre psykososiale forhold som miljø, for å sette hennes uttalelser i en 

riktig sammenheng. 

    Berit har et annet utgangspunkt enn de andre sangelevene:  

”Jeg har vokst opp i en musikalsk familie og en kristen familie, og at vi lovpriser i 

menigheten. Så det har falt veldig naturlig for meg å begynne å synge, og jeg har blitt vant til 

det. Det er en måte å uttrykke meg på- uttrykke følelser og lovprise Gud. Det synes jeg er 

veldig uttrykkende på andre måter og, dans, skriving og drama uttrykker jeg meg også på.”  

Denne uttalelsen viser at motivasjonen også kan ha en klar sammenheng med grunnleggende 

verdier. Handlinger kan ikke bare forklares ut i fra selvregulerende motiver eller 

personlighetstrekk. Disse uttalelsene henviser til et mer velbegrunnet svar på 

spørsmålsstillingen, og hun opplever motivasjon sett i forhold til livssyn og kristne verdier. 

Hun oppgir et klart motiv for å synge, for å lovprise Gud innenfor den menigheten hun 

tilhører. Dette er naturlig for henne og ligger dypt rotfestet i henne. Uten en lovprising av Gud 

gjennom sang, ville hennes forhold til sang ha blitt oppfattet som ”rotløst” i betydningen 

meningsløst. Hun føler seg sterkt knyttet til miljøet og de kristne verdier og det sosiale 

fellesskapet som menigheten gir henne.  
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    Hun nevner to forhold som for henne er viktige i forhold til motivasjonen for å synge. Den 

uttrykksmessige dimensjonen er vesentlig for hennes motivasjon for å utøve sang. Hun ser en 

klar sammenheng mellom følelsesaspektet og selve sanguttrykket. Samtidig blir sangen 

oppfattet som et uttrykksmiddel til å kommunisere med Gud gjennom lovprisingen som det 

sentrale. Det er dette tosidige forholdet som beriker hennes opplevelsesdimensjon også til å 

gjelde andre uttrykksformer enn sang. Hun oppfatter motivasjonen derfor som et tosidig 

forhold mellom Gud og henne på den ene siden, og mellom sang, følelser og uttrykk på den 

andre siden. De påvirker og blir påvirket av hverandre. Sangen blir forstått som en kreativ 

kraft, som åpner for nye uttrykksmuligheter og nye følelsesopplevelser, som berikes gjennom 

det kristelige fellesskapet. Disse fellesskapsopplevelsene beriker eller fremmer hennes 

sangglede.  

   

I delspørsmål 3 ønsket jeg å forstå noe om sammenhengen mellom opplevelse av sangglede 

og ytre suksessforhold. Opplever du glede ved å synge for andre? Er det en belønning i seg 

selv å synge? Uansett for hvem man synger for?  

Anne uttrykker seg slik: ”For å synge for de gamle da, for de blir så glad.”  

Mona sier det på denne måten: ”Det er fint å få ros da! - Det at folk er interessert når man 

synger.”   

Disse uttalelsene viser at den ytre belønning i form av verbal eller nonverbal feedback, er 

viktig for at de skal oppleve utøversituasjonen som positiv.  

Mona har en litt annen tilnærming. Hun sier: ”Jeg turte heller ikke før. Men i den seinere tid 

har jeg turt, fordi det å tørre vil si å utvikle seg.” 

Denne uttalelsen sier noe om de følelsesmessige eller psykologiske forhold, som kan spille 

inn på selve sangopplevelsen i utøversituasjonen. For Mona er ikke ytre suksessforhold i form 

av belønning eller ros viktig for å fremme hennes sangmotivasjon. Det som er avgjørende for 

henne er at hun føler trygghet i utøversituasjonen. Før oppfattet hun dette som en 

stressituasjon nettopp fordi hun følte uttrygghet ved å synge for andre. Etter hvert har hun lært 

seg å mestre denne situasjonen, ved å forholde seg aktiv handlende, og samtidig se på dette 

som en utfordring. Den negative opplevelsen har blitt snudd til en positiv opplevelse, fordi 

hun har forandret fokus vekk fra det negative. Hun har tilegnet seg en mestringsstrategi som 

vil gi henne flere positive erfaringer og opplevelsesmuligheter.                
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Psykologiske og emosjonelle forhold 

Sistnevnte elev sine uttalelser berører samtidig emosjonelle forhold som knyttes til selvfølelse 

og mestring. Også mentale og personlige egenskaper spiller inn for graden av den positive 

sangopplevelsen og for motivasjonen generelt. Sangelevens identitet formes blant annet 

gjennom holdninger og verdier, men formes også psykologisk sett ut i fra både selvet og dets 

ytre verden. De erfaringene og opplevelsene som eleven erverver seg påvirker 

personlighetsutviklingen. Erfaringer og opplevelser former både psyke og kropp, og kan være 

avgjørende for identitetsprosessen, for personens veivalg, livsverdier og livssyn. Sangeleven 

lever i et spenningsforhold mellom en indre og ytre verden, forstått som en prosess gjennom 

en kontinuerlig kommunikasjon mellom den ytre verden gjennom sangpedagogen og 

betydningsfulle andre, og sangelevens indre verden som er individuelt og psykologisk 

betinget.  

    Både delspørsmålene 3 som omhandler ytre suksessforhold og spørsmål 4, retter 

oppmerksomheten spesielt mot emosjonelle forhold, som vil si de ikke-kognitive dimensjoner 

ved eleven, forstått som et handlende individ. Det vil si prøve å gripe tak i de øyeblikkene 

hvor emosjoner konstrueres. For det er i disse øyeblikkene energi samles opp og kanaliseres. 

Vi reagerer med å være aktivt handlende i forhold til de emosjoner som oppstår, og som 

former oss til selvstendige individer. Dette skaper grunnlaget for den sosiale erfaringen, 

konkret vil det si grunnlaget for hva vi gjør, hva vi er og hva vi føler.    

    Ved å analysere elevens psykologiske og emosjonelle forhold vil si å søke etter forhold i 

materialet som tar utgangspunkt i den positive vokale tilnærmingen. Gledesaspektet er selve 

fundamentet for å fremme personlighetsutviklingen og den vokale utviklingen. Det vil si 

emosjonelle sider som forstås som positiv forsterking, hvis de ytre betingelser ligger til rette 

for det. 

    Samtidig vil jeg belyse den negative sangopplevelsen gjennom elevbesvarelsene, og retter 

søkelys på hvilke ytre betingelser som kan skape en negativ sangopplevelse, for dermed å 

forstå hvilke betingelser som er viktige for å opprettholde eller skape en positiv opplevelse av 

en sangsituasjon.   

Spørsmålsstillingen lyder: ”opplever du sang som noe negativt?” Berit skiller seg klart ut ved 

denne besvarelsen. 

”Det er litt interessant. Når jeg synger alene på disse konsertene, har det vært ganske flaut. 

Det er annerledes enn når jeg har sunget i menigheten. Da synger man i kor, og da blir man 

mer inspirert selv, og da synger man for Gud. Da får jeg positive opplevelser.”  
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Da jeg kjenner Berit godt, vet jeg at hun opplever en form for nakenhet ved å stå der helt 

alene med sin egen stemme, for å synge på elevkonserter i kulturskolens regi. Hun må kun 

stole på seg selv og sin egen stemme. Dette opplever hun som et dilemma, hun synes det er 

flaut, nettopp fordi hun er alene uten koret og den positive fellesskapsopplevelsen.  

 

Hennes utsagn ”det har vært ganske flaut” kan tolkes ut i fra tre mulige årsaker. For det første 

synger hun for et helt ukjent publikum, for det andre er hun i et totalt ukjent sosialt miljø, 

dessuten har sangen et verdslig tekstinnhold som gjør det vanskelig for henne å leve seg inn 

teksten følelsesmessig, og som dermed oppleves vanskelig å videreformidle under 

sangframføringen. Tilhørerne har ikke som hun er vant til; et kristent formål og mening med 

sangopplevelsen, og gir henne ikke et positivt feedback i forhold til dette. Hun kommer i en 

identitetskonflikt fordi hennes egen subjektive sangopplevelse oppleves negativ på grunn av 

at de ytre rammebetingelsene som vanligvis gir henne positiv feedback, ikke er tilstede. 

Hun opplever dermed en indre følelsesmessig konflikt på to plan, mellom hennes indre 

subjektive følelsesopplevelser som ikke innfrir de positive forventninger hun i utgangspunktet 

har til dette, og ved at de ytre rammebetingelsene mangler. Hun sliter med andre ord med å 

finne en vokal integritet som er tuftet på en selvstendiggjøring av egne følelsesvalg. 

    Eksempelet nedenfor forsterker dette inntrykket. Har du lært noe av å synge på konsert i 

kulturskolen? 

”Ja, jeg har lært at jeg ikke er så flink til det. Hvis jeg synger alene så blir jeg mer fokusert på 

meg selv. Hva jeg synger og hva jeg gjør blir jeg mer bevisst på, og det er ikke så lett å takle.”    

Her sliter Berit tydelig med å takle de motstridende tanker og følelser som dukker opp under 

selve sangframføringen, og som virker forstyrrende på henne. Det kan tolkes dit hen at hun er 

inne i en form for en bevisstgjøringsprosess eller en frigjøringsprosess, som gjør det vankelig 

for henne å takle på en konstruktiv måte. Hun er samtidig bevisst dette forhold, men at dette 

oppleves som et følelsesmessig kaos. Hun må derfor ta seg tid til å bearbeide følelsene sine 

for å få klarhet i hva hun vil, hva hun ønsker med å ta sangundervisning, og om hun virkelig 

ønsker å opptre for et ukjent publikum. 

    Sanggleden kan knyttes opp mot flere forhold som forsterker den positive opplevelsen ved 

selve sangutøvelsen som eksemplene nedenfor viser. Mona sier det på denne måten.  

”Du føler deg bedre når man lærer nye ting og klarer nye ting og sånn.”  

Her henvises til selvfølelsen og hvor viktig den er for en positiv opplevelse av 

sangsituasjonen, og den positive følelsen som oppstår når hun tar utfordringen og klarer dette. 
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Utsagnet henspeiler samtidig på den positive mestringsopplevelsen og dens unike betydning 

for den positive sangopplevelsen og for sangresultatet.  

    Anne vektlegger både den subjektive tryggheten i selve sangsituasjonen, og det å ha trygge 

sosiale rammer rundt sangframførelsen. Hun sier: ”For det første må det være en sang som jeg 

kan da! Slik at jeg ikke blir usikker på sangen. Ha noen jeg kjenner i publikum, slik at jeg har 

noen å forholde meg til.” 

Ut ifra de nevnte elevuttalelser får jeg en forståelse av at positiv feedback er en viktig faktor 

for å styrke selvbildet. En positiv feedback fra betydningsfulle andre er en positiv forsterker 

og bidrar til å styrke selvfølelsen og den gode mestringsopplevelsen, som kan forstås som 

viktige påvirkningsfaktorer i forhold til sangresultatet.   

    Musikkopplevelsen kan i enkelte tilfeller være så sterk at det overskygger det negative, og 

bidrar som en positiv forsterker med tanke på den subjektive og individuelle sangopplevelsen, 

og som derfor styrker selvtilliten og utløser handlekraft og sangglede. Sanggleden 

overskygger alt selv prestasjonsangsten. Berit uttrykker det så klart.     

”Hvis jeg blir glad av musikken, så kan det hende at jeg får selvtillit. Fordi da tør jeg mer. 

Gleden overskygger det andre, det negative. Når jeg synger i menigheten tenker jeg ikke på 

prestasjoner, men den felles sanggleden dette gir.”  

Dette kan henvise til høydepunktopplevelser, som vil si sterke musikkopplevelser som inntrer 

sjelden og som oppleves som emosjonelt grensesprengende. 

På bakgrunn av Berits uttalelser, kan jeg ikke trekke noen konklusjoner ut i fra dette, det vil si 

om disse musikkopplevelsene har ført til varige personlighetsforandringer. 

 

Pedagogiske forhold 

Når det gjelder pedagogiske forhold knyttes dette opp mot læreren som trivselsfaktor. Dette 

kan sees i en sammenheng med sangelevens psykososiale forhold. Ut i fra 15 års erfaring som 

sangpedagog, vet jeg at læreren, kan utøve en sterk påvirkning på elevens vokale, musikalske, 

men også psykologiske utvikling. Sangpedagogen kan derfor være en sterk påvirkningsfaktor 

i forhold til elevens opplevelse av sanggleden, forstått som enten fremmende eller hemmende 

for sangutviklingen.  

    Hvor stor rolle spiller læreren inn for elevens utvikling av glede og trivsel i 

sangundervisningen? Anne uttrykker dette forhold tydelig. 

”Nei, jeg vil ikke ha en lærer som bare sier: ”det var feil, ikke syng slik, men slik”. Men en 

som sier: ”ja, det var bra”, slik at man får litt motivasjon.” 

Hva legger du i å få litt motivasjon? Anne svarer:  

 35



  

”få litt skryt og få litt veiledning, - på en snill måte.”  

Ut i fra dette utsagnet knyttes læreren sterkt til elevens motivasjon. Sangpedagogens 

væremåte og personlighet, og lærers evne til å kommunisere med sangeleven på en direkte og 

forståelig måte, er viktige faktorer for at eleven skal oppfatte undervisningen som meningsfull 

og ”oppbyggelig”. Det at lærer samtidig besitter en pedagogisk innsikt og psykologisk teft, 

som konkret vil si å vise positivitet, tar utgangspunkt i elevens forutsetninger og trekker fram 

det positive framfor det negative, fremmer sangleden og øker motivasjonen.  

    Mona er opptatt av det samme tema, men nevner viktige pedagogiske forutsetninger som er 

utslagsgivende for sanggleden og trivselen i sangundervisningen. 

”En lærer som ikke bare klager, men som er positiv. Men du skal ikke bare rose heller -være 

en mellomting, for hvis hun roser for mye så vet jeg ikke om læreren mener det.” 

Det at lærer gir tydelige tilbakemeldinger til eleven er viktig for elevens forståelse av sine 

prestasjoner. Eleven må lære seg å ta konstruktiv kritikk og forholde seg aktivt handlende til 

dette. Dette selvstendiggjør eleven og kan bidra til en positiv læringseffekt.  

Samtidig sier dette utsagnet noe om at lærer må kunne sitt pedagogiske håndverk for å lykkes 

med undervisningen. Nyere forskningen innenfor motivasjon og læringsmiljø, sier at ukritisk 

ros som et pedagogisk hjelpemiddel, virker mot sin hensikt, og oppleves som ris eller som noe 

negativt forsterkende (Skaalvik/Skaalvik 1998). Mona har erfart dette som en negativ 

forsterker som svekker læringseffekten.          

    Sangpedagogen må samtidig finne en balansegang mellom å være aktiv deltagende og 

”aktiv” lyttende i undervisningen, slik at hun ikke ”tar over” hele undervisningssituasjonen.  

Alle sangelever innehar et uttrykkspotensiale som det er viktig å hente fram i undervisningen. 

Det at elevene får mulighet til å skape sitt eget uttrykk, vil derfor si å ta eleven på alvor. 

Respekt fra læreren gir ofte en uuttalt respekt tilbake til lærer i form av økt motivasjon og 

positivitet, som skaper et godt læringsklima.   

En elev betoner nettopp betydningen av dette forhold. 

”Jeg vil ikke ha en lærer som bare sier:” det var feil, ikke syng slik, men slik.”             

Er det viktig for deg at du får tolke sangen som du selv vil? Ja! 

    To av elevene vektlegger det å få være med å bestemme repertoaret som viktig for 

sanggleden og utviklingen av egen autonomi. Sangpedagogen må irettesette på en vennlig 

eller ”riktig” måte, slik at individualiteten og autonomien ikke blir truet. Dette krever både 

intuisjon og psykologisk innsikt fra læreren sin side, som vil si at hun må være var de ulike 

følelsesnyanser som oppstår i kommunikasjonen mellom dem, og samtidig kunne lese mellom 

linjene elevens uttalelser. I den hensikt å skape et bedre læringsmiljø.    
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    Hvordan bør så sanglæreren være for at eleven skal bli inspirert? Berit er klar i sin tale.  

”Men for ikke å si noe til deg, så er jeg blitt inspirert av deg. At du finner mange sanger, og 

tar hensyn til hva jeg vil. Sånn at jeg får bestemme hva jeg liker å synge og sier hvis det er 

noe som er feil…”  

Det å gå inn i elevens musikalske verden er derfor en døråpner for sangelevens 

følelsesverden. 

    Berit er samtidig opptatt av at læreren forstår hennes musikalske interessefelt og 

intensjoner. Dette utsagnet berører også andre forhold ved sangundervisningen som er viktig å 

belyse. Det er lett som sangpedagog å ty til formidlende undervisning, på grunn av tidspresset. 

I undervisningssituasjonen må det skapes rom for respekt og toleranse for ulik musikksmak 

og ulik musikksjanger. Læreren må legge til rette for at elevene selv får bestemme ikke bare 

hvordan de vil synge, men også hva de vil synge. Dette er ensbetydende med å utvikle 

sangelevens musikalske kompetanse og interessefelt, som i utgangspunktet vil være en positiv 

forsterker for læringseffekten og for motivasjonen. I dette ligger det en inneforstått aksept for 

annerledeshet og særegenhet. Det at fokuset er satt på å styrke det autonome og genuine 

sanguttrykket, styrker selvfølelsen og identiteten til hver enkelt sangelev. Ved at det samtidig 

legges til rette for et læringsmiljø som aksepterer prøving og feiling, vil det åpnes opp for et 

læringsmiljø som skaper trygghet, og som er grunnlaget for en kreativ erkjennelse og 

utfoldelse.      

    Jorunn utdyper hva hun forstår med en god sanglærer.  

”En lærer som gir deg masse tips, og masse om hvordan du kan utvikle deg. 

Vet mye om sangundervisning og pedagogikk, - at sangundervisningen passer bra til en selv.” 

Jorunn sine uttalelser vektlegger faglige og didaktiske sider ved undervisningen. En vokal- 

pedagogisk kompetanse og vokal dyktighet er for henne viktige og medvirkende faktorer for å 

fremme læringseffekten. Likedan understreker hun betydningen av en elevtilpasset 

undervisning. 

    På spørsmålet om det er lærerens personlighet eller lærerens faglige kvalifikasjoner som 

teller mest ved undervisningen, svarer tre av sangelevene at de likestiller betydningen av de 

faglige kvalifikasjonene og lærerens personlighet. Noe som svarte de til forventningene jeg 

hadde på forhånd. 

Anne legger mer vekt på de menneskelige egenskapene hos læreren enn de faglige, hvis hun 

må velge mellom dem. Hun sier: 

”Men jeg vil heller ha en lærer som har personlighet enn en som bare kan sang greiene.” 

Hvorfor? 
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”For da blir det ikke koselig, for da får jeg ikke lyst til å synge lenger.”    

Dette forteller meg at elevene vektlegger ulike sider ved læringsmiljøet som viktig for å 

fremme sangmotivasjonen og trivselen. Samtidig viser uttalelsene at elevene har ulik ståsted 

og dermed ulik forståelse av hva de ønsker å lære i sangundervisningen.  

    Jorunn tillegger læreren stor betydning og påvirkningskraft.   

”Læreren har innflytelse på hvordan man utvikler seg innenfor sangen og hva slags musikk 

man synger. Læreren påvirker også hva slags musikk man blir glad i å synge.” 

Det er tre forhold Jorunn nevner som læreren har stor innflytelse på :1) den vokale 

utviklingen, 2) repertoarvalget, 3) hvilke følelsesmessige forhold som tillegges 

sangrepertoaret. 

    Dette sier noe om hvilke krav og forventninger som stilles til sangpedagogen. Krav som er 

vanskelig å innfri. Samtidig sier dette noe om hvilken kompetanse som sangpedagogen må 

besitte av både real og formell kompetanse. Det kreves både faglig innsikt når det gjelder 

repertoarkunnskap, det vil si innsikt i hva som passer den enkeltes vokale utviklingsnivå og 

forutsetninger, men også musikalsk innsikt i sangelevens interessefelt innenfor ulik 

musikksjanger. 

Når det gjelder det å utvikle elevens følelsesmessige forhold til nytt repertoar, kreves mye 

engasjement og motivering fra læreren sin side. Jeg vet av erfaring at sangelever generelt sett 

utøver en emosjonell motstand mot å lære nytt musikalsk stoff. Det å ha et følelsesmessig 

forhold til eget sangvalg, sier noe om hvor viktig den emosjonelle tilnærmingen er for 

læringseffekten. Samtidig sier dette noe om det elevpotensialet som alltid ligger der ferdig til 

bruk, som det er opp til den enkelte sangpedagog å benytte seg av, for å komme på emosjonell 

bølgelengde med sangeleven.  

 

Musikalske forhold 

Når det gjelder underkategorien musikalske forhold, er jeg ute etter å vite noe mer om hvilke 

musikalske preferanser som har påvirket/ påvirker sanggleden gjennom bevisst repertoarvalg. 

Med sangelevens musikalske preferanser menes her elevens musikksmak, musikkoder og 

musikkforståelse, og som sier noe om den musikalske lyttekompetansen de besitter.   

Spørsmålsstillingen tok utgangspunkt i om musikken/sangen kan gi eleven et musikalsk kick 

Anne uttrykker seg på denne måten. 

”Jeg kan jo få sangkick. Det må kanskje være noen jazzsanger, og litt musicalsanger, som det 

er liv i.” 

Samtlige elever svarer at de kan oppleve ”kick” ved å lytte til ulik type musikk. 
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Elevuttalelsene sier noe om elevenes følelsesmessige forhold til musikkopplevelsen gjennom 

ulik musikkvalg.  

Den følelsesmessige tilnærming til ulik musikksjanger er begrunnet ut i fra betingelsen om at, 

det må være musikk som de kan leve seg inn i, som det er liv i, eller som en elev uttrykker 

det: ” får frysninger på ryggen av”. 

    Ut i fra elevbesvarelsene får jeg den forståelsen av at repertoarvalget styres ut i fra indre 

følelsesmessige behov, og som i liten grad påvirkes av ytre forhold som venner eller andre 

betydningsfulle andre. Det at repertoarvalget påvirkes av subjektive behov, kan tolkes på den 

måten at den subjektive musikkopplevelsen er et mål i seg selv, og ikke et middel til å oppnå 

utenommusikalske hensikter. Den subjektive musikkopplevelsen er individuell, men kan ikke 

forstås som et isolert fenomen uten noen form for ytre påvirkning. Musikkopplevelsen må 

settes i relasjon til noe annet enn den subjektive opplevelsen. Den kan settes i sammenheng 

med den musikalske kodeforståelsen, slik at musikkopplevelsen og musikkforståelsen settes 

inn i en større sammenheng. Dette vil bli utdypet nedenfor under drøftingen av kodebegrepet.        

    Elevene er ingen ensartet gruppe når det gjelder musikksmak. Deres ulike 

musikkpreferanser gjenspeiler ulik musikalsk ståsted. Ut i fra besvarelsene finnes det ingen 

entydige svar, men en musikkstil har høy ”score” blant samtlige elever; det er musikaler. 

Mona gir en klar begrunnelse for dette:” fordi du står på scena og synger, og det er dans og 

drama, og så ser det veldig gøy ut.”   

Som hun her antyder, tar musikaloppsetninger i bruk flere uttrykksformer som utvikler og tar i 

bruk flere sider ved eleven. Dette virker utfordrende på Mona sin sangmotivasjon, og er for 

henne en viktig faktor til å fremme sanggleden.     

    Da jeg kjenner sangelevene godt vet jeg av erfaring, at det er en sammenheng mellom 

musikkinteresse og valg av sangrepertoar. Elevbesvarelsene viser klart at de har et bevisst 

forhold til sangvalget, og at de er bevisste på betydningen av egne musikkvalg i 

sangundervisningen. Ut i fra elevbesvarelsene finner jeg ingen klar sammenheng mellom 

bevisst artistvalg og musikkvalg. Elevene er altetende musikalsk, og ”kicker” på musikk 

uavhengig av artistvalg. 

    Når det gjelder sangelevenes lyttekompetanse, lytter de til musikk/artister som de har stor 

kodefortrolighet med. Kodefortroligheten gjenspeiler den musikkforståelse som hver elev 

besitter. Den musikalske kodeforståelsen er samtidig personavhengig og gjenspeiler ulik 

musikalsk kompetanse og erfaring. Dette tilegnes gjennom å tolke de musikalske tegnene, 

som dermed gir sangeleven en musikalsk kodeforståelse på bakgrunn av aktiv lytting og 

praktisk utøvelse. Hver musikksjanger gir sangeleven gjennom praktisk utøvelse, samtidig 
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mulighet for å tilegne seg en stilfortrolighet innenfor de ulike musikksjangre. På den måten 

lærer eleven en sammenheng mellom musikalsk stil og utenommusikalsk symbolikk, som er 

viktig for å sette musikken i en musikalsk og kulturell sammenheng. 

Koder omfatter to slags regler som viser sammenhengen mellom musikalske tegn satt inn i en 

utvidet kontekstforståelse forstått som musikalske tegn gjennom 

1) det sosiokulturelle  

2) det kroppslige, det personlige og det individuelle nivå. 

  

Elevens valg av ulik musikksjanger, blir på den måten samtidig en viktig sosial markør for å 

markere musikksmak og annerledeshet, og som dermed styrker individualiteten. Dette vil si at 

dette oppfattes som et gjensidig påvirkningsforhold som setter den subjektive opplevelsen i 

sammenheng med en kontekstuell tilnærming. 

Ut i fra elevbesvarelsene besitter elevene en bred musikalsk kompetanse både som utøvere av 

musikken og som aktive lyttere. De behersker ulike musikksjanger, alt fra pop, jazz til 

klassisk. 

    Elevenes lyttekompetanse er stor, og det er ikke mulig å gi et konkret svar på dette ut i fra 

elevmaterialet. Men det er tenkelig at utstrakt bruk av musikk gjennom internett kan være en 

av grunnene. Gjennom min praksiserfaring som sangpedagog vet jeg at sangelever generelt 

benytter seg ofte av denne tjenesten.(les: nesten daglig). Derfor har sangelever i dag stor 

valgfrihet og større mulighet for å finne musikk som de ”kicker” på, og som de derfor kan 

lære seg gjennom å imitere ulike sangartister, sangmåter og ulike sangstiler.   

 

”Jeg får mest ”kick” av musikk jeg kan leve meg inn i, musikalstoff for eksempel. Men 

samtidig liker jeg å synge klassisk musikk.” 

Hvorfor? 

”Det er vanskelig å svare på.” 

Jorunn sine uttalelser uttrykker et bredt musikalsk ståsted. Da jeg kjenner Jorunn vet jeg at 

hun innehar en klassisk stilfortrolighet som ingen av de andre elevene besitter. Da jeg også 

kjenner moren til Jorunn, vet jeg at hun sannsynligvis har fått musikalske impulser gjennom 

moren, fordi hun spiller violin. Sannsynligheten for at Jorunn har tilegnet seg en klassisk 

kodeforståelse, hjemme er derfor høyst til stede. 

    For å forstå elevens kulturelle helhetsbilde, må man i følge Pierre Bourdieu ta utgangspunkt 

i sangelevens kulturelle kapital. Ethvert menneske bærer med seg en kulturell ballast på 

bakgrunn av foreldrenes ulike sosiale og økonomiske funksjon i samfunnet. Alle har vi som et 
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resultat av dette tilegnet oss et hierarkisk kultursyn. Ulik kultursyn dannes ut i fra dette på 

bakgrunn av den kulturelle kompetansen, og som igjen er et viktig utgangspunkt for å forstå 

hvorfor sangelevene har ulike musikalske preferanser forstått som ulike musikkverdier og 

musikksjanger, og hvorfor elevene har ulik vokalt ståsted. Dette forstås ut i fra en 

kulturanalyse som fokuserer både på de subjektive opplevelsene og erfaringene, og på den 

kulturelle dannelsen ved et menneske, og som omhandler årsakene til dette.  

   

Sanggleden  

For å belyse sanggleden vidt og for å få et utdypet meningsinnhold, laget jeg flere spørsmål 

som omhandlet sanggleden. Jeg var ute etter elevenes subjektive opplevelser av sanggleden. 

All den tid elevene har ulike erfaringer og opplevelser knyttet til sanggleden, var jeg forberedt 

på individuelle forskjeller i besvarelsene. Noe som jeg fikk bekreftet.     

 

Spørsmålsstillingen lød: Hva gir deg størst sangglede? Er det teksten, uttrykket, musikken 

eller andre forhold?  

Her er ikke svarene entydige. To nevner sangutrykket som viktigst. 

De to elevene som setter sangutrykket i høysete, kan tolkes å være styrt av en indre form for 

motivasjon med fokus på de musikalske og uttrykksmessige sidene ved sangen. De søker på 

den måten etter en emosjonell bevissthet gjennom kreative prosesser som berører estetiske og 

kunstneriske sider ved seg selv. De tar sang på alvor, som en måte å forstå seg selv på. Sangen 

kan tolkes på den måten å være et middel til å komme nærmere sin egen selvforståelse 

gjennom ulike vokale uttrykksmuligheter.  

Berit beskriver dette forhold klart. 

”At sang er en måte å uttrykke følelser på. Og hvis jeg ikke har noen følelser da er det ikke så 

mye å uttrykke.”  

Her beskriver Berit konkret hva hun mener med sanguttrykket. Hun har erfart at følelsene er 

en forutsetning for det ekspressive og for selve sanguttrykket. Hun besittere en emosjonell 

bevissthet som søker følelsenes betydning gjennom en bearbeidelse av de følelsesmessige 

sidene ved sangprosessen. Å synge vil for henne bety å utrykke ulike følelsesnyanser.    

    Det at elevene vektlegger ulike sider ved sanggleden, viser samtidig at de har ulike 

tilnærminger til sangfaget. Sangelevens musikalske bakgrunn kan samtidig være avgjørende 

for hva som vektlegges av musikalske verdier. 

Mona har tverrfløyte som hovedinstrument, og svarer ut i fra et musikalsk/instrumentalt 

utgangspunkt. 
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”At du får fram teksten, men å få fram teksten er avhengig av det musikalske.”  

Hun oppfatter teksten som det viktigste ved sangformidlingen, og at tekst og musikk må 

forstås som en homogen enhet som utfyller det musikalske budskapet. Hennes sangforståelse 

peker mot en tekstlig forståelse av sangformidlingen. Hun tillegger språket stor betydning, og 

tolker stemmen først og fremst som formidler og tolker av ord. Her glemmes betydningen av 

stemmen som nytelse eller dens ”juissance”. Det blir en konflikt mellom stemmen som et 

genuint uttrykk, og det språklige som uttrykk for det rent instrumentalt musikalske. 

 

Kan du beskrive hvilke følelser du opplever i en god sangopplevelse? 

Med dette spørsmålet ønsket jeg at elevene skulle verbalisere opplevelsene sine. Det som har 

med følelser å gjøre er ofte vanskelig å beskrive med ord, og jeg fryktet på forhånd at de ikke 

fikk uttrykt dette verbalt. Mine antagelser stemte med virkeligheten. Elevene strevde med å 

sette både ord på sine følelser, men også gi beskrivelsene et meningsinnhold. Det var derfor 

vanskelig for meg å tolke konkret elevuttalelsene, og det blir derfor tolkninger på bakgrunn av 

antagelser. Ofte beskriver elevene følelsesopplevelsene som noe vagt, og som gir uklare 

konturer av stemninger og affekter. Innenfor musikkpsykologien beskrives dette som 

vitalitetsaffekter.   

    Glede er et ord som samtlige elever bruker for å beskrive den gode sangopplevelsen. 

Gleden blir forstått enten som 1) en glede i seg selv, 2) eller forbundet med andre individuelle 

forhold.   

1)Gleden er en glede i seg selv.  

”At det blir sprudlende og så får jeg mye energi, og så blir jeg glad av det.”    

Her uttrykkes ulike vitalitetsfølelser som ”sprudlende, gir energi og glede”. Disse uttalelsene 

henviser til musikkens evne til å endre en sinnstilstand, og til å mobilisere en konkret 

handling. Det at musikken gir energi, sier samtidig noe om musikkens evne til å gi kraft og 

styrke. Det kan tolkes dit hen at det er musikkens sterke påvirkningskraft som utløser den 

spontane gleden. Samtidig tillegges gleden en verdi i seg selv. Dette har å gjøre med en 

positiv opplevelse som er subjektiv og individuell. Sanggleden fokuserer med andre ord på 

seg selv og blir oppfattet å være seg selv nok, forstått som et mål i seg selv. Men hva denne 

gleden kan være konkret er ikke uttalt, det er bare virkningen av gledesaspektet som 

beskrives. Gleden kan derfor også forstås som en kvalitet på noe indremusikalsk, som for 

eksempel melodien eller en rytmisk struktur, selv om dette ikke er konkret beskrevet. 

 

2) Gleden blir forbundet med andre individuelle forhold. 
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”Glede da. Kommer an på hvilken sang det er. Hvis det er en gaulesang så er det ren glede, og 

gå der hjemme og bare sliter ut stemmen. Hvis det er en sang som jeg har et følelsesmessig 

forhold til som jeg kan leve meg litt inn i, og føler at jeg greier det, da blir det gledesfylt.” 

Det er tre forhold som Jorunn setter som betingelse for opplevelse av sanggleden. For det 

første at hun må ha et uforpliktende forhold til sangen som hun på grunn av dette opplever 

som en frihetsfølelse.( Det må være en ”gaulesang”) For det andre må sangen appellere til 

henne følelsesmessig. For det tredje blir gleden satt i sammenheng med det å mestre sangen 

rent teknisk. 

Sistnevnte forhold berører spørsmålet om hun kan oppleve glede ved en sang hun ikke 

behersker teknisk. Dette stemmer overens med hennes svar på dette forhold. Det tekniske er 

ganske viktig for henne, og at hun ville lagt bort en sang etter en tid, hvis ikke det tekniske var 

på plass. Dette svaret kan sees i relasjon til repertoarvalg og vankelighetsgrad. Da hun for det 

meste har en stilfortrolighet innenfor klassisk musikksjanger, vet hun at det tekniske er 

grunnlaget for et godt vokalt resultat. Hun forstår det dit hen at sangopplevelsen ikke oppstår 

som en følge av en spontan opplevelse, men som et resultat av gjentatt øving på det tekniske. 

Den mestringsopplevelsen som skjer, sidestilles med sangopplevelse i form av glede. 

 

”Jeg kan glemme alt annet og bare være i sangen. Bare kan konsentrere meg om 

melodiføringen og den frie flyten i sangene.” 

Her beskriver Berit fenomenet ”flow”, som beskriver hva som skjer når hun er inne i en god 

sangopplevelse. Det handler om en følelse av å forsvinne inn i en tilstand hvor tiden og tanken 

flyter av gårde. Tidsfølelsen blir borte og hun bare lar seg drive med av denne tilstanden.      

    Glede er en betegnelse på en positiv opplevelse forstått som en følelseskvalitet. Det er 

sangeleven selv som gir mening og innhold til den subjektive sangopplevelsen. På bakgrunn 

av tidligere erfaringer med sang, skapes sammenhenger eller ulike kontekster, men som 

oppleves forskjellig fra elev til elev. Skal sanggleden forstås som et begrep som ikke er et mål 

i seg selv, må den settes i relasjon til ulike situasjoner eller sammenhenger, forstått som et 

middel til å oppnå utennommusikalske mål eller hensikter. På den måten blir sanggleden satt 

inn i en ramme av meningsfulle opplevelser. 

Spørsmålsstillingen var: opplever du sanggleden som noe konstant eller er den 

situasjonsbestemt?       

”Til en viss grad så er den situasjonsbestemt. Hvis jeg føler meg litt nede, eller er litt sliten, da 

har jeg ikke så veldig lyst til å synge.” 

Forbinder du sang med overskudd? 
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”Ja, det tror jeg.” 

Som dette eksemplet viser, settes sang i forbindelse med situasjoner som gir overskudd. 

Overskudd i den forbindelse henviser til en positiv påvirkningskraft av både sjel og kropp selv 

om dette ikke er direkte uttalt. 

    Elevene legger vekt på at sang ikke bare skal tillegges uttrykksmessige og estetiske 

siktemål, men også at sang har en viss terapeutisk påvirkning. Dette kan oppfattes slik ved at 

elevene tillegger sang stor betydning i forhold til å frigjøre personlige ressurser for 

selvutvikling og for velværen sin skyld, nettopp for å finne fram til energi og livskrefter.    

    Sang kan også brukes til å synge seg ut av følelsesstemninger, slik som tristhet. Sang og 

situasjon må på den måten henge sammen, for at sangen skal ha en funksjon eller mening. 

”Den er egentlig alltid der. Men jeg kan jo synge når jeg er trist også… Jeg synger sanger som 

passer til humøret.” 

Dette henviser til bruk av sang for å regulere sine følelser eller for å mestre livsvansker. 

Musikkens katarsisfunksjoner gjør seg her gjeldende. Sang benyttes som et middel til å 

bearbeide følelser i den hensikt å oppnå utenommusikalske mål, som berører selvutvikling 

eller psykologiske forhold. Det at sangelevene benytter seg av sang i ulike livssituasjoner og 

ved ulike stemningssituasjoner, viser at sangelevene er bevisst hva slags påvirkning sangen 

har, i den hensikt å påvirke mentale tilstander.  

For å forstå sangens funksjon må den derfor knyttes til ulike situasjoner eller sammenhenger. 

Dette peker på sang brukt som et hjelpemiddel innenfor rammen av faste ritualer. Det å synge 

når man er glad eller trist, understreker betydningen av å bruke sang for å bearbeide sine 

følelser eller for å forsterke bestemte følelser, enten de er negative eller positive. Men hvilke 

følelser som er viktig å framelske gjennom en bearbeidelse, er derimot individuelt betinget, og 

kan være kulturelt betinget. 

    Underkategori 7 som omhandler sanggleden, sier noe om hvilken tilnærming eleven har til 

det å formidle sang, forstått som en subjektiv opplevelse. Men all den tid sanggleden settes 

inn i en eller annen sammenheng, kan jeg hevde at sanggleden er situasjonsbestemt.  

    På spørsmålet om sang kan berike livet ditt, uttaler Jorunn seg på denne måten. 

”Sang får deg til å slappe av. Og får deg til å leve deg inn i andres situasjoner.”  

Sangopplevelsen har med andre ord en overføringsverdi. Vi lærer gjennom andres livs-

opplevelser og følelsesmessige fortellinger.  
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Spørsmål som berører tema livskvalitet kan knyttes opp mot mange av de intervjuspørsmålene 

jeg stilte elevene, og som ble samlet i underkategori 8.  For å få belyst tema sangglede og for 

å være sikker på å få et meningsinnhold, stilte jeg mange spørsmål som omhandlet sanggleden 

og som kunne knyttes opp mot livskvalitet, som for eksempel: på hvilken måte synes du at 

sang beriker livet ditt? Hvilke ord er mest dekkende for deg? Gir det deg: inspirasjon, energi, 

livskraft, livsverdi, mening med livet, eller andre forhold? Kan du ut i fra dette si at sang kan 

hjelpe deg til å mestre hverdagen? Tanken bak de mange spørsmåls-stillingene var, å sette 

fokus på erkjennelsessiden ved sanggleden. 

Erkjenning er nært forbundet med livskvalitet. Det vil si at det viktige er å hente fram elevens 

innerste tanker og refleksjoner angående eksistensielle forhold ved tilværelsen, enten bevisst 

eller intuitivt, og som dermed berører tema sang og livskvalitet. Med andre ord gi sangeleven 

et ”kick” til å tenke videre, for dermed å bli mer bevisst sitt eget forhold til sang og til 

sangopplevelsens betydning. Det å innta et livskvalitetsperspektiv vil si at eleven må erkjenne 

at sang ikke bare handler om individuelle opplevelser, men at den indre og ytre verden, står i 

et påvirkningsforhold, og er to sider av samme sak. Søkelys på selve sanggleden setter derfor 

sangfaget inn i en utvidet kontekstforståelse, fordi den belyser andre sider ved sangfaget enn 

didaktiske eller metodiske forhold.  

    Ved å belyse 8 underkategorier sett ut i fra tema sangglede, har jeg til en viss grad klart å 

danne meg et bilde av hva som forstås som sangglede og dens betydning, forstått på bakgrunn 

av ulike påvirkningsforhold som berører sangelevens musikalske og kulturelle verden. Tidlige 

opplevelser og erfaringer og musikalske forhold forteller noe om forutsetninger for 

sanggleden, og forteller noe om hvilke faktorer som tillegges betydning og stor verdi. 

Svarene jeg fikk bekrefter mine antagelser, at de ulike påvirkningsfaktorer/forhold rundt 

sangeleven, både kan være en direkte og eller indirekte årsak til å fremme sanggleden. 

Men at det er mange forhold eller betingelser rundt sangeleven som må være tilstede for at 

dette skal kunne skje. Andre begrensende faktorer i den sammenheng er innholdet i elev-

besvarelsene og elevenes mangelfulle beskrivelser av ulike situasjoner og opplevelser, og 

selvsagt mine begrensninger i forhold til å oppfatte beskrivelsenes innhold. 
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TEORIDELEN 

Sentrale teoretiske begrep som motivasjon, selvets utvikling, identitetsutvikling, og 

livskvalitetsbegrepet 

Tema sangglede er omfattende og problemstillingen har hittil blitt belyst ut i fra et praktisk og 

empirisk ståsted. Jeg vil i denne delen forsøke å ordne underkategoriene innenfor kjente 

teoretiske begrep, som belyser tema og problemstilling. Mitt utgangspunkt er at empirien bør 

kunne underbygge teorien som ble belyst i elevundersøkelsen. De underkategoriene som ble 

forstått som de påvirkningsfaktorer som kan gi positive erfaringer og opplevelser og som 

fremmer sanggleden, danner utgangspunktet for mitt utvalg av teoristoff. Utgangspunktet er 

det samme, men her har jeg et teoretisk siktemål å belyse problemstillingen ut i fra. Jeg har 

vært selektiv i forhold til hva jeg ønsker å belyse, og jeg har foretatt et teoretisk utvalg for å 

begrense teoristoffet. Jeg vil hente ut relevant teoristoff som vil omhandle mange 

overlappende fagfelt, som musikkpedagogikk, musikksosiologi, musikkpsykologi og generell 

pedagogisk og psykologisk teori.  

 

Indre psykologiske påvirkningsforhold 

Det ble klart for meg ganske tidlig i prosessen på oppgaven at tema sangglede måtte betraktes 

ut i fra et utvidet perspektiv. Det vil si at spørsmålene knyttet til sangglede måtte omhandle 

musikalske og kulturelle forhold ved siden av individuelle/psykologiske forhold, som i 

utgangspunktet var mer innlysende. Våre opplevelser og erfaringer dannes enten på bakgrunn 

av indre psykologiske forhold eller på bakgrunn av ytre forhold, som kan oppfattes som 

påvirkningsforhold. Overgangen mellom dem kan være overlappende, og står i et gjensidig 

avhengighetsforhold til hverandre 

    Individuelle psykologiske forhold beskriver opplevelser på bakgrunn av sanseinntrykk, 

følelser, intuisjon og tanker. Det at jeg har fokus på sangeleven vil si å belyse elevens verden 

gjennom et utviklingspsykologisk perspektiv, nærmere bestemt gjennom selvets utvikling. 

Men dette perspektivet er ikke tilstrekkelig med tanke på å forstå hele bildet av sangelevens 

verden. Identitetsutviklingen setter selvets utvikling inn i en større ramme, og dette knyttes 

opp mot ulike påvirkningsforhold forstått som en ytre verden gjennom musikalsk og kulturell 

påvirkning, som vil knyttes opp mot et livskvalitetsperspektiv.     

    Sangelevens utviklingsprosess settes med andre ord inn i en utvidet kontekst, som blir 

forstått som et motsetningsforhold mellom det sunne og det vitale på den ene siden, og de 

negative påvirkningsforhold som kan hemme livsutfoldelsen og den psykiske helsen. Min 
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hensikt er å hente fram faktorer som fremmer det sunne og det vitale i utviklingsprosessen. 

Dette tema hører inn under musikkpedagogikkens område, mens psykiske forstyrrelser ligger 

innenfor psykoterapiens fagfelt. Hvilke påvirkningsfaktorer som fremmer sanggleden, må ta 

utgangspunkt i de ulike typer av opplevelser som gir eleven meningsfull informasjon, og som 

vil omhandle forhold som berører den normale personlighetsutviklingen, og som berører 

eksistensielle forhold som vitalitet og livsglede. Forhold som både kan oppfattes som indre og 

ytre påvirkningsforhold.  

 

Motivasjonen - en forutsetning for å skape og opprettholde sanggleden 

Sett ut i fra intervjubesvarelsene, står nettopp gledesaspektet sentralt for elevenes motivasjon 

for å synge. De motivasjonsteorier som underbygger dette perspektiv, bygger på en 

psykologisk beskrivelse av vårt følelsesliv.  

    For å opprettholde gleden ved å synge, er det viktig å opprettholde fokus på motivasjonens 

betydning for selve sangsituasjonen. En sterk motivasjon for å synge vil påvirke elevens 

vokale utvikling på en positiv måte, fordi motivasjonen gir eleven et ekstra kick (driv) til å 

fortsette. Dette er med på å skape en aktiv handling, som gir en meningsfull opplevelse av det 

å synge. 

    Ut i fra resultatene av undersøkelsen er det nærliggende å knytte motivasjonsbegrepet opp 

mot individuelle og subjektive forhold. Konkret vil det si at motivasjonsbegrepet knyttes opp 

mot sanggleden gjennom den personlige tilfredsstillelsen. Det vil si gjennom en 

tilfredsstillelse av behov som er psykologisk betinget, og som har med vårt følelsesliv å gjøre.  

    Et av de viktigste psykologiske behov som må tilfredstilles foruten trygghet, belønning og 

positiv selvfølelse, er gledesbehovet. Henry Murray (Imsen 2003:231) kaller gledesbehovet 

for et sekundært behov, fordi det foregår på det psykologiske planet, og fordi dette knyttes til 

en utvidelse av behovsbegrepet til å omfatte behov for aktivitet og handling. Behovene 

generelt har oppstått ved læring, og forstås som en del av sosialiseringsprosessen. Svært mye 

av den menneskelige aktivitet både intellektuelt og sosialt kan forklares ut i fra behovet for 

tilfredsstillelse. 

Gunn Imsen peker nettopp på at et behov må forstås som en generell tendens vi alle har til 

visse typer aktiviteter. Et behov oppstår nettopp som en opplevelse av en mangeltilstand, men 

en tilfredsstillelse av for eksempel gledesbehovet må ikke nødvendigvis være til stede 

bestandig, behovene er situasjonsbestemt. Men noen behov er mer framtredende i visse 

situasjoner enn andre, som for eksempel gledesbehovet som derfor ikke oppleves likt fra 
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person til person. Ulike typer sangaktiviteter som for eksempel sangopptredener, oppleves av 

noen elever som et kick eller som en spenningssøking, nettopp for å få tilfredsstilt sitt 

eksponeringsbehov. Mangeltilstanden fører til en spenningstilstand ved at det oppstår et indre 

driv for å gjenopprette likevekten (Imsen 2003:230-231). 

    Noen sangelever opplever ikke sangopptredenen som en utfordring for eksempel på 

kulturskolens konserter. Det gir dem ingen tilfredsstillelse og utfordring, denne type 

sangelever opplever derfor situasjonen som en spenningsreduksjon, og sanggleden uteblir.  

    Gledesbehovets styrke og dominans vil dermed variere fra sangelev til sangelev. Den er 

derfor situasjonsbestemt, og sier noe om psykologiske behov. Enten forstått som en 

mangeltilstand som fører til en spenningssøking, eller forstått som en tilstand av 

tilfredsstillelse som gir en spenningsreduksjon. Målet er å gjenopprette likevekten. 

    Motivasjonsteorier blir i pedagogikken ofte inndelt i to, ytre og indre motivasjon.  

Astri Skarpengland nevner i sin hovedoppgave ”Den rytmiske sanger, hva ligger bak ønsket 

om å synge”, autotele og eksotele motiv, som er teorier hentet fra Csikszentmihalyi. Han 

understreker nettopp betydningen av å kombinere autotele motiv som tar utgangspunkt i 

selvet forstått som det indre, og eksotele motiv forstått som det ytre. Det som er vesentlig, er 

at Csikszentmihalyi understreker at aktiviteter motiveres ut i fra en kombinasjon av de to 

motiver (Skarpengland 2003:54).   

    Gunn Imsen sier at det som er felles for den indre og ytre motivasjonsformen, er at begge 

vektlegger den lystbetonte erfaring eller den positive forventning som oppstår (Imsen 2003 

:232). Dette oppleves av eleven som en indre glede enten ved å gjøre sangaktiviteten som 

oppleves som en positiv erfaring, eller ved at dette gir en positiv forhåpning om en framtidig 

belønning. Den indre gleden eller den positive forventningen, blir med andre ord forstått som 

selve kilden eller opphavet til sangaktiviteten. Dette er med andre ord den utløsende faktor i 

forhold til å fremme sangmotivasjonen.         

    Det at individet både kan ta imot påvirkning utenfra og samtidig handle ut fra sine egne 

interesser, betyr at det er samspillet mellom sangpersonens indre behov og ytre forhold som er 

viktig å få belyst. Men bildet blir ikke fullstendig før det tas i betraktning elevens miljø, som 

vil sette begrensninger og bestemme vekstvilkår for sangeleven.       

    Hvorfor velger elever ulike former for motivasjonsstrategi? Dette kan forstås ut i fra en 

årsaksforklaring hentet ut i fra Henry Murray sine teorier. Adferd blir forstått av han som en 

konsekvens av et samspill mellom indre forhold som personlighetstrekk og ytre 

situasjonsforhold (Imsen 2003:231-232). De ulike motiveringsstrategier som eleven velger, 

kan derfor sees i relasjon til en klart definert adferdsanalyse. En adferdsanalyse som 
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analyserer relasjonen personlighetstype og grad av ytre press, for å gi en årsaksforklaring på 

de ulike tilnærmingsmåter til sangmotivasjonen.  I elevundersøkelsen viser Mona tydelig at 

hun er utsatt for et ytre prestasjonspress fra skolen og klassevenner. Hun velger derfor bevisst 

eller ubevisst, en motivasjonsstrategi som fungerer i forhold til det psykososiale miljøet som 

er på skolen, og som passer hennes personlighetsstype (hun er målbevisst og ambisiøs som 

person). De ytre omstendighetene tvinger henne til å handle ut i fra en ytre motivasjon. Hvis 

det psykososiale miljøet hadde vært mindre fokusert på prestasjoner, og lagt mer vekt på 

glede og musikalsk utfoldelse, ville sannsynligvis hennes motivasjonsstrategi vært en annen.        

    Atferdspsykologien forklarer læring ut i fra konsekvensen av atferden, den såkalte 

”effektloven”. En endring av adferden kan dermed oppfattes som læring og motivasjon. Her 

brukes positiv og negativ forsterking som årsaksforklaringer. Dette er derimot avhengig av 

ulike forhold, med det menes at det ikke er lett å avgjøre på forhånd hva som oppleves som en 

forsterkende virkning på elever, fordi elever har forskjellig utgangspunkt med hensyn til 

kognisjoner, som vil si selvoppfatning, forventninger, ambisjoner og tolkninger.” I skolen 

brukes karakterer, ros og kritikk hyppig for å motivere elevene, men uten at lærerne alltid har 

forståelse for hvordan dette tolkes av elevene og hvilke konsekvenser disse tolkningene har 

for elevenes motivasjon” (Skaalvik og Skaalvik 1998:74).    

    Forfatterne peker her på et annet forhold som er vesentlig, det at bruk av belønning som et 

motiveringsmiddel kan i visse tilfeller ha negativ effekt på atferd og interesse for aktiviteten 

(Skaalvik og Skaalvik 1998:75). Dette viser at belønning og ros som motiveringsfaktor ikke 

har den virkningen som er tilsiktet fra læreren sin side, læreren bør derfor gå bort i fra dette og 

finne andre motiveringsstrategier som påvirker læringseffekten positivt. 

 

Hvilke faktorer fremmer så sangmotivasjonen?  

I dag er det mer vanlig å se motivasjon som en situasjonsbestemt tilstand som påvirkes av 

verdier, erfaringer, selvoppfatning og forventninger. Dette vil si at elevenes miljø og 

tilretteleggingen av læringssituasjonen har stor betydning for elevens motivasjon. Læreren har 

med andre ord muligheter for å påvirke elevenes motivasjon (Skaalvik og Skaalvik 1998:72).   

    Elevens selvoppfatning er viktig å belyse, fordi det får konsekvenser for elevens 

prestasjoner på skolen, også i kulturskolen. Det å ha positive eller negative oppfatninger av 

seg selv innenfor ulike områder som for eksempel innenfor sang, kan derfor være 

utslagsgivende for sangresultatet. Selvoppfatning blir i pedagogisk teori forstått som en 

bevisst prosess, som eleven må forholde seg til, og som utfordrer eleven innenfor ulike 

situasjoner og områder i livet. Selvoppfatning må på den måten forstås som en egoutvidelse 
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som gjelder kropp, tanker, kunnskaper og evner, men som også må gjelde sin egen 

selvoppfattelse. Selvoppfatningen er med andre ord en komplisert prosess som er avhengig av 

mange faktorer, og som derfor er vanskelig å forstå og gripe tak i (Skaalvik og Skaalvik 

1998:16-17). Ut fra en slik forståelse kan man ikke bare påvirke selvoppfatningen ut i fra et 

godt pedagogisk opplegg. Elevens tidlige erfaringer og opplevelser fra barndom og oppvekst 

danner ikke et helhetsbilde, men oppfattes kun som biter i puslespillet, hvor helhetsbildet sier 

noe om sammenfallende påvirkningsfaktorer. 

    Når det gjelder identitetsutviklingen, er den en viktig side ved vår selvoppfatning. I følge 

forfatterene brukes identitet synonymt med selvoppfatning forstått som personens sosiale 

plassering, og ulike roller blir da oppfattet som en del av identitetsbegrepet. Vår 

selvoppfatning er et resultat av de erfaringer vi gjør og hvordan vi tolker disse sosiale 

erfaringene, som er resultatet av et samspill mellom personen og hennes miljø (Skaalvik og 

Skaalvik 1998:19).   

    De nevner to ulike erfaringer, de individuelle og de kollektive erfaringer, som utvikler og 

påvirker selvoppfatningen. De individuelle erfaringene er knyttet både til personens ytre miljø 

og til egenskaper som er særegne for personen. En kan også tale om kollektive erfaringer og 

kollektive sider ved selvoppfatningen. De kollektive erfaringene er generelle og dominerende 

holdninger knyttet til bestemte roller eller grupper i samfunnet. Disse rådende holdningene 

påvirker personen sterkt, og blir en del av personens selvoppfatning (Skaalvik og Skaalvik 

1998:28-29).  

 

Følelsene som det primære for å fremme motivasjonen  

Elevundersøkelsen peker på viktigheten av å forstå sine egne følelser, samtidig at selve 

følelsesinnholdet har en betydning for å fremme sangmotivasjonen. I følge Silvan Tomkins er 

det følelsene som virker som det primære motivasjonssystemet, og ikke som Freud antok, 

knyttet til drifter og instinkter gjennom seksualitet og sult. Driftssystemet ser Tomkins på som 

signaler på kroppslige behov, som forsterkes bare i kraft av følelsene. Følelsene er selve 

drivkraften bak handlingene eller signalene. 

    Hvordan sangeleven uttrykker seg rent følelsesmessig, vil derfor være avhengig av 

fysiologiske forhold som kroppens energitilstand, i form av muskelspenninger eller 

avspenninger samt andre fysiologiske forhold som pust. I følge Jon Monsen er følelsene like 

sterkt forankret i de motoriske prosesser som i menneskets mentale bevissthet. Det at en 

fortrengt følelse vil spille seg ut rent fysiologisk i form av muskelspenninger på hals, nakke 
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og pust, vil derfor gjøre seg utslag i anspent stemmebruk. En fri tone er avhengig av et 

avslappet strupehode og avspenning i de nærliggende muskler. En fri pust vil derfor være 

ensbetydende med en avslappet mental tilstand, hvor sangeleven er i pakt med sine følelser. 

Hvis eleven er i en ustabil psykiske tilstand, vil det gi seg utslag gjennom anstrengt pust og en 

ufri intonasjon som går på bekostning av et fritt og avslappet uttrykk. Fortrengte følelser vil 

stenge for en sangutfoldelse og vil derfor oppleves som motivasjonshemmende.  

”Dersom en løser opp i denne psykiske og fysiske fastlåstheten, frigjøres følgelig energi. 

For at en slik fristilling skal kunne skje, er det avgjørende at personen blir seg bevisst sitt 

følelsesmessige opplevelsesinnhold. Dette gjelder uansett om følelsene er av behagelig eller 

ubehagelig natur ”(Monsen 2000:145).   

 

Inger Anne Westby drøfter i sin hovedoppgave” Jeg tror ikke jeg greier å slutte og spille for 

jeg liker det så godt” McClelland sine teorier om menneskelig motivasjon. I følge han er 

affekter og følelser medfødte egenskaper som står i et motsetningsforhold til de tillærte motiv. 

Generelt sett er psykologenes fokus oftest rettet mot visse typer stimulering som gir opphav til 

smerte eller ubehag, det vil si til de negative stimuliene. McClelland derimot, har fokus rettet 

mot de positive stimuliene, som kan føre til behagsopplevelser alt fra fødselen av (Westby 

1997:11-12).    

    Det å rette fokus mot hva som i dette tilfelle fremmer motivasjonen i en sangsituasjon, vil si 

å rette fokus mot de positive stimuliene som virker positivt oppbyggende både på læreren og 

eleven, og som setter samtidig elevens behov i høysetet for selve sangaktiviteten.      

 

Selvets utvikling- individet skaper mening ut i fra sine erfaringer  

Hvordan skaper individet sine erfaringer og opplevelser? Dette spørsmålet er interessant med 

tanke på å forstå de ulike påvirkningsfaktorer som er bestemmende for den psykologiske og 

musikalske utviklingen. Jeg tar utgangspunkt i klinisk psykologi, nærmere bestemt 

personlighetsutviklingen for å forstå dette, nettopp fordi klinisk psykologi har opplevelser og 

atferd som det primære forskningsområde. Det som er mitt anliggende er å få belyst barnets 

psykologiske, musikalske og vokale utvikling, for å drøfte mulige faktorer som danner 

grunnlaget for de positive opplevelsene og erfaringene. Men det er ofte vanskelig å skille ut 

hva som er personens musikalske utvikling og hva som er en generell personlighetsutvikling. 

Ofte er de overlappende, og har felles anliggender. 
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De psykologiske/emosjonelle forhold rundt sangeleven belyser forhold som er viktig å forstå 

med tanke på sangelevens psykologiske utvikling. Selvets utvikling knyttes til 

personlighetsutviklingen og kan ikke betraktes som et isolert fenomen. For utviklingen av 

selvet, identiteten og individets personlighet, vil det være avgjørende hva slags forhold den 

enkelte utvikler til sine opplevelser. Spesielt innenfor objektrelasjonsteorien er dette 

framhevet, som vil si at den enkeltes forhold til sine opplevelser grunnleggende sett utvikles 

gjennom kvaliteten av opplevelsen. Dette skjer på bakgrunn av de opplevelseskvaliteter som 

er skapt i forhold til betydningsfulle andre. Barnet lever derfor i et spenningsforhold mellom 

en indre og ytre verden. Barnet er i en kontinuerlig personlig utvikling, som åpner opp for en 

kommunikasjon mellom den ytre verden gjennom mor, og den indre verden forstått som 

barnet selv.  

    Objektrelasjonsteorien anser utviklingen av ego som viktig. Med det menes at ego forstås 

som et psykologisk begrep, som referer til måter å mestre og integrere opplevelser på, for å 

skape mening i tilværelsen. Det at opplevelsene struktureres som mening er vesentlig for å 

forstå de prosesser som skjer i ethvert menneske. Dannelsen av ego skjer ikke uten deltakelse 

i ulike sosiale eller mellommenneskelige situasjoner. Ego er hele tiden i en gjensidig 

interaksjon med andre objekter, som forstås som andre personer. Det vil si at de er i et 

gjensidig avhengighetsforhold. Derfor må det oppfattes på denne måten at: ”grunnlaget for 

utviklingen av meningsfulle opplevelser legges gjennom gode og dårlige objektrelasjoner der 

ego modnes og vokser, eller hemmes og spaltes” (Monsen 2000: 23).        

    Men det er individet selv som bestemmer hvordan det forholder seg til sine opplevelser og 

handlinger. Det er mye som tyder på at barnet må få et gjensvar både mimisk og verbalt, for å 

få bekreftelse på sin egenaktivitet. Det vil si at uttrykket må ha en form for ekspressive 

bevegelser som seinere gir seg utslag i verbalt språk. I følge Monsen er slike gjensvar 

avgjørende for selvutviklingen. Jon Monsen sier:” Selv om evnen til å kunne oppleve og til å 

handle er medfødt og genetisk programmert inn i mennesket, vil allikevel måtene individet 

forholder seg til sine egne opplevelser og handlinger på totalt være avhengig av psykologiske 

utviklingsprosesser” (Monsen 2000:22).  

    Havnesköld og Mothander definerer utviklingspsykologi på en utfyllende måte, som setter 

utviklingspsykologien inn i en utvidet kontekst i forhold til selvutviklingsbegrepet. 

 ”Utvecklingspsykologiens uppgift är att beskriva människans psykiska utveckling, dvs. den 

dynamiska, kognitiva och emotionella processs gennom vilken individen skapar mening ur 

sina erfarenheter” (Havnesköld og Mothander 2002 :17).  
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Fokuset ligger her på barnets utvikling og hele dets sammenheng av både dynamisk, kognitiv 

og emosjonell art, for det er her barnets psykiske verden skapes. I lang tid har faktorer som 

arv og miljø vært det sentrale temaet innenfor utviklingsspykologien. Nyere forskning har gått 

bort i fra dette perspektivet. I dag betrakter man arv og miljø som sammenfallende prosesser, 

der spørsmål om kontinuitet og forandring er viktige begreper, og det er i lys av dette 

perspektiv selvets utvikling må forstås.   

 

Nivåer av mening 

Innen objektrelasjonsteorien brukes betegnelsen ”den symbolske overgang” på et stadium i 

utviklingen hvor barnet begynner å bruke sine første symboler, som for eksempel kan være 

tøyfiller, bamse eller en annen leke. Denne leken utvikler barnets symbolske uttrykksform, 

som er vesentlig for utviklingen av barnets kreativitet, fantasi og modenhet. Bruk av symboler 

er unikt for mennesket og gir oss uante muligheter for utvikling og læring. Symboler kan 

forstås som måter å ordne omverdenen på, som gir oss opplevelser av forutsigbarhet og 

regelmessighet i tilværelsen. Faktorer som spiller inn på barnets forståelse av verden som 

stabilt. 

    Monsen sier: ”Vi sammenligner ulike typer av objekter, handlinger, opplevelser, og vi lager 

kategorier. Symboler vil gjennom dette alltid påvirke våre handlinger” (Monsen 2000:30).   

    Barnet selv bidrar gjennom sine egne handlinger aktivt til å skape sin identitet, og som ikke 

bare påvirkes av betydningsfulle andre gjennom en enveiskommunikasjon. Meningsbegrepet 

er viktig i den sammenheng. Mening er i følge Monsen noe som ikke kan overføres fra andre 

gjennom læring. Ifølge han er mening sterkt knyttet sammen med handling og forutsigbarhet, 

gjennom ulike nivåer av informasjon. Barnet er genetisk skapt for å handle. Mening er noe 

som skjer når barnet handler og mestrer problematiske situasjoner. Det at barnet kan forutsi 

hva som skjer vil si at barnet kan forutsi konsekvensene av sine handlinger, og det er dette 

som skaper mening for barnet. Dermed må barnet selv handle aktivt for å skaffe seg mening. 

De forventninger som oppstår som følge av dette, gir barnet et overordnet felt av mening. 

Mening kan ut i fra dette tenkes som skapt på flere nivåer. Filosofen Henry Bengtson sier at 

evnen til å lagre erfaringer foregår på to nivå (Monsen 2000:32).  

a)For det første som motoriske funksjoner. 

b)For det andre som personlige hukommelsesbilder 
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Erfaringer lagret som motoriske funksjoner ansees å være sannere, fordi de motoriske 

funksjoner husker tidligere erfaringer og oppleves derfor som erfaringer fra nåtiden. Vi husker 

våre motoriske erfaringer. De personlige hukommelsesbildene er individuelt betinget, og er 

atskilt mer fra handlingen her og nå, fordi dette er bilder som ble dannet i fortiden mer enn i 

selve øyeblikket. Derfor ”husker” vi våre tidligere sangerfaringer, ikke som bilder, men som 

uttrykk for en vokal fysiologisk erfaring.    

 

Hva er vitalitet?  

Innenfor musikkpsykologien spiller musikkopplevelsene en viktig rolle for vår oppfattelse av 

livskvalitet. Ruuds forskning på dette feltet viser at musikken er en kilde til å styrke vitalitet 

og gi en følelse av mening og se sammenheng i tilværelsen. Jo, eldre man blir jo flere 

musikkerfaringer sitter man inne med. Men det er først og fremst høydepunktsopplevelsene 

som forandrer menneskets tanker og følelser, og som kan føre til nye handlemuligheter. 

Vitalitetsbegrepet står sentralt for å forstå de positive følelser som oppstår i ulike situasjoner i 

hverdagen. Begrepet knyttes derfor sterkt til sangutøvelsen og til sangelevens grad av åpenhet 

og toleranse i forhold til sine egne, men også andres opplevelser.  Det knyttes med andre ord 

til kvaliteten på musikkopplevelsene gjennom objektrelasjonsteorien. Vesentlig for å utvikle 

sitt følelsesregister i forhold til sangutøvelsen, er evnen til å reflektere over opplevelsenes 

innhold og evnen til å uttrykke seg tydelig og nyansert.  

    I den forbindelse kan man forstå hva som ligger i begrepet det ekspressive uttrykket. Man 

kan ikke knekke en musikalsk kode uten evnen til innlevelse i det musikalske og vokale 

budskapet. Even Ruud kaller det for følelsesbevissthet, som forstås som evnen til å oppleve 

og tolerere følelser, og til å gi tydelig uttrykk for følelser. Han sier at følelsesbevisstheten er 

sentrale komponenter i selvets dannelse, som innebærer evnen til å gi begrepsmessig 

nyanserte uttrykk for et følelsesinnhold (Ruud 1997 :82).  

    Sett ut i fra et vokalt perspektiv handler dette om hvordan sangeleven uttrykker seg vokalt 

på bakgrunn av ulike følelsesuttrykk, men også hvor tydelig eller utydelig dette sanguttrykk er 

(I Ruuds terminologi evnen til emosjonell ekspressivitet). Han nevner også intensitet i denne 

forbindelsen. Det vil si hvor sterkt eller svakt følelsene oppleves og dermed uttrykkes i selve 

sangformidlingen. 

    Vitalitetsbegrepet er en forutsetning for en god personlig utvikling, hvor det vesentlige er 

evnen til å åpne seg mot en ytre og indre verden, det vil si mot andre mennesker og mot seg 

selv.  
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Jon Monsen definerer vitalitet som livsutfoldelse og knytter begrepet opp mot 

individuasjonsprosessen., det vil si mental utvikling og vekst. Hvor enkeltmenneske gjennom 

sin utvikling gradvis lærer seg å stole på egne opplevelser og vurderinger, for å få et bevisst 

forhold til seg selv og andre. Han setter vitalitet og psykiske forstyrrelser i et 

motsetningsforhold. Han sier: ”For å oppnå en god nok grad av individuasjon, forutsetter vi et 

miljø som verdsetter og bekrefter disse vitale aspektene i mennesket. Når miljøet rundt 

enkeltindividet i for stor grad fornekter sin egen vitale livsutfoldelse, tenker vi oss at dette 

bidrar til å skape hemninger, komplekser og eventuelt også psykiske forstyrrelser. Essensen i 

denne tankegangen blir da at psykiske forstyrrelser nettopp består i å fornekte eller ikke 

kjenne sine egne (og eventuelt andres) vitale opplevelser ”(Monsen 2000:137). 

    Audun Myskja argumenterer for at musikk kan utvikle og modne følelseslivet, og den setter 

oss i stand til å utvikle følelser som vi ikke trodde vi hadde. Vitalitet forstås av han som en 

utvidelse av eget følelsesliv. Han refererer til Monsens vitalitets forståelse : ”Vitalitet betyr å 

leve slik at følelsene aktiveres i en viss bredde, samt å kunne integrere disse opplevelsene og 

uttrykke seg tydelig”. I følge han definerer Monsen vitalitet som en kombinasjon av 

impulsivitet og refleksjon. Myskja skriver: ”Kanskje noe av essensen i musikkens egenskaper 

i forhold til følelseslivet vårt er at den både kan hjelpe oss til å utvikle mer spontanitet- og 

samtidig gi større evne til å reflektere over hendelser, til å nyansere opplevelser Han mener 

derfor at all slags musikk kan brukes for å vekke vitalitetsfølelsene i oss, både musikk som 

virker beroligende og aktiverende”(Myskja 2000:162). 

    Vitalitetsbegrepet knyttes i høy grad til de positive følelsesopplevelsene. De musikalske 

minnene som sangelevene har, har gitt dem varige positive opplevelser av trygghet og tillit. 

Det er ikke alltid at følelsene kan beskrives presist eller kan kategoriseres som ”glede” eller 

”sorg”, men kun kan angi vage konturer av stemninger eller affekter. Musikkpsykologene 

kaller dette for vitalitetsaffekter. Disse tilstandene er viktig for musikkforskere å forstå, fordi 

vitalitetsaffekter minner oss om musikkopplevelsene, som ofte er vage eller flertydige og som 

derfor er vanskelig å uttrykke gjennom ord. Begreper som følelsesbevissthet og 

følelsesekspressivitet kan dermed knyttes opp mot vitalitetsbegrepet, forstått som viktige 

forutsetninger for psykisk helse nettopp fordi det styrker ”selvet”.  

    Hanne Eir og Gitte Gregersen knytter vitalitetsbegrepet opp mot en totalopplevelse for 

barnet. De uttrykker seg slik: ”Musikken eksisterer kun i oplevelsen, og den bibringer os 

følelser og stemninger, der bedst beskrives i vitalitetsfølelser som brusende, opløftende, 

grænseoverskridende, dynamisk, smertefuld, magisk osv. Det er denne totale oplevelse, der er 
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vanskelig for ikke at sige umulig at formidle sprogligt” (Hanne Eir/Gitte Gregersen 2002:14). 

Når barnet opplever dette som en helhetsopplevelse, kan det dermed tenkes at vi alle 

mennesker opplever vitalitetsopplevelsene som en helhetlig positiv opplevelse, men 

forutsetningen er at vi er i stand til å åpne opp for alle våre sanser.  

 

Selvet forstått som en økologisk prosess 

 Både Daniel Stern og Jon Monsen betoner den affektive kvaliteten i det interpersonelle 

samspillet, dvs den affektive kvaliteten gjennom erfaringer med å være sammen med andre. 

Dette utgjør fundamentet for utviklingen av selvet og selvets forhold til andre.  

    I følge Scheler trenger ikke barnet å ha utviklet en bevissthet om sitt eget selv før det kan 

oppfatte eller forstå andre. Det førspråklige barnet klarer nemlig å skille hvilken stemning 

andre mennesker har.” Parallelt med sanseinntrykkene er det med andre ord en 

kommunikasjon i form av direkte følelsesmessig deltakelse” (Monsen 2000:140). Dette 

fremmer i følge Monsen identifikasjonen. Det vil si at barnet er i stand til å oppleve en 

følelsesmessig kvalitet i samvær med andre mennesker. Det vil si at barnet fra starten av 

oppfattes som et sosialt og følelsesmessig fungerende menneske, som oppfatter sine 

omgivelser. Han sier i den forbindelse: ”Følelsene forstår vi som en meget sentral og 

overordnet drivkraft for menneskets handlinger. Følelsene er primært ikke lært, men de er 

sannsynligvis en del av menneskets medfødte og biologisk gitte informasjonssystem”(Monsen 

2000:138).  

    Han omtaler to nivåer i selvutviklingen. 

1)Det sosiale selvet, som har med sosialisering av rollemønstre å gjøre på bakgrunn av kultur 

og omgivelser.  

2)Det sanne selvet. Her refereres til individets forhold til sine egne opplevelser. 

Det sanne selvet må forstås dit hen, at noen opplevelser oppfattes som mer ekte eller 

personlige enn andre opplevelser, og følelsene betraktes som å være selve kjernen i det sanne 

selvet. Men det sosiale og det sanne selvet kan derimot komme i konflikt. Når våre egne 

følelsesmessige opplevelser kommer i bakgrunnen, og i stedet domineres av andres 

forventninger og krav, vil dette oppleves av det sanne selvet som en dominering av det sosiale 

selvet. Hvis dette blir en vane vil det miste seg selv, det vil si miste kjernen i selvet. Det ytre 

konformitetspress som unge opplever, både når det gjelder trender og musikalsk påvirkning, 

setter ”det sanne selvet” på stor prøve. Man kan dermed hevde på bakgrunn av denne 
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forståelsen, at for å være et psykisk sunt fungerende menneske må man ikke miste seg selv, 

fordi det vil føre til tap av livskvalitet gjennom varierende grad av opplevelse av 

følelsestomhet og meningsløshet. 

    Samtidig utgjør personligheten en del av et større system, som er knyttet til det Jon Monsen 

kaller selvsystemet. Selvsystemet knyttes til to hoveddimensjoner, 1)det interpersonlige nivå, 

hvor individet forholder seg til andre og til miljøet og naturen rundt seg. 2) Den intrapsykiske 

nivå vil si at individet har et forhold til seg selv. I dette forhold inngår ulike opplevelses-

former, introjektive forhold knyttet til indre bilder og forestillinger av betydningsfulle andre, 

og et omfattende system av forventninger og menings, og trossystem. Vårt selvsystem blir her 

forstått som en økologisk prosess, som inkluderer også andre mennesker. Vår personlighets-

utvikling dannes med andre ord ut i fra en økologisk tankegang, hvor selvet utveksler 

erfaringer og meningsopplevelser med omgivelsene som inngår som deler i en større helhet. 

Dette innebærer også at ubevisste krefter og informasjonsprosesser påvirker oss konstant på 

bakgrunn av våre handlinger og våre valg(Monsen 2000:38).      

    Identitetsutviklingen må derfor forstås som en individuell prosess, som utvikles og 

integreres gjennom forpliktende forhold til andre mennesker. Identiteten formes gjennom å 

speile seg i andres øyne. Vi bearbeider og tilpasser oss omgivelsene, i den hensikt å utvide 

vårt sosiale repertoar, og for å berike våre liv. En meningsfull identitetsutvikling kan derfor 

sies å være: positive relasjoner til tillitsfulle andre. Men dette må forstås som en tosidig 

intensjon, fordi vi foretar en meningsfull kommunikasjon også i den hensikt å pleie vår egen 

utvikling i form av selvrealisering. 

    For å få til en meningsfull kommunikasjon gjennom sang er det derfor viktig at de 

erfaringer som barnet tilegner seg fra betydningsfulle andre og fra miljøet rundt, gir barnet 

meningsfulle og positive opplevelser. Men dette er ikke nok, barnet må samtidig få anledning 

til å øve seg, det vil si utforske stemmen og sangens ekspressive muligheter. Dette er viktige 

forhold med tanke på å kunne oppøve en kreativ sangutfoldelse, en evne som bevisst kan 

videreutvikles i barndom, ungdomsår og i hele voksenlivet. 

    Elevundersøkelsene viser at elever som har sunget mye som barn, enten det har foregått 

hjemme, på skolen eller sammen med venninner, har ”flere knagger å henge sangerfaringene 

sine på”. I ungdomsskolealder er det ofte vanskelig å motivere sangelever for nytt musikalsk 

repertoar. Men min erfaring med denne type sangelever er, at de er mer åpne for nye 

musikalske impulser enn det som er vanlig for denne aldersgruppen. Motivasjonen for å synge 

er ut i fra et ønske om å ha det gøy. Det vil med andre ord si at de opplever sangen som en 

glede i seg selv. Dette kan tolkes som en glede som er sterk, og som ikke lar seg overskygge 
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av de ytre negative krav eller press fra andre, som ubevisst eller bevisst ønsker å ha mestring 

og prestasjon som hovedfokus ved sangaktiviteten. 

 

Identitetsutviklingen vårt musikalske selvbilde 

 Vi konstruerer vår musikalske selvoppfatning på bakgrunn av våre tidlige musikalske 

opplevelser og erfaringer. Konkret kan man si at sangelevens identitet skapes gjennom 

imitasjon av sangstil og sangmåter, og imitasjon av vokale uttrykksmuligheter og vokale 

effekter. På den måten former sangeleven sin egen sangstil og uttrykksestetikk. Sangeleven 

påvirkes av ytre forhold som musikkstil og musikktradisjoner, og lærer dermed å tolke og 

skjelne den musikalske kodingen. Disse forhold er viktig for en bevisstgjøringsprosess 

spesielt i ungdomsårene, hvor prosessen mot en vokal identitet er viktigere enn et målbart 

resultat.  

    Jon Monsen har som sagt et klinisk psykologisk utgangspunkt, for å forstå hvordan 

enkeltindividet utvikler seg og skaper et forhold til egne opplevelser. I den forbindelse 

påpeker han hvilke betingelser som må være tilstede for at et individ skal utvikle seg normalt 

både følelsesmessig og kognitivt. 

    Han deler opplevelsene inn i 6 underkategorier som: sanseinntrykk, følelser, fantasi, 

drømmer, intuisjon og tanker. 

    Han tillegger alle opplevelsesformene lik betydning, fordi de alle bidrar til å fortelle noe 

om enkeltmenneskets forhold til seg selv og sin sosiale virkelighet. I følge Monsen vil det 

være avgjørende for kvaliteten på opplevelsene, hva slags forhold den enkelte utvikler til sine 

opplevelser. Opplevelsenes betydning for den enkelte, påvirker med andre ord utviklingen av 

selvet og den psykologiske utviklingen.    

    Med andre ord vil det å skape mening kunne tolkes som hvordan individet mestrer og 

integrerer sine opplevelser. For å vinkle dette til sang og musikkopplevelser kan man hevde at 

identitet er knyttet opp til selvfølelse, og til opplevelse av egen handlingskompetanse og 

muligheten til å påvirke omgivelsene, kort sagt til å forvalte eget liv. Det er med andre ord 

musikkopplevelsene som danner utgangspunktet for sangelevens forståelse av seg selv både 

følelsesmessig og musikalsk sett.  

    Even Ruud sier noe vesentlig for å forstå den tidlige musikkpåvirkningen.” Slike 

fortellinger om tidlig musikkpåvirkning danner også grunnlag for de tolkninger vi gjør senere 

i livet av hva som blir fortalt oss om denne tidlige fasen for musikalsk påvirkning. Slike 
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konstruksjoner kan inngå som sentrale deler av vår musikalske selvoppfatning og slik sett 

forankre selvbildet i noe opprinnelig, nær sagt genetisk”(Ruud 1997:69). 

    Dette må forstås dit hen at grunnlaget for vårt musikalske selvbilde og vår musikalske 

selvbiografi, er konstruksjoner av en opplevd virkelighet, skapt av oss mennesker. All den tid 

hvert individ har forskjellige musikkopplevelser på bakgrunn av ulike musikalske preferanser, 

vil vår musikalske bakgrunn være høyst forskjellig. Likedan vil vårt musikalske selvbilde 

være ulik.  

    I den forbindelse kommer han inn på hva han forstår med en trygg identitetsutvikling. Han 

sier : ” Tidlige opplevelser av musikk, hvor musikken har virket mer umiddelbart inn på det 

kroppslige, kan legge grunnlaget for en trygg identitetsutvikling”(Ruud 1997:69-70). 

Han betoner med andre ord, viktigheten av den kroppslige tilnærmingen til de tidlige 

musikkopplevelsene, som forstås som grunnleggende for en trygg identitetsutvikling.   

Den tidlige musikalske kommunikasjonen blir samtidig betegnet som kryssmodal (Ruud 

1997:70). Det vil si at den musikalske kommunikasjonen kommer til uttrykk på mange måter, 

gjennom bruk av ulike sanser, ulike stemmeuttrykk og kroppsspråk.  

    Med en musikalsk kommunikasjon menes konkret en kommunikasjon som tar i bruk 

musikkens virkemidler som intonasjon i stemme og lyder, klang, rytme og timing av stemme 

og lyd, intensitet og lydstyrke. Selvsagt vil sang og enkle melodier, virke stimulerende på 

barnets musikalske utvikling. Forutsetning for en musikalsk kommunikasjon er at den må 

være omsluttet av trygghet og omsorg, hvis ikke vil kommunikasjonen hemmes. 

    Det Even Ruud vil si ut i fra dette, er at musikken må sees i en sammenheng. Musikken er 

menneskeskapte prosesser, som former den konteksten som musikken er spunnet rundt. 

Musikken er med andre ord et samspill av ulike faktorer. Det er vi som tolker de symbol-

aktivitetene som skjer, og det er vi som tillegger musikken forskjellige meninger, verdier og 

bestemte holdninger. Dermed kan vi også si at vi konstruerer vår virkelighet med musikk, for 

å søke mening. Musikk er et bilde eller en metafor for en kulturell virkelighet, og det er 

mennesket selv som skaper og tolker de symboler og de menneskeskapte prosessene som 

oppstår. Når musikken søkes gjennom en identitetsforståelse, får musikken en verdi og en 

mening gjennom en bekreftelse på tilhørighet av selvet, og den kulturelle kontekst individet er 

en del av. En dialektisk prosess som skaper mening for begge parter, og som må sees i en 

sammenheng.    
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Ytre påvirkningsforhold 

Ved å ta utgangspunkt i en kontekstuell tilnærming søker jeg å forstå den kulturelle 

påvirkningen som kommer til uttrykk både musikalsk og vokalt i selve sangsituasjonen. En 

kontekstuell tilnærming vil samtidig si å ta utgangspunkt i en kulturanalyse. Det vil si at det 

må søkes utover til elevenes kontekst, til deres miljø, tradisjoner og kulturelle posisjoner, for å 

fange inn de ulike betydninger. Individuelle forkjeller har det vært mulig å oppfatte og tolke 

på bakgrunn av elevundersøkelsen, med den hensikt å rette søkelys på individuelle forskjeller 

og årsaker til dette, forstått som ytre påvirkningsfaktorer. Sangelevene er ingen homogen 

gruppe, fordi de har ulike musikalske erfaringer, og ulik tilnærming til sang som 

motivasjonsfaktor. Det sangelevene har felles er sanggleden, som er viktig for den enkelte 

elev sin vokale og mentale utvikling. Samtidig er hun avhengig av den sosiale situasjonen for 

å bli en del av interaksjonen, og for å få musikalske impulser til å søke de positive følelsene 

som danner bakgrunn for motivasjonen. 

    Den affektive tilstedeværelsen som musikk og sang skaper, er lokal og individuell. Den er 

lokal i betydningen hva som oppleves som viktig, og varierer fra kultur til kultur. Den 

kulturelle konteksten som danner rammer for våre opplevelser, er en individuell erfaring som 

forstås som en endringsprosess som skjer når andre erfaringer legges til. Dette er kulturelle 

konstruksjoner som er hentet ut i fra livserfaringene. Det blir derfor viktig å knytte følelses-

opplevelser opp mot kulturanalysen. Man kan samtidig betrakte emosjoner som relasjoner, 

som gir oss intensitet og styrke i dette forholdet. At emosjoner er en måte å tolke omverden 

på, vil si å etablere en relasjon til en ytre verden. Dette er ingen motsetning til den 

individuelle opplevelsen, men snarere et supplement til å forstå sangopplevelsen ut i fra en 

helhetsbetraktning. Diskurser om musikkopplevelsen er en diskurs om emosjoner, som 

gjenspeiler en ekthet i opplevelsen. Ved å slutte opp om musikken bekrefter vi samtidig vår 

tilhørighet og våre verdier, sagt med andre ord vår ideologiske og kulturelle posisjon.                          

    Sangelevene lever derfor ikke i et lukket rom uten ytre musikalsk påvirkning. De 

strukturelle forhold ved sang slik som for eksempel sangstil, teknikk og visuelle effekter, er 

viktige symbolske markører, men er i seg selv ikke nok for å kunne forklare eller tolke en 

handling. En kontekstuell tilnærming behandler ikke konteksten som en ytre ramme, men er 

en betingelse for det kulturelle innholdet som skapes. Konteksten og dets innhold må derfor 

behandles som en uatskillelig enhet. Midt i dette bildet befinner sangeleven seg, på jakt etter 

en egen identitet og et musikalsk selvbilde, som stemmer overens med den kulturelle 

virkeligheten hun befinner seg i.  
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Intervjubesvarelsene antyder at sangelevene har forskjellige musikalske erfaringer og 

preferanser, noe som må forstås i lys av den kodefortroligheten eller den musikalske 

virkeligheten de besitter. Even Ruud hevder at enhver musikksjanger forutsetter en egen 

stilfortrolighet som må forstås gjennom de musikalske kodene.  

Det finnes to ulike måter å forstå kodebegrepet på. 

1) Gjennom en sosio-kulturell forståelse, som forutsetter at enhver musikksjanger har sin egen 

måte å oppfatte musikken på. Hver sjanger har sitt eget musikalske språk, sitt kodespråk, som 

andre utenforstående har vanskelig for å oppfatte og forstå. Man kan også forstå 

kodefortroligheten dit hen, at sangeleven må være oppvokst med en musikkstil, ha den så å si 

i blodet, for å forstå kodespråket og den konteksten som musikkstilen springer ut av.  

2) Samtidig er vår musikalske kodeforståelse i stor grad personavhengig, all den tid vi har 

forskjellig musikalsk bakgrunn, kompetanse og erfaring. Ut fra denne bakgrunn tolker vi de 

musikalske tegnene forskjellig, som dermed gir oss en musikalsk kodeforståelse først og 

fremst gjennom aktiv lytting og deltagelse. Det er derfor naturlig å sette både den passive og 

aktive lyttingen inn i en felles forståelsesramme, som omfatter elevens musikkpreferanser. 

Even Ruud sier i den forbindelse:” Vi lærer oss konvensjoner som forteller oss noe om 

sammenhengen mellom musikalsk stil og utenommusikalsk symbolikk”(Ruud 1996 :21). 

Det må med andre ord foregå en kognitiv bearbeiding. For en sanger vil det å knekke en 

musikalsk kode være ensbetydende med å forstå det musikalske og det emosjonelle 

budskapet, men samtidig oppfatte musikkens egenart rent sangteknisk, i den hensikt å 

beherske musikkstilen ut i fra et vokalt uttrykk. Det vil si at sangeren må kode den bestemte 

”feelingen” eller det uttrykksestetiske, og oppfatte klangidealet eller ”soundet” som den 

aktuelle musikkstilen representer.  

    Samtidig knyttes de ulike kodene til forskjellige handlingssituasjoner innenfor en sosial 

kontekst. En kontekstuell forståelse har dermed en annen tilnærming enn det psykologiske 

perspektiv, fordi den beskriver de sosiale forutsetningene som utgangspunkt for de symbolske 

handlinger. Dette tolkes som ytre symboler som gjør en musikalsk erfaring eller situasjon til 

det den er. Sangen som er en del av den kontekstuelle rammen rundt, blir på den måten 

oppfattet og behandlet som en viktig del av den musikalske og sosiale settingen. Den 

kontekstuelle tilnærmingen er med andre ord opptatt av at musikken er ikke noe i seg selv 

uavhengig av den sosiale situasjonen og interaksjon. En kontekstuell tilnærming forkaster 

dermed den funksjonelle fortolkning som forutsetter at det finnes en iboende mening i 

musikken, og at dens bidrag er å gi dette til samfunnet forstått som et sosialt system. Det vil si 

at musikken enten forstås som oppbyggelig eller tilslørende, nedrivende eller avslørende for 
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samfunnet. Tvert imot får musikken eller sangen ved den kontekstuelle tilnærmingen, kun 

mening gjennom den sosiale rammen den inngår i. Dette kan tolkes som at det finns like 

mange former for musikk som det finnes sosiale situasjoner. Dermed kan man oppfatte 

musikken som konstruksjoner. På den måten er musikk med på å endre den sosiale 

virkeligheten gjennom et spill med symbolske betydninger slik de avkodes av sangelevene 

gjennom musikkopplevelsen. Ulike musikkformer blir på den måten knyttet til ulike sosiale 

kontekster. Musikken blir dermed oppfattet som situasjonsbestemt.    

    Samtidig kan man hevde at all informasjon er kontekstuell informasjon, som knyttes til den 

enkelte deltaker. Det betyr at et musikkstykke tolkes individuelt av den enkelte sangelev, og 

at det er intertekstuelle faktorer som ofte styrer opplevelsen av musikken. Med andre ord 

settes musikken innenfor en sammenheng, som sangeleven tolker på bakgrunn av sin 

kulturelle posisjon og sin kunst og sin livsverden (Dyndal og Varkøy1994:19).   

  

Uttrykksbegrepet 

Elevintervjuene viser nettopp en bevisst søken etter selve uttrykket som vesentlig for å 

fremme de uttrykksmessige sidene ved musikkformidlingen. Elevbesvarelsene viser at det er 

viktigere for dem å søke en kreativ bearbeiding som gir dem mulighet for å finne sitt eget 

sanguttrykk. Det å kopiere andre kjente artister uttrykksmessig, visuelt eller gjennom ytre 

væremåte, er ikke tiltalende for denne elevgruppen. Dermed ligger det inneforstått en 

forståelse av å søke utover mot de mer fastlagte konvensjoner som blues, rock, jazz eller 

klassisk sangstil. Det blir dermed viktigere å søke et eget individuelt uttrykk på bakgrunn av 

stilart og konvensjoner enn gjennom bestemte idoler eller artister.  

    Astri Skarpengland nevner i sin hovedoppgave” Den rytmiske sanger- hva ligger bak 

ønsket om å synge?” viktigheten av å identifisere sin identitet gjennom å fokusere på det 

individuelle, det spesielle og det særegne. Hun sier at sangeren ønsker at stemmen skal være 

et uttrykk for personligheten til den enkelte. Hun tolker ”et autentisk uttrykk” som” når noe er 

det det gir seg ut for å være”. Det vil si forstått som synonymer i begreper som oppriktighet, 

ekthet, opprinnelighet og sjelfullhet”(Skarpengland 2003:38). Sangeren i dette tilfelle, ønsker 

med andre ord å identifisere sin identitet gjennom det positive og den gode følelsen som 

ligger i sangens natur (Skarpengland 2003:39). 

    Mitt utgangspunkt for å forstå hva som menes med sanguttrykket var å ta utgangspunkt i 

sanggleden som en betingelse for sangmotivasjonen. Utgangspunktet blir dermed 

sammenlignbart, fordi den positive og den gode følelsen blir oppfattet som selve fundamentet 
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for at sangformidlingen kan finne sted. Med andre ord danner sanggleden grunnlaget for et 

personlig og individuelt uttrykk, som oppstår på bakgrunn av den emosjonelle bevisstheten 

som oppstår. På den måten blir sanggleden en betegnelse på en positiv opplevelse forstått som 

en følelseskvalitet. 

 

Det estetiske uttrykket  

Erling Lars Dale nevner begrepet kulturell frisetting. Medienes ekspansive formidling har 

gjort det mulig å uttrykke seg selv på uendelig mange måter. ”Slik skaper kulturell frisetting 

muligheter for kunnskap, kjennskap og fortrolighet med forskjellige tydningsmønstre. 

Identiteten erfares ikke lenger som noe en overtar. Vi får søkings- og prøveprosesser knyttet 

til ”identitetsarbeid”( Dale 1992:77). Med det mener han at de ulike kulturelle påvirkninger 

skaper muligheter for å finne et eget subjektivt og estetisk uttrykk uten form for ytre styring, 

og dette skjer gjennom en konstruktiv identitetsprosess. Han nevner estetisk iscenesettelse i 

den forbindelse, som en viktig del av identitetsforankringen og viktig for selvets utvikling. 

 ”Med estetisk iscenesettelse forstår jeg derfor som uttrykk for dette svevende, uklare og 

tvetydige forholdet mellom kunst, personlig psykologi og sosial orden”(Dale 1992:78). 

Forutsetningen for den estetiske kreativiteten er at det foregår en estetisk refleksjon, det vil si 

å beherske de estetiske koder, som igjen må knyttes til en estetisk oppdragelse for å bli 

realisert. Han sier: ”Om en skal knytte interessen for estetisk praksis til identitetsarbeidet, må 

en derfor frigjøre den estetiske energien fra ytre styring, fra underskudd på selvanerkjennelse” 

(Dale 1992:79). 

     Først da vil den estetiske utfoldelsen blomstre. Dette vil i praksis si at all estetisk 

oppdragelse, også innenfor sang, må få utfolde seg fritt uten ytre press. Dette er 

forutsetningen for å kunne være skapende, og for å kunne forme sitt individuelle estetiske og 

vokale uttrykk, som igjen er viktig for den kunstneriske siden ved sangframføringen. Dette 

gjelder uansett musikksjanger, enten det er klassisk musikk eller rytmisk musikk. Sagt med 

andre ord forstår Dale kreativiteten som fundamentet for all vokal aktivitet. Samtidig må de 

ytre livsbetingelser spille på lag med sangeren, for at en kreativ utvikling skal kunne skje.  

 

Stemmen som uttrykk for ”det kulturlige” 

Odd Arne Berkaak har en litt annen tilnærming til det autentiske uttrykket. Han sier at vestens 

bestrebelse på å finne det estetiske uttrykket bak kodene, fjerner nettopp kodene og språket 

som vi tenker og opplever gjennom. Dette er gjort i den hensikt å bryte ned tegnsystemene, 

for å finne det autentiske uttrykket. Han forstår dermed det autentiske uttrykket som en 
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relasjon mellom det ytre uttrykket (verket) og det indre uttrykksbehovet (inspirasjonen). Ved 

å manipulere forholdet mellom uttrykk og innhold gjennom det han kaller ”eksternalisering 

og internalisering av stil”, vil si å bevisst leke, lage stilbrudd og frigjøre seg fra konvensjoner, 

og samtidig finne et sant uttrykk som er en forutsetning for den indre motivasjonen. 

Autensitet blir dermed forstått som en sammenfall mellom intensjon og konvensjon, og 

forankrer uttrykket i personens karakter (Berkaak1993, s.277-278).  

    Den musikalske bredden som sangelevene orienterer seg i, viser et stilmangfold som gjør 

det nødvendig å lete etter faktorer som er felles for både samtidsmusikk, rytmisk musikk og 

tidligere epokers musikk. Even Ruud tar utgangspunkt i dette faktum, og forkaster dermed det 

naturlige uttrykket som noe personlig og individuelt. Han stiller spørsmål om det er 

emosjonen, som skapes gjennom opplevelsen, som er det ekte uttrykket for det naturlige. 

Even Ruud uttrykker seg slik: ”emosjoner sementerer og naturaliserer vår ideologiske og 

kulturelle posisjon. Dette gjelder ved kunstmusikk såvel som ved folkemusikk og 

populærmusikk”(Ruud1992 s.75-76). Med det mener han at det musikalske stilmangfoldet er 

en musikalsk veiviser i forhold til de valg man gjør. Opplevelsen av musikken, uansett stilart, 

er kun lyder i et kulturelt felt. Ved å slutte opp om den bestemte musikkarten, bekrefter vi vår 

tilhørighet gjennom felles verdier og felles kultur. 

    Det finnes altså ingen felles kjerne i musikken for Even Ruud, musikken er kulturelt 

betinget. Det samme vil da også gjelde for hans forståelse av stemmen. Stemmen er kun et 

uttrykk for det kulturlige forstått som et ikke –individuelt uttrykk. 

   Susanna Eken definerer i sin bok ”Den menneskelige stemme”, hva hun legger i begrepet 

klassisk sang forstått som et kulturprodukt. ”Det er en kulturelt betinget æstetik, som er 

forudsætningen for den klassiske stemmedannelse. I vores vestlige kulturtradition forventer 

vi, at klassisk kunstsang skal lyde på en bestemt måte, og vi udvikler en sangstemme ud fra 

denne æstetiske norm”(Eken 1998:40). 

Med det mener hun at klassisk sang har sin egen klangoppfattelse og uttrykksestetikk som ble 

dyrket og utviklet allerede for 3-400 år siden. I denne perioden ble de vokale og musikalske 

stilkrav som vi stiller til stemmen i dag, grunnlagt (Eken 1998:41). 

 

Hva er livskvalitet?  

Det gode liv er livets mål. I antikken var lykken et hovedtema i den filosofiske og litterære 

debatten. I følge Aristoteles kan alle enes om at målet med livet er å leve godt, men at ikke 

alle er enige om hva dette betyr. Det greske ordet eudaimonia sto sentralt i antikkens filosofi, 
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som oversettes med lykke eller å leve godt, som kan sies å være synonymer for livskvalitet. 

Men lykken kom ikke av seg selv, det var noe som man oppøver seg i gjennom dannelse og 

utdannelse, og ved å leve i balanse med dydene. Aristoteles hevder at det vesentlige med 

lykken ikke er rikdom og nytelse, men aktivitet. Det vil si den frie utfoldelsen av evner, og 

vennskap med gode venner. Lykken er med andre ord ikke forstått som noe man har, men noe 

man gjør. Dydene som den tid var klokskap, rettferdighet, måtehold og tapperhet var 

dannelsesbegrepene som ble knyttet sammen med forestillingen om det gode liv.  

    I hvilken sammenheng kommer så musikken inn forstått som ren glede og lyst? Aristoteles 

har villet distansere seg fra en rent hedonistisk musikkforståelse. Det vil si at musikken ikke 

opphører å være en kilde til glede og lyst(hedone), men all den tid musikken settes i 

forbindelse med diagoge, som er forstått som en høyere form for intellektuell og estetisk 

aktivitet, knyttes lyst mer til en opphøyd opplevelse og som har en verdi i seg selv. Dette 

beriker sinnet og fremmer den sanne lykke. Lek, fornøyelser(paidia) og adspredelse 

(anapausis) har sin plass i livet, men tillegges ingen verdi i seg selv, og knyttes derfor ikke til 

musikkens rolle og funksjon. 

    Dette perspektiv kan overføres til dagens situasjon. I følge elevbesvarelsene gir sang i 

hovedsak overskudd, energi, glede og berikelse i hverdagen. Sangen er en eksponent for de 

positive følelsene, og er følgelig en oppmuntringsfaktor i hverdagen. Samtidig er det å synge 

situasjonsbestemt, elevene synger mest når de er i godt humør, men også når de er triste til 

sinns. Sangens katarsis funksjon gjør seg her gjeldende, og den psykologiske effekten er 

åpenbar. Da elevene gir ingen dypere begrunnelser for sine utsagn, er det vanskelig å forstå 

fullt ut sangens funksjon og dens psykologiske innvirkning. De ulike følelseskvaliteter som 

åpenbart er til stede i sangutøvelsen, er vanskelig for sangelever i aldersgruppen 15-18 år å 

videreformidle. I de tilfeller hvor sangelevene svarer at sangen beriker deres liv på en positiv 

måte, kan dette tolkes som at det å synge gir dem en følelsesberikelse som styrker den indre 

motivasjonen for å fortsette å synge. Sangen oppleves som en følgesvenn og livsledsager, noe 

som de ikke kan leve foruten.        

    Dagens musikkpsykologi er nettopp opptatt av våre ulike opplevelseskvaliteter, som direkte 

eller indirekte påvirker våre følelser, vår oppførsel og vår helse. Vår psykiske status sier noe 

om hva vi opplever av positive og negative følelseskvaliteter som glede, fred, smerte eller 

nervøsitet. Dette er ikke absolutte begreper som kan måles, men som gir en indikasjon på vårt 

følelsesliv og vår opplevelse av mening. Nyere forskning viser samtidig at kultur virker 

stimulerende og positiv for opplevelsene våre, og hjelper oss å stimulere de oppbyggende og 
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reparerer kreftene i kroppen. Kultur gir bedre helse. Derfor er musikalsk og kulturell 

påvirkning og stimulering viktig for vår opplevelse av mening i tilværelsen, nettopp fordi det 

virker positivt på oss både mentalt og fysiologisk. Men for å ta del i disse opplevelsene må vi 

åpne opp for våre sanser og lytte til kroppens reaksjoner, for å ta inn de musikalske og 

kulturelle stimuliene. Slik at musikk ikke bare blir en ytre form for opplevelse forstått som en 

nytteverdi eller kun som adspredelse. Men hvordan man forholder seg til seg selv og sine 

opplevelser, er som tidligere omtalt ikke bare individuelt men også kulturelt betinget, og 

avhengig av ulike psykologiske faktorer.    

     

Innenfor sosialmedisinsk forskning er man opptatt av det sykdomsskapende samfunn, hva 

som er årsakene og virkningene av det. Professor i sosialmedisin, Per Fugelli sier: ”Det som 

truer folkehelsa mest er dansen rundt gullkalven” (Psyk opp nytt des.2002 s.4-5). Han nevner 

tre grunnlagsbetingelser som må bli realisert, for at et ungt menneske kan oppleve livet 

meningsfylt, i betydningen å opprettholde en god psykisk helse. 1) For det første følelsen av 

trygghet. 2) Opplevelsen av å bli sett og bli verdsatt. 3) Friheten til å virkeliggjøre seg selv. 

    Disse forhold kan overføres til et sangfaglig perspektiv. Hvis en av de tre grunnlags-

betingelsene ikke er til stede for sangeleven i undervisningssituasjonen, vil dette medføre 

fravær av livskvalitet. På den måten vil eleven oppleve sangsituasjonen som lite hyggelig og 

oppbyggelig, og true elevens sunne mentale helse. Elevens psykiske tilstand vil dermed bli en 

begrensende faktor i forhold til den personlige og vokale utviklingen ved at det oppleves som 

et ytre negativt press, og forsterkes ved at det er læreren som er eksponent for det negative. 

    Psykologen Siri Næss knytter livskvalitet til det å være aktiv, oppleve samhørighet, vinne 

selvfølelse og glede. Hun knytter også som Per Fugelli begrepet opp mot psykologiske 

faktorer som selvfølelse som en viktig forutsetning. Gjennom å knytte begrepet opp mot 

opplevelse av samhørighet, legger hun mest vekt på at indviduell aktivitet og utvikling er 

avhengig av ytre forhold som det sosiale, for å få optimale vekstbetingelser.  

  

Relevant teoretisk kunnskap for å forstå sangelevenes intensjoner og valg 

På bakgrunn av nyere forskning innenfor fagområdene musikksosiologi og musikkpsykologi 

er det mulig å få innsikt i de ulike påvirkningsforhold som sangelever i kulturskolen er utsatt 

for, og dette forteller noe om den virkelighet som dagens ungdom omgir seg med. 

Eksistensielle forhold og livsverdier oppleves å bli satt på prøve kontinuerlig. De daglige 
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rutinene som å ta sangtimer i kulturskolen oppleves derfor som noe positivt, og det å kunne 

dyrke sine interesser og evner uten ytre innblanding, er derfor viktig for å skape stabilitet og 

trygghet i hverdagen. Det å ha metodisk, didaktisk og pedagogisk innsikt er derfor ikke nok. 

Sangpedagogen bør kjenne til relevant teori, i den hensikt å forstå bakgrunnen for 

sangelevenes handlinger og valg. 

    Even Ruud tar opp musikkindustriens makt og påvirkning både bevisst og ubevisst, og 

innforstår dette som en trussel mot forvalting av eget liv. Han nevner Theodor Ardornos 

teorier som i høyeste grad er aktuell, fordi han stiller spørsmål om forholdet mellom 

musikkformer og samfunnet. Han fryktet musikkindustriens totale kontroll over mennesket 

tanker, følelser og levesett. Vi blir som musikkindustrien vil at vi skal være. Musikken utøver 

en sterk makt som får oss til å oppleve en vi-følelse, det vil si en total opplevelse som er lik 

for alle, som kan få oss til å føle og tenke likt. Musikken framprovoserer det kollektive på 

bekostning av individualiteten.  

    Dette synet blir nyansert gjennom dagens populærmusikkforskere som hevder det motsatte, 

at popmusikken er med på å opprettholde en motstand mot de systemer og krefter som vil 

tvinge oss i kne, i den hensikt å opprettholde styringen over eget liv (Ruud 2005:125).  

    Dag Østerberg tar opp til diskusjon popmusikkens strukturelle forhold med dens mange 

gjentagelser og forutsigbare akkordoppløsninger, som mulige årsaker til popmusikkens makt 

og popularitet. Denne enkelheten i musikkoppbygning appellerer til unge mennesker og gir 

dem en bekreftelse på personlig identitet, men samtidig følelse av trygghet og erfaringer som 

det er lett å dele med andre(Østerberg1997:93). Dette henviser samtidig til musikkens 

integrative funksjon, hvor ungdom som gruppe uttrykker eller bestyrker sin ungdomskultur 

gjennom ulik musikktilknytning (Østerberg 1997:92).        

    Innenfor psykologien ansees det som viktig at utformingen av egen identitet skjer i løpet av 

ungdomstiden. Mange går igjennom en periode med kriser hvor ulike identiteter utforskes. 

Thomas Ziehe forklarer ungdommens identitetsarbeid gjennom kulturell frisetting, som vil si 

at ungdom i dag er frisatt fra tradisjoner og rollemønstre, i stedet står de fritt til å utforske og 

skape sin egen identitet. Dette gir ungdom unike muligheter, men samtidig kan dette oppleves 

som tyngende for enkelte. Den enkleste veien å gå vil si å følge andres forventninger og krav. 

En vei som er sikker, men som kan hemme og utsette identitetsarbeidet. 

    De livstemaer eller utviklingsoppgaver som hørere med til de unges identitetsarbeid, er 

derfor viktige oppgaver som ikke kan stikkes under teppet, dette handler til syvende og sist 

om å utforme en meningsfull tilværelse for den enkelte.     
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Sosialpsykologisk forskning viser at de fleste ungdommer tilhører en gruppe, og at gruppen er 

viktig for vurdering av seg selv. Musikken er en sosial ressurs innenfor ungdomsgruppen, 

hvor musikk diskuteres og hvor musikksmak og grupperinger i forhold til dette kan være 

mange og differensierte. Musikken lager forskjeller, og markerer grenser mellom gruppen og 

de andre. Felles musikksmak setter altså folk i grupper. Innenfor sosial identitetsteori, vil 

oppfatningen av å tilhøre en bestemt gruppe en såkalt ”inn-gruppe”, utestenge andre som ikke 

er med i denne gruppen. Denne kategoriseringen vil medføre en bestemt selvfølelse, en sosial 

identitet, som vil være bestemmende for adferden, og for gruppens livsverdier (Ruud 

2005:153).  

    Samtidig viser empiriske studier av britiske ungdommer at musikk betyr mye for dem i 

hverdagen. En viktig side ved musikkbruken, er at de oppfatter at musikken kan imøtekomme 

sentrale følelsesmessige behov. De nevner at musikken kan virke utløsende på spenning og 

stress, og oppleves å ha en katarsis-funksjon på egne følelser. Men det å lytte til musikk 

handler samtidig om ”image”, det vil si hvilket inntrykk som unge vil gi omverdenen. Enten i 

form av å opptre som ”cool” eller ”trendy”, for å få positiv feedback fra jevnaldrene ved å 

tilfredsstille andres forventninger (Ruud 2205:152). 

    Musikken har fått en stor betydning i vårt flerkulturelle samfunn, som det er vanskelig å ha 

oversikt over. Musikk opptrer i stadig nye situasjoner og bruksformer. Sett ut i fra et 

kulturanalytisk perspektiv er det interessante hva all denne musikkaktiviteten betyr for 

samfunnet, når det gjelder utvikling av verdier, holdninger, tilhørighet, men også når det 

gjelder for individet gjennom markering og avgrensning av identitet. Dette viser ulike 

ekspressive musikkformer, som viser det verdimangfold som preger det moderne 

flerkulturelle samfunnet (Ruud 2005:122). Disse forhold setter sangelevene i et dillemma 

musikalsk sett, fordi de blir stilt overfor mange ulike musikalske valg. 

 

Sang og livskvalitet  

Det har generelt oppstått en fornyet forskningsinteresse omkring virkningen av de positive 

følelsene. I motsetning til de negative følelsene som angst, sorg og frykt, innehar positive 

følelser som glede, interesse og behag, en helt annen karakter og en helt annen funksjon i våre 

liv. De positive følelsene får oss til å se muligheter og tenke konstruktivt, og utvider våre nye 

handlemuligheter. En konsekvens av dette er at vi tar vi kontroll over våre liv. Helseeffekten 

av dette er åpenbar.   
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Elevbesvarelsene viser at musikk og sangaktivitet ofte har vært rammen for ulike 

musikkopplevelser. Det at sangen kan oppleves som ”støttende” i intense og skiftende 

følelsestilstander, viser sangens positive virkning på utviklingen av selvutviklingen gjennom 

følelsesopplevelsene. På den måten knyttes vitalitetsbegrepet opp mot følelsesbevissthet, men 

også opp mot kroppsbevissthet. Mening blir på den måten knyttet opp mot intense 

musikkopplevelser kanalisert gjennom følelsene og kroppsbevisstheten. Det å skape en følelse 

av autensitet i væremåte gjennom identitsarbeidet er derfor viktig i ungdomsårene, i den 

hensikt å få bearbeidet opplevelsene og styrke vitaliteten. 

    Audun Myskja skriver i den forbindelse: ”I dette perspektiv er en av musikkens viktigste 

funksjoner å hjelpe oss å gjenvinne følelsesbevissthet eller kroppsbevissthet. Når vi mister 

kontakten med våre følelser, mister vi forholdet til en grunnleggende del av oss selv som ble 

dannet før språket og annen sosial læring. Derfor tror jeg at det kan være av større viktighet å 

utvikle et bredt musikalsk repertoar og en flerdimensjonal følelsesmessig åpenhet enn å 

anbefale spesifikke sanger eller verker”(Myskja 2000:162). Han vektlegger sterkt musikkens 

betydning for utviklingen av vitalitetsopplevelsen, og den valgfrihet som må finnes innenfor 

repertoar og musikalsk bredde, for å ivareta de følelsesmessige sidene ved personlighets-

utviklingen. Samtidig legger han vekt på de grunnleggende følelsenes betydning, som må 

være tilstede og er en forutsetning for at begreper, språk og sosial læring finner sted. Her 

bryter han med Daniel Stern sin oppfatning, som mener at følelsen av selvet og den sosiale 

læringen finner sted samtidig allerede i spedbarnstiden.   

    Begrepet vitalitet blir ofte brukt i forbindelse med livskvalitet. Aslaug Furholt tolker i sin 

hovedoppgave: ”Song –ein veg til erkjenning og auka livskvalitet?”, ordet livskvalitet på 

følgende måte. ”Livskvalitet er knytta til personlig erfaring, oppleving av vekst, meining og 

verdiar”. For henne er erkjennelse et nøkkelord til økt livskvalitet, og hun tolker begrepet vidt. 

Erkjennelse er nært knyttet opp mot livskvalitet, fordi det å erkjenne vil si å ha en egen 

oppfatning av noe. Samtidig må man ha opplevd og erfart noe som er av betydning for 

personen, noe som er personlig, individuelt og psykologisk betinget. Opplevelsene og 

erfaringene må med andre ord være av en slik art at de gir personen en mening. Hva betyr 

mening i den forbindelse? Meningen må oppleves som noe positivt, som gir livet en rikere 

dimensjon, og som gjør at man opplever glede, livslyst og handlekraft. På den måten 

oppdager man nye sider ved seg selv og livet, og oppdager ny erkjennelse ved tilværelsen.  

En slik tilnærming til livskvalitetsbegrepet, tar utgangspunkt i kognisjonsbegrepet. Begrepet 

kognisjonen må i dette tilfelle forstås som en prosess som finner sted før, under og etter 

sangutøvelsen, og gjelder forhold som sangeleven opplever, persiperer, føler og erkjenner. 
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Tenkningen er samtidig nær forbundet med følelsesbehov og motivasjon. En motivasjon som 

forutsetter konsentrasjon og årvåkenhet, som vil si at alle sanser er med. 

    Når det gjelder elevbesvarelsene i undersøkelsen, var nettopp erkjennelsessiden ved 

sanggleden noe som var lite gjennomtenkt og mangelfullt i besvarelsene, og som ikke dekket 

over det meningsinnhold som jeg på forhånd hadde håpet på. Det å erkjenne i den forbindelse, 

vil si å uttrykke gjennom ord selve kvaliteten på opplevelsen, som viste seg i praksis å være 

vanskelig. Dette viser at dagens elever strever med å uttrykke de følelsesmessige sidene ved 

musikkopplevelsene. Årsakene til dette kan være kulturelt betinget. Det vil si at det ikke er 

ansett for viktig å uttrykke de følelsesmessige sidene ved opplevelsene, eller at 

musikkopplevelsene er ansett å være personlig, som ikke angår andre mennesker. En av 

årsakene til dette kan være det sterke konformitetspresset som er blant unge i dag. Det gis 

liten høyde for annerledeshet og ytringer av ulike individuelle opplevelser, og kan være 

medvirkende faktorer til å fortrenge egne følelser. De kan komme i en situasjon hvor presset 

blir så sterkt at de ikke makter egne følelsesmessige opplevelser. Monsen sier at dette kan 

hemme personlighetsutviklingen ved at individets intrapsykiske strukturer stenges slik at det 

blir et lukket system, som ikke er i interaksjon med omgivelsene (Monsen 2000:151). 

    Et av de viktigste sidene ved helse, er vår evne til ta ansvar for vårt eget liv og våre 

handlinger, og det å foreta selvstendige valg. Even Ruud sier i den forbindelse: ”En viktig 

målsetning når det gjelder å forandre vår livsstil slik at den er rettet mot større evne til 

selvforvaltning, må være å øke følelsen av handlemuligheter, av å bli ansvarliggjort for egne 

valg og handlinger”(Ruud 2001:47). Nettopp derfor er kulturelle aktiviteter viktig, fordi det 

gir oss musikkopplevelser og opplevelser av mestring og selvtillit, som gir oss styrke til å 

tørre og handle innenfor en sosial arena(Ruud 2001:48). Her er vi ved selve kjernen ved 

livskvalitetsbegrepet, og som kan forklare hvorfor unge mennesker beskjeftiger seg med 

musikk og sangaktiviteter. Selvbekreftelse er viktig i forhold til å gi handlemuligheter, og 

viktig i forhold til å foreta egne veivalg.   
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HVILKE FAGDIDAKTISKE OG PEDAGOGISKE UTFORDRINGER 

FREMMER SANGGLEDEN OG ØKER LIVSKVALITETEN ? 

  
Sett ut i fra elevbesvarelsene hadde alle sangelevene i mer eller mindre grad en uttalt 

oppfattelse av hva sangglede var. Selv om elevbesvarelsene ikke dekket over det hele 

meningsinnhold som jeg forstår og har erfart gjennom mange år som sangpedagog i 

kulturskolen, åpnet elevmaterialet opp for nye sider å betrakte sangfaget på. Samtidig fikk det 

meg til å revurdere min rolle som sangpedagog innenfor kulturskolen som arena.    
    Ut i fra mitt ståsted er en sak klar, motivasjonen til å synge og opprettholdelsen av den, må 

være forankret i den positive sangopplevelsen. Eleven må ha et bevisst forhold til dette. 

Gleden og trivselen må være selve fundamentet. Hvis eleven ikke opplever dette, faller hele 

byggverket sammen. Gleden og trivselen er med andre ord en forutsetning for en positiv og 

personlig vokalutvikling. Men selv om besvarelsene viser at elevene ikke alltid er bevisst 

betydningen av sanggleden som en grunnleggende motivasjonsfaktor og positiv 

påvirkningsfaktor, kan de ha erfart dette på et intuitivt plan. Med det mener jeg at tidligere 

positive sangopplevelser og sangerfaringer kan ha påvirket sangelevenes veivalg og 

handlingsmønster, og spesielt i forhold til motivasjonens kvalitet og karakter.              

    I dette kapittelet ønsker jeg å komme nærmere inn på relevant didaktisk teori, og ulike 

didaktiske konsekvenser på bakgrunn av elevundersøkelsen. Didaktisk tenkning og relevant 

sangpedagogikk er utgangspunkt for drøftelsene, og det er et viktig verktøy som står sentralt i 

all sangundervisning.   

 

En klargjøring av didaktikkbegrepet 

Selve ordet didaktikk stammer fra det greske ordet: ”å lære fra seg”, ”klargjøre”, eller 

”belære”. Vanligvis blir begrepet forstått som ”undervisningslære”. Astri Skarpengland 

klargjør begrepet på følgende måte: ”Didaktikk er et kjerneområde innen pedagogikk, og 

defineres som de ideologier og forberedende overveielser som ligger til grunn for 

undervisningen” (Skarpengland 2003:89). Her henvises til et didaktikkbegrep som har en 

teoretisk tilnærming, men som ikke gir noen nærmere forklaring på innholdssiden av 

begrepet.  

    Hanken og Johansen uttrykker seg slik:” Didaktikk dreier seg om alle de beslutningene man 

må ta om hva elevene skal lære, og om hvordan man skal gå fram for at de skal lære dette, om 

de betingelsene og forutsetningene som ligger bak slike beslutninger, og om de overveielsene 
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som bør gå forut for en beslutning”(Hanken og Johansen 1998:17). Her henvises både til de 

overveielser, holdninger og de beslutninger som må tas i forbindelse med undervisningen, 

men tillegger samtidig det metodiske perspektiv(hvordan man skal gå fram) som viktig for 

undervisningsresultatet.   

    Astrid Skarpengland referer til Steinar Skomedal for å få en ytterligere forståelse av 

didatikk som begrep. I følge han representerer pedagogikk en faglig spennvidde, som gir en 

stor faglig utfordring for oss som pedagoger. Dagens pedagoger må både ha evnen til å 

orientere, sortere og konkretisere et fagfelt på bakgrunn i både teori og praksis. Dermed settes 

didaktikkbegrepet i relasjon til både teori og praksis. 

    For å forstå begrepet pedagogikk referer hun til Mogens Wenzel Andreassen og hans ulike 

definisjoner av begrepet. Han deler pedagogikken inn i tre hovedområder; didaktikk forstått 

som fagets ”hva” og ”hvorfor”, og praksis og metodikk. Metodikken blir forstått av han som 

praksisen sin teoretiske begrunnelse. Han inkluderer dermed undervisningsmetodikken inn i 

didaktikkbegrepet (Skarpengland 2003:89). 

    Den definisjonen som er mest nærliggende, er å se sammenhengen mellom didaktikk-

begrepet og den musikkpedagogiske virksomheten, slik Hanken og Johansen gjør det. Her 

kommer problemstillinger omkring den musikkfaglige basisen for virksomheten inn, samt hva 

slags kunnskap musikkfaget representerer. Det som er viktig å peke på i den forbindelse, er at 

den musikkpedagogiske virksomheten inneholder mange slags ”musikkfag”, på grunn av 

ulike musikkdidaktiske syn og tradisjoner.” Også dette er det en oppgave for 

musikkdidaktikken å belyse, både i forhold til samtiden og i et historisk perspektiv”(Hanken 

og Johansen 1998:32). Dette viser at musikkdidaktikken har som mål å trekke linjer bakover, 

men også være framtidsrettet, og samtidig være fagkritisk i forhold til hva slags innhold 

begrepet skal inneha.              

    I følge Frede V. Nielsen finnes det to hovedoppfattelser av begrepet didaktikk. Ordet 

forstått i en snever betydning, omfatter spørsmål angående undervisningens begrunnelse, 

formål, mål og innhold, samt kriterier for valg av innhold. Metodiske spørsmål er dermed 

underordnet, selve målet og innholdet er det sentrale. Eller sagt på en annen måte, praktisk 

metode utelates til fordel for mål og innhold. Dette er den almenne didaktikkforståelsen sett ut 

i fra en dannelsesteoretisk tradisjon, spesielt står dette sterkt i Danmark. Metode og innhold 

oppfattes som to sider av samme sak.  

   Frede V.Nielsen omtaler samtidig en vid definisjon av didaktikkbegrepet, som omhandler 

teori/praksis problemet som to ulike former for virksomheter innenfor didaktikken. A) Den 

vitenskapelige didaktikk springer ut i fra den teoretiske didaktikken forstått ”som teorien eller 
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læren om ...” B)Den praktisk orienterte didaktikken forstått ”som planlegging av og 

beslutninger om undervisningens praksisrettede virksomhet”, som også kan også være 

vitenskapelig basert. I følge Frede V. Nielsen referer didaktikk normalt til begge disse former 

for virksomheter. Berettigelsen av punkt A ligger i, direkte eller indirekte, å fungere som 

tjener for B (Nielsen 1998:25). 

    I Norge har man tradisjon for en vid forståelse av didaktikkbegrepet, hvor praktisk metode 

er definert som en selvstendig del, sideordnet med mål og innholdsdelen. I følge Astrid 

Skarpengland er det en selvfølge å inkludere praktisk metode inn i en sangundervisning på 

grunn av fagets praktiske og utøvende egenart. Men i følge henne er dette ingen styrke for 

sangfaget, men derimot et faresignal, fordi en hovedfokusering på de praktiske sider ved 

sangfaget, glemmer fagets teoretiske forankring. Dette vil si sider ved sangfaget som 

omhandler målsettingsproblematikk og ulike ideologiske tilnærminger(Astrid Skarpengland 

2003:90). Hun ønsker med andre ord at fagdidaktikken innenfor sang skal ha et kritisk 

utgangspunkt for en faglig diskurs. En diskurs som må ta utgangspunkt i det teoretiske 

fagområdet.  

 

Hva menes med ordet fagdidaktikk? 

Hanken og Johansen deler didaktikken inn i almenndidaktikk og fagdidaktikk. Sistnevnte 

kategori deles inn i: undervisningsfag og basisfag. Faglig sett er allmenndidaktikken en del av 

pedagogikken som vitenskap, og inngår som en del av pedagogisk teori i musikk-

pedagogikken. Fagdidaktikk omfatter spørsmål knyttet til undervisning og læring innenfor ett 

spesielt fag eller kunnskapsområde. Derfor bør fagdidaktikken ut i fra denne definisjon 

inneholde både teori og praksiskunnskap. En praksiskunnskap som er hentet ut i fra erfaring, 

og hvor undervisningsmetoder er utprøvd og fungerer i praksis.  

    Den pedagogiske virkeligheten er kompleks og sammensatt, derfor er det vanskelig, og 

heller ikke ønskelig ut i fra et pedagogisk perspektiv, å la seg detaljstyre av didaktikken. Det 

didaktikken skal bidra med i følge Hanken og Johansen er ” ikke minst å hjelpe 

musikkpedagogen til å se og få bedre oversikt over den komplekse pedagogiske 

virkeligheten” (Hanken og Johansen 1998:20). Et viktig poeng i den forbindelse, er at det 

finnes ulike syn på hva som er god undervisning. Dette bør didaktikken beskjeftige seg med, 

for dermed å synliggjøre den musikkpedagogiske virkeligheten, og dermed legge premisser 

for ulik didaktisk tenkning, som igjen er viktig for en musikkfaglig utvikling. 
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Hva forstås med sangmetode?  

Hanken og Johansen definerer metode vidt som ”en planmessig framgangsmåte for 

undervisning og læring” (Hanken/Johansen 1998:79). Når det gjelder metodebegrepet 

innenfor sang har det lange fagtradisjoner tilbake til 1700-tallet. Innholdsmessig er 

metodebegrepet svært omfattende og vanskelig å oppfatte, og er tuftet på klassisk sang som 

utgangspunkt for metodeforståelsen. 

    I didaktisk sammenheng blir ”metode” assosiert med den delen av et undervisningsopplegg 

som ikke er faglig forankret. Den innholder blant annet generelle framgangsmåter, 

læringsaktiviteter, og ulike organiseringsformer. Hensikten med et metodevalg er å legge 

forholdene best mulig til rette for at læring skal finne sted. 

    Metodebegrepet for sangpedagoger har fått en litt annen betydning enn det man vanligvis 

forbinder med ordet innenfor en pedagogisk og didaktisk tenkning. Begrepet sangmetode blir 

som oftest forbundet med en spesiell skole eller tradisjon. Metoden innebærer at man finner 

den fremgangsmåten som passer best for den enkelte elevs stemmemessige forutsetninger. 

Metode blir da forstått i betydningen teknikk, og henviser derfor ikke til selve undervisnings 

eller læringsprosessene.  

    Ellen Haldars hovedoppgave: ”Sangpedagogens oppgaver” tar opp begrepet sangmetode til 

nærmere drøfting. Hun sier at sangmetode er først og fremst forstått som et snevert begrep, at 

metode ofte er ensbetydende med nasjonale tradisjoner og ”smak og behag”. I Norge har vi 

hatt en lang tradisjon for å være opptatt av: registerutjevning, meningsfull tekstbehandling og 

klangskjønnhet. All den tid det finnes mange ulike sangtradisjoner, hersker det innenfor 

sangpedagog- kretser forvirring omkring hva som er riktig sangmetode eller ikke. 

Hun sier i den forbindelse: ” Dersom sangpedagogene ville gå inn for å systematisere 

undervisningsprosessene i sang, men uten å innsnevre til en eneste undervisningsmulighet for 

alle, kunne man etter hvert begynne å snakke om sangmetodikk uten anførselstegn og kanskje 

få et naturlig forhold til begrepet ”metode” (Haldar 1984:37). Hun sidestiller sangmetode med 

en form for systematisk undervisning, og ikke bare i betydning teknikkinnlæring. Hun tenker 

sangundervisning som en helhet, hvor det overordnete målet i sangundervisningen er flere 

metoder. Hun viser at sangtradisjonen i Norge har vært å opphøye en metode som den 

klassiske sanginnlæringen forfekter, å gjelde for alle elevkategorier uansett individuelle og 

vokale forutsetninger. Dette setter sangeleven i bås, og vil virke hemmende på sangelevens 

læring. 

Anno 2005 har verden gått framover med tanke på å tilrettelegge en individuell 

sangundervisning. Dette viser at metodebegrepet har endret seg stort, og at valg av metode i 
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dag bestemmes mer ut i fra den enkeltes forutsetninger og motivasjon for læring. Det vil si at 

teknikkinnlæringen ikke nødvendigvis tar utgangspunkt i en klassisk sangtradisjon og 

sangideal, men at sangrepertoar og elevens musikkinteresser styrer innholdet og hvilken 

teknikk som gjelder.  

    Susanna Eken kommer inn på hva hun legger i begrepet utvikling og metode. ”Den 

muskulære indlæringstid skal harmonere med den øvrige musikalske og kunstneriske 

udvikling og med den personlige modning. Denne udvikling kræver kontinuitet, og det er 

vanskelig at skifte lærer og dermed metodikk mange gange i et uddannelsesforløp”( Eken 

1998 :87). En del av sangmetoden hennes går ut på å jobbe med psykologiske faktorer i form 

av den personlige modning. De psykologiske forhold er en viktig forutsetning og danner 

grunnlaget for at den muskulære, musikalske og kunstneriske utvikling kan skje.   

    Cathrine Sadolin revolusjonerer med boka ”Komplet sangteknikk” synet på sangmetode. 

Hun viser oss aktuelle måter å tenke sang og metode på i dag. Hun trekker det beste ut av den 

klassiske teknikken, og utnytter dette innenfor de andre musikalske genre. Hensikten er at 

metoden ikke skal gå på bekostning av de enkelte musikkstilers klangideal og uttrykks-

estetikk. Hennes forskningsarbeid omfatter alle sangstilarter, og hun fant en overordnet 

struktur i all sang uansett sangstil, teknikk, klang, tonehøyde og lydstyrke. En felles metode 

for alle sangstilarter. Hun skriver: ”Derefter eksperimenterede jeg med de klange som bliver 

brugt i den klassiske sang og opdagede at også de klassiske lyde bliver frembragt ved hjælp af 

de ikke-metallede, halvmetallede og helmetallede lyde. Dette bekræftede mig i at 

funktionerne er grundlaget i selve stemmens struktur og indeholdt derfor alle lyde, alle 

sangteknikker og alle sangstilarter”(Sadolin 2000 :7).         

    Forutsetningene for en systematisk og planmessig sangundervisning vil derfor være, at 

sangpedagogen har kunnskap om sangstemmens ulike funksjoner, og at hun forstår årsaker og 

virkninger av dette rent stemmefysiologisk. Det å fokusere kun på en enkeltfunksjon 

anbefales ikke blant dagens sangpedagoger, fordi det å synge er en komplisert prosess, som 

involverer mange funksjoner samtidig. Det å ha et bevisst og reflektert forhold til didaktisk 

tenkning er derfor viktig, slik at planleggingen av sangundervisningen tar i betraktning 

elevens behov, motivasjon og nivå. Målet for den metodiske planleggingen må nettopp være å 

se en sammenheng mellom metode og mål. 

    Elevundersøkelsen viser at sangelevene søker et eget individuelt uttrykk i sin 

sangfremføring, det vil si at de benytter seg av ulike sangteknikker eller metoder for å få dette 

til. Men teknikkinnlæring bør utelukkende være et redskap til å uttrykke seg med for å komme 

videre i det musikalske arbeidet. Det bør ikke være det endelige målet for arbeidet. Selve 
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uttrykket er det vesentligste og det som er mest interessant, for det er i selve sanguttrykket at 

sangeleven har muligheten til å fortelle noe, enten forstått som et musikalsk budskap eller i 

form av en fortelling som tenderer mot en kunstnerisk opplevelse. Det er sangpedagogens 

oppgave å hjelpe eleven til å velge den rette stemmefunksjonen, på bakgrunn av det 

individuelle uttrykket som eleven kan stå inne for.         

 

Hva vil dette si i praksis for sangfaget? 

Med undervisningsfaget forstås undervisningsvirksomheten i praksis, slik det blir undervist i 

skolen eller andre former for opplæring. I den forbindelse sier Hanken og Johansen: 

”Fagdidaktikkens hovedoppgave er å utvikle forståelse av undervisningsfaget. I den 

sammenheng blir det viktig også å belyse forholdet mellom basisfag og undervisningsfag” 

(Hanken og Johansen 1998:25). All den tid undervisningsfagene har en felles teoretisk 

forankring, vil det si at ulike pedagogiske situasjoner kan overføres til ulike didaktiske 

problemstillinger. Sagt med andre ord vil den pedagogiske teorien ha en overføringsverdi som 

kan brukes innenfor didaktikken uansett hvilket undervisningsfag det gjelder.  

    Når det gjelder fagdidaktikken skal den inneholde basiskunnskap som er et viktig redskap 

for å analysere og vurdere fagets virksomhet. Nettopp fordi didaktikken er knyttet til konkret 

undervisnings og læringsvirksomhet, har den en egen faglig identitet. En faglig identitet som 

er viktig å styrke og videreutvikle uansett fagområde. Da sang inneholder en musikalsk og 

kunstnerisk side som er unik sett i forhold til andre fagområder, er det viktig å styrke 

innholdssiden ved undervisningen, for å dra nytte av sangfagets egenart og kunstneriske 

uttrykkspotensial. Samtidig er det viktig å styrke sangfaget forstått som et middel til å styrke 

barn og unges identitetsarbeid, og utvikle og styrke de kroppslige og emosjonelle sidene ved 

sangprosessen.   

    Mitt utgangspunkt for å forstå undervisningsfaget sang, er gjennom en tilnærming til den 

praktisk-metodiske siden ved undervisningsfaget. Da jeg har en lang undervisningspraksis bak 

meg, er det ikke erfaringsgrunnlaget som mangler, men ulike metodiske redskap til å kunne 

variere undervisningen, nettopp for å kunne utvikle og forbedre undervisningsmetodikken. 

For det finnes utallige ”metodikker” som kan brukes, men få som fungerer i praksis, og en 

metode gjelder ikke for alle. Hvis jeg er i stand til å omstille meg ulike elevgrupper og 

tilpasse ulike metoder til ulike elever, vil jeg ha større mulighet for å imøtekomme den 

enkelte sangelev sine intensjoner og krav, både musikalsk og vokalt sett. Derfor forstår jeg 

didaktikkbegrepet ut i fra den vide betydning av ordet, det vil si at hovedfokus er satt på 

undervisningsmetodikken i sangundervisningen.  
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    Men metoden(e) skal også ha et innhold. Spørsmål som er aktuelle å stille i den forbindelse 

er: hva ønsker man som lærer å oppnå med denne form for undervisning? Hva slags innhold 

skal undervisningen ha? Hva skal vektlegges? Dette er spørsmål som henviser direkte til en 

undervisningspraksis, og som retter søkelyset mot teoretiske spørsmål. Spørsmål som naturlig 

nok blir omgjort til et praktisk anliggende, og det er dette som bør være noe av hensikten med 

en didaktisk/teoretisk tenkning. 

    Den didaktiske relasjonsmodellen er tenkt som en modell eller metode for didaktisk 

refleksjon, derfor er den et godt metodisk redskap som kan brukes innenfor all 

undervisningsvirksomhet. Denne modellen er nevnt i både Hanken og Johansen: ”Musikk-

undervisningens didaktikk” og i Olaug Fostås sin bok: ”Instrumentalundervisning”. Grunnen 

til dette, er det praktiske siktemålet denne modellen har. Den er tenkt som et pedagogisk 

hjelpemiddel spesielt med tanke på planlegging og evaluering av undervisningen.  

    Modellen tar utgangspunkt i ulike didaktiske kategorier forstått som: elevens 

læreforutsetninger - lærerens undervisningsforutsetninger – rammebetingelser – mål – innhold 

- læreprosesser og evaluering. Metoden framhever den gjensidige avhengigheten av de 

innbyrdes og jevnbyrdige kategoriene. Samtidig understreker Hanken og Johansen modellens 

dynamikk og skapende prosess, som legger premissene for en kreativ planlegging som ikke 

har ferdig utformete standardopplegg for undervisningen. I praksis vil dette si at læreren får 

fritt spillerom ut i fra de fastlagte kategorier. Hva som er god sangundervisning vil derfor 

variere fra elev til elev sett ut i fra elevforutsetninger, men også ut i fra lærerforutsetninger, 

innhold i undervisningen og hvilke rammefaktorer som faget styres av. Læreprosesser og 

evalueringen setter søkelys på den kritiske siden ved musikkvirksomheten, og de valg man 

gjør innenfor mål og innholdssiden. 

    En didaktisk relasjonstenkning er med andre ord et godt utgangspunkt for en god 

planlegging av en sangtime. Det som er viktig sett ut i fra mitt ståsted, er å ha hovedfokus på 

innhold og måltenkningen, likeledes er elev og læreforutsetninger en forutsetning for 

innholdet og for måltenkningen, og dette legger premissene for undervisningsmetodikken. 

Læreprosesser og evaluering kommer som en naturlig konsekvens av dette. 

 

Måltenkning 

Didaktikken beskjeftiger seg med mål og målformuleringer oftest gjennom å stille spørsmålet 

om formålet med den musikkpedagogiske undervisningen. Hanken og Johansen definerer 

formål slik: ”Formål er et begrep som ofte brukes for å angi de overordnende intensjonene 

eller hensiktene ved en pedagogisk virksomhet”(Hanken og Johansen 1998:56). Men i hvilken 
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grad man lykkes med det, må sees i sammenheng med andre faktorer enn selve 

måltenkningen, sett ut i fra lærer og elev forutsetninger og ideologisk forankring. 

Kulturskolens Rammeplan punkt 2 omhandler kulturskolens formål sett ut i fra et vidt 

perspektiv. Ordteksten lyder: ”Alle elever skal få ei kunstopplæring i samsvar med de evner 

og forutsetninger de har. Undervisninga må derfor legge til rette for ei opplæring som 

fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling, og som bidrar 

til et meningsfylt liv”(Rammeplanen 2003:7). Her har formålet et estetisk og kunstnerisk 

dannelsesideal, samtidig som man kan ane en målsetning som berører livskvalitets 

perspektivet.  

     For ikke å miste erkjennelsessiden ved musikken, er det i følge Varkøy viktig at den 

musikkpedagogiske tenkning forholder seg til et vidt spekter av innfallsvinkler til musikk og 

musikkundervisning. Det vil si at for ikke å svekke musikkundervisningens kunstfaglige 

posisjon, må musikkpedagogen forstå musikkfagets kunstfaglige dimensjoner, og samtidig 

styrke kunstens mangeartede erkjennelsesfunksjoner. I en moderne musikkpedagogisk 

tenkning vil det si en estetisk og filosofisk refleksjon omkring musikkens vesen, og dette er 

like viktig som musikksosiologiske undersøkelser og musikkpsykologi (Dyndahl og Varkøy 

1994:32). 

 

Litt om Kulturskolens Rammeplan 

Det er viktig å være klar over at Rammeplanen kun er en veiledende plan. Den er ikke 

lovfestet bindende slik som grunnskolens §1” Lov om grunnskolen 1969”. Dette gjør at 

musikkpedagogene i kulturskolen står friere i forhold til en detaljert utforming av 

undervisningens mål og innhold, og i forhold til samarbeidspartnere. Målet må være å innføre 

en kulturlov, som ivaretar og lovfester det beste av Rammeplanens mål og intensjoner.  

    Fagmålet settes i forbindelse med målet for et bestemt fag, det vil si hva faget generelt 

sikter mot. Hva sikter sangundervisningen mot? Hva vektlegges, hva vektlegges ikke og i 

tilfellet hvorfor? Fagmålene settes i forbindelse med de forskjellige fagområdene i 

kulturskolens Rammeplan under punkt 3.1. Her defineres fagmålene i musikk slik: ”Gjennom 

arbeidet med musikk som kunstnerisk uttrykksform skal elevene utvikle sin egen musikalitet, 

og gleden ved å kunne spille og synge og utvikle vokale og instrumentale ferdigheter og 

evnen til formidling”(Rammeplanen 2003:11-12). Gledesaspektet er her vektlagt, forstått som 

en forutsetning for kunstnerisk og fri musikalsk utfoldelse, i den hensikt å utvikle vokale 

ferdigheter og styrke sangformidlingen.   
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    Fagmålet settes ofte i forbindelse med klare delmål som for eksempel: -eleven skal årlig ha 

deltatt i minst to samspillprosjekter. Her defineres delmål som arbeidsmål. Men delmål kan 

også beskrive det som konkret skal læres gjennom såkalte læringsmål. ”Arbeid med sentrale 

områder som gehørtrening, musikkteori, historie og instrumentkunnskap må knyttes nært 

sammen med de erfaringer eleven til enhver tid får gjennom musikalske aktiviteter” 

(Rammeplanen:13). Her er læringsmålene klart forankret i den musikkvitenskapelige 

”scienta” tradisjonen.  

     I innledningen under punkt 1.2 slås det fast planens tilknytning til L97. Her blir tverrfaglig 

samarbeid og den estetiske dimensjonen i stor grad vektlagt som en viktig side ved 

undervisningen, for å styrke samarbeidet mellom grunnskole og kulturskole. 

    Rent juridisk har kulturskolene fått sin lovmessige beskyttelse (i § 13-6) som pålegger alle 

kommuner å ha et offentlig eiet og drevet musikk og kulturskoletilbud enten alene eller 

sammen med andre kommuner. I tillegg til §13-6, er det to andre bestemmelser som gjelder 

for musikk og kulturtilbudet. Det er §14-1 om tilsyn, og §15-1, som handler om 

forvaltningsloven. Ut over dette gjelder ikke opplæringslovens regler for musikk og 

kulturskoletilbudet. Dette betyr at lærere i kulturskolen ikke er omfattet av kompetansekravet 

i § 10-1(som omhandler personalet i skolen), og at rektorkravet i § 9-1 ikke gjelder. Loven 

fastsetter ikke med andre ord krav til omfang, innhold og kvalitet av kommunens musikk og 

kulturtilbud.      

    Da Kulturskolens Rammeplan som tidligere sagt ikke er lovpålagt, vil det i praksis si at den 

kun er ment som en retningsgivende og veiledende plan for kulturskolene. Norsk 

Kulturskoleråd har stått ansvarlig for utarbeidelsen av Rammeplanen 2003, og høringsutkastet 

til planen ble sendt ut til alle virksomhetsledere i landet. Her var det mulig å uttale seg om 

prøveutkastet. Rammeplanen er derfor et viktig supplement til hvordan kunst og kultur skal 

legitimeres i de ulike kommuner, og for å dokumentere viktigheten av kulturskolenes 

eksistens overfor myndighetene. Samtidig viser Rammeplanen hvilken vei kulturskolen går, 

både faglig, pedagogisk, organisatorisk, og hva som vektlegges politisk. Men planen sier også 

noe om hvilken retning de enkelte kulturfagene beveger seg mot. Derfor er det vesentlig at 

kulturskolene og lærere forstår viktigheten av å ha en Rammeplan, og forholder seg bevisst 

handlende til den, slik at den ikke oppfattes som en sovepute eller en uforpliktende plan. På 

den annen side kan Rammeplanen oppfattes som en unik mulighet til å gå egne veier for de 

enkelte kulturskoler i de ulike kommuner, og til å tolke Rammeplanen vidt ut i fra tilgjengelig 

kompetanse og forskjellig interessefelt.  
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    Måloppfølging og kollegialt samarbeid er viktige sider ved kulturskolens virksomhet for å 

styrke kulturskolens innhold og kvalitetssikre det pedagogiske innholdet. På den måten kan 

lærere hente fram hverandres kunstfaglige kompetanse. Rammeplanen 2003 vektlegger dette 

forhold sterkt. ”Tverrfaglig samarbeid krever imidlertid at man har kjennskap til hverandres 

opplæringstradisjon, erfaring, bakgrunn og spesifikke, kunstfaglige kompetanse” 

(Rammeplanen 2003:10).  

    Under Rammeplanens punkt 4: Arbeidsmåter og organisering legges vekt på konkrete 

læringsmål. Ordteksten hentyder til at det er den estetiske oppdragelsen som opplæringen 

sikter mot. Lærerens arbeid vil være en vekselvirkning mellom de kortsiktige 

ferdighetsmålene ”her og nå”, og de mer langsiktige mål for estetisk oppdragelse opplæringa 

sikter mot. Her knyttes opplæringen opp mot den kunstneriske siden ved opplæringen, til 

”ars” tradisjonen som et langsiktig læringsmål.  

    Rammeplanen setter klare pedagogiske føringer i forhold til undervisningsmetoder og til 

innholdet i undervisningen. ”Læreren må arbeide systematisk og langsiktig for at alle elever 

skal lære mest mulig på sine premisser, og i en gjennomtenkt progresjon. Samtidig må 

læreren beherske øyeblikkets kunst, kunne improvisere og ta vare på elevinitiativ og 

livsutfoldelse”(Rammeplanen 2003 punkt 4.1). Tanken bak dette er å legge premissene for en 

dynamisk og prosessorientert undervisning, en undervisning som samtidig tar vare på 

enkeltindividet, og vektlegger elevforutsetninger og tilpasset undervisning. Samtidig kan man 

ane forbindelsen til en nyere kunstpedagogisk tenkning som henspeiler på det kreative i 

mennesket, og som med dette siktemålet legger til rette for en undervisning som ivaretar 

gleden ved å skape, og betoner dermed gledesaspektet og opplevelsessiden ved 

undervisningen.           

 

Elevens forutsetninger 

For å få til en differensiert undervisning, er det viktig å forstå noe om elevens forutsetninger 

for å lære. Hanken og Johansen definerer elevforutsetninger som: ”egenskaper, kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger som eleven bringer med seg til undervisningen, og som har 

betydning for deres forutsetninger for å lære og til å fungere i en læresituasjon”(1998:255). 

 

A) Elevens utviklingsmessige forutsetninger. 

Sett ut i fra et sangdidaktisk ståsted, er det viktig å belyse forhold som berører sangelevens 

fysiske, motoriske, kognitive, sosiale og musikalske utviklingsnivå. Disse forhold sier noe om 

elevens utviklingsmessige forutsetninger. Dette er forutsetninger som tildels er genetisk 
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betinget, men som også er forankret i ytre forhold, og som dermed kan påvirkes gjennom 

lærer. Dette vil konkret si hvilke undervisningsmetoder eller undervisningstradisjon som 

benyttes for å utvikle de forutsetningene sangeleven har stemmemessig, det vil si fysiologisk 

og motorisk. Men dette er bare en side av saken. Det må samtidig legges vekt på å utvikle de 

musikalske og emosjonelle sidene, og styrke eleven til en bevisstgjøring i forhold til dette.  

    De menneskelige aspekter ved læreren som person er en viktig faktor som ofte ikke blir 

vektlagt, men disse forhold utspiller seg både verbalt og nonverbalt i forhold til den 

kommunikasjonen som skjer mellom lærer og sangelev. Elevundersøkelsen viser at læreren 

har stor betydning for hvordan eleven oppfatter sang som motiverende og positivt, eller som 

negativt og umotiverende. Er lærer engasjert, inspirerende eller har et mer likegyldig forhold 

til eleven i undervisningssituasjonen, vil eleven ”sense” dette enten i positiv eller negativ 

retning. Når sangelevene svarer i undersøkelsen at sang er gøy, vil den positive siden ved 

sangaktiviteten forsterkes, og dette kan vise tilbake til sanglæreren som en positiv 

forsterkningsfaktor. 

    Et annet forhold som er viktig å belyse er hva slags person eleven selv er. Dette er forhold 

som er avgjørende for den ”kjemien” som oppstår mellom lærer og elev. En av elevene i 

undersøkelsen (Berit), betegner seg selv som en ”sensitiv” person, som vektlegger de mennes-

kelige og de følelsesmessige sidene ved sangundervisningen mer enn selve sangfaget. Med et 

slikt utgangspunkt vil kommunikasjon mellom lærer og elev være tuftet på mer åpenhet og 

direkte kommunikasjon, og hvor mennesket eller eleven er mer i fokus i undervisningen. 

Kjemien er god mellom dem. 

    Jorun derimot betegner seg selv som en reflektert, men kreativ person, som lar seg styre 

mer av fornuften enn følelsene. Hun er mindre utleverende på sangtimen, og er mer opptatt av 

å utvikle sine sangferdigheter innenfor en bestemt musikalsk retning. For henne står sangen i 

fokus i større grad enn de utenom-musikalske sidene ved undervisningen. 

    Disse to eksemplene viser at elevens personlighet kan være høyst forskjellig. Likedan vil 

elevens intensjoner med sangundervisningen være ulik. Disse forhold vil påvirke 

sangpedagogen enten bevisst eller ubevisst i de valg som blir gjort sett ut i fra 

undervisningens innhold og retning.  

    To andre former for elevforutsetninger er viktige å nevne i den forbindelse. 

B) Med individuelle forutsetninger menes emosjonelle og motivasjonsmessige forutsetninger, 

som tidligere erfaringer, musikalitet, og individuelle læringsstrategier. Dette er forhold som 

lar seg påvirke, men som også kan være genetisk betinget. 
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    Sett ut i fra elevundersøkelsen var det de motivasjonsmessige forhold ved elevforut-

setningene som kom tydeligst fram. Motivasjonen ble knyttet opp mot mange faktorer som 

emosjonelle, musikalske, psykologiske og opp mot ulike forhold ved læreren som person. 

Sangelevene benyttet seg av ulike motiveringsstrategier for å få dekket ulike behov for 

tilfredsstillelse ved å synge. På den måten ble det benyttet ulike veier til målet alt etter hvilke 

behov og livssituasjon de var i. Utgangspunktet var gleden som selve fundamentet for 

sangmotivasjonen. Alle fire sangelevene hadde en mer eller mindre uttalt glede ved det å 

synge. Motivasjonen ble knyttet opp mot både indre og ytre forhold som utslagsgivende for 

motivasjonens innhold. Det var vanskelig ut i fra elevbesvarelsene å si eksakt hvem av 

elevene som passet innenfor de to ulike kategoriene. Kategoriene er i utgangspunktet 

vanskelig å skille, og kan ha overlappende hensikter som eksemplene nedenfor viser. 

Berit ble ut i fra hennes uttalelser mer knyttet opp mot indre påvirkningsforhold ved 

sangmotivasjonen, enn de andre sangelevene. Sanggleden var mer indremotivert, fordi sang 

ble knyttet sterkere mot psykologiske forhold gjennom en sterk gudstro og en sterk 

innlevelsesevne, og gjennom de musikalske og følelsesmessige fellesopplevelsene som 

oppstod ved lovprisingen i menigheten.  

    Anne nevner både ytre forhold ved sangmotivasjonen ved uttalelser knyttet mot sanggleden 

som underholdende og avkoblende, og indre forhold ved motivasjonen ved uttalelsen om at 

det ikke hadde vært noe liv uten sang. Dermed kan hun samtidig knyttes mot en sang-

motivasjon forstått som et livslangt utviklingsprosess. Det vil si en sangglede som blir forstått 

å vedvare, fordi det betyr så mye for henne. Hun knytter dermed opplevelsessiden ved det å 

synge mot et livskvalitetsperspektiv.   

    Mona kan sies å være mer ytrestyrt i sin sangmotivasjon, ut i fra sine uttalelser om et ønske 

å synge for å bli best mulig. Da hun gikk på musikklinja på videregående skole, opplevde hun 

derfor et sterkt ytre press fra lærere og medelever, om å prestere best mulig ut fra egeninnsats 

og anlegg. Hun sidestilte motivasjon med prestasjon, og ønsket om å synge var derfor 

motivert ut i fra en ytre form for belønning. Hun skilte seg klart ut i forhold til å ha en bevisst 

positiv holdning til nye sangutfordringer, og oppfattet dette som en positiv læreprosess. Hun 

var vant til å yte maks til enhver tid, og samtidig gripe de mulighetene og utfordringene som 

bød seg i de ulike musikalske situasjoner. Hun hadde klare mål med sangarbeidet, selv om 

hun forstod at veien eller læreprosessen var viktig for målarbeidet.  

Jorun kan knyttes mer mot en indrestyrt motivasjon. Det som skiller Jorun klart fra de andre 

sangelevene, er hennes sterke forankring til klassisk musikk. Rent musikalsk har hun en 

indrestyrt motivasjon og ”drive”. Det å synge er for henne ensbetydende med glede, spesielt 
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liker hun ”å gaule” i betydning å synge fritt og uhemmet. Hun har en positivitet og en 

lekenhet i forhold til egen sangstemme, som hun utnytter bevisst til å trene opp stemmen og 

for å videreutvikle seg vokalt og musikalsk. Hun kan ut i fra dette bli forstått å søke en 

sangmotivasjon som er musikalsk begrunnet, hvor en teknisk og vokal utviklingsprosess er 

veien mot et bevisst mål om å bli en bedre sanger, i betydningen klassisk sanger.             

 

C) Sosiokulturelle forutsetninger henspeiler på elevens musikkulturelle forutsetninger, som 

erfaring og bakgrunn, holdninger eller toleranse for andres verdier, og det sosiale miljøet 

rundt eleven. Dette forstås som ytre kulturelle påvirkningsforhold som alltid vil kunne 

forandres gjennom opplæring, informasjon og holdningsarbeid. 

    Elevundersøkelsen trekker fram de ytre påvirkningsforhold ved den musikalske og den 

vokale utviklingen, gjennom å forstå elevenes musikalske bakgrunn. Hva som er med på å 

skape de positive erfaringer, har blitt sett ut i fra et psykologisk utgangspunkt gjennom selvets 

utvikling. Miljøets betydning gjennom lærere, venner og foreldre, var positive bidragsytere til 

de holdningene som ble skapt i forhold til sang og musikk generelt. Elevene hadde ulike 

erfaringer i forhold til å opptre for andre mennesker, og ulike opplevelser i forhold til dette. 

Anne hadde sunget mye i hele barndommen spesielt sammen med en venninne hvis far var 

musiker, og fikk på den måten en ”flying start” med tanke på å opptre tidlig. Disse positive 

sangerfaringer i barneårene, gjorde at hun opplevde lite prestasjonspress i en utøversituasjon 

på konserter i kulturskolens regi. 

    Mona sine uttalelser gav inntrykk av at hun opplevde et stort nervepress under opptredener 

spesielt innenfor den videregående skolen som hun gikk på (hun gikk på musikklinja). Hun 

hadde ingen tidligere sangerfaringer å hente fram, derfor opplevde hun et stort psykologisk 

press i utøversituasjonen. Hun jobbet bevisst med å tenke positivt i forhold til dette, men hun 

kunne ikke hente fram de positive erfaringene som Anne gjorde, og som gav henne trygghet i 

sangsituasjonen.             

    Individualisering av undervisningen er en forutsetning og blir en konsekvens av at elever er 

forskjellige, derfor trenger sangelever ulik tilpasning i sangundervisningssituasjonen. Det vil i 

praksis si et skreddersydd opplegg for hver elev. Olaug Fostås peker på at undervisnings-

tradisjoner kan stå i veien for en individualisering av undervisningen. Hvis det for eksempel 

undervises i den klassiske sangtradisjonen, hvor bel canto stilen står sterkt som klangideal, vil 

en rytmisk sangtradisjon utelukkes. Likeså kan et standardrepertoar virke hemmende for en 

individuell tilpassning av undervisningsformen (Fostås 2002:255-256). Det vil si at det ikke 

tas høyde for elevenes ulike musikkinteresser og musikksmak, dermed velger læreren bevisst 
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eller ubevisst å se bort fra elevens musikalske smak og interesser, som vil si å ikke ta eleven 

på alvor. Konsekvensen blir umotiverte elever, som ikke har innflytelse på egen læring.   

     Sangundervisning i kulturskolen vil som oftest bety individuell undervisning og 

individuell tilpasning. Hvor det foregår en toveiskommunikasjon, der oppmerksomheten 

uavbrutt flyter mellom partene, og hvor kommunikasjonen går begge veier. I et årelangt 

forhold, oppstår det avgjørende prosesser for sangeleven, som påvirker henne både faglig og 

personlig. Det spesielle med eneundervisning i forhold til gruppeundervisning, er den tette 

relasjonen, som oppstår mellom elev og lærer. Det oppstår et tillitsforhold mellom elev og 

lærer. Susanna Eken nevner dette i sin bok: ”Den menneskelige stemme”, og ser på dette tette 

båndet mellom elev og lærer som et psykologisk tillitsforhold. Et forhold som er skjørt og 

som kan lett briste, derfor har sangpedagogen et stort ansvar i så måte. For å opprettholde et 

tillitsforhold må læreren kunne stille seg åpen og lyttende, forstå, snarere enn å vurdere og 

bedømme. Likeledes virker positive tilbakemeldinger som en positiv forsterker på adferden 

og motiverer til økt innsats.   

    Når det gjelder Rammeplanen beskriver den ulike former for undervisning, som setter 

eleven i fokus for undervisningen. Oppdagende undervisning er et begrep som brukes i den 

forbindelse, som setter mennesket i sentrum og er målet for all læring. Innholdsmessig vil det 

si at kulturskolen skal kunne gi sine elever mulighet for å oppdage de kunstneriske 

uttrykksmidlene, mestre disse virkemidlende, og bruke dem til skapende virksomhet 

(Rammeplanen 2002:7). 

    Lærerens rolle er først og fremst å være en veileder, og legge til rette for en kunstnerisk 

opplæringsprosess. Dette setter store krav til eleven om å foreta selvstendige valg i forhold til 

de tre aspektene oppdage, mestre og bruke, som vil si å tilnærme seg sangfaget på en 

utforskende måte. Eleven skal foreta selvstudier, som krever at eleven har kunnskap om 

sangfaget, som for eksempel repertoar og teknikkforståelse. Dette henviser til involverings-

pedagogikken, som tar utgangspunkt i en humanistisk teoritradisjon, og som hevder at alle 

mennesker har evner og behov for å ta ansvar og utvikle seg selv. Målet er dermed å utvikle 

en positiv identitet, det vil si å hjelpe eleven til å få et positivt selvbilde og en trygg og sikker 

identitet. Disse faktorer vil bli utviklet og styrket gjennom å vise engasjement, rasjonalitet, 

selvstendighet og styrke. Det er lærerens oppgave å komme eleven i møte på dette, og vise 

omsorg og være en god støttespiller på vei mot en trygg identitet (Imsen 2003:301).   

    Elevundersøkelsen viser klart at behovet for å ta egne musikalske valg var viktig. Det at 

sang også oppleves som situasjonsbestemt, viser elevenes behov for å synge når det passer 

dem best selv. Sang brukes i ulike situasjoner alt etter humør og anledning som byr seg, og er 
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oftest forbundet med overskudd og energi. Å synge blir dermed forbundet mest med å 

uttrykke følelser i positiv betydning. De velger selv anledning for når de ønsker å synge, og 

får på den måten kanalisert de følelsesmessige sidene ved sangopplevelsen, forstått som 

viktige faktorer på vei mot en positiv sangidentitet.  

    Rammeplanen har som forutsetning for framgang, og som er lettere for eleven å innfri, krav 

om egenøving. Rammeplanen anser utøvende aktivitet i form av konserter, som en viktig 

arbeidsform innenfor kulturskolen. Dette er ment som viktig for elevens lærings og mestrings-

prosess. Men det er viktig å være klar over at sangeleven selv må få bestemme om hun ønsker 

å opptre på konserter eller ikke. Press fra lærer kan forsterke negative følelser som angst, 

derfor må sangeleven selv bestemme selv når hun er moden for å opptre. Sangpedagogen må 

med andre ord gi sangeleven tid til å utvikle seg i takt med sine egne behov. Mye av sang-

pedagogens oppgave blir å analysere og styrke de emosjonelle og psykologiske sidene til 

sangeleven, og forstå elevens sterke og svake sider. Dette er forhold som knyttes opp mot 

elevens individuelle forutsetninger, men også mot pedagogisk/psykologiske forhold rundt 

undervisningen, forstått som hemmende eller fremmende for elevens sangprosess.    

 

Elevens psykiske forutsetninger 

Rammeplanens arbeidsmål blir forstått som adferdsmål og beskriver hva eleven forventes å 

mestre, vite og beherske innenfor sangfaget. For eksempel skal eleven kunne demonstrere og 

sammenligne god og dårlig pusteteknikk, både generelt og i forbindelse med angitte 

sangepoker. Dette vil si at den tekniske siden ved sangutøvelsen er vektlagt, og i mindre grad 

andre viktige sider ved sangopplæringen.     

    Susanna Eken legger vekt på i boka ”Den menneskelige stemme” elevens psykiske 

forutsetninger for å kunne synge. Barnets tidlige følelsesmessige pregning av stemmen er 

sterk, og er ofte avgjørende for barnets helhetsutvikling fram til voksenalderen. Det at 

stemmen er knyttet til vårt følelsesliv og vår kontakt med omverden, påvirker de psykologiske 

prosesser som foregår ubevisst i barnesinnet. Det lille barnet kan uttrykke glede, sorg, vrede 

og angst. De gode følelsene bearbeider gode følelser, som er positivt for barnet. De vonde 

følelsene kan bli fortrengt hvis det ikke gis åpning for en bearbeiding. Stemmen følger barnet 

gjennom oppvekst og utvikling, og stemmen blir et parameter på barnets vilkår og psykiske 

tilstand. Eken nevner i den forbindelse de kroppslige forutsetninger for å lære sang. 

Oppvekstbetingelsene preger ikke bare stemmen, men også hele kroppen. Holdningen, 

bevegelser og kroppsspråket er et speil på de oppvekstbetingelsene som er til stede. Med 

andre ord, barnets psykiske utviklingsvilkår påvirker kroppens utvikling gjennom muskulær 
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spenning eller avspenning. Kropp og psyke står i et gjensidig påvirkningsforhold. For eldre 

barn og ungdom vil det si at den muskulære innlæringstid skal harmonere med den øvrige 

musikalske og kunstneriske utvikling, dette sett i forhold til den personlige modningen (Eken 

1998:87).  

      Rammeplanen legger vekt på elevens psykiske forutsetninger for læreprosessen. Den sier: 

”Trygghet er en viktig forutsetning for all læring. Kulturskolen må derfor legge vekt på at 

elevene føler seg trygge i forhold til medelever, lærere og formidlingssituasjoner. Alle skal få 

erfaring med å lykkes og oppleve framgang”(Rammeplanen 2002:8). Men hvilke metodiske 

grep som må til for å lykkes med dette, sier planen ingenting om. 

 

Lærerforutsetninger    

Lærerforutsetninger blir forstått som de forutsetninger musikkpedagogen bringer med seg til 

undervisningen. Det vil si den musikkfaglige og pedagogiske kompetansen som musikk-

pedagogen innehar. I den seinere tid har man innenfor didaktikken fått en dreining mot å bli 

mer opptatt av det grunnsynet som pedagogen bringer med seg til undervisningen. Det vil si 

hvilke verdier, holdninger og oppfatninger som knyttes til den pedagogisk virksomheten. 

Spørsmål som berører musikkfaglig kompetanse, både når det gjelder type og nivå, vil komme 

sterkt i betraktning. Likedan vil lærers syn på musikk som undervisningsfag påvirke de 

veivalg som blir gjort. Musikkpedagogens grunnsyn er dermed bestemmende for 

undervisningens innhold og kvalitet. 

    Hanken og Johansen uttrykker det slik:” De oppfatninger, holdninger og verdier hun 

knytter til ulike sider ved virksomheten, vil også ha stor innflytelse”(1998:51). Dette grunn-

synet gjør seg gjeldende i forhold til synet på musikk og musikalitet, på eleven, på egen rolle, 

og på kunnskap og læring. Dette forstås som ulike verdisyn, og som ligger i bunn for de valg 

man gjør som musikkpedagog (1998:51).   

    Når det gjelder musikkpedagogens fagsyn, vil dette utgjøre en viktig forutsetning for 

hvordan fagets profil blir realisert. Også musikkpedagogens utdanningsbakgrunn og 

læringstradisjon, vil i stor grad bestemme fagsynet. Det er der læreren har hentet sine 

kunnskaper i fra. Har lærer en vitenskapelig, en kunstnerisk, eller en håndverksmessig 

tilnærming til faget musikk, eller vektlegges musikk mer som hverdagskultur? Det oppstår 

derfor ulike musikkfag på grunn av de ulike forankringene lærerne har, som ubevisst eller 

bevisst spiller seg ut i undervisningspraksisen. På den måten vil de ulike typer musikalsk 

virksomhet, ha nær sammenheng med utdanningsbakgrunn. Derfor vil lærere i kulturskolen 

være mer tilbøyelig til å vektlegge de kunstneriske og håndverksmessige sidene ved 
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undervisningen, fordi de fleste musikkpedagoger har utdanning fra musikkonservatorier eller 

høyskole som vektlegger i stor grad ”ars” tradisjonen. 

   Det som er vel så viktig i den forbindelsen er hvordan musikkpedagogen selv er som 

menneske, hvilket menneskesyn læreren har, og hvor stor grad av menneskekunnskap hun 

besitter. Dette sammen med fagsynet bestemmer i stor grad undervisningens kvalitet og 

innhold.  

 

Lærerens musikkulturelle forutsetninger 

Da jeg intervjuet mine egne sangelever, er det vanskelig for meg å bedømme min egen 

lærerrolle. Feedback fra sangelevene gir en pekepinn, men elever forteller ikke alltid 

sannheten. Men det er viktig å bevisstgjøre seg selv i forhold til dette, og generelt være 

selverkjennende i forhold til de tilbakemeldinger man får fra elever og andre betydningsfulle 

personer, slik at man kan endre undervisningspraksisen til det bedre. Det å spørre elevene om 

hva de mener i en konkret undervisningssituasjon, kan gi aha-opplevelser. Da jeg vektlegger 

en utvidet sangforståelse i sangundervisningen, er jeg opptatt av at ulike musikksjangre skal 

få plass i sangundervisningen. Jeg ønsker å sidestille de ulike musikksjangre i undervisningen, 

begrunnelsen er at jeg selv har en allsidig sangerfaring, som har gitt meg allsidig kunnskap 

om ulike musikksjangre. Mine musikkulturelle forutsetninger bestemmer i høy grad hva jeg 

vektlegger av musikk (selve innholdssiden), og hva jeg mestrer vokalt. Teori og praksis og liv 

og lære må på en måte stemme. Samtidig må læreren være i stand til å flytte på seg for ikke å 

stå i veien for musikkopplevelsen og erkjennelsen i undervisningen. Det vil i praksis si å 

bruke mindre ord, og la selve sangen og opplevelsessiden komme i fokus, og la sangeleven og 

ikke en selv styre sangopplevelsen.       

 

Hva slags fag er musikk? 

Hva slags fag musikk er, er med andre ord ikke gitt på forhånd, det oppstår som et resultat av 

de valg, prioriteringer og erfaringer man gjør som lærer. Også de kulturelle forutsetningene 

som lærer besitter, bestemmer de valg som blir gjort enten det er bevisst eller ubevisst. 

    I følge Hanken og Johansen kan musikk inndeles i 8 kategorier; musikk som estetisk fag, 

musikk som ferdighetsfag, som kunnskapsfag, som musisk fag, trivselsfag og kritisk fag, og 

musikk som mediefag. Det er nærliggende å hevde at musikk som fag i grunnskolen 

vektlegger i større grad trivselsaspektet enn ferdighetsaspektet ved musikkfaget. Samtidig vil 

det være en fare for at en ”ars” tradisjon vektlegger ferdighetsaspektet på bekostning av 

trivselsaspektet. All den tid vi lever i en mediert virkelighet, har musikk som mediefag 
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kommet sterkere inn i både i grunnskolen og i kulturskolen i den seinere tid. Det fagsynet som 

musikkpedagogen velger å betrakte musikkfaget ut i fra, er dermed avgjørende for utfallet av 

undervisningens innhold. 

    En annen side er undervisningsfaget musikk sin generelle pedagogiske tilknytning, som vil 

påvirke musikkfagets profil. De generelle målsetningene som utformes gjennom formelle 

lærerplaner, og ulike Rammeplaner for musikk/kulturskolen, er bestemmende for 

musikkfagets profil. Det vil si hva som skal vektlegges av musikalsk art, og hvorfor som gir 

begrunnelsen for innholdet. Sistnevnte er spesielt viktig å belyse, fordi det berører de utenom-

musikalske sider ved undervisningsfaget musikk. 

    De kontinuerlige endringer som skjer i musikkulturelle forutsetninger og i musikklivet 

generelt, fører til at musikkpedagoger må være faglig oppdaterte, både når det gjelder 

datakunnskaper og når det gjelder musikkorientering. Dette er en forutsetning for at det skjer 

en musikalsk kommunikasjon som ikke bare blir på lærerens premisser, men som vil ha et 

godt utgangspunkt for en elevorientert undervisning.  

    De stadige nye lærerplanene for grunnskolen og de nye Rammeplanene for kulturskolen er 

tenkt som et godt styringsinstrument, men er de det? I følge Geir Johansen er svaret et klart 

nei. Han henviser til undersøkelser angående implementering av læreplaner, som viser at 

læreplaner aldri har blitt iverksatt slik de har blitt ment. I tilknytning til ”evaluering av L-97, 

spurte Bachmann og Sivesind med flere (2003) et utvalg av lærere som hadde tatt i bruk L-97 

om bruken av planen hadde endret arbeidet deres. 77-75 % av de som svarte kunne ikke si at 

arbeidet hadde endret seg i stor eller meget stor grad. Geir Johansen sier: ”Det betyr like 

gjerne at det er andre faktorer enn læreplanen som styrer utviklingen i faget. Forventningene 

til læreplanen som styringsvirkemiddel kan synes betydelig overdrevet”. 

Han peker på at det er lærerens egne undervisningserfaringer som gjelder, og som styrer 

undervisningen og fagutviklingen, snarere enn den gjeldende læreplanen. For å videreutvikle 

musikkfaget må det tas tak i de faktorene som lærere selv uttaler styrer undervisningen. For 

kulturskolen sin del gjelder det spesielt timetall og kompetanse, klassesammensetning, 

organiseringen i lærerteamet og ekstern støtte. Andre årsaker til læreplanens manglende 

styringsevne, kan ha noe med de ulike intensjonene som lærere og politikerne har med 

læreplanene å gjøre. Utgangspunktet er høyst forskjellig. Lærere tenker først og fremst 

pedagogikk og fag. Læreplaner skrives på bakgrunn av utdanningspolitiske behov eller 

politiske markeringsbehov, og som derfor ikke oppfyller de kriteriene som lærere ønsker.  

 

 

 88



  

Hva menes med musikkfaglig kompetanse?  

I følge Rammeplanen er det ensbetydende med at ”lærerne har en trygg faglig plattform i 

ferdigheter på minst ett fagområde og sikker metodisk innsikt og erfaring”. Rammeplanen gir 

klare antydninger om hvordan dette kan oppnås, gjennom tverrfaglig samarbeid og kollegialt 

samarbeid.” Lærere må derfor ha teoretisk forståelse og et begrepsapparat som setter dem i 

stand til å delta i kollegiale og profesjonelle drøftinger av opplegg og innhold” (Rammeplanen 

2002:11). Samtidig er refleksjon omkring kulturskolens praktiske hverdag og om 

virksomhetens betydning for oppdragelse og opplæring, viktige aspekter som hører inn under 

lærerens musikkfaglige kompetanse. 

    Læreren som rollemodell for elevene i kulturskolen er ensbetydende med å være 

arbeidsleder og veileder. Dette berører hvilke elevsyn og læringssyn som ligger til grunn for 

kulturskolens Rammeplan. Læring og undervisning blir forstått som to adskilte begrep. 

Undervisningen er underordnet, læringen er målet for all aktivitet. Det vil samtidig si at 

læringen må skje ut ifra elevens selv og ut i fra elevens behov. Samtidig vil en god 

undervisning være å stimulere og motivere eleven til økt innsats, og det er lærerens ansvar å 

stimulere selve læringsprosessen.” Læring er et arbeid som foregår i et samspill mellom lærer 

og elev. Opplæringa må legge til rette for at elevens læring er utgangspunkt for organisering, 

tilrettelegging og gjennomføring. Den beste forutsetning for god læring er at eleven er aktivt 

involvert. Derfor bør de ikke ensidig fokuseres på resultat av læring” (Rammeplanen 

2003:16). Læringen blir dermed forstått som prosessorientert, mer enn målorientert. 

 

Er sangundervisningen produkt eller prosess eller begge deler? 

Sangundervisningen kan både bli forstått som ”øyeblikkets kunst”, hvor improvisasjon er 

stikkordet, eller den kan oppfattes som ”komposisjon”, hvor undervisningen er lagt opp 

planmessig og målrettet. 

    Olaug Fostås nevner i den forbindelse to former for læringsprosesser, eller to slags 

”produkter” av læringsprosessen. Det første betegnes som elevens ”musikkprodukter”, det vil 

si at det vektlegges repertoarkunnskap og ulik musikksjanger ut i fra elevens egeninteresse, og 

som dermed har fokus på læreprosessen og på vekstperioden. ”Musikerproduktene”, har 

derimot mer fokus på elevens kunstneriske utvikling og har resultatet (konsertframførelsen) 

som mål for læreprosessen. Spørsmålet om hva som skal vektlegges i en vokalundervisning, 

må være både læreren og elevens ansvar. 

    Fostås nevner at den sterkt produktorienterte instrumentalundervisningen, har vært mest 

framtredende i undervisningsverdenen. For det er i produktet at selve kunstopplevelsen ligger 
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gjemt, for både utøveren og publikum. Prosessen, forstått som veien mot det ferdige 

produktet, har hatt mindre status og kan lett overskygges av produktet som mål for den 

kunstneriske utviklingen. Forskjellen ligger i at det i den utøvende virksomheten arbeides med 

kriterier for god musikkfremførelse. Mens det innenfor pedagogikk og didaktikkfagene 

arbeides med kriterier for en god læreprosess. Det vil si en læreprosess som har to slags 

produkter for øye a) elevens musikkframførelser og b)eleven selv som musikkutøver. En 

sangundervisning i kulturskolen bør ha mest fokus på B, som vil si en tilrettelegging av 

sangelevens personlige og vokale utvikling og vekst, og hvor søkelyset rettes mot 

sangopplevelsen og mot selve sangprosessen. Det vil si en sangundervisning som tar hensyn 

til de menneskelige sider, og som vektlegger elevens ulike behov som de følelsesmessige, 

psykologiske, musikalske og de kognitive sider ved personlighetsutviklingen. Det rent 

sangtekniske og det stilistiske sangarbeidet vil dermed komme i bakgrunnen. En sang-

undervisning som i hovedsak er rettet mot sangarbeidet er med andre ord mindre viktig.  Det 

som er viktig er at mennesket står i sentrum for sangprosessen gjennom å være aktiv 

handlende i forhold til sin egen utvikling og livssituasjon.         

    Elevundersøkelsen viser tydelig at fokuset ligger på ”musikkproduktene” i sang-

undervisningen i kulturskolen, læreprosessen er det vesentligste. Dermed er søkelyset på 

resultatet av sangundervisningen, som elevenes sangframførelse med konserter i kulturskolens 

regi, mindre vektlagt enn selve læreprosessen. 

    Hvilke kriterier skaper en god læreprosess? Sangelevene la selv premissene for hvilke av de 

to læreprosessene som skulle vektlegges i undervisningen. De hadde klare oppfatninger av 

hva slags musikk de ville synge, og hva slags musikk som ga dem ”kick” til å synge. En 

naturlig konsekvens av dette, var å ta utgangspunkt i en elevorientert undervisning hvor 

eleven selv bestemte repertoarvalg, og om hun ville framføre dette som et mål for 

sangarbeidet. Elevene hadde et sterkt ønske om å ta egne valg i sangundervisningen og ytret 

dette klart, noe som kan forstås som naturlig med tanke på en identitetsprosess. Om målet var 

å tillegne seg en identitet som sanger og sangutøver var uvesentlig for selve sangprosessen, 

motivasjonen var tuftet på en glede eller ”kick” som var drivkraften i sangarbeidet.   

    Det at sangelevene la premissene i stor grad i forhold til det musikalske repertoaret, legger 

et stort ansvar på eleven. Hva er det så eleven skal tilegne seg på egen hånd? Innholdsmessig 

nevner Fostås utvikling av musikalsk ekspressivitet, sangteknikk, læreglede, sangglede, 

vekstglede og værensglede som faktorer som er vesentlig for læreprosessen. Dette er 

intensjoner som er vanskelig å innfri fullt ut. Forutsetningen er at eleven har tilegnet seg en 
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sangglede i barndom og oppvekst, og at denne positive innstillingen til sangfaget blir ivaretatt 

og videreutviklet av sangpedagogen.                     

Læreren må med andre ord legge til rette for at en god læreprosess skjer. Dette betyr at 

læreren som fagperson må betraktes mer som en veileder. Dette tilsier en integrert, løpende og 

veiledende evaluering. Dette betyr at en kontinuerlig og veiledende evaluering vever seg inn i 

sangundervisningen, slik at dette oppfattes som to sider av samme sak i undervisningen. Det 

vil si at læreren må rette på feil som oppstår i øyeblikket, for å gi eleven et umiddelbart 

inntrykk av hvilke evalueringskriterier som ligger til grunn, samtidig er det viktig at eleven 

forstår den sammenheng som evalueringen skjer i. Klare tilbakemeldinger er viktig, men ofte 

vanskelig i praksis, fordi lærer og elev har forskjellig utgangspunkt for den faglige 

tilnærmingen, dessuten er man forskjellige personer med ulike verbalspråk, tankesett og ulike 

assosiasjoner. De har kort sagt forskjellige erfaringer som gjør dem til ulike mennesker.  

    Det er vanskelig å komme bort fra et mester og lærling- forhold som er sterkt forankret i  

sangundervisnings-tradisjonen. I den forbindelse er det viktig at feilretting ikke tar overhånd, 

men at det finnes andre alternativer til dette. Fostås nevner begrepet positiv speilrespons, som 

en viktig bidragsyter til en ekte og ærlig motivasjon. Her fungerer læreren som et speil som 

reflekterer elevens prestasjon, det vil si at dette blir sagt eller gjort på en nøktern og saklig 

måte, men med varme og empati i blikket. På den måten unngås den direkte rosen, som 

fokuserer for mye på eleven på godt og vondt. Eleven får det samme direkte fokuset, men 

ikke på seg selv, men på samme sak som begge er opptatt av. På den måten kan eleven få ”en 

utvidet identitetsfølelse ved å gå opp i noe annet enn seg selv, ved mesterens side” (Fostås 

2002:131). Dette er såkalte ”tricks” som oppfattes som avledning med den hensikt å få en god 

læreprosess i gang.              

    Det å ta utgangspunkt i en sangundervisning med fokus på ”musikerproduktene”, det vil si 

kriterier for god musikkutøvelse, krever en sangfaglig innsikt av lærer på et høyt kunstnerisk 

nivå. En kompetanse som ikke alltid er tilstede blant sangpedagoger i kulturskolen. For å ha 

hovedfokus på ”musikerproduktene” må bestemte kriterier være oppfylt. For det første må det 

være et høyt musikalsk og kunstnerisk nivå på eleven, og for det andre må det være i samsvar 

med elevens modning følelsesmessig sett og rent stemmefysiologisk. Eleven må samtidig ha 

erfart hva det å stå på en scene er, det vil si ha erfart både positivt og negativt hva dette 

innebærer. Det er disse betingelsene som må danne grunnlaget for en vektlegging av 

”musikerproduktene” framfor ”musikkproduktene”. En sangundervisning som er målrettet 

trenger nødvendigvis ikke gjøre seg mer gjeldende innenfor klassisk sang, enn innenfor 

rytmisk sang. Det er hva som vektlegges i sangundervisningen som må danne utgangspunktet 
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for læringens mål eller retning. Det som er vesentlig for sangprosessen er at repertoaret skal 

understøtte en utviklingsprosess for eleven, som samsvarer med elevens motoriske og 

stemmefysiologiske forutsetninger. Likeledes må elevens kulturelle bakgrunn og grad av 

musikalsk modenhet og musikkinteresser, være med på å bestemme repertoarets innhold. Et 

hvert musikalsk innhold som betyr noe for eleven kan på denne måten tolkes som et verdifullt 

bidrag til en konstruktiv sangundervisning for begge parter. Det er samtidig lærers oppgave å 

improvisere tekniske øvelser som tilpasses ut i fra musikksjanger, og tilrettelegge for teknisk 

arbeid i den forbindelse.             

    Sett ut i fra elevundersøkelsen var det kun en elev (Jorun) som oppfylte kriteriene for å 

være utøver innenfor definisjonen ”kunstnerisk utøver”. Hun hadde et klassisk sangrepertoar, 

og kom fra et hjem preget av klassisk musikkdannelse. Da bare en av sangelevene i 

undersøkelsen oppfyller disse krav til musikalsk og kunstnerisk modning på et høyere nivå, 

vil en undervisning som setter ”musikerproduktene” i fokus, generelt sett være irrelevant for 

de fleste sangelever i kulturskolen. Av erfaring vet jeg at flertallet av de som har sang i 

kulturskolen, velger sangrepertoar innenfor rytmisk musikksjanger. 

    Tre av sangelevene i undersøkelsen, hadde allsidig musikalsk erfaring, og hadde tilegnet 

seg de sangtekniske og stilistiske kriteriene som er innenfor rytmisk musikk mer enn klassisk 

musikk. Det er nettopp fordi deres interessefelt lå i den rytmiske musikksjanger. For 

sangpedagogen er det en vanskelig balansegang å ivareta elevens musikkinteresser og 

samtidig jobbe sangteknisk med eleven. Samtidig er det vesentlig å arbeide med den 

formidlingsmessige siden ved sangundervisningen, for å få eleven til å tørre å opptre for et 

publikum. Hvis man har konserter som mål, kan det være en motivasjonsfaktor i forhold til 

dette, men det kan også oppleves å være det motsatte. I undersøkelsen viste nettopp Berit at 

hun var ambivalent i forhold til å opptre. Hun ønsket dermed en prosessorientert undervisning 

hvor personlig utvikling og egen bevisstgjøring var viktigere, enn å utvikle seg selv som 

sangutøver. I den forbindelse er det viktig at læreren tar i bruk ”jeg-støtte”- undervisning, som 

møter eleven der eleven er psykisk og følelsesmessig. Berits noe usikre, umodne og til dels 

nervøse personlighet, krever at jeg som hennes sangpedagog, støtter og hjelper henne i en 

personlighetsutvikling som bygger opp selvtilliten og mestringsforståelsen, og som støtter 

henne til egne valg. Hun trenger mer enn de andre elevene positive tilbakemeldinger(selvsagt 

når det er berettiget), for å styrke de nevnte forhold. Dette setter i gang en 

bevisstgjøringsprosess som bygger opp selvfølelsen, som er spesielt viktig for denne typen 

elever.                
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Hvilke egenskaper er det sangpedagogen må ha for å være en god pedagog? 

Hanken og Johansen refererer til Erling Lars Dale for å beskrive tre ulike kompetansenivåer 

som er viktige forutsetninger for at læreren skal lykkes i sitt arbeid. Det første nivået betegnes 

som K-1 nivået, det dreier seg om dyktighet i å gjennomføre undervisningen.  K-2 nivået vil 

si å kunne være i stand til å overveie, planlegge og vurdere sin egen virksomhet. K-3 nivået 

innebærer kompetanse til å kunne begrunne, drøfte og vurdere kritisk den pedagogiske 

virksomheten. 

    Betegnelsen handlingskunnskap er et dekkende ord for kompetanse- nivå 1. I det ligger en 

intuitiv forståelse av hvordan man skal handle. Dette nivået kan man lære gjennom 

modellæring, og kan da forstås som erfaringskunnskap.  K-2 og K-3 nivået derimot, krever at 

den tause kunnskapen kommer til bevisst refleksjon. Dette krever god pedagogisk kunnskap, 

som vil si innsikt i og refleksjon rundt aktuelle pedagogiske teorier. Evnen til å stille seg 

kritisk overfor sin egen virksomhet, er samtidig viktig for å kunne evaluere undervisningen.   

    Hele vår musikalske undervisningstradisjon er forankret i mesterlæren, hvor pedagogen per 

definisjon er ”mester” og ”eleven” er lærling. Denne tradisjonen forutsetter en stor grad av 

identifikasjon og imitasjon, som er elevens rettesnor direkte eller indirekte gjennom 

utdannelse og i den seinere undervisningspraksis. I den forbindelse beskriver Susanna Eken 

de forskjellige pedagogtyper eller pedagog-egenskaper som finnes innenfor sangundervisning. 

En elevunderstøttende pedagog, vil si å finne eleven der hun er, og begynne der. Samtidig må 

en elevunderstøttende pedagogikk ut utgangspunkt i de valg som er styrt av elevens 

forutsetninger og nivå. Sangpedagogen må besitte en form for naturlig autoritet, men samtidig 

må hun være åpen lyttende og ha stor følsomhet overfor elevens behov(empati). Hun må 

samtidig være i stand til å fremkalle og vedlikeholde det positive i elevens utvikling. Dette er 

viktig i forhold til å opprettholde en motivasjon over lengre tid. Læreren må likeledes være i 

stand til å variere sin undervisningsmetodikk alt etter hvilken elevtype, hun har med å gjøre 

(Eken 1998:89). 

    En dominerende eller ofte kalt ettergivende pedagogikk praktiseres i kulturskolene anno 

2005. Her kommer sangpedagogens dominerende holdning og framtredende personlighet i 

konflikt med kravet om en individuell og elevunderstøttende pedagogikk (Eken 1998:91). 

Dette innebærer en undervisningspedagogikk som mangler en pedagogisk evne (eller vilje) til 

empati overfor sangeleven. Den faglige metodiske kompetansen blir ofte begrenset, og 

tilpasses ikke den enkelte elevs behov og forutsetninger. Lærers dominerende opptreden 

krever lydighet, respekt og disiplin fra eleven, men dette gjør undervisningen effektiv og 

resultatorientert. Her er det eleven som må tilpasse seg de krav som stilles. Elevens 
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følelsesmessige behov blir dermed satt til side. For elever som mangler selvtillit, og ungdom 

som er på søking etter en egen identitet, kan en slik pedagogisk tilnærming være 

skjebnesvangert. Nettopp fordi de ikke har bygd opp en sterk nok personlighet, til å 

imøtekomme en dominerende lærer-adferd, og som i sin ytterste konsekvens kan virke 

selvutslettende på visse type elever.                

    Når det gjelder sangpedagogens kompetansebakgrunn skal lærer ha en trygg og god 

basiskunnskap innen flere fagområder. For det første må kunnskap og ferdigheter i 

hovedinstrumentet ligge i bunnen. Men dette er ikke nok. Læreren må også ha innsikt i 

relevant pedagogikk og læringspsykologi, men at hun også kan skille mellom faglig og 

personlig selvinnsikt. Dette er viktige sider ved pedagogen, for det som omfatter en faglig 

selvinnsikt handler om å være selverkjennende, hva er jeg god til og hva mestrer jeg dårlig. Å 

legge undervisning ut i fra en slik tankegang, kan lette sangpedagogen i arbeidet, men kan 

også få læreren til å føle en egen utilstrekkelighet. En følelse som kan være farlig å henfalle 

til, fordi man blir låst i sin undervisning og fokuserer for mye på det man behersker, og blir 

dermed lite lyttende overfor elevenes ønsker.  

    Ut over en faglig viten er det samtidig viktig at sangpedagogen har stor selvinnsikt og 

selvforståelse i forhold til sitt eget liv, og til sin profesjon som underviser. Det å undervise i 

sang kan ofte oppleves som en stadig reise inn i sitt eget selvbilde og i sitt følelsesliv. Man 

utfordres stadig på sin egen ærgjerrighet i forhold til undervisningens innhold og kvalitet, 

tidvis sin egen forfengelighet, og tålmodighet i forhold til sangelevens framgang. Hensikten 

med dette er selvsagt ikke bare med tanke på egen selvutvikling, men for å forstå mer av 

lærerrollen og for å fungere bedre som menneske og sangpedagog. Men også i den hensikt å 

forstå elevens handlinger og motiver, og forstå de underliggende emosjoner som oppstår i 

undervisningsøyeblikket. Det er i møte med eleven at uventede prosesser utspiller seg.      

     Sissel Høyem Aune nevner de humane undervisningsmetodene som alfa omega for om en 

lærer lykkes i sitt arbeid. Spesielt er det viktig at læreren vet forskjell på empati og sympati, 

og at mange problemer vil være unngått hvis man bevisst velger en empatisk holdning 

(Høyem Aune 2003: 55). Samtidig er det viktig å forstå bakgrunnen for elevens motivasjon til 

å synge, for å forstå de ulike motivasjonsfaktorer som er tilstede. Hun definerer motivasjon ut 

i fra lav og høy motivasjon, og leter etter elevens stemme som utgangspunkt for 

motivasjonen. For henne er gleden en viktig motivasjonsfaktor ved sangundervisningen. Hun 

definerer motivasjonsfremmende undervisning ut i fra følgende kriterier, den skal være: 

vennlig, avdramatiserende og ufarliggjort. Dette vil virke positivt inn på elevens psykologi, 
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fordi en vennlig atmosfære gir bedre vekst og utviklingsmuligheter (Høyem Aune 2003:58-

59).    

    Hva er sangpedagogikk ut i fra dette? Sissel Høyem Aune sier:” Sangpedagogikk er et fag 

som skal læres. Det finnes strukturer, fremgangsmåter, metoder, tricks (kamuflasje-

pedagogikk) som gjør at både lærer og elev(er) føler seg vel, at det skapes en 

arbeidsatmosfære som virker produktiv og kreativ” (Høyem Aune 2003:57).  

    Hva menes med å skape en atmosfære som er produktiv og kreativ? I elevundersøkelsen la 

elevene vekt på det personlige uttrykket i sangprosessen, som ble forstått som å ta vare på og 

utvikle de ekspressive sidene ved sangutførelsen. Elevene ga ingen dypere forklaring på hva 

som ligger i uttrykksbegrepet. Dette har noe med å skape sitt eget personlige uttrykk å gjøre. 

Ungdom er på søk etter en egen identitet og er selvbevisste i forhold til de musikalske valg 

som blir gjort, men også i forhold til å utvikle en personlig klang som de kan stå inne for. 

Sangpedagogens rolle i dette, er å videreutvikle elevens uttrykkspotensialet gjennom en 

selvbevissthetsprosess. Det vil si å gripe tak i selve sangøyeblikket, hente fram det spesielle 

uttrykket som plutselig oppstår i sangsituasjonen, og påpeke de uttrykksmulighetene som har 

blitt framkommet. Lærers rolle blir på den måten å stille åpne spørsmål mer enn å gi konkrete 

svar på hva som er riktig eller ikke. Få en åpen dialog og dermed bevisstgjøring i forhold til 

dette. Sangpedagogen har et stort ansvar for å hjelpe eleven til å finne sitt eget uttrykk. Det å 

søke i ulik musikksjanger og finne sanger som passet til elevens temperament, 

musikkinteresse og stemme, er sangpedagogens oppgave. Sangeleven står helt fritt til å velge 

mellom ulike alternativer, eller komme med egne forslag selv. Av erfaring er det lettere for 

sangeleven å tilegne seg det vokale uttrykket, men også det emosjonelle budskapet bak 

sangene, hvis hun har et positivt forhold til musikken fra før. Det å synge sanger som er 

påtvunget fra lærer, har derfor liten hensikt, fordi dette skaper et distansert forhold til den 

musikken man synger, og vil påvirke den følelsesmessige siden ved sangframførelsen. Det 

ekte uttrykket uteblir. Mine erfaringer er at sangelever synger best og får best fram ekte 

følelser bak sanger som de har et positivt forhold til, og som de kjenner fra før.              

    Lærers evne til intuitiv tenkning vil kunne lokke frem elevens kreative underbevissthet, 

derfor er denne evnen viktig å hente fram i undervisningssituasjonen. Dette er forstått som det 

motsatte av analytisk tenkning, som beveger seg mer i veldefinerte skritt. Implisitt vil man da 

forstå problemet, men den intuitive tenkningen forstår dette som noe eksplisitt som kommer 

mer og mer fram etter hvert som man jobber med problemet. Gjetting eller på søk mot noe 

som man ikke helt vet hva er, er en vei å gå. Det at læreren inviterer til en gjetting, innstiller 

oppmerksomheten mot noe som er ukjent, dette kan derfor pirre nysgjerrigheten til å søke nye 
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veier. På den måten blir undervisningen mer ufarliggjort, og lærer motvirker med dette et 

læringsmiljø, som vektlegger ”lønn” eller ”straff” som ytre virkemidler ved sang-

undervisningen. Det at sangelevene i undersøkelsen understreker viktigheten av å ta egne 

musikalske valg, åpner opp for ulike ”estetikker” knyttet til et personlig uttrykk og klangideal, 

som vil si utforsking av egne klang og stemmemuligheter. En intuitiv sangundervisning vil 

dermed gå nye veier i forhold til å eksperimentere og improvisere, som vil være et viktig 

bidrag til en musikalsk, vokalt og emosjonell bevisstgjøringsprosess for sangeleven.          

 

Musikksyn 

Lærerens musikksyn er avgjørende for sangundervisningen innhold. Varkøy skriver: 

”Uklarheten rundt hva man erkjenner gjennom musikken, medfører at det i forbindelse med 

enkelte formuleringer blir et åpent spørsmål hvorvidt vi her står overfor et referensialistisk 

musikksyn, et ekspresjonistisk musikksyn eller et både og. Avgjørende i så måte ville, som 

sagt, vært synspunktene på hva man erkjenner gjennom musikk, hvilke kunnskaper musikken 

formidler” (Varkøy 2000:125).  

    Sangpedagogens musikksyn vil påvirke, enten direkte eller indirekte, sangundervisningen, 

og en bevisstgjøring i forhold til dette er på sin plass. I praksis vil dette gi seg utslag i ulik 

sangforståelse og dermed ulik sangtilnærming. Ved å prøve å innta et objektivt forskerblikk 

(selv om dette er umulig), viser elevundersøkelsen at jeg som deres sangpedagog, betrakter 

musikken mer som et middel for å oppnå utenommusikalske mål. Dermed er jeg mer 

prosessorientert enn målorientert i undervisningssituasjonen. Det musikksynet som 

framkommer på bakgrunn av dette, viser at jeg er mer opptatt av personlige og psykologiske 

utviklingsmuligheter og betingelser. Fokuset er satt på gleden og de positive følelsesmessige 

sidene ved musikkopplevelsen, og dens ytre og indre påvirkning på sangeleven og på 

konteksten rundt. Likedan er søkelyset satt på motivasjonen gjennom gleden som en positiv 

motivasjonsfaktor. Når det gjelder innholdssiden ved undervisningen vektlegges ulike 

musikalske uttrykk, musikalsk mangfold av både rytmisk og klassisk sangrepertoar. Det er 

mindre fokus på den teoretiske kunnskapen i sangundervisningen. Opplevelsessiden og det å 

få fram det musikalske budskapet er forstått mer som et middel enn et mål for 

sangundervisningen. Dette berører musikken mer som en erkjennelsesfunksjon, og kan sees i 

forhold til tenkningen rundt musikkens autonomi versus heteronomi problematikk. Skal 

musikken ansees å være en selvstendig kunstart? Hvis dette betyr at konteksten rundt 

musikken har liten påvirkning, vil det ut i fra resultatene av elevundersøkelsen gis antydning 

om et musikksyn som har en tilnærming mot en heterenomi-estetikk, som peker ut over selve 
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musikken som kunstart, og mer mot det utenommusikalske virkefeltet mot konteksten. Sett ut 

i fra dette perspektivet, vil mitt musikksyn bli forbundet med det referensialistiske 

musikksynet. Dette peker mot en heteronomi-estetikk, som vil si å betrakte de mange 

musikksjangre som likeverdige for undervisningsinnholdet.  

    I følge sosialantropologen Arne Martin Klausen(1970) har kunsten i et antropologisk 

perspektiv tre funksjoner: 

1) å produsere musikk/kunst til bruk for kirkelige formål, og som forstås som middel til å nå 

utenommusikalske mål                   

2) å produsere gjenstander(musikk) som skal tilfredsstille menneskenes behov for 

skjønnhetsopplevelser 

3) å tjene som middel for erkjennelse (Dyndahl og Varkøy 1994:30). 

 

Klausen påpeker at de enkle samfunn vektlegger bruksgjenstanden ved musikken, og deretter 

erkjennelsessiden. Vår vestlige verden derimot anser i følge han, skjønnhetsfunksjonen som 

det viktigste aspektet, deretter kommer erkjennelsessiden.  Han mener at kategori 1 er utelatt i 

dagens samfunn, opplevelsessiden og det individuelle ved opplevelsen står i fokus. Dette 

samsvarer med mye av forskningen innenfor sosiologi og musikksosiologi, som viser til en 

økende grad av individualitet og en bevisst søking mot individuelle livsforklaringer blant 

unge mennesker.   

    Varkøy hevder at norsk skole vektlegger Klausens kategori 1 og 2, og ser bort i fra 

musikken som en erkjennelsesfunksjon. Barna skal ha det gøy og la seg underholde, uten at 

det tenkes over undervisningens kvalitet og innhold. Erling Lars Dale har et annet 

utgangspunkt og etterlyser en estetisk oppdragelse i norsk skole, og hevder at kunstfagene har 

blitt legitimert ut i fra et matnyttig perspektiv. ”For sangens og musikkens vedkommende har 

eksistensgrunnlaget vært Gud, salmesangen og fedrelandskjærligheten” (Dale 1990:15-21). 

Musikk som kunst har hatt liten plass i skolen, det religiøse opphavet som dyrket det 

pietistiske, asketiske og det protestantiske, var bærere av en kultur som var negativt innstilt til 

nytelse og til kunst. Det at man historisk sett har vurdert kunstfagene som matnyttige og da i 

sammenheng med allmenne pedagogiske bestrebelser, har kommet klart til uttrykk gjennom 

lover og lærerplaner opp igjennom historien (Dyndahl og Varkøy 1994:31). 

    Men man må heller ikke glemme viktigheten av de menneskelige aspekter ved 

sangundervisningen, og mennesket bak lærerrollen. Innenfor dannelsestenkningen står 

spenningen mellom individets selvutvikling og utfoldelse og samfunnets behov, som et 

sentralt problem i dannelsestenkningen. Den tyske dannelsesteoretikeren Wolfgang Klafki 
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hevder at den sanne humanitet bare kan vinnes individuelt. Musikkundervisningens mål blir ut 

i fra dette perspektiv å foredle ”det menneskelige ” i mennesket. Musikken blir dermed brukt 

som et middel til å oppnå noe annet enn det rent musikalske. Platon og Schiller framhever den 

estetiske dannelsen sett ut i fra et samfunnsmessig og moralsk kontekst. Kunsten er sett på 

som et moralsk og politisk middel, samtidig fremholder Schiller kunstens egenverd; dens 

lykkeopplevelse og meningsfylde. Kunsten blir et middel og blir forstått som en kvalitativt og 

spesifikk menneskelig mulighet her i livet. Det vil si å oppdra elevene til å vise menneskelige 

sider som positivitet, glede og engasjement( kick). Om musikken forstås som et middel eller 

som et mål er til syvende og sist ikke vesentlig i en musikkpedagogisk sammenheng. Det som 

er viktig er at musikkpedagogen eller sangpedagogen har et bevisst forhold til hva musikken 

skal brukes til. Øivind Varkøy nevner dette forhold og setter musikkens middelfunksjon i 

relasjon til lykkebegrepet og livskvalitetsbegrepet. Han sier: ”Min tanke er følgelig at all 

beskjeftigelse med musikk må vurderes i sammenheng med det totale livet, med våre 

individuelle ”livslykkeprosjekter”, livskvalitets-begrepet og lykkebegrepet” (Varkøy 2203: 

119).  

    Spørsmålet er hva menes med lykke? Ut i fra elevbesvarelsene vil lykkebegrepet defineres 

ut i fra Aristoteles lykkebegrep definert som lyst og fornøyelse. Det vil si å synge ut i fra en 

motivasjon som er gøy og underholdene først og fremst for en selv, for å gi glede i hverdagen. 

En glede som oppleves uten ytre negativt press fra betydningsfulle andre. Denne gleden er 

ikke uttalt dyptfølt eller sterkt indre-motivert. Hvor sterk denne gleden oppleves, er derfor 

vanskelig å si. For å gjøre lykkefølelsen stabil og vedvarende, må gleden som en 

motivasjonsfaktor forstås som et indre anliggende. En motivasjon som går mer i retning av 

psykologiske faktorer som selvrealisering er derfor mer nærliggende å søke. Ikke som et mål i 

seg selv, men forstått som en erkjennelses -prosess som gir mer lykke eller tilfredshet i livet. 

Det vil si på vei mot en emosjonell opplevelse som gir mening med livet, og sangen brukes i 

den forbindelse som et unikt verktøy for en psykologisk og emosjonell utvikling.            
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Intervjuspørsmålene 

 
1) Hva er grunnen til at du liker å synge? 
 
2) Hva slags musikalsk bakgrunn har du? Har du fått mye inspirasjon hjemme til å synge?  
 
3a) Kan du gi eksempler på gode sangopplevelser i livet ditt?  
B) Hvor sang du da du opplevde den gode sangopplevelsen? C) Hvem var du sammen med? 
 
4) Hvordan vil du karakterisere deg selv som person? 
 
5) Opplever du glede ved å synge for andre? For hvem da? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 
6) Forbinder du sang med noe negativt? I tilfelle hva og hvorfor? 
 
7a) Hvor stor rolle spiller læreren inn for din utvikling av glede og trivsel i 
sangundervisningen?  
B) Er det lærerens personlighet eller lærerens faglige kvalifikasjoner som teller mest? Eller 
andre forhold?  
   
8) Kan sangen/musikken gi deg et musikalsk kick? I tilfelle ja: hva slags musikksjanger? 
Hvorfor akkurat denne sjangeren? 
I tilfelle nei: hvorfor ikke? 
 
9) Kan gleden ved å synge knyttes til andre forhold som for eksempel: selvtillit, føle trygghet 
i sangsituasjonen, følelse av mestring eller andre forhold?  
 
10) Hva gir deg størst sangglede? 
B) Hva legger du mest vekt på i selve sangutførelsen? 
Er det selve uttrykket 2) teksten eller 3) musikken? Eller andre forhold? 
 Utdyp hvorfor.. 
     
11) Kan du oppleve glede ved en sang du ikke behersker teknisk? Hvor viktig er det for deg å 
jobbe teknisk med en sang? 
Utdyp… 
 
12) Kan du beskrive hvilke følelser du opplever i en god sangopplevelse? 
 
13) Opplever du sanggleden som noe konstant som alltid er der, eller er den 
situasjonsbestemt? 
 
14) Er det personer/venner i livet ditt som har betydd mye for din positive holdning til sang, 
som for eksempel har inspirert eller oppmuntret deg til å synge? 
 B) Har du hatt noen musikalske forbilder som har påvirket deg? 
 
15) På hvilken måte synes du at sang beriker livet ditt? 
Hjelpe spørsmål: hvilke ord er mest dekkende for deg: gir deg inspirasjon, gir deg energi, 
livskraft eller livsverdi, mening med livet, eller andre formuleringer? Utdyp…    
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16) Kan du ut fra dette si at sang kan hjelpe deg til å mestre hverdagen? I så fall på hvilken 
måte? Hvorfor ikke? 
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