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KAPITTEL 1 

INNLEDNING OG METODE 

Beskrivelse av masterprosjektet:  

Dirigenter har en annen rolle enn andre musikere i det at de hele tiden skal få andre til å 

produsere det klingende resultatet, synkront. Den utøvende rollen er helt avhengig av at ens 

egne musikalske idéer kommuniseres slik at de når gjennom og resulterer i klang og musikk 

produsert av andre. Instrumentet de spiller på er mennesker. Dirigentrollen er en unik 

blanding av musikalske, utøvende, pedagogiske, kommunikative og psykologiske aspekter, 

for å nevne noen. Kravet til simultankapasitet er sterkt. Jeg ønsker med arbeidet mitt å gå inn i 

noe av denne kompleksiteten, og prøve å skape en større forståelse for hvordan musikk skapes 

gjennom direksjon og korledelse. Mitt hovedfokus er å undersøke hvordan de utøvende, 

tekniske og pedagogiske sider fungerer og forholder seg til hverandre i dirigentens arbeid. 

Helt siden jeg selv, på første semester i mitt kandidatstudium ved Norges Musikkhøgskole, 

fikk ensembleledelse på timeplanen, har direksjon fascinert meg. Lærerne jeg hadde, gjorde 

meg oppmerksom på hendenes evne til å uttrykke musikk, og musisering fikk et større 

innhold og flere dimensjoner. Dirigering ble ikke minst nyttig for meg som pianist, som en del 

av min egen øving, hvor jeg fysisk kunne organisere og strukturere musikken jeg jobbet med. 

Jeg begynte å oppleve direksjon som en mimikk av musikken på en måte som skaper stor 

oversikt og gir en visuell strukturering og forståelse av noe ikke-visuelt. I innstudering av 

musikk har jeg selv noen ganger fått det hele til å løsne når jeg har dirigert den for meg selv.   

Siden har jeg både spilt med, sunget under og observert dirigenter som har gjort meg 

oppmerksom på hvor stor betydning en dirigent i virkeligheten kan ha. Det har forbløffet meg 

hvor sterkt musikken kan endre karakter ved for eksempel at en ny person stiller seg foran 

koret. Jeg har tenkt at dette må ha basis i noe svært komplekst, noe som både har å gjøre med 

faktorer som er lett beskrivelige; faktorer som teknikk, kunnskap, oversikt, tydelig lederskap 

og musikalsk dyktighet, men også mindre håndfaste sider som intuitiv oppfatning av signaler 

og det som av noen beskrives som karisma og energioverføring. Dette ble for meg 

kommunikasjon og psykologi på et svært interessant plan, og har trigget en interesse for å 

komme nærmere inn på disse fenomenene. Men hvor mye forskning har vært gjort på 

dirigentrollen? Dag Jansson påpeker i starten av sin masteroppgave Musikalsk Lederskap fra 

2008, at dirigentfaget i stor grad har sluppet unna både et teoretisk system som sammenfatter 



6 
 

 

faget, og at dirigenter har beholdt en viss magi rundt sin egen rolle og funksjon (Jansson 

(2008:1ff) Han påpeker videre at det har vært skrevet og forsket mye på musikeres 

arbeidsmetoder generelt, men at man ikke finner tilsvarende mengder med litteratur og 

forskning på dirigentrollen.   

Gjennom samtaler med erfarne og anerkjente, norske kordirigenter og studier av nyere 

forskning på musikkognisjon, har jeg ønsket å belyse noen av de faktorene som spiller inn når 

en dirigent gjennom sin kommunikasjon gir de rette impulsene i musikerne som leder til 

klingende musikk. Disse spørsmålene vil i dette prosjektet drøftes både fra et 

forskningsperspektiv, og fra dirigentenes perspektiver og erfaringer. Jeg har begrensede 

ambisjoner om hvor mange koder som vil knekkes gjennom et prosjekt som dette. I 

utgangspunktet ser jeg på dette som et forskningsfelt med begrensninger i verdien av 

eventuelle målbare resultater ved hjelp av eksperimenter og eksakte analyser. Dette vil jeg 

også drøfte nærmere. Like fullt; dersom påstanden stemmer om at dirigentrollen har 

unnsluppet en større grad av analyse enn andre musikeres roller, ser jeg det som aktuelt å 

skape refleksjon rundt et felt som av mange forbindes med mye personlig karisma og en viss 

grad av magi.  

 

Forskningstradisjon og relevante fagfelt  

Prosjektet har basert seg på ulike forskningstradisjoner. Dette henger sammen med at målet 

for prosjektet er knyttet til dirigentens sammensatte identitet og rolle. Når musikken skapes i 

møtet mellom dirigent og sangere, trer både dirigentens pedagogiske, kunstneriske og 

utøvende sider i kraft, og alle har stor betydning. Dirigenten får fram musikken gjennom 

kommunikasjon som tar mange former; gjennom kroppsspråk og gestikk, lederskap, verbal 

instruksjon og ulike pedagogiske grep, for å nevne noen. Bygdéus’ studie av 

barnekordirigenter viser en tydelig holdningen blant dirigentene til at «pedagogik och 

konstnärlighet inte går att skilja åt» (Bygdeus 2012:99). Gjennom mine intervjuer med 

dirigentene kommer det frem at de alle har en sterk identitet som både musikere og 

pedagoger, også når de jobber med voksne sangere på høyt nivå. De gir på ulike måter uttrykk 

for at disse to sidene ved arbeidet vanskelig kan skilles fra hverandre. Med utgangspunkt i 

dette perspektivet, ville det være vanskelig unngå å trekke inn pedagogiske elementer i et 

forsøk på å skape et helhetsbilde. Jeg vil også belyse dirigentens kommunikasjon gjennom et 

direkte fokus på persepsjonsprosesser og basere meg på forskning på musikk-kognisjon, og da 

særlig forskning på musikk og bevegelse. Prosjektet vil altså basere seg på to hovedretninger 
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innen musikkvitenskapelige forskningstradisjoner, der både de musikk-kognisjonsrettede og 

de musikkpedagogiske perspektivene som trekkes inn, brukes for å belyse prosessene som trer 

i kraft når musikken tar form i møte mellom dirigent og sangere. 

Jeg har tatt utgangspunkt i at forskning på musikkognisjon og musikk og bevegelse kan bidra 

til å øke forståelsen av dirigenten som en utøvende, tolkende kunstner som bruker kroppen for 

å kommunisere musikalsk uttrykk. Ved institutt for musikkvitenskap, UiO, har det i senere år 

blitt gjort mye musikkognisjons-forskning som kan skape en større forståelse av hvordan 

gestikk kommuniserer musikk. Rolf Inge Godøy har blant annet gjort større studier av 

sammenhengen mellom musikk og bevegelse. Han påpeker blant annet betydningen av 

auditive-motoriske koblinger i menneskelig atferd, og rollen disse spiller i forhold til mye av 

vår persepsjon og kognisjon (Godøy 2010:87ff). Musikk og bevegelse henger nøye sammen, 

og direksjon er et felt hvor musikken svært bevisst kobles til, og videre kommuniseres, 

gjennom bevegelse. Musikalske, auditive idéer gjøres forståelige via gestikk, og demonstreres 

gjennom fysiske bevegelser. Videre påpeker Godøy hånden sentrale rolle i musikkrelaterte 

gester, samt den sterke koblingen mellom hånden og intellektet. Dette gir et vitenskapelig hint 

om det man opplagt erfarer etter kort tids observasjon av dirigenter; betydningen av 

dirigentens hånd. Jeg valgte å basere deler av dette prosjektet på denne forskningen fordi jeg 

ser på dette forholdsvis nye forskningsfeltet rundt auditive og motoriske koblinger i 

persepsjonen av musikk som en potensiell og interessant døråpner for forståelsen av sentrale 

tema i dette masterprosjektet. 

Det pedagogiske aspektet ved studien kunne være mindre relevant om studien utelukkende 

fokuserte på den umiddelbare kommunikasjonen mellom dirigent og sangere i 

konsertsammenheng. Kommunikasjonen av dirigentens musikalske idéer skjer hovedsakelig 

gjennom kroppsspråk på konsert, og dette er et felt som ville være mer naturlig å studere 

utelukkende fra for eksempel et musikk-kognisjonsperspektiv. Forholdet mellom det spontane 

som skjer på podiet på konsert og det foregående musikalske arbeidet som er gjort i 

forberedelser og innstudering er imidlertid også i seg selv interessant for å forstå musikalske 

prosesser i et større bilde. I hvor stor grad kan man egentlig studere det musikalske resultatet 

på konsert løsrevet fra innstuderingsprosessen? Mine informanter gir i alle fall tydelig uttrykk 

for i denne sammenhengen å holde to tanker i hodet samtidig, og vektlegger sterkt det 

forberedende arbeidet som ligger bak de store konsertøyeblikkene. Idéen om en gjestedirigent 

som etter en prøve dirigerer konsert med et filharmonisk orkester og skaper noe nytt og 

magisk, ser ikke ut til å være like relevant i den sammenhengen jeg studerer. Like fullt åpnet 
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flere av mine informanter for at det på konsert noen ganger kan oppstå helt spesielle 

musikalske øyeblikk på konsert eller konkurranser som i varierende grad kan planlegges. 

Dette kobler de imidlertid mer eller mindre til et forarbeid som har ligget til grunn for dette. 

På bakgrunn av dette, har jeg sett det som vanskelig å løsrive de musikalske prosessene i 

dirigentens arbeid fra de pedagogiske aspektene ved arbeidet. 

Man kan drøfte hva som innbefattes av det pedagogiske aspektet ved dette temaet. Den 

utøvende og pedagogiske rollen blant dirigenter generelt, vil også variere: Blant annet kan den 

sangpedagogiske rollen være sterkt til stede hos en kordirigent.  En orkesterdirigent vil på den 

annen side ikke instruere hver enkelt instrumentalgruppe på tilsvarende måte med henhold til 

teknikk og klangproduksjon. I innstuderingsprosessen vil den pedagogiske rollen være klar 

hos alle dirigenter, mens selve dirigeringen, og da særlig i en konsertsituasjon, i mye større 

grad er en utøvende rolle.  Ikke minst vil det musikkfaglige nivået på gruppen man dirigerer 

spille inn på graden av pedagogisk arbeid. Et profesjonelt ensemble består av medlemmer 

som i større grad selv står for innstuderingen av verk, og hvor flere pedagogiske funksjoner 

hos dirigenten blir mindre relevante.  

Til sist vil jeg påpeke betydningen av ledelsesrelaterte sider ved dirigentens pedagogiske 

rolle. Man kan argumentere for at korleder på mange måter kan være et vel så godt begrep 

som dirigent. Blant annet har man i dag et sterkt fokus på klasseledelse som en sentral side 

ved lærerens pedagogiske rolle. Selv om jeg selv har valgt å bruke begrepet dirigent i dette 

prosjektet, vil jeg likevel vektlegge at pedagogiske ferdigheter og egenskaper knyttet til 

ledelse er helt sentrale. Innsikt i pedagogiske temaer som motivasjonsteori, gruppepsykologi 

og læringsprosesser kan være helt sentrale for å kunne skape gode musikalske resultater, noe 

jeg også har drøftet nærmere i kapittel 3.  Bygdeus, som selv har valgt å bruke begrepet 

korleder i sitt forskningsprosjekt, drøfter betydningen av og assosiasjonene rundt begrepene 

dirigent, korleder og korpedagog ved å henvise til utsagn fra sine informanter, som selv er 

korledere. Selv om begrepet dirigent lett assosieres med en høyere status, rommer korleder-

begrepet flere sider ved det arbeidet og de rollene de fyller (Bygdeus 2012:81).  

 

Problemstilling  

Jeg har valgt følgende problemstilling for masterprosjektet: Hvilke prosesser trer i kraft i det 

musikkskapende møtet mellom kordirigent og sangere spesielt, og i kordirigentens musikalske 
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arbeid med koret generelt, og hvordan skaper kordirigenten musikk gjennom sine 

pedagogiske, verbale og nonverbale kommunikative virkemidler?  

Problemstillingen krever noen spesifiserende og avgrensende forskningsspørsmål, og jeg vil 

ta for meg følgende: 

I hvor stor grad kan man fange og definere dirigentens kommunikasjon med ord og analytiske 

begreper, og hvilke former for forskning kan belyse og forklare kommunikasjonen som finner 

sted i møte mellom dirigent og musikere? Hvordan beskriver og opplever kordirigenter den 

musikalske betydningen og virkningen av de pedagogiske virkemidlene og den verbale og 

nonverbale kommunikasjonen de benytter seg av i sitt arbeid? Og til sist; i hvor stor grad kan 

dirigentens evne til å skape musikk gjennom sin direksjon betraktes som gjenstand for læring, 

forklaring og kategorisering, fremfor å være egenskaper som i mindre grad kan forklares og 

læres bort? 

Spørsmålene ovenfor har i dette arbeidet blitt studert gjennom to metodiske innfallsvinkler; 

gjennom studier av forskningslitteratur, og da blant annet forskning rundt musikk og 

bevegelse, samt annen litteratur som belyser problemstillingen, og gjennom kvalitative 

forskningsintervjuer med norske kordirigenter. Jeg har vært ute etter å undersøke og få større 

innsikt i hva som skjer i møte mellom dirigent og musikere. Dersom dette prosjektet på noen 

måte bidrar til å gi innsikt i prosessene som trer i kraft når både sangere og publikum opplever 

at musikken «løfter seg» og de store musikkopplevelsene oppstår, har jeg nådd et sentralt mål 

med dette arbeidet.  

 

Avgrensning av prosjektet, presiseringer og andre kommentarer til problemstillingen 

I forhold til den pedagogiske siden ved dirigentrollen, er det utallige faktorer som kunne 

trekkes inn, men jeg har naturlig nok søkt å velge ut de sidene som har et direkte eller 

indirekte forhold til spørsmålene i problemstillingen min. Jeg har konsentrert meg om de 

pedagogiske aspektene som jeg mener belyser hvordan de musikalske resultatene skapes. Her 

kommer pedagogiske aspekter knyttet til metodisk-didaktiske spørsmål, ledelse av gruppen og 

relasjoner til sangerne inn, både fordi jeg selv mener at disse sidene er sentrale, og fordi 

informantene mine har vektlagt disse på ulike måter. Jeg for eksempel utelukke rene 

drøftinger av miljøskapende, helsefremmende og andre sentrale og på mange måter 

interessante aspekter ved dirigenters arbeid, fordi dette prosjektet har de musikalske 

prosessene som hovedfokus. 
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Når dette er sagt, er det viktig å nevne at dette likevel ikke har vært et studium helt og fullt 

konsentrert rundt rene, musikalske prosesser. En grunn til dette, er at jeg har intervjuet 

dirigenter som jobber eller har jobbet på fast basis med amatørkor som de møter uke etter uke. 

Når de videreformidler hvordan kvaliteten skapes, er mange av de tilsynelatende utenom-

musikalske faktorene svært viktige, og skjer ikke bare som et magisk trylleslag i 

konsertsituasjonen. Alle informantene gir på hver sin måte uttrykk for både en form for 

ærefrykt for at musikken kan sies å være større enn dem selv og at store musikalske 

opplevelser til dels ikke er så lette å forklare, samtidig som de alle har et nøkternt forhold til 

arbeidet sitt og gir uttrykk for at systematisk, pedagogisk arbeid uke for uke er helt 

avgjørende for de musikalske resultatene. 

Et studium utelukkende av det musiske møtet mellom dirigent og musikere i 

konsertsituasjonen, kunne være mer relevant dersom jeg undersøkte profesjonelle 

orkesterdirigenter som gjester symfoniorkestre rundt om i verden, og skaper en mer 

umiddelbar musisering gjennom sin direksjon. I studiet av en gjestedirigents møte med et 

orkester vil det muligens kunne være lettere å isolere de rent tekniske og musikalske 

prosessene som trer i kraft i møtet med musikerne der og da. De trenger ikke å forholde seg til 

personlige faktorer og den daglige driften av institusjonen som sådan. En kordirigents arbeid 

består imidlertid av et jevnt og trutt arbeid med koret, og hvor en stor del av det musikalske 

arbeidet er av pedagogisk art.  

Ikke minst er det et poeng i denne sammenhengen at det i Norge finnes et svært begrenset 

antall profesjonelle og semi-profesjonelle kor. Det finnes mange gode kor som arbeider på et 

høyt nivå, men man kommer ikke utenom at svært mye av det musikalske arbeidet skjer 

gjennom pedagogisk og organisatorisk tilrettelegging. Dirigentene jeg intervjuer arbeider 

imidlertid, om enn med amatører, med kor på et forholdsvis høyt musikalsk og kunstnerisk 

nivå. Korene drives med mål om å skape konserter av en kvalitet som gjør det verdt for 

publikum å kjøpe billetter for å lytte til dem. Det finnes også kor der hovedformålet kan være 

den miljøskapende eller terapeutiske/ helsemessige effekten ved samsang eller andre formål 

som står som de mest sentrale. Dette prosjektet konsentrerer seg imidlertid først og fremst om 

de musikalske prosessene, et fokus som også står helt sentralt hos dirigentene jeg har 

intervjuet når de snakker om sine mål og ambisjoner for arbeidet sitt. 

I dette prosjektet har jeg i noen deler drøftet spørsmål som gjelder direksjon som et generelt 

fenomen, og da særlig i kapittel 2 hvor jeg henter inn elementer fra forskning som belyser 

dirigenters kommunikasjon. Mine informanter er imidlertid kordirigenter. De spesifikke 
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faktorene som skiller arbeid med kor fra arbeid med orkester, og som igjen skiller dette fra 

arbeid med korps og andre typer ensembler, vil ikke være hovedfokus for denne 

masteroppgaven. Dirigentene jeg intervjuer, jobber alle innenfor en klassisk kortradisjon, 

mens noen av dem også jobber fritt innenfor flere sjangre, noe jeg også vil vise til eksempler 

fra. Sammenligninger av dirigenter som leder ensembler med ulike sjangermessige profiler 

kan være et spennende studium i seg selv, men vil ikke være et tema for systematisk drøfting i 

dette prosjektet.  

Jeg har valgt dirigentens, fremfor sangerens eller musikerens, perspektiv som grunnlag for 

mitt arbeid. Jeg har vært ute etter faktorer dirigentene selv oppfatter som betydningsfulle for å 

få et godt musikalsk resultat. I denne sammenhengen vil jeg presisere at prosjektet ikke går 

inn på det håndverksmessige ved dirigeringen på detaljnivå, verken som en håndbok i det 

praktiske håndverket eller som noen systematisk drøfting av dirigenters perspektiver på ulike 

tradisjoner og skoler innenfor dette som teknisk fag. Det håndverksmessige vil omtales og 

diskuteres på et mer generelt og teoretisk nivå fra et musikk-kognisjonsperspektiv og på 

bakgrunn av informantenes uttalelser, som en av mange faktorer som belyses. En ren analyse 

av dette som et mer praktisk felt ville kunne være et stort og interessant prosjekt i seg selv.  

I intervjuene mine vil jeg blant annet presentere Janssons modell for musikalsk lederskap, 

som er basert på intervjuer med sangere (Jansson 2008:77). Hvorvidt dirigentens opplevelser 

samsvarer med synspunktene til musikere som synger under dirigenten eller andre tilhørende, 

vil ikke være hovedtema for oppgaven. Imidlertid har jeg trukket inn sammenlignende 

momenter mellom sangeres perspektiv slik de fremkommer hos Janssons modell for 

musikalsk lederskap, med dirigentenes respons på denne modellen. 

Jeg har trukket ledelsesaspektet ved dirigentens arbeid inn noen steder i teksten. Dette har jeg 

valgt blant annet fordi musikalsk ledelse er en måte å beskrive en dirigents arbeid, og fordi 

ledelsesaspektet kan romme noen sider som ikke like opplagt kommer frem om man 

utelukkende omtaler dette som direksjon (jf min henvisning til Bygdéus’ diskusjon rundt 

begrepet korleder versus dirigent ovenfor). Prosjektet vil imidlertid ikke ha plass for 

omfattende drøftinger av temaer relatert til ledelsesteorier eller lignende, men er ute etter 

faktorer knyttet til dirigenten som musikalsk leder som først og fremst kan belyse de 

musikalske prosessene i arbeidet. I denne sammenhengen vil perspektiver fra Dag Janssons 

modell for musikalsk lederskap drøftes, noe jeg kommer nærmere tilbake til senere i kapitlet. 
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Metode 

I denne delen av kapitlet vil jeg begrunne og beskrive hvorfor og hvordan jeg har benyttet 

meg av litteraturstudium og kvalitativt forskningsintervju som metoder for å drøfte 

problemstillingen for dette prosjektet. Første del vil dreie seg om mine refleksjoner rundt valg 

av metode, og knytte dette til vitenskapsteoretiske spørsmål og formålet for prosjektet mitt. 

Jeg vil gi en nærmere redegjørelse for eget ståsted i forhold til ulike syn på kvalitativ metode 

og metodens potensial, samt en nærmere drøfting av mitt prosjekt i forhold til ulike filosofiske 

posisjoner. I andre del vil jeg knytte mine ståsteder til den praktiske gjennomføringen av 

intervjuene. Her vil jeg drøfte problematikken rundt temaer som min egen forforståelse, 

ledende spørsmål, dynamikken rundt intervjusituasjonen og relasjonen til informantene med 

mer. Jeg vil også ta for meg spørsmål rundt arbeidet med intervjumaterialet i etterkant.  

Jeg har valgt en todelt metode i arbeidet med problemstillingen for dette prosjektet. Kapittel 2 

er et resultat av litteraturstudium, hvor jeg har undersøkt forskningslitteratur jeg mener kan gi 

innsikt i noen av spørsmålene i problemstillingen min. Jeg benytter her blant annet nyere 

forskning på musikk-kognisjon som belyser hvordan dirigentens kommunikasjon med 

sangerne fungerer, og hvilke prosesser som trer i kraft når dirigenten via sitt kroppsspråk 

skaper musikk. Videre diskuterer jeg også forholdet mellom de aspektene ved dirigentens 

kommunikasjon som Ahren kaller psykologiske og tekniske midler, der de psykologiske 

midlene ofte beskrives med begreper som magi og karisma, mens de tekniske er lettere 

definerbare (Ahren:2002). Jeg har valgt å basere deler av studien på forskningslitteratur som 

jeg mener kan skape forståelse for og videre refleksjon rundt kommunikasjonen som finner 

sted mellom kordirigent og sangere i musiseringsøyeblikket, samt mer generelle spørsmål 

knyttet til de faktorene som medvirker til dirigentens musikk-skapende arbeid med koret. Den 

siste delen av kapittel 2 vil være en redegjørelse for teoretiske perspektiver på dirigentrollen 

og ferdigheter som regnes som sentrale for en dirigent. Disse vil drøftes videre i kapittel 3. 

Blant annet vil jeg i kapittel 2 gjøre rede for Dag Janssons modell for musikalsk lederskap, 

som jeg har undersøkt dirigentenes respons på i intervjuene. 

I kapittel 3 bruker jeg kvalitativ metode, og har samlet empirisk materiale fra mine kvalitative 

intervjuer med fire norske kordirigenter. Her drøfter jeg både spørsmål fra kapittel 2, men 

også flere sider ved dirigentens musikalske arbeid med koret, basert på en analyse av det 

empiriske materialet. Kapittel 3 angriper altså problemstillingen fra en annen innfallsvinkel, 

og spørsmålene belyses fra dirigentens eget perspektiv og egne erfaringer, prinsipper og 
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meninger. I dette kapitlet vil også de pedagogiske sidene ved problemstillingen drøftes 

nærmere på bakgrunn av dirigentens uttalelser. 

 

Teoretiske størrelser versus dirigentenes egen praksis og erfaring; Vitenskapsteoretiske 

utfordringer og betydning for valg av metode 

Først vil jeg diskutere noe av bakgrunnen for at jeg ser det som hensiktsmessig å bruke en 

blandet metode i denne studien. Jeg er svært interessert i å få innsikt i dirigentenes egne 

opplevelser og erfaringer, og mener at de som kan faget best i praksis, også på en unik og 

selvsagt måte kan bidra til forståelsen av deres eget fag når de blir gitt sjansen til å fortelle om 

det. Som jeg vil gjøre nærmere rede for senere i kapitlet, har jeg benyttet meg av en 

fenomenologisk tilnærming i tolkningen av intervjuene, som går ut på å undersøke hvordan 

studiens aktuelle fenomener og tema fortoner seg for dirigentene selv. En fenomenologisk 

tilnærming har ikke som mål å skape fastslått, objektiv kunnskap, men å få innsikt i hvordan 

et fenomen fortoner seg for et subjekt. På denne måten er det dirigentenes egne, subjektive 

meninger, erfaringer, opplevelser og meninger jeg er ute etter. Hovedtyngden i prosjektet vil 

ha en kvalitativ og fenomenologisk tilnærming. Jeg har valgt kvalitativ intervjumetode fordi 

jeg opplever at denne har størst potensial til å komme på «innsiden» av de fenomenene jeg 

studerer, men som alle andre metoder har den sine styrker og begrensninger. Det er klare 

grenser for hva en slik studie kan si noe om. Noe av dette kan tenkes å utfylles gjennom en 

annen metodebruk i samme prosjekt, og jeg vil her diskutere hvordan jeg ser disse metodene i 

forhold til hverandre. 

Når Liz Garnett drøfter metodevalg i forbindelse med sitt eget forskningsprosjekt om 

kordireksjon, trekker hun blant annet fram utfordringen ved valg av språk som rommer 

fenomenet som studeres. Ordene vil alltid bli sekundære i forhold til musikken selv. I denne 

sammenhengen påpeker hun ikke minst dirigenters ofte tydelige mistillit til litteratur om deres 

eget fag (Garnett 2009:43). Hun bruker videre Jean-Jacques Nattiez betegnelse for dette; the 

problem of metalanguage. Hvordan kan man beskrive og drøfte en ikke-lingvistisk 

kommunikasjonsform gjennom språk?  

Her er vi inne på to utfordringer som i stor grad henger sammen. For det første, kan det alltid 

diskuteres hvor stor mening det gir å skrive og drøfte et emne i et språk som dirigentene selv 

oppfatter som mistenkelig. For det andre, vil det alltid være en begrensning i hvor stor grad 

språket i seg selv kan uttrykke, beskrive og forklare dirigentens ikke-verbale kommunikasjon. 

Intervjuene er språklige, men handler om noe som i stor grad kan klassifiseres som ikke-
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verbalt av natur. Nytteverdien av et prosjekt som dette kan altså i beste fall diskuteres. Om 

ikke annet, kan man stå i fare for å skape en fremstilling som gir mening for noen, men ikke 

for dirigentene selv. 

I forhold til motsetningene jeg antyder ovenfor, har jeg valgt informasjon fra «begge leirer» i 

dette prosjektet. Jeg har brukt perspektiver fra forskning som i mange tilfeller befinner seg på 

et høyt teoretisk abstraksjonsnivå. Samtidig har jeg valgt informanter som uttaler seg som 

utøvere, ikke som forskere. Jeg er åpen for at disse kan ha ulike forhold til forskning som 

teoretiserer noe de selv i høy grad behersker. Like fullt vil den empiriske delen av denne 

studien være en forholdsvis ufiltrert gjengivelse av mine informanters opplevelser, erfaringer 

og perspektiver, som så videre drøftes i forhold til mer teoretiske momenter.  

I denne sammenhengen kan man også diskutere hvor godt dirigenter setter ord på det de 

praktisk sett behersker på et svært høyt nivå. Her går jeg ut i fra at det er like mange varianter 

som det finnes dirigenter. Det er kanskje unødvendig å presisere at alle mennesker er 

forskjellige, og at noen er mer verbale av natur enn andre. Jeg går heller ikke ut fra at det 

nødvendigvis er noen direkte korrelasjon mellom i hvilken grad man verbalt gir uttrykk for og 

beskriver prosessene som er i spill når man dirigerer, og hvor dyktig man er som dirigent. I 

sin beskrivelse av det han kaller the choral conducting phenomenon, beskriver Durrant 

dirigentens ulike former for ferdigheter. Flere av uttrykkene han bruker, betegner ferdigheter 

som hos dirigenten ikke nødvendigvis trenger å la seg fange i ord. Durrant beskriver dette 

med begreper som på norsk kanskje kan karakteriseres som «ryggmargs-reflekser». Blant 

annet gjengir han Schons redegjørelse for begrepet knowing-in action, som noe dynamisk, i 

motsetning til fakta, teori og regler. Det preges av en evne til å respondere raskt på behovene 

som oppstår, gjøre finjusteringer og evnen til å vite når det ene eller andre virkemidlet bør 

velges. Durrant viser også til Michael Polyanis forklaring av begrepet «tacit knowing» som 

«knowing more than we can tell», og som i forbindelse med kunst også kan beskrives som 

«indwelling», å kunne forstå mening gjennom å tre inn i kunsten (Durrant 2003:84). Dersom 

dirigenters arbeid kan beskrives i disse termene, sier det for det første noe om en yrkesgruppe 

med internaliserte ferdigheter på et svært høyt nivå. Samtidig bidrar det til å sette 

spørsmålstegn ved hvorvidt dirigentene vil redegjøre for dette gjennom ord som kan bidra til å 

komme til kjernen av det vesentlige, og antyder en begrensning ved en fenomenologisk 

tilnærming alene. Dette er noe av bakgrunnen for mitt valg av også å basere meg å 

forskningsbasert materiale. 
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Valg av metode 

Musikkvitenskap er et sammensatt fagfelt som kan angripes med ulike metoder og fra ulike 

tilnærminger. Metodevalget i et musikkvitenskapelig prosjekt er dermed svært åpent. Selv 

opplever jeg mitt eget prosjekt som i stor grad humanistisk. Med min egen bakgrunn, først fra 

Historisk Institutt og Institutt for Kulturstudier ved HF, UiO, deretter studier i klassisk klaver 

og pedagogikk ved Norges Musikkhøgskole, hører jeg også mest hjemme i en tradisjonell, 

humanistisk tradisjon, og er mer fortrolig med kvalitativ metode enn en naturvitenskapelig 

inspirert kvantitativ metode. I tillegg til min egen bakgrunn, mener jeg imidlertid også at 

kvalitativ metode vil gi mest innsikt i det jeg selv er ute etter i denne studien.  

Dag Jansson beskriver i sin doktoravhandling «Musical Leadership: The Choral Conductor as 

Sensemaker and Liberator» (2013) hvordan han selv i utgangspunktet hadde en forankring i 

naturvitenskapelige metoder, med sin faglige bakgrunn i økonomi og statistikk. Dette kunne 

gjort det naturlig for ham å fortsette sin musikkfaglige forskning innenfor kvantitativ metode. 

Mens han beveget seg inn i sitt musikkfaglige forskningsfelt, opplevde ham imidlertid at han 

trengte å fundere prosjektet sitt på en fenomenologisk og hermeneutisk basis. Her trekker han 

linjer tilbake til sitt masterprosjekt fra 2008, hvor jeg har hentet sentralt stoff til denne 

masteroppgaven fra. Masterprosjektet var basert på en kombinasjon av kvantitativ og 

kvalitativ metode: 

«I found, quite simply, that all of the real insight came from the qualitative material; the 

seductive precision of the quantitative findings was all but overwhelmed by their 

irrelevance. The holistic features of the research question eluded positivistic approaches, at 

least at my level of subject matter insight at that time. Musicking is an intersubjective 

experience domain. Therefore, understanding musical leadership as a musicking 

phenomenon both deserves and benefits from a humanities orientation.» (Jansson 

2013:146f) 

I likhet med Jansson, har jeg også valgt en til dels kombinert metode, i og med at studier av 

forskningslitteratur også spiller en forholdsvis stor rolle i prosjektet. Formålet med dette, er 

som tidligere nevnt å belyse noen av spørsmålene fra litt andre vinkler, for til en viss grad 

fylle ut for de begrensningene en ren fenomenologisk metode har, og for å kunne både drøfte, 

problematisere og se forskningen og dirigentenes perspektiv opp mot hverandre på en 

forhåpentligvis fruktbar måte. Ikke minst har jeg vært interessert i spørsmål som ikke like lett 

lar seg studere fra et utelukkende kvalitativt perspektiv. Dette gjelder særlig spørsmålene 

rundt musikk, persepsjon og bevegelse som jeg gjør rede for og drøfter i kapittel 2.  
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Litteraturstudium og kvalitativt forskningsintervju som metode. Vitenskapsteoretiske 

implikasjoner og utfordringer. 

Jeg har på ingen måte ambisjoner om å lansere «den store» oppskriften for god musikalsk 

ledelse, men jeg ønsker å undersøke noe av mangfoldet og de ulike sidene ved dirigenters 

musikkskapende virksomhet og peke på noen punkter som kanskje kan virke forklarende, 

eller i det minste belysende. Jeg innser at sider ved dirigenters kommunikasjon kan virke 

minst like paradoksale i etterkant av dette prosjektet som før jeg startet. Siden studien handler 

om mennesker og musikk, ser jeg dette som for humanistisk i sin natur og for komplekst til å 

kunne forklares gjennom rene tallmessige analyser. Feltet kan vanskelig reduseres til et 

positivistisk perspektiv. Samtidig vil jeg på ingen måte undervurdere potensialet og 

mulighetene i kvantitativ forskning, og benytter meg også av slike perspektiver. Særlig 

forskningen på musikk-kognisjon ser jeg som svært relevant for å belyse sentrale sider ved 

problemstillingen. I kapittel 2 diskuterer jeg også hvilke sider ved problemstillingen jeg 

mener at denne forskningen kan si noe om, men også hvor den kan ha sine begrensninger. 

Jeg går ut fra at forholdet mellom forskningsperspektivet og det fenomenologiske perspektivet 

fra dirigentenes side kan ligge som en potensiell, underliggende motsetning i dette prosjektet. 

På bakgrunn av den allerede nevnte diskusjonen rundt teoretiske størrelser og dirigentenes 

uttalelser, og ikke minst perspektivene som faktisk har kommet frem gjennom mine to former 

for tilnærming til emnet, er jeg bevisst at det her har kommet frem ulike og til dels 

motstridende fokus og tilnærminger. Jeg tror samtidig at disse to hovedkategoriene av kilder, 

med hver sine muligheter og begrensninger, først og fremst utfyller hverandre i å belyse 

problemstillingen på ulike måter og gir rom for interessante drøftinger. Som nevnt, er kapittel 

2 i hovedsak basert på studier av forskningslitteratur som belyser problemstillingen min, og 

da med hovedvekt på spørsmål rundt betydningen og virkningen av dirigentens ulike former 

for kommunikasjon. Min interesse for å undersøke disse spørsmålene fra et musikkognisjons-

perspektiv, ble vekket gjennom en introduksjonsforelesning til dette forskningsfeltet ved Rolf 

Inge Godøy ved Universitetet i Oslo. Jeg har videre til ulike tider gjennom dette arbeidet gjort 

søk på musikkvitenskapelige databaser for å holde meg oppdatert på relevant forskning som 

har blitt publisert. Her har jeg brukt søkeord som «music cognition», «perception», 

«conducting» «movement», samt koblet disse sammen i søkene i ulike variasjoner.  

I den teoretiske delen i kapittel 2, har jeg ikke minst basert meg på flere forskningsmessige 

perspektiver enn det musikk-kognisjonsmessige. Jeg refererer til flere bøker og artikler som 

på ulike måter belyser dirigenters arbeid og direksjon som fenomen. Her vil jeg særlig nevne 
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Ahréns doktoravhandling (2002), Durrants bok Choral Conducting. Philosophy and practice 

(2003) og Janssons masteroppgave (2008) og doktoravhandling (2013), samt andre 

forskningsartikler. Ahréns drøfting av sentrale dirigentlæreres utsagn om hvorvidt dirigentens 

særlige evne til å kommunisere musikalsk mening er noe iboende eller mulig å lære, samt den 

tradisjonelle dirigentlitteraturens syn på dette, har jeg sett som svært relevant for min 

problemstilling. Jeg trekker også fram Durrant og Janssons helhetlige perspektiver på 

kordireksjon som et sammensatt felt og betydningen av en kombinasjon av ulike sosiale, 

personlige, tekniske og kunstneriske ferdigheter. Dette ser jeg som sentralt for å belyse den 

delen av problemstillingen som handler om forholdet mellom dirigentens ulike virkemidler 

både gjennom innstuderingsprosessen og på konsert, samt som et utgangspunkt for sette mye 

av empirien fra mine intervjuer inn i en strukturert sammenheng. 

 

Kvalitativ metode og vitenskapsteoretiske implikasjoner 

Kvalitativ og kvantitativ metode har begge sine styrker og svakheter, der formålet med det 

aktuelle forskningsprosjektet kan avgjøre hvilken metode som vil være mest fruktbar. Ved 

kvantitativ metodebruk, vil det blant annet være mulig å innhente informasjon fra langt flere 

informanter enn ved kvalitative intervjuer, noe som kan skape større sikkerhet rundt dataenes 

generaliserbarhet. På den annen side vil kvantitative metoder begrense seg til de kategoriene 

forskeren selv setter opp som utgangspunkt. Informantene vil tvinges til å gi svar som passer 

inn i et ferdigoppsatt skjema med svaralternativer som ikke nødvendigvis representerer deres 

egen opplevelse av virkeligheten. Ikke minst vil det kreve mye erfaring og innsikt fra 

forskerens side å skape et spørreskjema eller lignende som i et kunstnerisk studium best mulig 

fanger opp virkelighetsopplevelsen og arbeidsmåtene hos utøvere på et høyt faglig nivå.   

Kvalitativ forskning er på sin side mindre håndfast enn kvantitativ, men rommer andre 

dimensjoner. Dette innebærer store muligheter, men også noen utfordringer. Som nevnt 

tidligere, er det flere sider ved dirigentrollen som kan være vanskelig å fange inn i rasjonell 

forståelse og tradisjonelle begreper, og evnen til å formidle erfaringer kan være begrenset av 

språket. Dette kan igjen lede inn i drøftinger av sentrale musikkestetiske problemstillinger. 

Kvalitativ metode gir også kun rom for innspill fra et begrenset utvalg av dirigenter. Dette i 

seg selv har krevd refleksjon rundt valg av informanter samt planleggingen og regien av 

intervjuene i dette prosjektet.  

Når det gjelder dirigenters kunstneriske arbeid, påpeker Jansson at dette foreløpig i mindre 

grad enn andre musikeres arbeid, har vært gjenstand for systematisk forskning (Jansson 
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2008:1ff). I denne sammenhengen har jeg sett det som nyttig å hente erfaringer og begreper 

fra dem som selv er i kontakt med den praktiske utøvelsen av faget i sitt daglige virke. 

Kvalitativ intervjumetode har ikke minst gitt rom for å stille spørsmål og forfølge momenter 

som har kommet fram hos dem jeg har intervjuet, og slik ledet meg inn på nye felt og 

interessante poenger som jeg på forhånd ikke kunne se for meg. På den måten har 

informantene, som kjenner dirigentfaget fra innsiden gjennom mange års erfaring, fått en 

friere mulighet til å formidle erfaring og kunnskap. Forhåpentligvis har samtalene også åpnet 

opp for refleksjoner som har vært fruktbare hos intervjupersonene selv. Disse mulighetene har 

for meg personlig skapt en større fascinasjon for arbeidet enn kvantitativ metode ville kunne 

gjøre.  

Kvale og Brinkmann beskriver nettopp det kvalitative forskningsintervjuet som et sted for 

konstruksjon av kunnskap, fremfor innhenting av informasjon. Intervjuet er med andre ord et 

sted kunnskap kan skapes gjennom dynamikken mellom intervjuer og intervjuperson. Kvale 

og Brinkmann bruker allegorien om intervjueren som gruvearbeider versus reisende for å 

illustrere det ideelle intervju som en arena for å oppdage nye horisonter, og hvor ny kunnskap 

oppstår i møtet mellom intervjuer og den intervjuede. Intervjueren er ikke bare en 

gruvearbeider som henter opp verdifullt materiale, men er en medskaper (Kvale og 

Brinkmann 2009:67f). Muligheten for innspill og konstruering av kunnskap i kvalitativ 

metode har betydning for at jeg valgte å basere store deler av dette prosjektet på kvalitative 

forskningsintervjuer. 

Jeg har sett det som sentralt å være bevisst min egen forforståelse gjennom dette arbeidet. Min 

egen begrensede erfaring med direksjon har sannsynligvis både vært en fordel og ulempe. 

Som mer erfaren dirigent ville jeg kunne bli oppmerksom på flere nyanser og poenger i 

forhold til dirigentfaget og dirigentenes uttalelser rundt dette, og sannsynligvis kunnet stille 

noen potensielt fruktbare spørsmål i intervjuene som jeg med min nåværende kompetanse 

ikke har tenkt på. Samtidig ser jeg for meg at en sterk forforståelse med bevisst forankring i 

faget basert på egen erfaring, på sin side ville kreve en reflektert og bevisst holdning til egne 

ståsteder for å være åpen for andre dirigenters innspill. I det man utøver et praktisk fag som 

direksjon over lengre tid, vil det også være en potensiell fare for å kunne kjøre seg inn i et 

eget spor med metoder basert på det man selv har erfart som virkningsfullt, som igjen kan 

gjøre en blind for andre alternativer og løsninger. Min egen erfaring som dirigent er ikke stor 

nok til å kunne være ensidig befestet i en bestemt faglig skole eller retning innenfor 

dirigentfaget. På den måten har det kanskje også vært lettere for meg å gjengi og analysere 
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dirigentenes utsagn fra et fenomenologisk perspektiv, uten bevisst og ubevisst «innblanding» 

og farging av deres standpunkter fra min side. Samtidig er jeg oppmerksom på eventuelle hull 

i min egen kunnskap og forståelse som helst burde fylles. 

   

Prosjekt og metodevalg sett i forhold til ulike epistemologiske spørsmål og filosofiske 

posisjoner  

I allegorien om gruvearbeideren versus den reisende, er man allerede inne på epistemologiske 

spørsmål i forbindelse med kvalitativ metode. Epistemologi handler om hvilket syn man har 

på kunnskap og hvordan den kan oppnås, og epistemologiske standpunkt har implikasjoner 

for valg av metode og syn på den kunnskapen man skaper i egen forskning. Jeg vil i denne 

delen drøfte Kvale og Brinkmanns filosofiske posisjoner (Kvale og Brinkmann 2009:69ff) i 

forhold til mitt eget ståsted og den kunnskapen jeg ønsker å produsere i mitt prosjekt. De 

trekker fram hermeneutikk, pragmatisme og postmoderne tenkning som aktuelle filosofiske 

posisjoner for metodologisk diskusjon i den postmoderne tidsalder. De argumenterer for at 

særlig disse tre posisjonene er fruktbare for drøfting av metode, og for å belyse både styrkene 

og svakhetene i kunnskap produsert gjennom kvalitative forskningsintervjuer.  

Fra et hermeneutisk perspektiv, er for eksempel Gadamers betoning av at vår forståelse er 

avhengig av fordommer, et sentralt perspektiv. Både som intervjuer og intervjuperson er man 

farget av egen forforståelse. Hermeneutikken vektlegger og belyser ulike sider ved 

menneskelig fortolkning. Fortolkning av mening er hovedfokuset i hermeneutisk teori. Et 

sentralt spørsmål er fortolkerens forhåndskunnskap og den betydningen denne får for 

fortolkningen. I forbindelse med forskningsintervjuer, er konteksten bak det som fortolkes 

sentral i selve fortolkningsprosessen, hvor både intervjupersoner og en selv som intervjuer, 

må forstås i lys av historie, tradisjon og kontekst.  

Et slikt perspektiv et viktig for å ha den nødvendige kritiske holdningen til min egen 

forforståelse som intervjuer, min tolkning av intervjupersonenes utsagn, og ikke minst for å 

være bevisst mekanismene rundt intervjupersonenes tolkning av mine spørsmål, begreper og 

intensjoner i intervjuprosessen. Jeg har intervjuet dem om felt hvor de selv har mye, mer eller 

mindre artikulert, erfaring. Deres forståelse av en rekke begreper kan ha vært preget av deres 

ulike bakgrunner. De representerer ulike generasjoner, og har hatt opplæring i ulike 

tradisjoner og har ulike erfaringer. Dette har krevd at har jeg, så langt det har vært mulig, både 

har samtalt med dem med dem og fortolket utsagnene deres med bevissthet rundt den aktuelle 

konteksten.  
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Pragmatismen er en sentral posisjon i en postmoderne tid, med mindre tro på allmenngyldige 

sannheter. I motsetning til et positivistisk syn på kunnskap, hvor også den humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige kunnskapen kun kan regnes som absolutt, målbar og allmenngyldig, 

fokuserer pragmatismen på språkets og samtalens betydning som verktøy, fremfor en 

gjenspeiling av en objektiv virkelighet. Fokuset ligger på de praktiske sidene ved godt 

håndverk, og en vektlegging av fremgangsmåte.  

En fenomenologisk tilnærming kan sies å være et særlig sentralt perspektiv i en kvalitativ 

forskningssammenheng. Den fenomenologiske forskningen har ikke som utgangspunkt å måle 

en objektiv virkelighet, men å forstå fenomener slik de fremstår for individer. 

Fenomenologien er ute etter å skape innsikt i bevissthet, opplevelse og menneskets 

livsverden, altså virkeligheten slik intervjupersonen opplever den. Kvalitative intervjuer gir en 

spesiell mulighet til å komme nærmere inn på andre menneskers bevissthet. For mitt eget 

prosjekt, har jeg sett det som problematisk å gjøre en dirigents virkelighet og opplevelser med 

å skape musikk til gjenstand for en objektiv måling. Dette har vært min grunnholdning i den 

delen av prosjektet som baserer seg på kvalitative forskningsintervju. Som jeg tidligere også 

har vært inne på rundt min drøfting av forholdet mellom dirigentenes erfaringer og teoretiske 

størrelser, er jeg bevisst på at dirigentenes subjektive uttalelser og opplevelser i seg selv er en 

kilde til kunnskap, og må behandles som det.  

Postmodernismens mistro til de store fortellingene som tidligere i større grad strukturerte 

virkeligheten for mennesker generelt, har resultert i et større fokus på hvordan den sosiale 

virkeligheten er en sosial og språklig konstruksjon. Det har skapt en større vektlegging av 

lokale kontekster og et større fokus på hvordan kunnskapen befinner seg i selve relasjonen 

mellom mennesker, enn den gjør mellom mennesker og en slags objektiv ikke-menneskelig 

virkelighet. I forbindelse med mitt eget forsøk på å skape kunnskap på lokalt nivå med 

intervjuer av et knippe enkeltpersoner, er dette postmoderne perspektivet aktuelt. 

På bakgrunn av disse filosofiske posisjonene, som jeg selv setter i forhold til mitt eget 

prosjekt og metode, utleder Kvale og Brinkmann noen epistemologiske standpunkter i forhold 

til hva slags kunnskap som skapes gjennom kvalitative intervjuer: For det første er denne 

kunnskapen produsert. Snarere enn å være hentet fra en objektiv virkelighet, er den skapt 

gjennom det sosiale samspillet i intervjuet, og videre gjennom de teknikkene forskeren velger 

videre i arbeidet. Forskerens person, valg og metoder vil prege produktet. Videre er de data 

som kommer ut av en intervjusituasjon, verken objektive eller subjektive, men intersubjektive 

og relasjonelle. De er produsert gjennom et samspill mellom to personer. Den intervjubaserte 
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kunnskapen er også samtalebasert. Troen på en objektiv virkelighet har veket plassen for en 

samtale- og diskursbasert kunnskap om livsverden, og diskursivt begrunnet epistemisk 

kunnskap kan produseres gjennom kvalitative intervjuer. Videre er det sentralt å være 

oppmerksom på den kontekstuelle siden ved intervjubasert kunnskap. Siden vektlegging av 

kontekst spiller en stor rolle i fortolkningen av utsagnene, kan kunnskapen ikke nødvendigvis 

overføres direkte til andre situasjoner. Kunnskapen er også språklig. I sammenhengen rundt 

dette masterprosjektet har det hele tiden vært nødvendig å være oppmerksom på språkets 

symbolske og begrensede rolle i å fange inn musikkens vesen. Produktet fra intervjuene er 

språklige, først muntlige og deretter i form av transkriberte tekster, noe som i seg selv retter 

oppmerksomheten mot ulikhetene mellom muntlig og skriftlig språk. Kvale og Brinkmann 

påpeker også at denne formen for kunnskap kan være narrativ. Historier fra informantene 

mine illustrere viktige poenger, og jeg har noen ganger valgt å gjengi disse i sin narrative 

form. Til sist er intervjubasert kunnskap pragmatisk. I den postmoderne utviklingen har man i 

større grad vurdert hvorvidt en undersøkelse produserer nyttig kunnskap som fungerer, 

fremfor hvorvidt den gir sann kunnskap (Kvale og Brinkmann 2009:72ff).  

 

Semistrukturert livsverdenintervju 

Jeg vil i det følgende referere til kjennetegn på et semistrukturert livsverdenintervju, slik det 

er beskrevet av Kvale og Brinkmann (ibid:47ff), og drøfte de ulike sidene ved denne metoden 

i forhold til mitt eget metodiske arbeid. Semistrukturert livsverdenintervju som metode er 

særlig tilpasset samfunnsvitenskapelig forskning, hvor man ønsker å få innsikt i personers 

livsverden. Dette har en del sentrale likheter med intervjuene jeg har gjennomført. Fra et 

fenomenologisk perspektiv, vil et slikt intervju gjøre seg kjent med hvordan intervjupersonen 

forholder seg til sin livsverden. Jeg har vært ute etter dirigenters egen oppfatning og 

opplevelse av sin rolle og sitt kunstneriske arbeid, og hvilke faktorer de selv opplever har 

størst betydning for det musikalske produktet.  

Denne typen intervju er også ute etter å fortolke meningen med temaer i den intervjuedes 

livsverden, hvor intervjueren fortolker meningen både i den intervjuedes utsagn og hans eller 

hennes måte å si det på. Videre er det deskriptivt, og interessert i å “åpne for nyanserte 

beskrivelser av ulike sider ved intervjupersonens livsverden”. Kvale og Brinkmann beskriver 

også det kvalitative intervjuet som opptatt av spesifikke situasjoner, og at generelle meninger 

er underordnet. Mitt formål med prosjektet og intervjumetoden har imidlertid vært å både få 
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tak i spesifikke og nyanserte beskrivelser, men også generelle holdninger hos dirigenter til 

bestemte spørsmål og begreper.   

Bevisst naivitet er en annen side ved det semistrukturerte livsverdenintervjuet. Dette 

innebærer en åpenhet fra intervjuerens side for nye momenter som ikke er planlagt fra før. Å 

oppdage nye fenomener på veien, som en “reisende“ har, som tidligere nevnt, vært et sentralt 

mål med mine egne intervjuer. Selv har jeg i stor grad etterstrebet å vise stor åpenhet overfor 

dirigentene jeg har intervjuet, fordi det først og fremst er deres opplevelser jeg har vært ute 

etter. Siden vi har snakket om faglige spørsmål som vi på hver vår måte har hatt tanker og 

meninger om, kan jeg imidlertid ikke si at jeg har vist denne bevisste naiviteten fullt ut. Noen 

ganger har samtalene forløpt mer som en samtale mellom to som har faglige meninger og gitt 

hverandre innspill og delt erfaringer, selv om jeg ikke på noen måte har gått i noen direkte 

form for konfrontasjon med dem jeg har intervjuet. Jeg har først og fremst hatt, og 

forhåpentligvis også vist, en nysgjerrighet og genuin interesse for informantene og deres 

kompetanse og erfaring på dette feltet, som er langt større enn min egen. Mine egne innspill 

har jeg måtte balansere mot et mål om å få forutsetningsfrie refleksjoner fra 

intervjupersonene. Men med tanke på at dirigentene jeg intervjuet er å anse som eksperter på 

sine felt, har jeg også sett mine bevisste innspill som noe som kan ha stimulert samtalen og 

påvirket dynamikken mellom oss i intervjuene. 

Denne typen intervju beskrives også som fokusert. Dette har vært i tråd med mine egne 

intensjoner om hverken å styre for mye gjennom intervjuet, men samtidig sette opp en regi 

med visse retningslinjer for hva jeg vil spørre om. Jeg har hatt en klar formening om hvilke 

spørsmål jeg har ønsket å få besvart. Åpenheten har ligget i at jeg kan følge opp eventuelle 

nye tråder i løpet av intervjuet. Tvetydighet er en annen faktor ved kvalitative intervjuer. Det 

har vært naturlig at dirigentene for eksempel har uttalt seg ulikt i forhold til generelle 

prinsipper og spesifikke situasjoner, særlig siden det i menneskelig og musikalsk arbeid ikke 

kan opereres med rene fasiter. Når man drøfter et spørsmål i muntlig form, kan man helt 

naturlig komme med utsagn som, sett i forhold til hverandre, kan virke selvmotsigende. Her 

har min egen evne til å tolke utsagnene i sin rette sammenheng vært avgjørende og en 

potensiell kilde til misforståelser. Kvalitative intervjuer er også åpne for at det kan det kan 

finne sted en endring i løpet av selve intervjuet. Selve samtalen kan skape ny innsikt og nye 

sammenhenger. I mitt eget prosjekt vil jeg nok ikke si at store endringer har funnet sted i de 

intervjuedes perspektiver gjennom intervjuene. Jeg kan se for meg at slike endringer ikke 

finner sted like raskt når man intervjuer fagpersoner om deres arbeid, som når man for 
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eksempel undersøker menneskers opplevelse av egen tilværelse og virkelighet. Jeg går ut i fra 

at det foregår mindre grad av endring i intervjupersoners tanker og perspektiver dersom man 

allerede har et bevisst og artikulert forhold til det man snakker om i intervjuene. 

I og med at kvalitative intervjuer ikke følger et bestemt formular, men kan betraktes mer som 

et håndverk fra intervjuerens side, medfører dette at ulike intervjuere kan få fram ulike utsagn 

ut fra deres følsomhet og kunnskap for temaet man intervjuer om. Jeg har fra starten av vært 

innstilt på at det som har kommet ut av intervjuene, og ikke minst kvaliteten på det, i større 

eller mindre grad har vært avhengig av meg selv som intervjuer, min følsomhet, forståelse 

overfor og «kjemi» med intervjupersonene, samt mine bakgrunnskunnskaper og forberedelser. 

Av dette følger at kunnskapen som er produsert, har vært et produkt av den interpersonlige 

situasjonen i intervjuene. Her har både jeg som intervjuer, intervjupersonen og samspillet 

mellom oss vært avgjørende. Flere faremomenter har kunnet hemme kunnskapsproduksjonen. 

Som intervjuer, står man alltid i fare for å fremkalle forsvarsmekanismer, tråkke over etiske 

grenser eller på en annen måte forårsake at intervjupersonen ikke opplever nok tillit til å føle 

seg komfortabel med å snakke åpent og ærlig. Til sist beskriver Kvale og Brinkmann et 

vellykket kvalitativt forskningsintervju som en positiv opplevelse for den som intervjues. Mitt 

mål har vært å skape en dialog som også har vært givende for dem jeg har intervjuet. Ved at 

de har fått reflektere og dele noe som betyr mye for dem med en oppmerksom og interessert 

intervjuer, håper jeg at dette har vært tilfelle. 

 

Intervjumetode  

I intervjuene med dirigenter har jeg hatt noen faste spørsmål som jeg har latt dirigentene uttale 

seg mer eller mindre fritt rundt. Videre har jeg har fulgt opp med flere spørsmål der 

dirigentene har kommet inn på tema jeg har ønsket å få utdypet. Siden de ulike intervjuene har 

funnet sted gjennom en viss tidsperiode, har dette også bidratt til at jeg etter hvert har vektlagt 

noen spørsmål mer enn andre, både ut fra hva dirigentene selv har vektlagt, men også fordi 

prosjektet mitt har tatt form gjennom hele prosessen. Likevel har de sentrale spørsmålene vært 

de samme, eller befunnet seg innenfor samme sentrale tema. 

Jeg har bedt dem om å fortelle om sin egen bakgrunn som dirigenter, og prosessen som har 

ført dem fram dit de er i dag. Jeg har spurt alle om de har opplevd noen aha-opplevelser og 

gjennombrudd i sitt musikalske arbeid, og bedt dem sette ord på forutsetningene for de store 

musikalske opplevelsene de har hatt med korene sine. Her har jeg fått flere interessante svar, 
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både i form av generelle standpunkter og egne historier og opplevelser. Jeg har også vært 

interessert i å høre hvordan dirigentene beskriver de sentrale ferdighetene en dirigent trenger 

for å få fram god musikk fra koret, og ikke minst hvorvidt de mener at dette kan settes ord på 

og læres. I denne sammenhengen har jeg også vært interessert i å få dem til å sette ord på og 

konkretisere hvordan den musikalske kommunikasjonen med koret foregår, og hvilke 

kommunikasjonsmidler og pedagogiske virkemidler de bruker i arbeidet. Her har både deres 

beskrivelse av musiseringssituasjonen på konsert, men også innstuderingsarbeidet, og 

forholdet mellom disse to situasjonene vært et sentralt tema. Jeg har også vært interessert i 

dirigentenes selvrefleksjon rundt egen rolle som utøvende musiker og pedagog og hvordan de 

ser disse rollene i forhold til hverandre. 

Som en såkalt trigger, har jeg også lagt inn en presentasjon av Dag Janssons modell for 

musikalsk lederskap (Jansson 2008:77). Hensikten har vært å bruke noe faglig konkret for å 

drive samtalen fremover, og å undersøke dirigentenes reaksjon på det samme materialet. 

Modellen vil presenteres nærmere i kapittel 2, og består av sentrale egenskaper ved musikalsk 

lederskap, basert på en kvalitativ og kvantitativ studie av korsangere.  Jeg valgte å vise 

dirigentene modellen for første gang i løpet av intervjuet. For det første, fordi jeg ved å vise 

dem modellen i løpet av intervjuet, la mindre føringer for samtalen i forkant. Jeg var først og 

fremst ute etter å komme så nær dirigentenes umiddelbare ytringer som mulig. Av denne 

grunnen ventet jeg også med å vise dem modellen til et stykke ut i intervjuene. For det andre, 

dreide intervjuene seg om langt mer enn undersøkelse av dirigentenes reaksjoner på modellen, 

noe intervjuene i større grad kunne tenkes å utvikle seg til dersom dirigentene fikk modellen 

tilsendt på forhånd. Som nevnt, var modellens funksjon å være en trigger, ikke et hovedtema 

for intervjuene. Nå skal det imidlertid sies at jeg, gjennom på forhånd å ha brukt tid på å 

studere modellen og Janssons kommentarer til denne, baserte mange av de andre spørsmålene 

på tema og begreper som kan knyttes til modellen. Slik ble modellens kategorier drøftet på en 

mer indirekte måte. Jeg kan i ettertid også si at dirigentene ga meg langt mer respons da jeg ba 

dem snakke om emner omtalt i modellen før de så denne, enn når jeg ba dem gi respons på 

modellen som helhet. Dette presenteres nærmere både i kapittel 2 og 3. 

 

Valg av informanter  

Etter råd fra veileder, bestemte jeg meg for et antall på fire intervjupersoner som passende i 

forhold til omfanget av dette masterprosjektet. Med for mange intervjuer å bearbeide, kunne 

det blitt utfordrende å beholde den formen for kvalitet som særpreger kvalitative studier. 
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Hvem jeg valgte, har også hatt betydning for hva jeg har fått muligheten til å undersøke. For 

det første, valgte jeg en problemstilling som begrenset utvalget av informanter til 

kordirigenter, fremfor dirigenter av andre typer ensembler. Det kan fort bli utfordrende med 

et stort spekter av mulige sammenligningsfaktorer, noe intervjuer med dirigenter for flere 

typer ensembler ville åpnet for. Tatt min egen bakgrunn i betraktning, er også kor den 

ensembleformen jeg har mest erfaring med og kjenner best fra innsiden.     

Jeg har også vurdert nivået informantene jobber på som et sentralt kriterium når jeg har valgt 

informanter. Det enorme spekteret av korvirksomhet fra barnekor, ”alle kan synge - kor”, 

bedriftskor, amatørkor med store kirkemusikalske verk på repertoaret, og semiprofesjonelle 

og profesjonelle kor for å nevne noen, gjør også at arbeidshverdagen til ulike dirigenter 

fortoner seg svært forskjellig. Sett i sammenheng med min problemstilling, har det vært mest 

hensiktsmessig for meg å intervjue dirigenter som jobber på et forholdsvis høyt kunstnerisk 

nivå, og dirigerer kor med uttalte musikalske ambisjoner. Jeg har imidlertid intervjuet 

dirigenter for kor i ulike aldersgrupper. To av mine informanter dirigerer eller har dirigert 

barne- og ungdomskor. Til tross for at sangerne er yngre, har disse korene høye musikalske 

ambisjoner og betydelige merittlister. Nivået har i denne sammenhengen vært det sentrale 

kriteriet. Samtidig har variasjonen i alder ført til drøfting av noen sammenligningsfaktorer i 

kapittel 3 som ellers ikke ville være aktuelle. 

Jeg har også valgt informanter i ulike aldre, samtidig som ingen av dem har vært nyutdannet 

eller i en startfase av karrieren sin. De har med andre ord hatt mye egenerfaring å trekke 

veksler på gjennom samtalene våre. Graden av erfaring kan ha noe å si for måten man 

reflekterer rundt egen praksis. Nyutdannede dirigenter har naturligvis allerede dirigert mye 

selv, samtidig som det kan tenkes at man fortsatt er sterkere preget av tankegods fra lærere og 

mentorer. Jeg har tenkt at det kan være interessant å hente innspill fra dirigenter som har 

jobbet lenge og aktivt, med de mulighetene som ligger åpne for å kunne høre om erfaringer 

med egen utvikling gjennom lengre tidsperioder. Jeg har også opplevd at informantene har 

vist en trygghet rundt sin egen praksis som ikke minst er basert på solid erfaring, samt fått 

høre interessante historier om hvordan de kunstneriske gjennombruddene har skjedd. På et 

generelt grunnlag kan man muligens også anta at yngre dirigenter kan være mer 

eksperimenterende og fleksible i tankegangen enn dirigenter i slutten av sin karriere. Her skal 

man imidlertid være svært forsiktig med antagelser og generaliseringer, ikke minst fordi en 

lang karriere også kan være et tegn på en uvanlig evne til nettopp å beholde gnisten og ønsket 

om stadig nyskaping. I etterkant kan jeg i alle fall i denne sammenhengen bekrefte at alle jeg 
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intervjuet har utstrålt et svært tydelig personlig engasjement for arbeidet sitt, som jeg går ut 

fra har vært en sentral faktor også for de musikalske resultatene de alle har oppnådd. 

 

Etiske spørsmål  

Jeg ser formålet med prosjektet som verdifullt for den generelle innsikten det forhåpentligvis 

skaper for forståelsen av samspillet mellom dirigent og sangere. Det vil samtidig alltid være 

noen fallgruver i arbeidet med, og videreformidlingen av andres utsagn. Kvale og Brinkmanns 

diskusjon av phronesis/klokskap i etisk sammenheng (Kvale og Brinkmann 2009:85) handler 

om den generelle bruken av skjønn som er nødvendig i denne typen arbeid. Forutsatt at jeg i 

alle ledd har vist skjønn og generell klokskap i min omgang med intervjukildene, har jeg ikke 

sett for meg noen åpenbare risikoer med prosjektet. Helt sentralt har vært å ivareta mine 

informanters rettigheter og mulighet til konfidensialitet. Jeg har startet med å få 

intervjupersonenes informerte samtykke. I forkant av intervjuene, fikk de alle informasjon om 

undersøkelsens overordnede mål, om hvordan opplysningene vil bli behandlet, deres valg om 

å bevare konfidensialitet eller ikke, hvem som vil få adgang til materialet, hvorvidt de vil få 

adgang til stoffet, og om deres rett til å trekke seg ut av undersøkelsen til enhver tid.  

Ingen av dem jeg intervjuet ønsket å være anonyme. Dette har ført til at problematikken rundt 

anonymisering har falt bort. Anonymisering av data ville ikke nødvendigvis være tilstrekkelig 

for å skape anonymitet dersom jeg ukritisk hadde henvist til eksempler fra uttalelsene til 

kjente personer i det norske kormiljøet. Dette siden ved arbeidet har altså blitt lettere. Når 

ingen av dem har ønsket å være anonyme, oppfatter jeg dette også dithen at det vi har snakket 

om gjennom intervjuene ikke har blitt oppfattet som problematisk eller sensitivt. Samtidig er 

mitt etiske ansvar for å gjengi informantenes utsagn respektfullt og med forståelse for deres 

intensjoner minst like stort når de nå står fram med fullt navn. Jeg har etterstrebet å formidle 

disse så korrekt som mulig i kapittel 3. Jeg vil også drøfte nærmere hvordan muntlige utsagn 

gjengis i mitt skriftlige materiale. 

 

Intervju med elitepersoner  

I og med at kunnskapen som produseres i kvalitative forskningsintervjuer både er 

interpersonlige og relasjonelle, er det, som tidligere nevnt, viktig å huske at jeg som intervjuer 

har hatt innflytelse på kvaliteten av kommunikasjonen. Betydningen av å unngå krenkende 

eller for nærgående spørsmål, må samtidig veies opp mot behovet for, og intervjupersonenes 



27 
 

 

ønske om å bli utfordret og få spørsmål som underbygger en tillit til deres kompetanse. Her 

har det vært viktig å vurdere mine informanter både generelt som gruppe og som individer. 

Her ser jeg Kvale og Brinkmanns momenter i forbindelse med intervjuer av elitepersoner som 

relevante (Kvale og Brinkmann 2009:158). Anerkjente dirigenters eliteposisjon, samt 

spesielle lederposisjon, vil langt på vei kunne veie opp for maktforholdet som lett skapes i 

relasjonen mellom intervjuer og intervjuperson. Intervjupersonene er eksperter på det de har 

blitt intervjuet om. Jeg har likevel valgt en i hovedsak åpen og aktiv lyttende rolle i 

intervjuene, noe jeg tror er helt sentralt for å få en så fri tankeflyt som mulig, men intervjuene 

har også hatt et preg av samtale mellom to som er interessert i det samme faget. Jeg går ut fra 

at mine forberedelser i forkant av intervjuene har hatt betydning for dynamikken i samtalene, i 

og med at de har dreid seg om intervjupersonenes ekspertiseområder. Selv om de har visst at 

jeg selv ikke er en aktiv utøvende dirigent, tror jeg det har hatt betydning at de har forstått at 

jeg fra egen utdanning og erfaring kjenner til faget og korkulturen generelt.  

 

Egen forforståelse og ledende spørsmål  

Fra et hermeneutisk perspektiv, spiller kontekst og forforståelse sentrale roller i denne typen 

studier. I arbeidet med intervjuer og bearbeidingen av materialet, skal man ikke undervurdere 

ens egen personlige betydning for forskningsprosessen. Kvale og Brinkmann refererer også til 

eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning, hvor forskningspersonen selv har blitt 

fremhevet som forskningsredskapet (Kvale og Brinkmann 2009:100). Jeg har allerede drøftet 

noen sider ved min bakgrunn i forhold til dirigentfaget, som er grunnleggende men ikke svært 

spesialisert. Jeg har i utgangspunktet vært forholdsvis åpen for ulike perspektiver innenfor 

dette feltet. Det er imidlertid ikke til å unngå at den interessen som i utgangspunktet førte til at 

jeg valgte nettopp dette prosjektet hadde bakgrunn i en sterk interesse som naturlig har ført 

med seg at jeg også har hatt meninger og forventninger til hva jeg ville finne. Selv om dette 

ikke har vært snakk om store kjepphester etter lang tids arbeid som dirigent, har jeg like fullt 

måttet være oppmerksom på at jeg i større eller mindre grad har vært preget av en 

forforståelse, noe jeg har måttet være bevisst. Blant annet når informantene mine har kommet 

inn på temaer og valgt perspektiver som jeg selv ikke har sett for meg har den samme 

betydningen, har det vært viktig at jeg har beholdt en åpen holdning. Jeg har naturligvis også 

hatt en forventning til å finne ulike og til tider sterke meninger og uttalelser fra informantene 

mine.  Det har kanskje heller ikke vært til å unngå at jeg, mer eller mindre bevisst, har stilt 

ledende spørsmål basert på min egen forforståelse. Kvale og Brinkmann påpeker at en fordel 
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med kvalitative undersøkelser er at den gir rom for å svare akkurat som man vil på spørsmål 

som er mer eller mindre ledende, og til og med avvise intervjuerens premisser. Dette kan være 

med og virke selvkontrollerende. Til slutt må det også påpekes at idealet i en kvalitativ studie 

som dette heller ikke er en nøytral og objektiv tilnærming, men at man er seg bevisst hvor 

man leder, og at dette skaper god kunnskap (ibid 2009:183ff).    

 

Tolking, verifisering og kommunikasjon  

Kvale og Brinkmann lister opp tre faktorer som særlig sentrale kvalitetskriterier for et 

intervju; at intervjuet langt på vei tolkes i selve gjennomføringen, at intervjueren, mens 

intervjuet pågår, aktivt går inn for å verifisere sine tolkninger av intervjupersonens utsagn, og 

sist at intervjuet er selvkommuniserende. Dette forebygger feiltolkninger, og gjør 

informantens egne utsagn så klare som mulig.  I praksis har dette innebåret at jeg som 

intervjuer gjennom intervjuene har kommet med mine egne fortolkninger av 

intervjupersonenes utsagn, og latt dem vurdere om jeg har forstått dem riktig. Ved at 

intervjupersonen har kunnet korrigere min oppfatning, samt utdype sine utsagn, har det 

foregått en tolkning, og videre en verifisering av tolkningen. I det siste ligger det at intervjuets 

innhold langt på vei taler for seg selv, og i liten grad er avhengig av ekstra kommentarer og 

forklaringer. På denne måten er analysen i gang allerede i løpet av intervjuet. I Kvale og 

Brinkmanns beskrivelse av seks trinn i intervjuanalyse, foregår analysens tre første trinn i 

løpet av selve intervjuet (Kvale og Brinkmann 2009:203f). Den kontinuerlige fortolkningen 

som foregår i dialogen mellom intervjuer og intervjuperson, når intervjueren kommer med 

sine tolkninger, er en del av analyseprosessen. Videre skjer analysen gjennom intervjuerens 

videre arbeid med intervjuet. Intervjuet struktureres gjennom transkribering, og man må velge 

analytiske verktøy tilpasset prosjektet. Det finnes mange ulike analyseredskaper, og det finnes 

også dataprogrammer for dette. Samtidig er dette et felt hvor den ferdige fasiten for 

prosedyrer ikke finnes. Jeg vil her ikke gå inn på alle de ulike formene for intervjuanalyse, 

men kort beskrive dem jeg mener har vært relevante for dette prosjektet. 

Jeg har først og fremst være ute etter analyser med fokus på mening. Jeg har vært interessert i 

prosedyrer som organiserer stoffet på en måte som gjør det mulig å sammenfatte intervjuene, 

slik at hovedinnholdet og meningen kan presenteres på en mer sammenfattet måte. 

Meningskoding har vært et aktuelt verktøy (Kvale og Brinkmann 2009:208ff). Dette har 

fungert som en form for kategorisering, hvor jeg har merket ulike deler av de transkriberte 
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tekstene i ulike kategorier ut fra hovedtema og mening i de ulike avsnittene. På denne måten 

har jeg kunnet sammenstille utsagn som har handlet om samme hovedtema. Et annet nyttig 

verktøy har vært meningsfortetting, som har vært nyttig i arbeidet med lengre intervjutekster. 

Metoden går ut på å finne man fram til meningsenheter etter å ha studert intervjutekstene i sin 

helhet. Disse kan så formuleres på en enkel og klar måte (ibid:212).  Sett i forhold til 

mengden av informasjon jeg har sittet igjen med etter intervjuene, har både meningskoding og 

meningsfortetting vært til stor hjelp i struktureringen av stoffet. Dette har bidratt til å skape en 

meningsfull struktur i arbeidet med og utformingen av kapittel 3. 

Fortolkningskontekstene jeg har valgt, har hatt betydning både i intervjusituasjonen og i 

analysen. En fortolkning med mål om å forstå hva intervjupersonen selv mener med sine 

uttalelser, er ute etter selvforståelse. Man kan imidlertid gå et stykke lenger, og stille seg 

kritisk til uttalelsene og eventuelt også personene som intervjues. Gjennom en kritisk 

forståelse basert på sunn fornuft, kan man for eksempel tolke benektelser som bekreftelser, 

gitt at sammenhengen indikerer noe slikt (Kvale og Brinkmann 2009:220f). Jeg kunne i 

utgangspunktet se for meg emner som for eksempel maktforholdet mellom dirigent og 

sangere som et felt hvor dirigenters uttalelser kan tolkes ulikt ut ifra fortolkningskontekst. 

Dette har også vært særlig aktuelt siden jeg har basert meg på en del av Janssons forskning 

basert på intervjuer med korsangere. Man kan man også på en kritisk måte fortolke utsagn 

basert på teoretisk forståelse, som psykoanalytisk eller marxistisk teori (ibid:222).  Jeg har i 

utgangspunktet hovedsakelig vært interessert i intervjupersonens egen forståelse. Imidlertid 

har jeg også sett det som fruktbart til en viss grad å se dirigentenes uttalelser fra flere 

kontekster, og det har vært et poeng i seg selv å sammenligne deres selvforståelse med 

Janssons presentasjon av sangerperspektivet, og ikke minst med elementer fra den 

forskningen jeg gjør rede for og drøfter i kapittel 2.  Selv om jeg har en fenomenologisk 

tilnærming som utgangspunkt for arbeidet med intervjuene, vil dette bidra til å sette 

dirigentenes uttalelser inn i et større perspektiv, og både nyansere og muligens gi en større 

innsikt i temaene som er tatt opp i intervjuene.  

 

Sitering av muntlige kilder 

Intervjuene ble tatt opp på lyd, og deretter transkribert ord for ord i etterkant. Dette tilsier at 

tekstene jeg har brukt som grunnlag for analysen har et muntlig preg. Dette har bydd på noen 

naturlige utfordringer når jeg på ulike måter i kapittel 3 har gjengitt og videreformidlet 

dirigentenes uttalelser. Samtlige informanter har som nevnt ønsket å ikke være anonyme i 
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denne studien, derfor har jeg kunnet henvise til den enkelte dirigent direkte ved navn gjennom 

hele teksten.  I denne sammenhengen er det mitt ansvar å gi en så presis gjengivelse av deres 

ytringer og meninger som mulig. Det byr imidlertid på språklige utfordringer når muntlig 

språk behandles i en skriftlig tekst. Muntlige uttalelser har en annen stil, og formidler mening 

gjennom en form som på flere måter skiller seg fra skriftlig språk.  I de tilfellene hvor jeg 

siterer informantene, har jeg til en viss grad tilpasset teksten til et skriftlig språk, ved at visse 

ekstraord og gjentakelser er fjernet fra teksten, samt gjort små endringer som har gjort 

tekstene grammatisk riktige og ellers korrekte innenfor en skriftlig ramme. Informantenes 

valg av ord og uttrykk har jeg utover dette med få unntak beholdt i sin opprinnelige form. Det 

sentrale i denne sammenhengen har vært å beholde meningen og intensjonen bak det som sies, 

og justeringene har ikke minst handlet om å vise en anerkjennelse av seriøsiteten og innholdet 

i informantenes uttalelser. Det er ytterst få personer som uttaler seg muntlig i et språk som 

ordrett egner seg på trykk. Av plasshensyn har jeg også etterstrebet å beholde kjernen av 

meningsinnholdet i informantenes uttalelser, mens ord som naturlig brukes i en muntlig 

sammenheng ofte ikke har vært nødvendig å beholde, verken av hensyn til meningen eller 

språklig flyt (eksempler som ordene vel, jo, og ja som ofte gjentas mye i muntlig språk). Både 

plasshensynet og målet om å gi fremstillingen et skriftlig preg, har hele tiden måttet veies opp 

mot faren for å gjengi sitatene på en måte som er farget av min tolkning av informantenes 

mening, og dermed kunne misrepresentere dirigentenes opprinnelige intensjoner. 

 

Disposisjon for det videre prosjektet: 

På bakgrunn av det jeg i dette kapitlet har redegjort for gjennom beskrivelsen av prosjektet og 

valg av metode, vil de neste kapitlene vise resultatet av arbeidet. Kapittel 2 gjør hovedsakelig 

gjøre rede for og drøfter teori som belyser ulike sider ved dirigenters kommunikasjon med 

sangere og musikere. I tillegg vil det gjøre rede for noen teoretiske perspektiver på 

kordirigentens rolle. Kapittel 3 gir en systematisk redegjørelse for materialet fra de kvalitative 

forskningsintervjuene jeg har hatt med informantene mine. Dette drøftes også på bakgrunn av 

noe av teorien i kapittel 2. Til sist vil kapittel 4 trekke noen større sammenhenger mellom 

kapittel 2 og 3. I kapittel 4 vil jeg sammenfatte det jeg selv ser sitter igjen med som 

hovedpoengene ved prosjektets slutt, samt spørsmål jeg ser som spennende og relevante for 

videre forskning. 
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KAPITTEL 2 

KOMMUNIKASJON MELLOM DIRIGENT OG MUSIKERE 

Kommunikasjon kan sies å være selve kjernen i en dirigents arbeid med sangere og musikere. 

Denne kommunikasjonen handler blant annet om hvordan man gjennom gester, bevegelser, 

ansiktsuttrykk, kroppsspråk og ord kommuniserer budskap med mange lag. Durrant beskriver 

denne komplekse prosessen, der store mengder informasjon kan formidles på en måte som på 

kort tid i stor grad fanges opp intuitivt og via ubevisste deler av hjernen (Durrant 2009:329). 

En dirigent kan gjennom en svært kort bevegelse si noe om lydkvalitet, uttrykk, volum, 

frasering med mer, som det ville tatt forholdsvis mye lenger tid å beskrive verbalt. 

Kommunikasjonen foregår både på et kognitivt og emosjonelt plan. Dirigenten tolker notert 

musikk og formidler sin tolkning til utøverne. Gjennom gester og instruksjon, kan dirigenten 

skape og formidle både teknisk presisjon og forståelse av estetiske musikalske uttrykk.  Når 

denne kommunikasjonen fungerer godt, fører den til et klingende resultat som gjenspeiler 

dirigentens tolkning. 

Dirigentens kommunikasjon foregår imidlertid på flere nivåer. Den kommunikasjonen 

publikum observerer på konsert, er først og fremst den nonverbale, som jeg refererer til 

ovenfor. I det musikalske arbeidet som ligger bak musiseringen på konsert, er det imidlertid 

flere sentrale sider ved dirigentens kommunikasjon som har spilt inn. I alle fall når det gjelder 

kordirigenter for amatørkor, som jeg studerer, er dette i stor grad tilfelle. Denne 

kommunikasjon er i stor grad av mer pedagogisk art, består blant annet av mye verbal 

instruksjon og er en del av en større pedagogisk planlegging som er sentral i utformingen av 

musikken. Siden jeg studerer kordirigenter og ønsker å få et helhetlig bilde av hvordan de 

jobber med musikk, er jeg ute etter å danne et større bilde av hvordan musikken skapes 

gjennom deres kommunikasjon og pedagogiske arbeid, og både drøfte og vise til hvordan og i 

hvilken grad disse aspektene henger sammen.  

I dette kapitlet vil jeg først studere sider ved dirigentens nonverbale kommunikasjon fra et 

teoretisk og forskningsmessig perspektiv, for å belyse hvilke prosesser som trer i kraft i møte 

mellom dirigent og sangere. Den første delen av kapitlet vil belyse flere av 

forskningsspørsmålene jeg har knyttet til problemstillingen min; Spørsmålet om i hvor stor 

grad kan man fange og definere dirigentens kommunikasjon med ord og analytiske begreper, 

og hvilke former for forskning kan belyse og forklare kommunikasjonen som finner sted i 

møte mellom dirigent og musikere, vil stå sentralt. Spørsmålet om hvorvidt dirigentens evne 
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til å skape musikk gjennom sin direksjon betraktes som gjenstand for forklaring og 

kategorisering, fremfor å være iboende egenskaper som i mindre grad kan forklares og læres 

bort, er et sentralt tema i diskusjonen rundt dirigentens tekniske versus psykologiske midler, 

som jeg på en ganske fyldig måte vil gå inn på i denne delen. Den siste delen av kapitlet 

handler mer om generelle modeller som legger grunnlaget for mye av stoffet i kapittel 3, hvor 

jeg vil gå inn på det empiriske materialet. 

Først vil jeg gjøre rede for sider ved kommunikasjonsbegrepet som er relevante for å forstå 

dirigentens kommunikasjon spesielt, som i enda større grad enn annen kommunikasjon kan 

betegnes som multimodal. Deretter vil jeg starte med å ta utgangspunkt i Ahréns diskusjon 

rundt skillet mellom dirigenters psykologiske og tekniske kommunikasjonsmidler. Disse to 

kategoriene vil jeg videre beskrive og belyse fra ulike vinkler med henvisning til ulike 

forskere. Jeg vil drøfte hvorvidt disse størrelsene kan være gjenstand for forskning, og i 

hvilken grad det er naturlig å skille dem fra hverandre. Det er naturligvis mye min diskusjon 

ikke vil kunne romme. Spesifikke analyser av virkningen av ulike former for slagteknikk og 

dirigentens øvrige tekniske kommunikasjonsmidler, er utenfor dette prosjektets rammer. 

Imidlertid vil jeg påpeke forskningsmessige poenger som belyser dirigentens kommunikasjon 

fra et så bredt perspektiv som mulig. Videre vil jeg diskutere utfordringen i å fange 

dirigentens mange former for nonverbal kommunikasjon i ord og faglige termer. Til sist vil 

jeg trekke inn perspektiver fra nyere musikk-kognisjonsforskning og argumentere for dette 

som et mulig fruktbart felt for å skape innsikt i dirigenters kommunikasjon med musikere, og 

som kan belyse mye av det som er vanskelig å fange med ord. I denne delen vil jeg flere 

steder bevisst beskrive og henvise til det som skjer mellom dirigent og musikere, selv om mitt 

hovedfokus er kordirigenter og deres forhold til sangere. Dette fordi denne delen omhandler 

prosesser og faktorer som kan regnes som allmenne for dirigering og musikalsk ledelse.  

Siste del vil ta for seg større, helhetlige modeller som også innbefatter flere sider ved 

dirigentens arbeid. Perspektivene inneholder sentrale elementer som kommer igjen i kapittel 

3, hvor jeg gjør rede for norske kordirigenters egne perspektiver og meninger rundt disse. 

 

Kommunikasjonsformer 

Når jeg her i en teoretisk del vil gjøre rede for og belyse ulike sider ved den musikalske 

kommunikasjonsprosessen mellom dirigent og sangere, vil jeg gå nærmere inn på 

betydningen av nonverbal kommunikasjon. I og med at dirigering er et slående eksempel på 
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hvor effektiv og presis nonverbal kommunikasjon kan være, ser jeg dette som både fruktbart 

og essensielt for å belyse problemstillingen min. Jurström bruker relativt mye plass i starten 

av sin doktoravhandling på å drøfte kommunikasjonsbegrepet som en innledning til sin 

analyse av dirigenters kommunikasjonsmidler. Hun gir eksplisitt uttrykk for at hun ønsker å 

«..undersöka och diskutera hur icke-verbal kommunikation kan analyseras och skildras utan 

att dess musikaliska och konstnärliga dimensioner förlorar sin integritet» (Jurström 2009:28). 

Hun adresserer en utfordring jeg har hatt som mål å være bevisst gjennom dette prosjektet. En 

analyse av en kompleks prosess som dirigentens kommunikasjon, kan lett stå i fare for å 

redusere kunstneriske aspekter til tekniske størrelser. 

I sin redegjørelse vektlegger Jurström perspektiver som demonstrerer kompleksiteten i 

menneskelig kommunikasjon. Noen av eksemplene og forskerne hun refererer til, drøfter 

gestikkens plass i hverdagslige samtaler og hvordan kroppslig og verbal kommunikasjon 

gjerne kan betraktes som partnere. Gester synliggjør og avslører tanker hos den som snakker, 

som ikke nødvendigvis er ment å videreformidles. Det opereres med ulike teorier om 

forholdet mellom gester og tanker. Noen vektlegger dynamikken mellom disse, der tanker og 

gester har en gjensidig virkning på hverandre, for eksempel ved at gestikk er en støtte og 

katalysator for tanke og tale. I forholdet mellom gester og språklig tale, kan det også 

argumenteres for at gester og tale ikke er direkte oversettelser av hverandre. Man kan snarere 

hevde at de henger sammen og kan referere til det samme, men viser til ulike aspekter, og 

virker på hverandre. Jurström argumenterer for at kroppslig kommunikasjon i mange tilfeller 

kan være mer funksjonell enn språklig tale (Jurström 2009:29ff).  

Når Jurström argumenterer for sin bruk av det hun kaller et «horisontellt medieringsbegrepp» 

(Jurström 2009:35), kritiserer hun blant annet tendensen i vår kultur til å sette språket høyest i 

hierarkiet av kommunikasjonsformer. Hun viser til Platons dualisme hvor kropp og tanke 

betraktes som to atskilte størrelser, og påpeker at vår kulturs rangordning mellom disse kan 

sies å kunne spores tilbake til platonsk tankegods. I stedet for å integrere hjerne og kropp som 

en helhet, rangeres tanke og språk høyere enn det kroppslige. 

Som jeg også vil komme inn på senere, er det i mange tilfeller tydelig at språk fungerer som 

en til dels begrensende omvei når man vil uttrykke musikalske idéer eller vil si noe om 

musikkens mening og innhold. I møte med musikk er ordene ofte mangelfulle i å uttrykke det 

musikken i seg selv kommuniserer svært direkte og uten ord. Gestikk kan anses som en mye 

mer direkte og umiddelbar måte å formidle musikalske idéer enn det verbale språket. 

Jurströms perspektiv, med en likestilling av kommunikasjonsformer som blant annet ord, 
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kroppslig handling og gestikk, kan anses som fruktbart i denne sammenhengen. Hun 

argumenterer for at verbale og ikke-verbale handlinger burde betraktes som likeverdige i en 

korleders uttrykksmåter. Ulike kommunikasjonsformer har hver sine muligheter og 

begrensninger. Kommunikasjon i form av kroppslige bevegelser har for eksempel et annet 

potensiale enn språklig tale, og er i mange sammenhenger mer funksjonell for en dirigent 

(Jurström 2009:36). 

 

Finnes det fellesnevnere for gode dirigenter? 

Det har blitt påpekt et slående sprik mellom kvalitetene, ferdighetene og egenskapene hos de 

store dirigentene.  Noen har blitt fremstilt som svært effektive, karismatiske og dyktige på 

tross av sine tekniske mangler. Et viktig, konkluderende poeng hos Durrant, etter å ha gått 

historien til enkelte dirigenter etter i sømmene, er at alle har noen spesifikke, sentrale 

kjennetegn som gjør dem unike og spesielt gode. Man kan imidlertid ikke ut fra dette sette 

opp en liste med sjekkpunkter som kjennetegner dem som en gruppe. De har alle hatt sin 

spesielle personlighet. Anekdotene om de store dirigentene indikerer noe, men gir ikke et 

grunnlag for et absolutt blueprint for den ideelle dirigent, nettopp fordi de har hatt så ulike 

egenskaper og styrker (Durrant, 2003:70f). Noen av disse har vært preget av teknisk 

overlegenhet, mens andre har hatt noe annet, og til dels mindre kategoriserbart, ved seg som i 

noen tilfeller også har veid opp for deres mindre briljante teknikk. Noen har naturligvis også 

hatt både i pose og sekk. Felles for disse er at de i tillegg til en suveren og klar musikalsk 

intensjon, også har kommunisert denne, om enn på ulike måter, slik at den når gjennom og 

skaper stor musikk. Den musikalske kommunikasjonen blant disse dirigentene kan antas å ha 

gått gjennom og via ulike kanaler og sanser, men den har på en eller annen måte fungert.  

Et eksempel på hvordan en dirigent kommuniserer på en tydelig merkbar og effektiv, men 

samtidig høyst udefinerbar måte, finner jeg hos Jansson (2013:294-295), der han gjengir 

hvordan en spesifikk dirigent beskrives av to korsangere han intervjuet. Til tross for at både 

kroppsspråket og den verbale instruksjonen kan sies å være mangelfull, kommuniserer denne 

dirigenten gjennom en intensitet og entusiasme som simpelthen fungerer og gjør inntrykk på 

dem, uten at de egentlig kan forklare verken hvordan eller hvorfor den gjør det. Den ene 

beskriver dette som en form for nonverbal kommunikasjon som han ikke har sett hos andre 

dirigenter. Som jeg er inne på tidligere, er jeg bevisst at mye av det jeg forsøker å beskrive og 

forklare i dette prosjektet, sannsynligvis forblir paradoksalt. 
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Dirigentens kommunikasjon: tekniske og psykologiske midler 

Jurström gir en enkel beskrivelse av dirigentens viktigste virkemidler; hånden kommuniserer 

rytme, fraser og innsatser, mens ansiktet viser tolkning og følelser (Jurström 2009:26). En slik 

inndeling gir hånden ansvaret for tekniske faktorer, mens ansiktet formidler følelsesmessige 

sider ved musikken. Durrant gir en konkret beskrivelse og kategorisering av hvordan 

dirigentens gester formidler mening, og opererer med to hovedgrupper; gester med 

indikativ/bokstavelig og gester med konnotativ mening (Durrant 2009:331 og 2003:138). 

Gester som fungerer som tydelige signaler vi kjenner igjen fra lignende sammenhenger 

utenfor musikken, tilhører den indikative/bokstavelige kategorien. Å slå inn og kutte av, slå 

tempo og holde puls er eksempler på gester med en form for signaleffekt, og som gir en 

relativt selvinnlysende mening. Her foregår blant annet en intuitiv kobling mellom det 

visuelle inntrykket dirigenten gir av pulsen, og utøvernes instinktive tilpasning til denne. 

Gester med konnotativ mening, kommuniserer på sin side musikkens ekspressive karakter, og 

formidler blant annet klang, ekspressive musikalske linjer og ulike sider ved musikalsk 

tolkning. 

Thomas du Quercy Ahrén viser til to hovedkategorier for dirigentens midler for 

kommunikasjon i sin avhandling fra 2002; det han kaller «dirigentens kommunikativa 

psykologiska medel» og «dirigentens kommunikativa tekniska medel». I sin studie intervjuer 

Ahrén et utvalg lærere ved sentrale europeiske musikkutdanningsinstitusjoner som underviser 

i orkesterdireksjon. I tillegg går han gjennom og analyserer ulike lærebøker i faget. Dette 

bruker han som grunnlag for blant annet å gjøre rede for oppfatninger om, og holdninger til 

dirigentens psykologiske og tekniske kommunikasjonsmidler i disse miljøene.   

Ahrén beskriver de psykologiske midlene som noe som ofte regnes som en del av dirigentens 

begavelse, og at dirigentens personlighet her står i sentrum; «..och kommunikationen blir, 

dragen till sin spets, en sorts psykologisk projektion» (Ahren 2002:51). Disse psykologiske 

faktorene beskrives ofte som noe udefinerbart og mer eller mindre mystisk. Ahrén viser til 

flere eksempler på idéer om en slags psykologisk kraft, og forestillingen om at noen 

mennesker har noe spesielt ved seg som gjør dem særlig egnet som dirigenter. «Magnetic 

force», «personal magnetism» og «hypnotic force» er uttrykk som brukes (ibid:27).  

Når han beskriver de tekniske midlene, presiserer han at det naturligvis er psykologiske sider 

innbefattet i disse. Ahrén påpeker at både lærebøker i direksjon og dirigentlæreres uttalelser 

tydelig illustrerer at undervisningen først og fremst konsentrerer seg om tekniske midler, fordi 
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disse aspektene er mer konkrete og håndgripelige enn de psykologiske. Ikke minst kan det 

oppleves som lite relevant å lære bort rendyrkede psykologiske midler dersom man betrakter 

disse som medfødte og ikke mulig å lære bort, en holdning som viser seg å være utbredt. 

 

Dirigentens tekniske kommunikasjonsmidler - og forskningen 

Dirigentene i Ahréns studie har sprikende oppfatninger om betydningen av og potensialet i 

dirigentens tekniske midler. Det er tydelige kontraster i deres syn på grensene for hva 

dirigentens gestikk kan uttrykke, og forholdet mellom verbalt språk og gestikk (ibid:137ff). 

Jeg vil gjengi noen av uttalelsene fra dirigentene Ahrén har intervjuet. Samtlige underviser 

dirigentstudenter ved ulike musikkutdanningsinstitusjoner i Europa.  

Bruno Aprea, som underviser i Roma, sier at dirigenten kan vise alt gjennom gestikk, og 

presiserer at han vil provosere når han sier dette. Han sier videre at dirigenten understøtter 

musikken gjennom symboler, ikke gjennom pantomimisk visualisering. Dette beskriver han 

som svært vanskelig, men fullt mulig. Et annet syn finner man hos Claire Levacher i Paris, 

som mener at gestikken har store begrensninger i forhold til å uttrykke klang og intonasjon. 

Kun unntaksvis er dette er mulig, som ved en vibratobevegelse. Hun sier at verbal instruksjon 

må ta over i tilfellene der gestikken ikke strekker til. 

Ole Christian Ruud ved Norges Musikkhøgskole gir uttrykk for at gestikk har et stort 

potensiale til å visualisere svært mye, og nevner blant annet klang, aksenter og legato som 

eksempler. Imidlertid er det noen ganger nødvendig å underbygge det man formidler med 

verbal kommunikasjon. Frans Rasmussen, som underviser i København, hevder på sin side at 

det eneste som begrenser gestikkens uttrykksmuligheter, er dirigentens egen teknikk. Alle 

parametrene skal, dersom dirigenten er god nok, kunne uttrykkes, sier Rasmussen, og nevner i 

den forbindelsen både dynamikk, klang og intonasjon. Det sistnevnte er det flere andre som 

trekker frem som vanskelig å fullt ut jobbe med uten noen som helst verbal kommunikasjon. 

Alexander Polishchuck, St. Petersburg, ser på dirigentens gestikk som et språk, på samme 

måte som musikk også er et språk uten ord. Han mener også at gestikken har store muligheter 

og generelt er nok i seg selv, mens visse ting likevel krever dirigentens verbale forklaring.  

Ahrén nevner flere steder mangelen på forskning og akademisk litteratur om dirigenters virke, 

og påpeker at det har foregått mindre teoretisk analyse av dirigenter enn av andre utøvende 

musikere (Ahrén 2002:51). Det er blant annet en mangel på litteratur som går inn i 
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grunnleggende definisjoner som belyser forholdet og sammenhengen mellom gestikk og 

klingende resultat.   

Ahrén kritiserer imidlertid en del kvantitativ forskning som har funnet sted, hvor man har 

forsøkt å gå inn i betydningen og virkningen av ulike dirigenttekniske gester. Han refererer til 

eksempler fra denne typen forskning, og hans ankepunkt mot disse er at man ikke kan forstå 

kommunikasjonen mellom dirigent og musikere dersom man ikke også tar den store helheten i 

betraktning. Ahrén nevner blant annet Gary Sousas doktoravhandling fra 1988, hvor man 

undersøkte forståelsen av ulike dirigentgester. Han kritiserer studien for å isolere selve 

gestene fra de andre sentrale deler av kroppsspråket som former den samlede 

kommunikasjonen, som for eksempel ansiktsuttrykk (Ahrén 2002:23). Dersom man opererer 

med et slags «repertoar» av gester tatt ut av sin spesifikke musikalske sammenheng og den 

individuelle dirigentens stil og øvrige kroppsspråk, vil noe vesentlig gå tapt på veien. Ahrén 

betegner denne typen studier som «skrivebordsprodukt» som er for langt unna den virkelige 

musikken.  

Liz Garnett er inne på en lignende argumentasjon (Garnett 2009:26ff). Hun kritiserer blant 

annet en studie fra 2003 hvor Geoff Luck utforsker dirigenters gestikk. Denne mener hun er 

for fjern fra den musikalske og utøvende sammenhengen, fordi variablene isoleres fra 

hverandre. Hun argumenterer for at målet med slike eksperimenter i seg selv er problematisk; 

“..to the extent that experimental design succeeds in isolating variables, it also divorces the 

experimental conditions from the real-life conditions in which their results would be applied” 

(Garnett 2009:27). Videre argumenterer hun for at dirigenters egne anekdotepregede teorier 

om hvordan godt musikalsk lederskap fungerer, tross alt er mer teoretisk robuste enn de mer 

vitenskapelig pregede studiene. Selv om dirigentenes egne refleksjoner har en mindre 

systematisk og dokumentert basis, bygger de likevel på et stort spekter av virkelig erfaring, 

noe empiriske studier ikke gjør. I forlengelsen av dette, blir spørsmålet da om man i det hele 

tatt, og eventuelt i hvor stor grad og på hvilken måte man kan forske på og undersøke 

virkningen av dirigenters spesifikke gester, tekniske midler og deres kommunikasjon generelt. 

Geoff Luck, som jeg viser til ovenfor i forbindelse med Garnetts kritikk, har også i senere tid 

publisert flere studier som belyser hvordan dirigenters visuelle signaler oppfattes (Luck 2009 

og 2010). En detaljert redegjørelse for denne typen studier vil falle utenom rammene for 

denne teksten. Et interessant poeng fra Luck kan likevel være det forbeholdet han selv gjør 

sammen med medforfatterne Toivanen og Thompson i en artikkel fra 2010. Hovedtemaet her 

er persepsjonen av ekspressiviteten i dirigentens gester, og hvordan den foregår. I studien 
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undersøker de hvordan et utvalg av studenter bedømmer ekspressiviteten i dirigenters gestikk 

ved å la dem gi respons på videopptak av orkesterdirigenter. Forfatterne påpeker at en 

generalisering av resultatene er problematisk, i og med at man da kan miste den enkelte 

dirigents spesifikke ekspressivitet av syne. Derfor vil de heller ta utgangspunkt i hver enkelt 

dirigent på individuell basis. I forbindelse med denne studien, svarer de også på kritikk mot 

forskning som studerer isolerte gester, ved å påpeke en bevissthet rundt betydningen av 

faktorer som ansiktsuttrykkets formidling av ekspressivitet. Selv om de er enige i betydningen 

av disse, velger de å rette fokuset i studien mot de større kroppsbevegelsenes rolle i 

formidlingen av musikalsk ekspressivitet (Luck 2010:55f). 

 

Dirigentens psykologiske kommunikasjonsmidler 

Ahrén har brukt psykologiske og tekniske midler som et sentralt grunnlag for sin studie, både 

når han beskriver og drøfter lærebøker i direksjon, og når han presenter ulike dirigentlæreres 

grunnsyn i faget. Han finner til dels svært ulike utgangspunkt, både gjennom lærebokanalysen 

og blant lærerne han har intervjuet. Lærebøkene han studerer, er utgitt på ulike tider, og flere 

av dem skrevet av anerkjente dirigenter. Han påpeker at de skriver mye mer om dirigentens 

tekniske midler enn de psykologiske. Dette mener han kan ha sammenheng med oppfatningen 

om at de psykologiske midlene i så stor grad er personlighetsavhengige, og dermed ikke kan 

læres (Ahren 2002:64). Litteraturen kommer imidlertid med flere hentydninger også til de 

psykologiske midlene. 

Jeg vil her gjengi et par eksempler fra Ahréns analyse av lærebøker i direksjon om hvordan 

psykologiske midler beskrives (ibid:58ff). Fra Hector Berlioz’ lærebok Le Chef d’orchestre. 

Théorie de son art henter Ahrén ut uttrykk som en usynlig forbindelse mellom den som 

dirigerer og dem som dirigeres, og at de som blir dirigert varmes og elektrifiseres av 

dirigenten. Ahrén påpeker at Berlioz ikke gir noen konkret anvisning for hvordan man gjør 

dette, siden det krever et spesielt talent. Videre henviser Ahrén til Edouard M.E. Deldevez, 

som i sin bok fra 1878, L’Art du Chef d’Orcestre, betrakter denne kommunikasjonen som 

synlig, og kritiserer Berlioz’ tanke om et usynlig bånd. Imidlertid bruker Deldevez begreper 

som magi og trollbindende krefter. Scherchen beskriver kraften i personligheten som en 

naturgitt gave som ikke kan læres. Han ser på øyet som den sterkeste forbindelseslinken 

mellom mennesker og et viktig virkemiddel for dirigenten som er «henvist til sin egen 

åndelige kraft». 
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Ahrén gjør i sin studie også dybdeundersøkelser av dirigentutdanningen ved flere anerkjente 

musikkutdanningsinstitusjoner, og gjør blant annet grundig rede for dirigentlærernes egne 

refleksjoner rundt disse spørsmålene (Ahrén 2002:135ff). Her finner vi som nevnt også sprik i 

synet på tekniske og psykologiske midler. Jeg vil her gjengi noen av svarene Ahrén fikk da 

han spurte lærerne om deres syn på psykologiske midler i dirigeringen. Fordi jeg mener hans 

intervjuobjekter illustrer en tydelig spennvidde i synet på hvordan dirigenter selv tenker om 

sin kommunikasjon, vil jeg referere relativt fyldig til Ahréns intervjuobjekter.  

Bruno Aprea gir uttrykk for at hans holdning som lærer, er at dirigenter ikke bruker noen form 

for psykologisk projeksjon. Imidlertid mener han samtidig at det er telepatiske elementer i alle 

menneskelige relasjoner. Det er viktige aspekter ved den menneskelige persepsjonen og 

følsomheten i denne, men dette rommes ikke tilstrekkelig i tekniske termer, mener Aprea. 

Han påpeker også evnen til å kommunisere som det springende punktet som skiller ellers gode 

musikere fra hverandre når han vurderer hvilke studenter som kan bli gode dirigenter. 

Dirigenter må, på samme måte som offentlige talere, ha evnen til å skape noe med et magisk 

preg for å få fram sitt budskap. 

Ahrén finner også forestillinger om en form for telepati hos Frans Rasmussen. Rasmussen gir 

uttrykk for å være en skeptiker, men er likevel «meget sikker» på at noen mennesker har en 

«telepatisk strøm», som fungerer som et spesielt middel for å påvirke andre. Selv om dette er 

noe han ikke ser seg i stand til å forklare, påpeker han at det ikke er snakk om «science 

fiction». Claire Levacher gir uttrykk for et ambivalent forhold til de psykologiske midlene. 

Hun er svært skeptisk til det hun anser som myter om overmennesker, og mener at den har 

særlig farlige potensialer i undervisningssituasjoner. Samtidig erkjenner hun at «det finns 

människor som frigör saker på ett sätt som andra inte kan» (Ahrén 2002:135).  Pascal Rohpé 

bruker begrepet karisma for å beskrive den spesielle evnen til å overbevise, som er så viktig 

for dirigenter. Karisma kan imidlertid verken defineres, formaliseres eller læres bort. 

Alexander Polishchuck, ved Det statlige musikkonservatoriet i St. Petersburg, forklarer i 

tekniske termer når han utvikler sine redegjørelser for hvordan direksjon fungerer på en god 

måte. Men i bunnen ligger det han anser som begavelse «gitt av Gud». Polishchuck beskriver 

det han kaller «en slags aura» alle mennesker har rundt seg. Han bruker også betegnelser som 

«en flom av elektrisitet» og en «slags hypnotisering» for å beskrive det som kommer fra 

dirigenten. Leif Segerstam ved Sibeliusakademiet i Helsinki bruker på sin side begreper som 

«aura» og «sjamanske muligheter» når han beskriver nødvendige forutsetninger for å bli 

dirigent. Dette kan ikke læres, det er noe man allerede må ha. Mendi Rodan ved Eastman 
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School of Music i Rochester bruker begreper som mirakel og en slags hypnose, og mener som 

de fleste andre kollegene at dette er noe man ikke kan lære seg. Det handler om å ha evnen til 

å overbevise gjennom sin personlighet.  

Både Per Sigmund Thorp og Ole Kristian Ruud ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, er på sin 

side tydelig skeptiske til mange av begrepene som benyttes for å beskrive dirigentens 

psykologiske midler. Når Ahrén referer til dirigentlærernes uttalelser, er Thorp og Ruud 

forholdsvis alene om en slik entydig avvisning av betegnelser som magi og telepati, 

uavhengig av om begrepene kun er ment som metaforer eller ikke. Ruud mener at begreper 

som autoritet kan settes ord på, og gir uttrykk for at mystiske termer kan forklares. Kunnskap 

er nøkkelen til å «kommunisere og leve i form av sin egen personlighet», sier han. Thorp vil 

være jordnær og forsiktig med metaforer, og mener at samspillet mellom dirigent og musikere 

ikke er mer magisk enn at musikerne spiller med når dirigentens kropp spiller.  

Det er, med visse unntak, en del forestillinger som går igjen hos disse lærerne om at det ikke 

er alt som kan læres, men visse trekk man bare må «ha» for å kunne fungere som en god 

dirigent. I et forsøk på å beskrive hva dette handler om, velger mange å bruke betegnelser som 

magi, telepati, hypnose og lignende. Om dette først og fremst er ment som metaforer for å 

beskrive noe man ikke på annen måte har et godt nok ord for, eller om det brukes som 

bokstavelige begreper, kan muligens også variere fra dirigent til dirigent.  

 

Kan dirigentens psykologiske midler, «mystikk», «karisma» og nonverbale 

kommunikasjon fanges i ord og faglig terminologi? 

Karisma er ett av flere begreper som benyttes for å beskrive de mer uforklarlige sidene ved 

dirigentens kommunikasjon. Forholdet mellom musikk og karisma er et av spørsmålene 

Clauido Benzecry diskuterer i sin studie av dirigenters endrede rolle i Argentina (Benzecry 

2006:449). Han gir en beskrivelse av det han betegner som en karismatisk dirigent; «a 

musical director whose authority is based on the demand of obedience from the musicians in 

virtue of his or her musical mission» (Benzecry 2006:447). Benzecry skriver videre at denne 

autoriteten oppnås og opprettholdes ved at dirigenten demonstrerer styrke; «being the owner 

of a personal ‘gift’ outside everyday routine, performing, thus, ‘musical miracles’». Her ser vi 

igjen begreper som minner om dem jeg referer til fra Ahréns studie over. Vi ser også at 

begrepene karisma og autoritet henger nøye sammen i Benzecrys forståelse av disse. 
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Benzecry fortsetter med å påpeke at dirigentens karismatiske autoritet i sin natur er ustabil, og 

henger sammen med en romantisk forståelse av musikeren; «a highly subjective and special 

individual devoted only to cultivating this art».  

Fra dirigentlærernes uttalelser i Ahréns studie, er det tydelig at mange mener mye av 

dirigentens kommunikasjon skjer gjennom personlighet, karisma, autoritet, og til og med det 

flere av dem beskriver med ord som magi, hypnose og telepati. Ahréns henvisninger til noen 

av dirigentene over, illustrerer hvordan de mer jordnære og analytiske kategoriene kan 

oppleves som begrensende når man vil fange inn det som foregår i dirigentens musikalske 

kommunikasjon. I Jurströms avhandling, som jeg refererer til over, hentyder hun til et behov 

for begreper som rommer helheten i dirigentens arbeid. Hun gir uttrykk for et mål om å skape 

forståelse og kunnskap om det som for mange virker som «ogripbara och magiska aspekter 

av körledares dirigering och kommunikation» (Jurström 2009:27).  

Durrant diskuterer blant annet utfordringen i å fange det musikalske med ord. For å komme 

gjennom i akademia, må man vanligvis gjennom det verbale språket, noe Durrant beklager 

som musikkforsker. (Durrant 2009:329). Durrant bruker også Steven Pinkers konsept om 

musikken som et «enigma», som noe mysteriøst vi ikke helt kan forstå. Musikk og andre 

kunstformer er ikke biologisk nødvendige for oss, men Durrant argumenterer for at det likevel 

er en form for mening innbefattet i dette som ikke nødvendigvis trenger å forklares verbalt 

(Durrant 2009:326) Videre diskuterer han hvordan dirigenter kommuniserer dette enigma, 

hvor både selve meningen som kommuniseres, og måten det kommuniseres, i stor grad 

beveger seg utenfor grensene for det verbale språket.  

Det er mange dimensjoner ved den menneskelige tilværelsen som ikke lett kan fanges i ord. 

Når man kan betrakte musikken som en egen kommunikasjonsform som noen også vil kalle et 

eget språk, er det ikke gitt at alt kan fanges inn i en akademisk tekst. Denne teksten er i så 

måte et lignende forsøk, som Durrants overfor, på å fange i ord det som i stor grad skjer uten 

ord i kommunikasjonen mellom dirigent og kor. Som Durrant påpeker, er det utfordringer i 

dette. Når Ahrén konkluderer i sin doktoravhandling med at det er en mangel på systematisert 

kunnskap og pensum i dirigentopplæringen ved sentrale musikkutdanningsinstitusjoner, 

illustrerer dette muligens den samme utfordringen. Det samme kan sies om de ovenfor nevnte 

uttalelsene fra dirigentlærere Ahrén henviser til. Når man opererer med begreper som telepati 

og magi i offentlige, respekterte utdanningsinstitusjoner, kan dette kanskje tolkes som et 

uttrykk for mangel på tradisjonelle termer og begreper som rommer det man jobber med. 

Spørsmålet er om det finnes måter å gjøre dette på en akademisk måte som ikke samtidig 
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reduserer musikken til en rent vitenskapelig størrelse, hvor den kunstneriske dimensjonen 

drukner. 

Durrant legger først og fremst vekt på den estetiske og ekspressive dimensjonen ved 

dirigentens arbeid i artikkelen jeg refererer til ovenfor. Han beskriver her sin egen studie av 

musikklærere som fulgte et treårig videreutdanningsprogram i korledelse. Undervisningen var 

rettet mot at studentene la om fokuset fra det som for flertallet i utgangspunktet først og 

fremst dreide seg om slagteknikk, til et tydelig estetisk fokus. Seminarene fokuserte på å 

utvikle gestikk som både var mer ekspressiv og effektiv, samt generelt å bruke mindre ord og 

mer gestikk i kontakten med sangerne. Resultatene, i form av studentenes respons, var at de 

opplevde en økt oppmerksomhet fra sangerne, sterkere musikalsk respons og en opplevelse av 

hvordan små nyanser i gestikken kan skape store ulikheter i de musikalske resultatene. 

Studentene utviklet det Durrant betegner som økt kinestetisk bevissthet (Durrant 2009:332f).  

I eksempler som dette, kan grensene mellom de psykologiske og tekniske faktorene virke mer 

udefinerbare, i og med at en god dirigent har evnen til å bruke de tekniske virkemidlene på en 

måte som kommuniserer musikkens karakter på en effektiv måte. Durrants utgangspunkt er at 

ensidig fokus på tekniske faktorer i dirigentopplæringen er mindre fruktbart enn et integrert 

syn på de ulike sidene ved direksjon. I motsetning til flere dirigentlærere i Ahréns studie, 

nevner Durrant overhode ikke noe om at det kreves et medfødt potensiale av «magisk» 

karakter for å kunne formidle musikalske og ekspressive uttrykk på en god måte som dirigent. 

Snarere er han opptatt av å drøfte mulighetene som ligger i dirigentens kroppsspråk for å 

formidle musikkens karakter og ekspressive dimensjoner.  

«One of the more elusive phenomena in creating an effective and successful musical event 

concerns communication. Not the relying of information, but, rather, imparting the subtle 

nuances of the character of a piece is integral to the communication system of those leading, 

directing and conducting music.” (Durrant 2009:327) 

Mye av den nonverbale kommunikasjonen mellom mennesker går utenom den bevisste 

oppmerksomheten. Durrant henviser i samme artikkel til forskning som viser til at 

prosesseringskapasiteten i den ubevisste delen av hjernen er enormt stor. Denne kapasiteten 

kan indikere hvorfor dirigenters nonverbale kommunikasjonsform også er effektiv, ved at den 

formidler mange lag av mening på svært lite tid. Han argumenterer for at dersom musikken 

uttrykker det ordene ikke klarer, vil dirigentens nonverbale kommunikasjon kunne 

kommunisere mer enn verbal instruksjon når det gjelder emosjonelle aspekter og ekspressiv 

tolkning. Det finnes ikke litterær mening i musikken som kan oversettes til ord, men 
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musikken har mening. For å beskrive denne meningen, bruker Durrant i denne sammenhengen 

begrepene meaningfulness/feelingfulness, og beskriver musikk som en svært symbolsk 

kunstform. Han peker på dans som den kunstformen som ligger tettest opp til musikk som 

symbolsk kunstform. I dansen finnes heller ingen litterær mening, og både dansere og 

dirigenter har gester som den grunnleggende måten å uttrykke seg på. Gesters 

meningsbærende potensiale beskriver han deretter slik:  

“Musical gesture symbolically suggested and notated in the score (by the composer) therefore 

calls for an aesthetic gestural living form to bring it to its aural manifestation” (Durrant 

2009:329) 

Han beskriver dette som ‘aesthetic communication’ som involverer hele mennesket. Til tross 

for sammenhengene han viser til, peker han samtidig på musikk og fysisk bevegelse som to 

ulike symbolske og kunstneriske former. Overføringsprosessen der gester og musikk 

oversettes fra en symbolsk form til en annen, er en svært kompleks prosess hvor 

prosesseringen både foregår på et kognitivt og et emosjonelt plan (Durrant 2006:329). Nettopp 

denne prosessen kan betraktes som selve kjernen i møtet mellom dirigent og musikere, der 

dirigentens kroppsspråk prosesseres og oversettes blant musikerne til klingende musikk. Siden 

mye av denne prosesseringen foregår ubevisst, i deler av hjernen hvor 

prosesseringskapasiteten er stor, er denne symbolske kommunikasjonsformen vært effektiv. 

«Feeling with movement is the essence, naturally, of ‘kinaesthesia» (Durrant 2009:334). Den 

kinestetiske bevisstheten som trenes opp hos dirigenter handler om å oversette en stemning 

eller følelse til gestikk. Dette viser igjen til det intrikate i overføringsprosessene som trer i 

kraft når dirigenter arbeider. Følelser, stemninger og idéer oversettes først hos dirigenten til én 

symbolsk form; gestikk. Deretter oversettes dette symbolske språket til et annet symbolsk 

språk; musikk. Denne prosessen illustrerer hvordan kombinasjonen mellom det visuelle, 

auditive og kinestetiske trer inn i en integrert prosess og skaper estetiske og emosjonelle 

responser hos mennesker (Durrant 2009:334). Denne koblingen viser sider ved 

kompleksiteten i det menneskelige persepsjonsapparatet, og indikerer aspekter som belyser 

hvordan ulike sanser kan virke sammen i menneskets forhold til musikk. Det belyser også 

ikke minst hvordan dirigentens kroppsspråk kan fungere som et naturlig og umiddelbart 

bindeledd mellom dirigentens musikalske budskap og musikernes respons i form av selve 

musikken. 
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Noen av de samme sammenhengene mellom det kinestetiske og auditive kommer fram i 

Gillian MacKays artikkel om hvordan dirigenter kan hente nyttige tips fra pantomime. Hun 

påpeker at dirigenter og mimeartister i stor grad har et felles vokabular som frasering, form, 

artikulasjon, dynamikk med mer, og argumenterer for at dirigenter kan hente inspirasjon fra 

denne kunstformen; «..mime can assist us both physically and artistically as we strive to bring 

clarity, economy and expression to our musical leadership» (MacKay 2008:22).  Hun drøfter 

betydningen av mimeartisters sterke bevissthet om gestenes mening, klarhet i uttrykket, det 

hun kaller «economy of gesture», øyne og ansiktsuttrykk, pust og generell kroppsbevissthet. 

MacKay refererer til et pantomimeseminar hun selv deltok i, hvor en av de første øvelsene de 

gjorde handlet om å bevisstgjøre hvilken «lyd» bevegelsene deres lagde. Dette skjerpet igjen 

bevisstheten rundt hvilke bevegelser de valgte (ibid:25). Sammenhengen mellom bevegelse 

og lyd kommer altså fram også i en «stille» kunstform som pantomime, der betydningen av 

gester er kjernen i kommunikasjonen. 

 

Perspektiver fra nyere musikk-kognisjonsforskning 

Nyere forskning innen musikk-kognisjon kan bidra med noen perspektiver som kan belyse 

den komplekse prosessen som foregår når dirigentens gester tolkes og får frem musikalske, 

klingende resultater hos sangere. Denne forskningen utforsker måten vi oppfatter, forstår og 

skaper mening av musikk på en måte som tidligere ikke har vært tilgjengelig eller belyst på 

samme måte. Ikke minst er dette interessant i denne sammenhengen, fordi forskningen belyser 

hvordan kropp, bevegelse, visuelle inntrykk og ulike sanser er integrert i vår oppfatning og 

forståelse av musikk. Dirigering har i flere århundrer foregått på denne måten, ved å skape en 

forståelse av aspekter som frasering, form, uttrykk og klang gjennom å gi musikerne visuelle 

inntrykk i form av bevegelser som kommuniserer musikalske idéer. På denne måten har man 

med ett integrert det visuelle, auditive og kinestetiske til en naturlig enhet, og uten ord 

kommunisert komplekse mengder med informasjon. Luck og Sloboda (2009:472) drøfter 

blant annet forholdet mellom visuelle og kinestetiske faktorer i forhold til 

persepsjonsprosessen som trer i kraft når dirigenten kun gjennom visuelle signaler effektivt 

skaper rytmisk synkronisering blant musikerne. I konklusjonen trekker de fram en mulig sterk 

sammenheng mellom det visuelle og muskulære i persepsjonen av dirigentens slagsignaler.  

“..people exert muscular energy in synchrony with the beat. If we assume that muscular energy 

peaks at moments of maximum acceleration of a conductor’s hand, we might speculate that 
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perception of a visual beat, like corporeal representation of a musical beat, is closely related to 

peaks of instantaneous muscular power.”  (Luck og Sloboda 2009:472).  

Godøy argumenterer for at vi i liten grad forholder oss til det man kan kalle “ren” lyd (Godøy 

2003:317). Musikk henvender seg til flere sider ved oss, og til flere sanser enn hørselen. Han 

påpeker at den tradisjonelle vestlige og forholdsvis utstrakte oppfatningen som har rådet i 

musikkfaglige kretser om at musikk med ren form har størst kunstnerisk verdi, står for fall. 

Man har operert med en forestilling om at mer «høyverdige» former for musikk skiller seg fra 

«lavere» musikkformer, som komposisjoner med utenom-musikalske referanser, som 

programmusikk. Imidlertid er termene vi bruker for å beskrive musikk, i seg selv i stor grad 

utenommusikalske. Godøy argumenterer videre for at nyere kognisjonsforskning taler for at 

integreringen av flere sanser i vår opplevelse av musikk ikke er et biprodukt som kommer fra 

den primære kilden av «ren» lyd, men snarere motsatt. Han mener at man vanskelig kan skille 

de andre sansene bort fra vår opplevelse av musikk, og at særlig visuelle inntrykk av bevegelse 

spiller en sentral rolle i vår persepsjon og kognisjon av musikk. Han mener det er god grunn 

for å si at vi blant annet har sterke forestillinger om hvordan lyd lages, og at dette igjen ligger 

til grunn for vår oppfatning av lyd. 

Godøy bruker termene cross-modal og ecological for å beskrive hvordan sansene jobber 

sammen og ikke opererer isolert fra hverandre. Økologisk brukes i motsetning til 

maskinbaserte operasjoner, der den menneskelige opplevelsen av musikk tilhører den første 

kategorien. I artikkelen (skrevet i 2003) beskriver han forskningen rundt cross-modality som 

et voksende felt, og mener det ligger mye uoppdaget i dette landskapet. Han presenterer en 

tredelt modell som kan være fruktbar for vår forståelse av musikk-persepsjon, bestående av 

det han kaller action, vision og sound. De klare sammenhengene mellom bevegelse/handling, 

visuelle inntrykk og klang/lyd illustrerer han med en tese om at hvilken som helst lyd kan 

forstås som en del av denne modellen. Godøy mener at bilder av lydproduserende bevegelser 

fungerer som bindeledd mellom det visuelle og det klanglige.  

Godøy bruker en modell han kaller motor theory of perception. Denne har sitt opphav i 

lingvistikken, og man vektlegger her betydningen av vår kunnskap om hvordan lyd 

produseres. Selv om teorien har vært omdiskutert, har den fått økende støtte etter hvert som 

nevrologisk forskning påpeker hvordan hjernens motoriske senter faktisk er involvert i de 

fleste persepsjons- og kognisjonsprosesser. Godøy refererer videre til Berthos tese om at 

simulering er en sentral del av hjernens persepsjon. Motor mimesis-teorien går ut på at vi 

mentalt imiterer lydproduserende handlinger/gester når vi hører på musikk. Hovedpoenget i 
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teorien, er at musikalsk lyd oversettes til visuelle bilder i hjernen, «both of visual sound and of 

more complex musical phrases and textures, forming motor programs that re-code and help 

store musical sounds in our minds». (Godøy 2003:318) 

Godøy bruker også begrepet perception-action cycle som en modell for å beskrive hvordan 

mennesker spontant gjør bevegelser som korresponderer med faktorer i musikken man lytter 

til. Dette handler ikke bare om en spontan reaksjon til musikken, men er også en prosess som 

gjør oss nærmere kjent med de ulike sidene ved lydene vi forholder oss til når vi hører 

musikk. Han påpeker at denne måten å gjøre seg kjent med musikk ved å skape en form for 

lydsimulerende bevegelser, er sentral i motor theory of perception-modellen jeg referer til 

ovenfor. Her har menneskets motorikk en aktiv rolle i persepsjonen av musikken. På denne 

måten gjør man seg kjent med musikken gjennom å knytte den til egne bevegelser. I denne 

forbindelsen påpeker Godøy også håndens sentrale rolle i dette som han kaller manual 

cognition, hvor særlig hånden er sentral i en kognisjonsprosess som er knyttet til manuelle 

faktorer. Han viser til at dette støttes av forskning som vektlegger håndens betydning som et 

verktøy i forhold til hvordan mennesket tenker, og har en sentral rolle i forhold til 

tankestrukturer (Godøy 2010:99f). Dette perspektivet kan igjen belyse hånden som et effektivt 

verktøy for dirigenten. 

Godøys perspektiv, hvor bevegelse er en sentral medierende faktor, kan være interessant for å 

undersøke hvordan dirigentens bevegelser generelt og hånden spesielt, fungerer som et 

naturlig bindeledd for å kommunisere musikalske idéer på en effektiv og intuitivt lett 

forståelig måte. Særlig Godøys syn på vårt forhold til musikk som noe som involverer flere 

sider ved oss enn det rent auditive, kan indikere noen forklaringer på hvorfor dirigentens 

kommunikasjon kan ha så stor betydning for det klanglige resultatet. Dirigentens multimodale 

kommunikasjonsformer samsvarer med Godøys beskrivelse av hvordan flere sanser integreres 

i vår måte å forholde oss til musikk.  

Dirigentens bevegelser, som igjen kan klassifiseres i ulike kategorier, kan i mange tilfeller 

også kategoriseres som klare simuleringer av lydproduserende bevegelser. Siden dette er noe 

som intuitivt lett kan forstås, kan dette også være med og forklare hvordan en god dirigent kan 

få amatørkor til å «flyte med» i en moden musikalsk tolkning, til tross for at sangerne kan ha 

en begrenset musikkfaglig bakgrunn. Dette fordi sangerne til dels intuitivt leser subtile 

musikalske nyanser og blir med på en tolkning som dirigenten skaper, noe enkeltpersonene 

som deltar ikke nødvendigvis kunne formet på egen hånd. De forstår imidlertid symbolene, 

uten å måtte ha den samme forståelsen av musikken, og heller ikke av de begrepene og 
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symbolene fra komponisten og musikklitteraturen generelt, som dirigentene selv har lest, 

tolket og bearbeidet for å skape denne tolkningen. 

Jurström argumenterer, som tidligere nevnt, i sin doktoravhandling for et multimodalt 

kommunikasjonsbegrep som innbefatter de mange dimensjonene i menneskelig 

kommunikasjon. I sin diskusjon rundt musikalsk kommunikasjon via kroppslige uttrykk, 

refererer hun til flere forskere som uttrykker perspektiver som minner om Godøys. Hun viser 

blant annet til argumentasjon for at likhetene og sammenhengene mellom kroppslig og 

musikalsk bevegelse er reelle, og må betraktes som noe langt mer enn en form for forestilling 

(«imaginary or ideal»). Det adresseres et behov for egne teoretiske begrepssett for dette 

(Jurström 2009:21). Dette kan kanskje sies til en viss grad å bli oppfylt i musikkognisjons-

forskningen jeg refererer til over. 

Garnett innleder kapitlet «Conducting Gesture and Musical Thought» med et sitat fra Donald 

Neuens lærebok for dirigenter (2002): «A really successful conductor becomes the music 

itself». Videre påpeker hun at denne idéen om å se ut som eller være en kroppsliggjøring av 

musikken går igjen i lærebøker om dirigering. Her finner vi det Garnett betegner som det 

sentrale kriteriet som har vært brukt for å skille den ekte kunstneren fra «the mere time-

beater». Hun oppsummerer mye av hovedinnholdet i del 3 av boken sin som et argument for 

hvor tett dirigentens gestikk henger sammen med forståelsen av musikken:  

«..conducting gesture is integral to the way that conductors understand and conceptualize 

musical content, and that different gestural traditions are both the visible traces of and the 

means to maintain and develop distinct communities of meaning» (Garnett 2009:103).  

 

 

Modeller for kordireksjon og musikalsk lederskap 

I denne delen vil jeg presentere noen modeller for kordireksjon og musikalsk lederskap. Før 

jeg går nærmere inn på disse, vil jeg imidlertid diskutere betydningen og verdien av modeller 

om fenomener som dette. Et relevant spørsmål i denne sammenhengen, er hvorvidt det er 

mulig, og ikke minst fruktbart, å lage en form for mal eller modell for hva som preger en god 

dirigent, hvordan man bør gå frem for å lage en slik, samt hvilken potensiell bruksverdi den 

kan ha. Colin Durrant diskuterer dette, for deretter lansere sin egen form for modell. Han 
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diskuterer det problematiske i å sette opp en mal som ikke tar hensyn til de ulike situasjonene 

hvor den enkelte dirigent befinner seg.  

«..the nature of effectiveness in choral conducting can only fully be understood in relation 

to the context in which the choral conducting operates. What conductors do that make them 

effective in one context may not be valid and appropriate in another.» (Durrant 2003:81) 

Videre stiller han spørsmål som hvorvidt en dirigents mystikk vil kunne ha samme effekt på et 

skolekor som det har i et symfoniorkester eller et profesjonelt kammerkor, om det kan være 

mulig at visse «uidentifiserte elementer» kan ha samme betydning for alle typer dirigenter, og 

til slutt hvordan en dirigent kan vite hvordan han bør oppføre seg og reagere i ulike 

situasjoner.  Han argumenterer for et fenomenologisk og holistisk perspektiv som rommer at 

fenomenet som studeres er menneskelig, og at musikken som skapes i møtet mellom dirigent 

og musikere er et menneskelig og kunstnerisk fenomen (Durrant 2003:81f).  

Han diskuterer videre begrepene knowing-in-action og tacit knowing, som beskriver 

dirigenters kunnskaper og ferdigheter som noe som langt på vei ikke kan teoretiseres og 

verbaliseres. Durrant hevder at suksess i musikalsk sammenheng i sin natur ofte henger 

sammen med det han kaller «verbal inexplicitness» (ibid:82ff). Videre beskriver han direksjon 

som craft, en kunst som for eksempel har likheter med kunsten å undervise. I dirigentens 

tilfelle er det forskjeller mellom situasjonen på øvelser og konserter. Kunsten som kreves i 

denne jobben, er en form for praktisk kunnskap. Durrant henviser i denne sammenhengen til 

pedagogen F. Elbaz’ fem områder for praktisk kunnskap; situasjonell, personlig, sosial, 

erfaringsbasert og teoretisk orientering. Disse diskuterer Durrant videre for å illustrere 

dirigentens ulike felt for sin praktiske kunnskap. Ens forståelse av situasjonen og typen kor 

man arbeider med, og persepsjonen av de ulike personlige faktorene som inngår i 

interaksjonen med et kor, og ens egne personlige, underliggende filosofi bak arbeidet, spiller 

en stor rolle. Ikke minst er man avhengig av en forståelse for den spesifikke gruppen man 

jobber med, og å kunne utvikle en form for kommunikasjon som treffer og motiverer, samt 

forstå de ulike sosiale faktorene som preger gruppen. Ikke minst bruker dirigenten 

erfaringsbasert kunnskap i valg av gester for å oppnå ønsket klang og musikalsk uttrykk. Det 

teoretiske aspektet ved arbeidet inkluderer både dirigentens akademiske og musikalske 

skolering, men også nivået av generell, kontinuerlig oppdatering i faget og interesse for nye 

musikalske fremføringer og innspillinger Durrant 2003:86ff).  
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Durrants perspektiv illustrerer et arbeidsfelt som både er komplekst, som består av mange 

ulike faktorer som spiller inn på hverandre, og som i høy grad er avhengig av menneskelige 

faktorer, forståelse, iboende kunnskaper og ferdigheter, samt engasjement for å holde seg 

oppdatert og hente ny inspirasjon og kunnskap. Dette legger i seg selv føringer for hvordan 

Durrant selv vil legge fram sin modell for en effektiv dirigent. Han vil både ta høyde for at 

dirigenter arbeider i svært ulike sammenhenger, på ulike nivåer og med ulike mennesker og 

korkulturer, og at det er mange faktorer som ikke nødvendigvis konkret settes ord på av 

dirigentene selv, men som er en del av deres iboende ferdigheter.  

«Toward a Super-model Conductor» er tittelen på Durrants kapittel hvor han lanserer sin egen 

modell for en effektiv dirigent (Durrant 2003:91ff). Modellen består av tre kategorier, det han 

kaller philosophical principles, musical-techical skills og interpersonal skills. Første kategori, 

filosofiske prinsipper, handler om dirigentens forståelse av sin egen rolle og refleksjoner rundt 

hvorfor hun gjør det hun gjør. Det innbefatter også en forståelse av musikken som går lenger 

enn det som uttrykkes i de trykte partiturene, og som er en del av dirigentens egen forståelse 

og indre, bevisste forestilling av musikken som grunnlag for å ta den videre til koret. En klar 

bevissthet rundt den aktuelle musikkens ekspressive karakter og stil er en viktig forutsetning 

for den videre tekniske forberedelsen av den. Ikke minst handler det om dirigentens estetiske 

posisjoner og bevissthet rundt valg av repertoar.  

Dirigentens musikalsk-tekniske ferdigheter innbefatter hennes gehørmessige ferdigheter for å 

oppdage utfordringer, unøyaktigheter og feil for å kunne ta tak i disse på en effektiv måte. 

Evnen til å forstå og høre hva som foregår i koret er helt avgjørende for å utvikle musikken 

sammen med sangerne på en god måte. Ikke minst er evnen til å velge den teknikken som best 

uttrykker både presisjonen og musikkens ekspressive karakter i det enkelte tilfelle, helt 

sentral. Durrant betegner begrepet kinesthesia som «feeling through movement» og adresserer 

dette som et undervurdert aspekt i den vestlig-klassiske musikkulturen. I arbeidet med 

sangere, er det i denne sammenhengen også helt spesifikke faktorer som spiller inn på 

sangernes pust og generelle teknikk, hvor dirigenten både kan hemme og åpne for god og 

uanstrengt sang.  

Den siste kategorien handler om dirigentens evne til å velge effektive og hensiktsmessige 

kommunikasjonsformer med sangerne, og evnen til å skape entusiasme og interesse for 

musikken. Han sammenligner dette med mange av de samme egenskapene som en god lærer 

har for å kommunisere godt og effektivt; timing og evnen til å velge riktige virkemidler og 
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instruksjonsformer til riktig tid, humor og entusiasme. Durrant vektlegger i denne 

sammenhengen også øynenes betydning, og beskriver betydningen av øyekontakten mellom 

dirigent og sangere, og øynenes evne til å kommunisere musikk og entusiasme.  

 

Janssons modell  

Jeg vil her gi en kortfattet skisse av Janssons modell for musikalsk lederskap (Jansson 

2008:58ff), både siden denne har en sentral plass i denne delen av kapitlet, og fordi jeg i lys 

av dirigentens uttalelser, drøfter sentrale elementer ved modellen i kapittel 3. Den er basert på 

kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av korsangeres opplevelser av, og refleksjoner rundt 

hva som skaper godt musikalsk lederskap. Modellen illustrerer de det han kaller absolutte og 

muliggjørende betingelser for musikalsk lederskap (Jansson 2008:58ff). Modellen, slik den er 

skissert hos Jansson (Jansson 2008:77): 

 

 

 

Betingelsene Jansson regner som absolutte, er plassert i midten; kontakt, oppriktighet, 

autoritet, visjon og troverdighet. Muliggjørende faktorer er plassert til venstre og høyre av 

modellen; intensitet og mentorskap. Den første absolutte betingelsen, kontakt, er den faktoren 

informantene i undersøkelsen, om enn med ulike ord, starter med for å beskrive godt 

musikalsk lederskap, og handler om hvordan dirigenten møter sangerne. Jansson siterer flere 

sangere som gir uttrykk for hvor viktig det er for dem at dirigenten ser dem, og at det 

opprettes en kontakt som de erfarer som ekte. Oppriktighet er en faktor som av informantene 
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regnes som helt primær, og som faktisk gjør at man kan bære over med andre svakheter hos 

dirigenten. Dette handler blant annet om at man trenger å oppleve dirigenten som oppriktig 

når det gjelder egne motiver for det han gjør. Skjulte agendaer, som å bruke anledninger med 

koret for å promotere seg selv, kan komme i veien for en fri og ekte musisering. En 

interessant faktor rundt begrepet autoritet, er den svært antidemokratiske siden ved 

dirigentrollen, sett i forhold til lederes rolle i de fleste samfunnsforhold for øvrig. Absolutt 

makt aksepteres av sangerne i musiseringssituasjonen, men den skal ikke misbrukes. Sangere 

skiller tydelig mellom autoritet, som gjerne kan være positivt, og autoritær oppførsel, som 

vanligvis ikke anses som akseptabelt. Et aspekt ved begrepet visjon, som også belyser denne 

«absolutte» makten, er at sangere søker sterke ledere. Janssons informanter godtar, følger og 

stiller seg bak dirigentens musikalske vilje når denne musikalske visjonen er tydelig. Man 

ønsker en dirigent som går for en idé, og som viser klart og tydelig musikalsk lederskap, 

uavhengig om man selv er enig i dirigentens musikalske idéer eller ikke (Jansson 2008:73ff).  

 

Konklusjon 

For å belyse hvilke prosesser som trer i kraft i møte mellom dirigent og korsangere, har jeg 

henvist og drøftet litteratur med ulike perspektiver på dirigentens kommunikasjonsformer. Jeg 

har trukket fram Jurströms multimodale perspektiv som et godt utgangspunkt for å belyse 

hvordan dirigenter arbeider. Dirigenters gestikk kan på mange måter sies å være en langt mer 

effektiv kommunikasjonsform enn språklig instruksjon. Musikalske idéer kan i mange tilfeller 

kommuniseres på en mer funksjonell måte gjennom kroppsspråk enn ord.  

Jeg har også sett på ulike perspektiver i synet på forskning som utforsker sider ved dirigenters 

tekniske kommunikasjon, og forholdet mellom dirigentens tekniske og psykologiske 

kommunikasjonsmidler. I forhold til mitt forskningsspørsmål om hvilke typer forskning som 

kan belyse dirigentens kommunikasjon med musikere, kan man i denne sammenhengen 

argumentere for at det er utfordringer knyttet til spesifikt å utforske effekter og betydninger av 

spesifikke gester. Hovedproblemet i denne sammenhengen, er at dirigentens kommunikasjon 

er en helhet som inkluderer alt fra øyekontakt, ansiktsuttrykk og kroppsspråket som en helhet. 

Dette reduseres dersom man studerer enkelte gester isolert fra helheten. 

Spørsmålet om hvorvidt og i hvilken grad man kan fange dirigentens kommunikasjon i faglige 

begreper, kan illustreres ved å se på dirigenters egne refleksjoner rundt dirigentens 

psykologiske kommunikasjonsmidler. Jeg mener jeg å se en indikasjon på at mye av 
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dirigentens arbeid faller utenom tradisjonelle vitenskapelige begreper, og ikke minst mange 

dirigenters egen tenkning rundt dette. Hyppigheten av begreper som magi og telepati forteller 

om at flere opplever elementer ved sitt eget yrke som ikke så lett kan forklares i tekniske 

termer.  

For videre å belyse spørsmålet om hvordan og hvorvidt dirigentens kommunikasjon er kan 

være gjenstand for akademisk forskning, har jeg vist til perspektiver fra blant annet Durrant. 

Han argumenterer for at musikk i sin natur er en meningsbærende og svært symbolsk kunst- 

og formidlingsform som på mange måter har flere fellestrekk med dans enn det menneskelige 

språket. Dette gjør også dirigentens gestikk til en mer funksjonell og meningsbærende 

kommunikasjonsform for å formidle musikalsk tolkning. Dirigentens gestikk skaper på en 

effektiv måte reaksjoner i ubevisste og intuitive deler av oss. 

Som et siste perspektiv i forbindelse med spørsmålet rundt forskningens muligheter på dette 

feltet, har jeg trukket fram perspektiver fra nyere forskning musikkognisjonsforskning. 

Forbindelsen mellom det auditive, visuelle og kinestetiske i menneskets persepsjon av musikk 

er med på å belyse hvordan dirigentens visuelle og fysiske kommunikasjon tolkes og 

oppfattes på en intuitiv måte av musikere. Godøys forskning fremhever bevegelse som en 

medierende faktor i menneskets forståelse av musikk. Han viser tydelig til hvordan ulike 

sanser integreres i vår opplevelse og forståelse av musikken, og fremhever hånden som et 

særlig viktig verktøy for menneskets organisering og tenkning rundt musikk. Jeg har 

argumentert for at Godøys modeller, som «motor theory of perception» og «perception-action 

cycle» på en fruktbar måte belyser og forklarer hvorfor dirigentens visuelle og kroppslige 

kommunikasjon kan være så effektiv og intuitivt lett å forstå.  

Til slutt har jeg, som en overgang til neste kapittel, trukket fram noen modeller som på en mer 

sammenfattende og konkret måte er ute etter å vise helheten i dirigentens arbeid, lederskap og 

kommunikasjon. Disse modellene danner en del av rammeverket for drøftingen av det 

empiriske materialet som følger i neste kapittel. 
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KAPITTEL 3 

FIRE NORSKE KORDIRIGENTER OM ARBEIDET MED MUSIKK, 

GESTIKK, KOMMUNIKASJON OG MENNESKER 

 

I dette kapitlet vil det empiriske materialet for prosjektet presenteres. Jeg vil her bruke den 

empiriske delen til å belyse spørsmålene i problemstillingen min fra en annen vinkel enn 

teorien kapittel 2 er basert på. Kapitlet vil særlig behandle den delen av problemstillingen som 

handler om hvordan dirigenter selv opplever den musikalske betydningen og virkningen av de 

pedagogiske virkemidlene og den verbale og nonverbale kommunikasjonen de benytter seg av 

i sitt arbeid. Kategoriene og temaene for de ulike delene av dette kapitlet er i stor grad basert 

på det dirigentene selv har lagt vekt på i intervjuene. Utgangspunktet for å drøftingen har i 

stor grad blitt justert og endret på bakgrunn av dette, noe man også kan forvente ved bruk av 

kvalitativ metode. 

 

Etter en kort presentasjon av de fire dirigentene som har stilt opp som mine informanter, vil 

jeg under Musisering og formidling gjøre rede for disse dirigentenes forhold til de sidene ved 

arbeidet som direkte relaterer seg til arbeidet med musikken og den musikalske formidlingen. 

Blant annet vil jeg gjengi informantenes beskrivelser av spesielle musikalske øyeblikk og 

deres redegjørelser for forutsetningene for disse. Videre gjøres det rede for hvordan 

dirigentene beskriver og diskuterer betydningen av de ulike verbale og nonverbale musikalske 

kommunikasjonsmidlene det benytter seg av, samt ulike sider ved det musikalske arbeidet 

som helhet, hvor ikke minst innstuderingsprosessen er sentral. Her har jeg hatt et ønske om å 

komme så tett som mulig inn på dirigentenes egne opplevelser av sitt musikkskapende arbeid 

som mulig, og fra et fenomenologisk perspektiv videreformidle hvordan de selv erfarer at 

gode musikalske resultater oppstår. Neste hoveddel; Pedagogikk, lederskap, autoritet og 

relasjoner, drøfter dirigentenes syn på ulike sider ved det menneskelige arbeidet med 

korsangerne, deres egen rolle som pedagoger og ledere, og disse aspektenes betydning for det 

musikk-skapende arbeidet. Jeg gjør videre rede for hvordan dirigentene responderte på 

Janssons modell for musikalsk lederskap, både slik den ble presentert som modell, men også 

hvordan informantene generelt uttalte seg om flere av dens kategorier. Siste del viderefører 

diskusjonen fra kapittel 2 om forholdet mellom dirigentens tekniske og psykologiske midler. 
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Spørsmålet om i hvilken grad man kan lære å bli en god dirigent, belyses med dirigentenes 

uttalelser.  

 

Det vil kunne skinne gjennom at følgende fremstilling er basert på intervjuer med en typisk 

semi-strukturert karakter. Hver samtale har forløpt forholdsvis fritt rundt de spørsmålene og 

temaene jeg har lansert. I noen samtaler har informantene selv brakt visse aspekter på bane 

som ikke har kommet frem i de andre samtalene. Det har naturlig nok også variert hvor mye 

hver av dirigentene har hatt på hjertet om de ulike temaene vi har snakket om, noe som også 

viser seg også ved at jeg ikke har like mye materiale rundt hvert tema fra hver av dirigentene. 

 

Presentasjon av informantene 

De fire kordirigentene jeg har fått intervjue er, med unntak av Sverre Valen, per dags dato 

aktive kordirigenter, og spiller på ulike måter sentrale roller i norsk musikkliv. De har også 

andre yrkesroller til daglig. I presentasjonen av dirigentene legger jeg hovedvekten på de 

sidene ved deres arbeidet som direkte kan relateres til korarbeid.  

 

Gjermund Bjørklund (f.1962) er dirigent for Akademisk Korforening, AKF og Skedsmo 

Kammerkor. Akademisk Korforening er Universitetet i Oslos blandede kor. AKF 

representerer universitetet ved en rekke anledninger, i tillegg til å opprettholde en aktiv 

konsertvirksomhet hvor det jevnlig settes opp større verk. Bjørklund har ellers undervist ved 

Norges Musikkhøgskole, er i dag ansatt som lektor ved Lillestrøm videregående skole, og har 

ellers holdt seminarer for dirigenter og vært dommer ved nasjonale korkonkurranser. 

 

Tone Bianca Dahl (f. 1960) er dirigent for kammerkoret Schola Cantorum, som regnes som et 

av Norges ledende ensembler. Koret er tilknyttet Institutt for musikkvitenskap ved 

Universitetet i Oslo. Dahl underviser også blant annet i kordirigering ved Norges 

Musikkhøgskole. Hun leder seminarer for kor og dirigenter i flere land, og har vært dommer 

ved flere internasjonale korkonkurranser. 

 

Liv Hugstmyr Særheim (f.1946) har vært dirigent for VIVA, Sandnes kulturskolekor, siden 

1974. Koret får i skrivende stund stor allmenn oppmerksomhet gjennom deltakelsen i TV2s 

konkurranse Norske Talenter våren 2014. Koret har i senere år nådd et internasjonalt nivå, og 
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turnert i de fleste verdensdeler. VIVA har blant annet vunnet Grand Prix i Grieg International 

Choir Festival i 2011. 

 

Sverre Valen (f. 1925) er i dag nylig pensjonert etter en lang karriere. Han har sammen med 

sin kone Mary stiftet og drevet flere kor gjennom mange år, blant disse Sandefjord Jentekor 

som det mest kjente, samt Valenkoret, Valens Solistensemble og Adventsangerne. Sandefjord 

Jentekor ble under Valens ledelse et kor med høyt internasjonalt nivå. Koret representerte 

Norge ved flere anledninger, vant en rekke internasjonale priser og hadde en stor 

turnévirksomhet nasjonalt og internasjonalt. Mary Valen deltok også i intervjuet, siden hun 

har hatt et svært tett samarbeid med Sverre, og fylt en sentral rolle som korenes sangpedagog. 

Det vil refereres til deres fulle navn, Mary Valen og Sverre Valen, der uttalelser fra dem 

begge trekkes inn i samme sammenheng. Der annet ikke er spesifisert, vil referanser til Valen 

henvise til Sverre Valen. 

 

Musisering og formidling 

I det følgende vil jeg ta for meg hvordan dirigentene gjennom intervjuene selv beskriver og 

reflekterer rundt sin musikk-skapende virksomhet. Som nevnt i kapittel 2, lanserer Colin 

Durrant tre kategorier for å beskrive sentrale ferdigheter og egenskaper hos en dirigent 

(Durrant 2003:93ff). Dirigentens filosfiske prinsipper handler om hennes eget bevisste forhold 

til, mål med, og kjennskap til musikken. Dette, i tillegg til en klar bevissthet i ens «indre øre» 

om hvordan man ønsker at den skal klinge, er en forutsetning for at det videre arbeidet blir 

vellykket og gir mening. Neste kategori, interpersonal skills, dreier seg om bevisstheten rundt 

hvordan man jobber med og motiverer mennesker. Blant annet vil spørsmål av pedagogisk art 

kunne gå inn under denne kategorien. Kategorien musical-technical skills handler så om 

hvordan dirigentens egen forestilling og bevissthet om den aktuelle musikken blir kanalisert 

til sangerne gjennom dirigentens tekniske midler. Jeg vil i det følgende gjøre rede for hvordan 

informantene reflekterer og forholder seg til disse ulike sidene ved dirigentrollen, og hvordan 

det fungerer og virker inn på deres musikk-skapende arbeid.  

 

Filosofisk plattform 

Dirigentenes filosofiske prinsipper og plattform har i seg selv ikke vært et hovedfokus i 

samtalene med dirigentene, ikke fordi dette har blitt ansett som mindre vesentlig, men fordi 

intervjuene først og fremst har sentrert seg rundt selve arbeidet med korene. Likevel har 
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informantene kommet med tanker som på ulike måter gir en innsikt i deres bakenforliggende 

filosofiske grunnlag og forhold til det de jobber med, og som kort vil refereres her.  

 

Flere av dirigentene uttrykker en holdning og relasjon til både musikken, koret og arbeidet 

som kan knyttes til noe sterkt personlig, og som til tider kan strekke seg langt utover en rent 

profesjonell ramme. Mye tid investeres i musikalsk forberedelse for å ta valg man som 

dirigent kan stå for. Siden musikken man jobber med oppleves som svært viktig, kan den ikke 

bearbeides gjennom overflatisk arbeid. Blant annet forteller Dahl hvordan hun før hver 

konsert går gjennom programmet for å skape seg et inntrykk av hvordan det vil oppleves, og 

at dette er noe hun kan forandre på flere ganger før hun kjenner at det blir riktig. Spørsmål 

rundt både repertoar og musikalsk tolkning har hun også et kompromissløst forhold til, og er 

bevisst på at hun selv må kunne stå helt og fullt inne for det som presenteres.  

 

Særheim gir uttrykk for at korarbeidet opptar henne mye; «ikke det at det kinner hele tiden i 

hodet mitt, dette med kor, men veldig mye av tiden». I tillegg er hun klar på at hun ikke kan 

anse dirigentjobben som et vanlig arbeid, selv om hun naturligvis får betalt; «Hvis en teller 

timer (…) da kommer en ikke noe særlig langt». Det må springe ut av et personlig 

engasjement, og den viktigste betalingen får hun ved å selv bli fornøyd. Mary Valen forteller 

også at mannen Sverre aldri var ferdig med jobben når øvelsene var over, og bruker ordet kall 

for å beskrive både hennes og Sverres forhold til arbeidet. «Det har ikke bare vært jobben, 

men det har vært en stor interesse. Det har vært livet vårt (…) det er et kall, for å si det på 

den måten», sier hun. Selv sier Sverre Valen at «musikken var mitt liv». Han forteller om 

hvordan han har levd og åndet for å formidle musikken med en streben etter et så 

fullkomment klangideal og uttrykk som mulig.  

Bjørklund har et aktivt forhold til sin egen rolle som musikkformidler. Han er opptatt av at 

livene våre i dag er sammensatt av mange impulser, og at disse impulsene kan uttrykkes 

gjennom musikk i en aktivitet som korsang. Han tror det er viktig å velge «repertoar som 

gjenspeiler en viss form for variasjon, som igjen får gjenklang i livet vårt». I arbeid med 

amatørkor ser han det som en viktig oppgave å løfte frem musikk til nye lyttere. Store 

klassiske verk når frem til dem som ellers ikke har for vane å gå på denne type konserter når 

familie og venner er med i koret. Valen gir på sin side også uttrykk for en sterk tro på 

musikkens potensialer og betydning, og at han gjennom kvalitetsbevissthet i repertoarvalget 

har bidratt til sangernes personlige utvikling gjennom kjennskapen til det store, klassiske 
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sangrepertoaret. Ikke minst skildrer han sin egen ungdom som en tid da han sugde til seg det 

som fantes av musikalske inntrykk. Han husker helt bestemte konserter hvor han som ung ble 

«grepet», og betegner disse som skjellsettende for hans egen kunstneriske utvikling og hans 

bevissthet rundt hvordan han vil at kormusikk skal klinge. 

 

«Magiske» øyeblikk; intense øyeblikk av musisering og kontakt mellom dirigent og 

sangere – dirigentenes beskrivelser av hva som skjer 

Som bakgrunn for en videre redegjørelse og konkret drøfting av dirigentens musikalske 

virkemidler, vil denne delen gjøre rede for historier og tanker rundt spesielle musikalske 

opplevelser mine informanter har hatt med korene sine. Jeg har valgt å bruke begrepet 

magiske øyeblikk, som noen av mine informanter uoppfordret har brukt når de har beskrevet 

disse erfaringene. Opplevelsene er interessante i seg selv, fordi de så tydelig eksemplifiserer 

det spesielle som kan skje i møtet mellom kordirigent og sangere. Ikke minst tar disse 

erfaringene opp i seg mange elementer som er med på å belyse prosjektets problemstilling, 

ved at dirigentene både beskriver den umiddelbare, musikalske kontakten mellom dem og 

sangerne, men også betydningen av det bakenforliggende forarbeidet. Denne delen kommer 

på mange måter nært inn på kjernen av dette masterprosjektet.  

 

Dahl er en av dem som beskriver det hun kaller «magiske øyeblikk». Hun hadde opplevd det 

selv som korsanger, og oppdaget at dette også var noe hun selv kunne skape som dirigent. Da 

ble hun virkelig «hekta». Disse magiske øyeblikkene beskriver hun som helt spesielle: 

 

«Det er en flyt-tilstand som oppstår mellom sangerne, mellom meg og sangerne, og mellom 

meg, sangerne og publikum. Slik blir det en helhets-flytopplevelse.  Man kan oppleve at det 

bare skjer mellom sangerne eller at det bare skjer mellom oss på podiet, eller du kan også 

oppleve at det skjer gjennom hele salen. Og da setter publikum ofte helt eksakte ord på 

hvordan det oppleves.» Tone B. Dahl  

 

Etter en konsert fikk hun en gang høre fra en fra en i publikum at det hadde vært som å «få en 

kniv i hjertet», noe Dahl selv opplevde som en eksakt beskrivelse; «..det føles som om hjertet 

åpner seg og får ta del i noe som er mye større enn oss. Og det føles magisk» Disse 

øyeblikkene beskriver hun som «gull». Selv har hun brukt mye tid på å reflektere over 

hvordan slike øyeblikk oppstår, hvordan de kan gjenskapes, og hva disse øyeblikkene 

kommer av. Tidligere var de magiske øyeblikkene «som å vinne i lotteri», som om det var noe 
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tilfeldig over det. Derfor ville hun lære seg hvordan dette egentlig skjedde. Hun forteller at 

hun har kommet frem til de elementene som skal til for å kunne gjenskape dette gang på gang. 

 

I «formelen» for magiske øyeblikk, nevner Dahl først valg av repertoar. Nivået må være 

riktig; «det handler om å utfordre sangerne sånn at de må strekke seg litt mer enn de klarer». 

Imidlertid må man ikke overgå grensen. «Hvis det er litt for vanskelig, og de strever teknisk 

eller musikalsk eller på andre måter så de ikke griper stoffet 100%, da blir det ikke noe flyt.» 

Dette nevner hun som en vanlig utfordring med ny musikk, og at man da må beregne nok tid. 

Hun påpeker imidlertid at magiske øyeblikk ikke nødvendigvis må være et mål hver gang. Når 

det gjelder repertoarvalg, er kvalitet et annet sentralt kriterium; «Det skal trigge dem. De må 

også like det, det må være sånn at de får lyst til å yte sitt beste gjennom det.» Dersom det ikke 

er «kvalitetsmusikk», reagerer sangerne med å ikke orke «det lille ekstra». 

  

For det andre, beskriver hun det som avgjørende at koret synger uten noter. Dersom man 

bruker noter, «er det såpass mange som kobler på den venstre hjernehalvdelen når de 

synger». Resultatet er det hun beskriver som «intellekt i musiseringen», noe som tar bort 

magien. Hun forteller at hun aldri har hørt et kor få en tilsvarende opplevelse med noter. 

«Derfor tenker jeg at det må henge sammen. (...) Det å synge med og uten noter, det er to 

forskjellige kor.» Dette er igjen noe som også gjør tiden sentral. Hun vektlegger betydningen 

av å få tid nok til å kunne lære stoffet utenat. Videre beskriver hun den millimeterpresisjonen 

som handler om hvor mye tid man har til å lære seg noe godt nok, men samtidig ikke for godt. 

Da blir det en motsatt, overlærings-effekt. Her gjelder det å «bruke intuisjonen på akkurat 

hvor mye du rekker på den tiden du har, med de menneskene du har.»  

 

Det hun beskriver som noe av det vanskeligste, er å få inspirere og motivere sangerne til å 

møte på øvelsene, slik at man har instrumentet sitt på plass. Her kan det skje mange 

uforutsette ting som gjør at det svikter. Til sist gjør hun rede for planlegging av 

konsertprogrammet, og hvordan måten man presenterer musikken har en sterk innvirkning på 

publikums opplevelse på konserten. Hun er svært opptatt av rammen det hele settes i, og 

rekkefølgen på programmet: 

 

«Jeg går gjennom det mentalt som om jeg var tilhører og sitter og hører på det, og da 

oppdager jeg om det er noe som er feil. Det kan være at det er for mye av en type musikk 

eller at det er for intenst for lenge. Du må bare bruke intuisjonen (…) hvordan vil det 
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kjennes å høre på dette. Hvordan er sammensetningen av programmet – det gjør jeg alltid 

om mange ganger før jeg er fornøyd. Og når det stemmer, det er veldig spennende – da blir 

det magisk. De tingene der sammen, pluss at jeg må kunne stoffet kjempegodt jeg også – 

jeg kan ikke lese notene.» Tone Bianca Dahl 

 

Flyt-tilstanden handler om en helt spesiell kommunikasjon mellom henne og koret akkurat der 

og da, og bak denne legger Dahl flere forutsetninger til grunn. Disse avgjørende punktene 

viser til og integrerer mange ulike sider ved korarbeidet og dirigentrollen, og kan også 

relateres til alle tre Durrants kategorier; philosophical principles, inter-personal skills og 

musical-technical skills. Hun har behov for klare musikalske idéer og vil stå helt inne for det 

hun presenterer på konsert. En sentral forutsetning er hennes evne til å generere motivasjon og 

vilje til innsats blant sangerne, samt hennes evne til å kommunisere musikalsk med sangerne i 

konsertøyeblikket. Hun trekker også en tydelig sammenheng mellom bevisst pedagogisk 

planlegging og sangernes prestasjoner. Blant annet er hun oppmerksom på at overlæring 

skaper mindre engasjement, og igjen et mindre godt musikalsk resultat. Et overskudd i form 

av mestring og frihet fra noter, kombinert med et sterkt felles fokus, som kan skades gjennom 

overlæring og en form for autopilot-mekanisme, er sentrale når flyt-tilstanden oppnås.  

 

Særheim bruker også begrepet magiske øyeblikk om spesielle musikalske opplevelser med 

koret. På konsert bør det meste gå av seg selv, sier hun. Da handler det om fokus. Hun 

beskriver noe som kan minne om Dahls flyt-tilstand; «- at alt annet er glemt, du bare hengir 

deg helt til musikken og virkelig formidler så ekte og inderlig som du bare kan.» Her er det 

avgjørende at både sangere og dirigent har fokuset på plass for at det skal skje noe stort. 

Særheim forteller at de store opplevelsene kommer «når alle tenker likt». «Så alle må tenke 

likt. Det er når en gjør det, når vi gjør det - da skjer det.»  

 

«For noen ganger har vi oppnådd sånne magiske øyeblikk (…) Ja, det er de 

gangene hvor en har hatt en opplevelse i forkant. Jeg har klart å si ting som har 

skapt de rette tankene hos dem. For alt foregår, altså alt dannes i hodet. Det er hva 

vi tenker som er avgjørende for alt som kommer ut. Noe av det største var da vi 

vant Grieg Internasjonale Korfestival. (..) det var voksenkor så å si alt som vi 

konkurrerte mot, og jeg merka at de ikke hadde det vi hadde. (…) Da var det en i 

salen som snakka med meg etterpå og sa at alle korene var veldig dyktige. «Men 

altså, når dere sang, så reiste håra seg.» Ja, da var det bare noe som skjedde. Og det 
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kjente vi jo også (…) Ja, du merker når det skjer, og da vinner vi alltid.» Liv H. 

Særheim 

 

Videre forteller Særheim om bakgrunnen for det som skjedde da de i 2011 vant Grieg Grand 

Prix under Grieg Internasjonale Korfestival i Bergen. Samme år hadde koret vært i Sør-

Afrika, en tur som ga dem det hun beskriver som en av korets sterkeste opplevelser. De hadde 

besøkt den kjente Drakensberg Boys Choir School, og hatt øvelser med koret og dirigenten 

der. Repertoaret, opplevelsene og tilnærmingen til musikken tok de med seg hjem. Hun kunne 

merke at sangerne i koret hadde «skjønt hva det var» og at de tenkte de samme tankene. «Hvis 

vi skulle synge så ekte som afrikanerne, måtte vi bare slippe oss løs og ikke tenke på noe 

annet.»  

 

Under de magiske øyeblikkene, forteller hun at hennes egen rolle har alt å si. «Da må vi 

skikkelig kommunisere.» Hun beskriver hvordan kommunikasjonen foregår; «Det er med 

øynene. Og hele min måte å være på. (…) De må la meg få spille på dem (…) de må gi seg 

hen.» Særheim trekker frem to avgjørende faktorer som lå bak prestasjonen under 

korfestivalen i Bergen. For det første var det korets felles opplevelser og erfaringer gjennom 

forarbeidet, som igjen skapte en felles forståelse av musikken. Hun forteller hvordan de sang 

det samme repertoaret i en konkurranse året etter, mens det da var flere i koret som ikke 

hadde vært med til Sør-Afrika. «De sang veldig bra, og det var faktisk veldig mye som var 

bedre. Men akkurat det spesielle som gjør at du bare… det mangla.» Det som manglet, var at 

alle tenkte likt, forklarer hun videre. For det andre var kommunikasjonen mellom henne og 

koret der og da på scenen helt sentral. Her forteller hun om en umiddelbar kommunikasjon 

som foregår gjennom øynene hennes og hele hennes måte å være på. Koret på sin side må «gi 

seg hen». Det handler altså for henne om nonverbal kommunikasjon som oppfattes så intuitivt 

at koret «gir seg hen» og lar dirigenten «spille på dem».  

 

Som en tilsvarende opplevelse, nevner Valen helt spesifikt en konsert i Crystal Cathedral i 

San Fransisco, og en annen kirke hvor akustikken var det han beskriver som så nydelig: 

 

«…og der sang koret «De hundrede violiner». Ja, det er det vakreste jeg har hørt av korsang 

i mitt liv. Det er fælt å si det om sitt eget, men det er det mest fullkomne jeg har kjent. Det 

var så vakkert, det var akkurat som alle var små sangerinner, og skolert, gjennomført, altså. 

(…) Jeg glemmer det aldri.» Sverre Valen 
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Når jeg spør om det er mulig å forklare hvorfor det ble så bra, er svaret todelt; «Jo, du vet, jeg 

ber også til Gud at han må hjelpe oss (…) Men det var det store forarbeidet som var lagt før 

disse turnéene. Vi hadde øvelser nesten hver dag.»  Mary skyter inn et spørsmål om han ikke 

også ble veldig inspirert av den gode akustikken under øvelsene. Dette bekrefter han, og 

forklarer videre hvordan hans egen inspirasjon også påvirkes av omgivelsene rundt ham, og at 

han heller ikke er flink til å skjule det når han ikke er fornøyd:  

 

«Men ellers, så er jeg en dårlig skuespiller. (…) Hvis jeg ikke synes det er bra, så får jeg det 

ikke.. jeg er ikke flink der, altså, det er jeg ikke. Men hvis det går bra, så kan jeg få liv, og 

den gangen dirigerte jeg også mye utenat.» Sverre Valen 

 

Her beskriver Valen en tosidighet i dirigentrollen. Dersom det går bra, er han selv også bedre 

i stand til å «få liv». Han opplever en kommunikasjon som går to veier, og legger ikke skjul 

på at det er en gjensidighet og toveiskommunikasjon i forholdet mellom dirigent og sangere i 

musiseringsøyeblikket. Han blir også preget av koret, og presterer selv bedre når koret gjør 

det bra. Valen presiserer tydelig at sangerne i koret må «synge godt» for at det skal være 

mulig for ham å få fram den ekstra gnisten som skal til for å skape de spesielle øyeblikkene. 

Han forklarer videre hvor viktig det er å ikke være bundet av notene. Dersom man må bruke 

noter, må man likevel må være fri for å få kontakt med sangerne. 

Når han ser tilbake på de senere årene og arbeidet med Adventsangerne, som kun kommer 

sammen en gang i måneden, har han tross alt kunnet oppleve at han likevel får til noe han har 

vært fornøyd med. Samtidig hadde han som yngre mer av det han kaller spirit, som han igjen 

videreførte på koret: 

«Jeg har jo også merket i Adventsangerne, som bare kommer sammen en gang i måneden, 

at noen ganger har det gått ganske bra. Jeg har følt at jeg får mere til enn ellers. Men 

selvfølgelig, da jeg var yngre, så hadde jeg jo enda mere spirit. Jeg var liksom så tent. Det 

var hele mitt liv. Musikken var mitt liv. Jeg tenkte hva Beethoven sier; ‘hva er musikk? 

Musikk er en høyere åpenbaring enn vitenskap og filosofi. Intet er så skjønt som å nærme 

seg guddommen og sprede dens stråler utover menneskeheten.’ Det føler jeg, at jeg har noe 

å gi. (…) Det er et fantastisk øyeblikk.» Sverre Valen 

Bjørklund forteller at han gjerne vil «gjemme noe av den siste formidlingsbiten til selve 

konserten». Han ønsker ikke å være så gjennomforberedt at man er forberedt på alle 

eventualiteter og det hele blir så trygt at det «går på skinner». Her er han inne på noe av det 

samme som Dahl påpeker rundt faren med overlæring. «Da tenker jeg at man mister den siste 
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gnisten av formidling. Jeg mener at det alltid må skje noe nytt på konsert. På en eller annen 

måte, så må det skje noe.» Dette kan handle om tempi, innsatser, klangutvikling eller noe 

annet som gjør at det musikalske resultatet på konserten blir litt annerledes enn på prøvene. 

«Jeg tror kanskje at det skjer noe spontant på den måten at jeg kjenner på det der og da, at nå 

er det riktig å gjøre det sånn. Jeg må kalle det spontant.» I konsertøyeblikket forteller han om 

at det skjer mye i samspillet mellom koret og med akustikken. Når man også bruker orkester, 

kan det ikke minst skje spennende ting i dette samspillet underveis. Han opplever at det å ha 

med seg profesjonelle musikere i orkesteret, ofte kan åpne for nye impulser på konserten. Alt 

dette sentralt å ta tak i og bruke i øyeblikket som dirigent. 

Bjørklund påpeker betydningen av at de ytre rammene er lagt til rette; nok tid, godt forberedt 

stoff, at de fysiske forholdene er på plass og så videre. Likevel sier han at det er vanskelig å 

svare kategorisk når jeg spør om han kan peke på en form for mønster i form av faktorer som 

har ligget til rette de gangene det har gått bra på konsert. 

«Det kunne være fristende å svare at ‘ja, det har med forberedelse å gjøre, det er når alt er 

forberedt godt og man føler at man er godt i mål og hatt nok prøver, og lokalene ligger til 

rette og alt er bra, og det er fullt av folk (…) Men det er ikke så enkelt. For det er klart, det 

er viktige forutsetninger, men allikevel (…) plutselig så hender det noe. 

Programsammensetning kan ha noe å si. Presentasjonsmåte kan ha noe å si. Men samtidig, 

så skjer det av og til en eller annen forløsning i noen konserter som det nesten er umulig å 

sette ord på ‘hva er det? Hva er det her nå?’ Og jeg tror kanskje at det er en eller annen sånn 

usynlig link, spenning mellom utøver og publikum som plutselig bare oppstår, altså. (…) 

Noen kaller det energi. Jeg er ikke så glad i sånne begreper. For meg er dette litt udefinerte 

begreper. Men nei, jeg kan ikke svare på hva det er.» Gjermund Bjørklund 

Informantenes beskrivelser av «magiske» øyeblikk er i stor grad preget av tosidigheten der 

disse spesielle musikalske opplevelsene på konsert har et grundig forarbeid som forutsetning, 

samtidig som de er preget av noe umiddelbart som oppleves som helt spesielt der og da. Det 

er variasjoner i hvordan informantene beskriver øyeblikkene, men en fellesnevner kan 

karakteriseres som en form for kommunikasjon som innlemmer sangerne i et spesielt fokus og 

felles uttrykk i musikken, og en opplevelse av å «være i» musikken sammen.  

 

Dirigentens musikalske virkemidler.  Musisering og innstudering 

Blant annet med bakgrunn i uttalelsene over, vil denne delen gjøre rede for hvordan 

dirigentene selv beskriver og drøfter virkningen av de ulike kommunikative, pedagogiske og 

metodiske virkemidlene de bruker, og forholdet mellom dem. Flere spørsmål som drøftes 
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rundt dirigenters kommunikasjon i kapittel 2, vil her belyses fra dirigenters eget perspektiv. 

Virkemidlene som beskrives, er på ingen måte ment som noen komplett liste. Vektleggingen 

av disse, og lengden på avsnittene om dem, må heller ikke i seg selv tolkes som en indikasjon 

på deres innbyrdes betydning i forhold til hverandre. Fremstillingen gjenspeiler først og 

fremst hva dirigentene hadde mest å si om da de ble intervjuet.  

 

Betydningen av innstuderingsarbeidet 

Ved å studere en maestro som dirigerer et orkester, med fokus på dirigentens kroppsspråk og 

gestikk, kan man lett få et nærsynt bilde av den reelle virkeligheten for dirigenter og 

kordirigenter flest. Den umiddelbare musikalske kommunikasjonen mellom dirigent og 

musikere er spennende og sentral for å forstå den musikk-skapende prosessen som dirigering 

er, men samtlige av mine informanter betoner samtidig sterkt betydningen av det som skjer på 

øvelsene. Det er allerede tydelig poengtert gjennom informantenes redegjørelser for 

forutsetningene for «magiske» øyeblikk. Bjørklund påpeker hvordan disse faktorene også kan 

variere fra dirigent til dirigent. Hva er en god kordirigent, spør han: 

 

«Er det den som i konsertsituasjonen dirigerer veldig flott og forløser flotte musikalske 

resultater, eller er det den som gjennom en lang innstuderingsperiode har ført koret fram 

mot et resultat som på konserten egentlig er gitt på forhånd? Der er det like mange varianter 

som det er kordirigenter.» Gjermund Bjørklund 

Bjørklund trekker fram evnen til å tåle mye slitasje som vesentlig for å få det til i arbeidet 

med et kor. Sangerne kan være på helgeseminar med en dirigent som inspirerer dem og tenner 

gnisten i løpet av et par dager. Den store utfordringen er imidlertid å holde gnisten oppe 

gjennom jevnlige øvelser år etter år. Det er i dette arbeidet man står i fare for å kjenne på 

slitasje, og etter hvert kan bli utbrent. Konsertsituasjonene kan ha sine gylne øyeblikk, mens 

hverdagen foregår på de ukentlige øvelsene. 

 

Valen gir umiddelbart og klart uttrykk for at det ene ikke kan settes opp mot det andre, når jeg 

spør hvordan han vurderer forholdet mellom instruksjonen i forarbeidet og den umiddelbare 

kommunikasjonen mellom ham og sangerne på konsert: 

 

«Begge deler er nødvendig. Begge deler. Hvis det ikke er et godt forarbeid, så kan det ikke 

bli bra selv om du er aldri så inspirerende i øyeblikket. Det må være et grunnlag som ligger 

bak. Men du kan få dem til å gi ekstra, ikke sant – hvis du får kontakt. (…) Men da må de 

synge godt, altså.» Sverre Valen 
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Valen forteller at han ofte har sitert Michelangelos utsagn for å forklare betydningen av 

småting; Det er bagateller som skaper det fullkomne, men det fullkomne er ingen bagatell. 

«Og bagatellene, de får du frem under innstuderingen», forklarer han. Han vektlegger videre 

det grundige arbeidet i hver stemmegruppe som helt sentralt for å få fram det solide resultatet 

der alle synger riktig. Som en av de mest avgjørende faktorene i arbeidet sitt, trekker han fram 

den grundige undervisningen på øvelsene. Han var opptatt av å gå gjennom det musikalske 

foredraget og gi sangerne forståelsen av hvordan man tolker en komposisjon på riktig måte. 

Det var viktig for ham å forklare hvordan ulike komponister krever ulike tilnærminger, og 

nevner forskjellene mellom Bach og Schubert som et eksempel, hvor Schubert krever en 

særlig sterk tekstlig nyansering. Samtidig har det sangtekniske arbeidet stått sterkt i fokus. 

Mary Valen påpeker i denne forbindelsen også betydningen av at sangerne kunne stoffet 

utenat så de kunne følge Sverre «i ett og alt». Selve dirigeringen og den direkte musiseringen 

mellom ham og koret, karakteriserer Sverre Valen som svært umiddelbar; «Når jeg dirigerer, 

må det egentlig være som en laserstråle som trenger seg inn.» Da er forutsetningen at stoffet 

sitter så godt blant sangerne at den umiddelbare kommunikasjonen når fram. Som referert 

ovenfor, er det da kontakten mellom ham og koret som er avgjørende for å skape noe ekstra i 

musiseringsøyeblikket. 

 

Gestikk, nonverbal kommunikasjon og verbal instruksjon 

Særheim slår fast at det hun sier i innstuderingen spiller den aller største rollen i hennes 

arbeid, og bekrefter at hun vurderer innstuderingen som viktigere enn betydningen av hennes 

fysiske kroppsspråk. Dette begrunner hun delvis med at den verbale instruksjonen er hennes 

sterkeste side, og at hun ikke vurderer sine tekniske ferdigheter som like gode som en del 

andre kordirigenter hun observerer. Samtidig undervurderer hun ikke virkingen av nonverbal 

kommunikasjon, som ikke minst er en sentral faktor under «magiske øyeblikk». Her 

vektlegger hun øynene som det viktigste kommunikasjonsmidlet, og at hun generelt viser 

musikken med hele seg.   

 

I forbindelse med vurderingen av egne tekniske ferdigheter, påpeker Særheim samtidig 

paradokset i at det snarere er ulikhetene enn likhetene mellom de dyktige dirigentene som kan 

forbløffe. Hun kommenterer en kjent kordirigent med at «den direksjonen hennes, det så ikke 

ut! Hun gjorde så mange rare tegn», en observasjon som var en oppmuntring for henne selv. 

Særheim eksemplifiserer også med henvisning til en annen svært anerkjent kollega at her er 

det «mange veier til målet». I sin egen utvikling som dirigent, forteller hun at det har hemmet 
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henne at hun selv har vært for stiv. Selv oppdaget hun etter hvert noen av utfordringene sine 

ved å se seg selv på bilder og opptak, og skulle gjerne fått tips fra andre dirigenter om dette 

tidligere. Hun savner mer positivt rettet kritikk innad i miljøet, og opplever at man i Norge 

kan være for forsiktige og redde for å såre hverandre, mens man egentlig trenger hverandres 

tilbakemeldinger. Alt i alt gir Særheim uttrykk for at det fortsatt er sider ved gestikken hun 

gjerne ville forbedret, men viser samtidig at hun kommuniserer musikken gjennom flere 

kommunikasjonsformer, og at dette samlet sett fungerer godt. 

 

Bjørklund forteller hvordan prosjekter med både kor og orkester har vært nyttig for ham selv, 

på grunn av orkesterets sterke behov for tydelighet i direksjonen. Kor kan venne seg til at 

dirigenten ikke alltid er like tydelig, men som dirigent vil man falle gjennom dersom man 

samtidig har et orkester som trenger tydelige figurer. Dette vil også være bra for koret, men 

kan lettere neglisjeres dersom man ikke blir utfordret på det. Han gir uttrykk for at det er 

mulig å få kor til å låte bra på tross av dårlig teknikk, men at man samtidig har mye å hente på 

å jobbe med sin egen gestikk, på grunn av alle nyansene og mulighetene dette åpner for. Han 

har erfaring med hvor spennende det kan være å kjenne på kroppen de ulike musikalske 

effektene av små nyanser i håndstilling, albuestilling og justeringer i eget bevegelsesmønster, 

og hvordan klangen kan endre seg gjennom tilsynelatende små endringer i eget kroppsspråk. 

Keitete kroppsbruk kan føre til at man «låser» en sanger. 

 

Bjørklunds betraktninger rundt forholdet mellom dirigentens verbale og nonverbale 

kommunikasjon med koret, er en påpekning av at dirigenter har ulike styrker og kan gjøre ting 

ulikt. Han gir uttrykk for en tosidighet i forhold til betydningen av kordirigentens gestikk og 

kroppsspråk. På den ene siden åpner gestikken opp for store muligheter for å skape nyanserte 

musikalske uttrykk, noe som støtter poenget fra kapittel 2 om at nonverbal kommunikasjon 

kan være det beste mediet for å formidle musikalske idéer. Samtidig har han mye erfaring 

med at kordirigenter lett kan få det hele til å fungere på tross av dårlig teknikk, men at man da 

gjerne må kompensere med andre faktorer. Han opplever selv at dirigenter med en mindre 

nyansert gestikk ofte kompenserer på andre måter, for eksempel ved aktivt å bruke språket for 

å skape bilder og assosiasjoner som får fram det musikalske uttrykket hos sangerne. Fra egen 

erfaring med kursing av dirigenter, har det slått ham at dirigentene med den dårligste 

teknikken, ofte kan være de beste på ordformidling, ved å skape bilder, fortelle og inspirere 

verbalt. Resultatet kan da bli svært bra. Ulike dirigenter bruker på ulike måter sine sterke sider 

til å få frem musikalske uttrykk. Samtidig som Bjørklund selv påpeker de musikalske 
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mulighetene som en bevisst kroppsbruk legger til rette for, legger han inn forbehold om hvor 

avgjørende dirigentens tekniske nivå i virkeligheten er. 

 

Selv om Bjørklund vektlegger gestikkens betydning, påpeker han at øynene står for den 

viktigste nonverbale kommunikasjonen, og at innsatser i form av blikk er det viktigste for et 

orkester. For kor gjelder ikke minst det som skjer gjennom øynene og pusten: 

 

«Når det gjelder kor, så tror jeg det gjelder en kombinasjon av øyne, blikk og pust (…) at 

dirigenten med sin kropp og sin gestikk forløser en pust, en innsats og trygghet i måten å 

starte en frase på, som er veldig viktig. Det er veldig vesentlig for sangere. Du kan låse 

sangere, eller du kan på en måte åpne opp og frigjøre sangere. Så jeg tror egentlig at blikk 

og kroppsspråk er enda viktigere enn det rent tekniske, dirigeringen. Men igjen under den 

forutsetning at den tekniske dirigeringen er så godt på plass at alle er trygge (…) og så 

kommer det andre, som kanskje er det viktigste.» Gjermund Bjørklund 

Bjørklund påpeker altså hvor viktig den tekniske dirigeringen er for tryggheten, men at den 

aller viktigste kommunikasjonen særlig opererer gjennom øynene, blikket og pusten. At 

blikket er med i innsatsene har stor betydning, og for kor er dirigentens pust minst like viktig, 

fordi sang er så knyttet til fysiologiske prosesser. Når dirigenten gjennom sin måte å bruke 

pusten på, både kan låse og frigjøre sangerne, kan dette også belyse det intuitive i 

kommunikasjonen mellom dirigent og sangere, både på et musikalsk og fysiologisk plan. 

 

Bjørklund karakteriserer en god dirigent som så tydelig og klar at det tekniske ikke er til å 

misforstå. Hvordan dirigenten får denne teknikken til å fungere, er det imidlertid ingen 

konkret oppskrift på, mener han. Han er skeptisk til idéer som går for langt i å beskrive 

dirigentens kroppsspråk som en levendegjøring av musikken, nettopp fordi mange store 

dirigenter gjennom tidene har hatt svært varierende bevegelsesmønstre. En del teorier om 

betydningen av dirigentens kroppsspråk kan bygge opp under dirigenters ego, opplevelse av 

maktutøvelse og det «kicket» dette kan gi, påpeker han. Ikke minst er hver dirigent skrudd 

sammen ulikt, og standardversjonene av slagfigurene vil alltid se ulike ut, ut i fra hvem som 

gjør dem. «Og da må man finne det uttrykket som er naturlig for en. Det har med oppriktighet 

å gjøre, oppriktighet og troverdighet». Bevegelsesmønsteret må føles naturlig og 

kommunisere på en måte som oppleves som genuin, noe som også forutsetter at man til en 

viss grad tilpasser teknikken i forhold til det standardiserte uttrykket. 
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Dahl påpeker også at kroppsspråket må oppleves som naturlig dersom det skal fungere. I sin 

egen undervisning av studenter legger hun vekt på betydningen av å finne sitt eget 

kroppsspråk. Man må uttrykke seg gjennom seg selv for å skape ekthet i kommunikasjonen. 

 

«Og den ektheten, det er den du får tilbake i form av musikk. Hvis jeg hadde gjort de 

bevegelsene jeg gjør, men etterlignet en annen og de ikke kom fra meg selv, hadde det ikke 

hatt noen effekt. Da hadde det bare vært en slags dans jeg hadde fremført foran dem. Og det 

ser vi ofte. Når noen har gått hos en lærer som underviser på den måten - «gjør akkurat som 

meg, fordi det jeg gjør fungerer jo kjempebra» - så gjør de akkurat det samme, men det 

fungerer ikke. Jeg har tenkt at det må være fordi det ikke kommer fra dem. Det er det at det 

kommer fra meg som er virksomt, ikke at jeg gjør sånn eller sånn. Jeg er meg selv, jeg er 

ekte, jeg tør - og da tør folk tilbake. Hvis jeg spiller skuespill, så får jeg skuespill tilbake. 

Det er så enkelt som dette, at det du sender ut, det får du tilbake.» Tone B. Dahl 

 

Sangteknisk arbeid 

Jeg velger å legge inn et eget avsnitt om stemmebruk i denne sammenhengen, fordi både 

Valen og Særheim vurderer det sangtekniske arbeidet som en helt avgjørende faktor for 

fremgangen de har hatt med korene sine. Arbeid med barne- og ungdomskor er en 

fellesnevner for begge dirigentene, noe som muligens har bidratt til at de i jobben sin også har 

hatt en ekstra aktiv rolle i å bygge opp stemmematerialet i korene. Denne kategorien av 

musikalske virkemidler handler først og fremst om å skape forutsetninger for å få frem det 

musikalske uttrykket.  

 

Særheim forteller at hun hadde jobbet i mange år som dirigent før hun virkelig opplevde at det 

begynte å «ta av». Det var aha-opplevelser rundt hvordan stemmen fungerer som skapte 

gjennombruddet for henne og koret. Utdanningen hennes hadde vært klassisk og tradisjonell, 

og det rådet sterke oppfatninger om at alt utenfor den strengt klassiske teknikken var 

ødeleggende for stemmen. Hennes største aha-opplevelse startet ved at hun ble inspirert av en 

artikkel av Svein Bjørkøy om spontane lyder i Korbladet for noen år tilbake. Idéen er at når 

man gjør lyder spontant uten å tenke, som for eksempel når man roper, skriker, gråter og 

hoster, bruker man naturlig en ubevisst støtte. 

 

«Vi bor med lekeplass i nærheten, og jeg begynte å lytte til unger. De hadde veldig lyse toner 

når de hylte, og det var et volum uten like (…) Men de blir jo ikke hese av den måten å bruke 

stemmen på.» Hun tenkte også at det må være noe riktig i mange pop- og rockesangeres 
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stemmebruk. «Jeg hørte på mange popsangere, som Rolling Stones. De er i en alder av 60-70 

år, og de har stemme fremdeles.» Dette utviklet seg videre til noe hun betegner som en 

revolusjon i korarbeidet hennes. Gjennom kurs utviklet hun en større forståelse av både egen 

og barnas sangstemmer, og fikk en større åpenhet i repertoarvalget. Resultatene kom: 

 

«Jeg hadde jo tidligere vært med i en del konkurranser og ikke lyktes (…) Det var liksom ikke 

kraft nok, og det var ikke så veldig oppløftende tilbakemeldinger. Jeg skjønte at det var noe 

galt jeg gjorde, slik at jeg ikke fikk det rette ut av dem, og (…) så skjønte jeg at det lå i pusten, 

i støtten, og det lå i holdningen, det lå i kroppen(..)» Liv H. Særheim 

 

Endringen som skjedde i koret førte til flere store priser i konkurranser, samt muligheten til å 

delta på mange spennende arrangementer i Norge og andre deler av verden. Liv beskriver det 

som skjedde med koret gjennom denne prosessen; «Det har blitt mye mere trøkk. Det har blitt 

reinere. Det har blitt mye mer glede og formidling.» 

 

Særheim ønsker å bringe ektheten, som hun ofte finner hos popsangere, inn i det klassiske 

uttrykket, hvor hun ofte savner nettopp dette. «Med en gang ting blir kunstig og du føler at de 

gjør noe for å lage en fin klang (…) det er et eller annet med ektheten i den klassiske 

musikken som jeg reagerer negativt på.». Derfor fokuserer hun heller ikke aktivt på ulike 

klangidealer i arbeidet med ulike sjangre. Siden sangene er naturlig forskjellig, blir det også 

sunget naturlig forskjellig, og dette kommer litt av seg selv, forklarer hun. 

 

Valen beskriver det systematiske arbeidet med stemmematerialet i koret som et fundament for 

kordriften. Han forteller om en tidlig opplevelse på konsert med Københavns Drengekor som 

skjellsettende og utslagsgivende for hans eget arbeid. De sang «aldeles skjønt». «Det var det 

beste jeg hadde hørt av korklang». Dette gjorde ham nysgjerrig, og han funderte på hvordan 

han kunne skape noe tilsvarende. Han fant ut at koret hadde en egen skole for guttene, med 

egen sangpedagog, Helga Christensen. Selv var han nygift med Mary Valen, som utdannet 

seg til sangpedagog, og kom til å fylle en tilsvarende rolle for sangerne i hans kor. Hvert 

enkelt kormedlem fikk sangundervisning hos Mary, som førte journal over hver jentes 

fremgang i stemmebruk og gehør. Mary Valen forteller i NRKs Radiodokumentaren «Soli deo 

Gloria» fra november 2013, at hun ikke alltid husket navnet på sangerne, men at hun alltid 

visste hvordan de sang og hva de trengte å jobbe med. 
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Arbeid med tekst og mening 

Særheim er selv svært opptatt av tekster, og har et sterkt tekstfokus i innstuderingen av 

repertoaret. Dette arbeidet har en viktig plass i utformingen av det musikalske uttrykket. Hun 

påpeker hvordan teksten skiller sang fra andre former for musikk. Før konkurranser, og særlig 

når det kun er få sanger som skal forberedes, er det en stor fordel å gå i dybden på tekstene.  

 

«Hvilket buskap ville dikteren ha fram, og hvorfor ble det den melodien? Det er om å gjøre 

for oss å finne ut hva grunnen var til at sangen ble slik, og prøve å være så ekte som mulig i 

måten å formidle denne sangen på. Så vi snakker veldig mye om tekster. For at de skal 

forstå litt mer, tegner og dramatiserer de ofte tekstene.» Liv H. Særheim 

 

Samtidig gjør hun det klart at et slikt dybdearbeid ikke er mulig i forberedelsen av et helt 

konsertprogram. Ikke minst fordi man hver høst ofte er i en situasjon hvor mange er helt nye 

og flere av de eldste har sluttet. En viktig grunn til å bli med på konkurranser, er nettopp 

muligheten til å gå i dybden på færre verk. I disse prosessene opplever hun stor vekst i koret. 

 

Mange veier til målet? 

Informantene peker på et stort spekter av virkemidler de som kordirigenter har til rådighet i 

det musikk-skapende arbeidet sitt, både i innstuderingsprosessen og på konsert. En 

fellesnevner for disse kan likevel sies å være at de rommer en form for kommunikasjon som er 

ekte, fokusert og når gjennom fra dirigent til sangere. Mengden og de forskjellige 

virkemidlene dirigenter bruker, illustrerer i seg selv mye av kompleksiteten i dirigentfaget. De 

indikerer også at man bør kunne fylle flere typer roller og beherske til tider svært ulike 

ferdigheter for å skape musikalske resultater med kor over tid. En «magiker» av en dirigent i 

konsertøyeblikket må også ha ført koret fram mot resultatet gjennom et lengre 

innstuderingsarbeid. Det sangtekniske arbeidet kan for noen ligge som en bærende 

forutsetning for selve korarbeidet, ved at selve instrumentet her bygges opp. Arbeid med tekst 

og mening kan også være en viktig del av det musikalske arbeidet, fordi man her skaper felles 

tanker og bilder, som igjen bidrar til et felles musikalsk uttrykk. Det påpekes at god gestikk 

åpner for mange muligheter og nyanser, samtidig som betydningen av gestikken isolert sett 

ikke bør overvurderes. Den direkte kommunikasjonen som ligger i øyekontakten mellom 

dirigent og sangere kan for eksempel ha en viktigere rolle. Flere av informantene poengterer 

også at eksemplene på fremgangsrike dirigenter med en uortodoks, mangelfull eller stiv 

teknikk, men som likevel forløser store musikalske resultater, gjør det problematisk å operere 
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med for konkrete oppskrifter på det tekniske arbeidet. Betydningen av at gestikken først og 

fremst må oppleves som ekte og ikke kopiert fra andre for å fungere effektivt, poengteres også 

sterkt. Ikke minst vil hver dirigent ha sterkere sider, noe som ofte kan kompensere for det man 

ikke behersker i like stor grad. God ordformidling kan for eksempel bidra til at de musikalske 

idéene man ikke får formidlet med hendene likevel når fram til sangerne. 

 

 

Pedagogikk, lederskap, autoritet og relasjoner 

I motsetning til forrige del av kapitlet, som forholdsvis konkret drøfter dirigentens musikalske 

virkemidler, angriper følgende del spørsmål rundt dirigentenes musikk-skapende arbeid på en 

mer indirekte måte. Betydningen av dirigentens lederskap og pedagogiske virkemidler vil stå i 

fokus. Dirigentenes uttalelser vil her sees i lys av aspekter som kan gå inn i Durrants kategori 

interpersonal skills og Janssons modell for musikalsk ledelse. Dirigentenes uttalelser vil også 

belyse i hvilken grad de vurderer de relasjonelle, psykologiske og generelt «menneskelige» 

aspektene ved arbeidet som en del av det musikk-skapende arbeidet, og hvorvidt de anser dem 

som mål i seg selv i forhold til midler for å oppnå musikalske resultater.  

 

Det kan legges til at dirigentene gjennom intervjuene generelt hadde mye på hjertet rundt 

disse spørsmålene, og viste et svært reflektert forhold til dem. Det kan se ut til at disse sidene 

ved arbeidet har skapt en form for refleksjon som er lett å videreformidle verbalt. Dersom jeg 

legger til grunn Durrants begreper om tacit knowing og knowing-in-action, som handler om 

kunnskap som i stor grad er internalisert og ikke nødvendig å ordfeste, kan det også belyse 

hvordan dirigentens nonverbale kommunikasjon først og fremst kanskje fungerer som noe 

man gjør snarere enn noe man snakker om. Nettopp på grunn av sin nonverbale karakter, 

oppleves muligens heller ikke de nonverbale kommunikasjonsmidlene som så nødvendig å 

ordfeste. I tillegg kan det hende at jeg gjennom intervjuene har stilt spørsmål som på noen felt 

har åpnet opp for en friere formidling enn andre.  

 

Pedagogisk orientering og lederegenskaper. Situasjonsbestemte kriterier? 

Durrants kontekstavhengige perspektiv, som jeg refererer til i kapittel 2, viser til at kriteriene 

for en god dirigent vil variere etter hvilken kontekst den enkelte dirigent jobber under. Det er 

god grunn til å tro at evnen til relasjonsbygging, struktur og gode pedagogiske grep tilpasset 

gruppen man jobber med, spiller en annen rolle, og fungerer på andre måter i arbeidet med 
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amatører enn med profesjonelle. Durrant mener at det finnes så mange typer kor og 

korkulturer at man ikke kan snakke om én suksessformel (Durrant 2003:81).  

Bjørklund påpeker blant annet hvordan behovet for ulike lederegenskaper kan ha 

sammenheng med størrelsen på ensemblet. Selv opplever han seg som best egnet for arbeid 

med større kor fremfor mindre kammergrupper, fordi dette arbeidet krever de ferdighetene 

han behersker best. Mens det i små kor er et større fokus på vokalutviklingen av den enkelte 

sanger, og dirigenten også lett får en rolle som kan nærme seg det terapeutiske, er tidsbruk og 

effektivitet selve hovedfokuset i arbeid med større kor og oppføring av store verk.  

«Det er å bestille fokuset og konsentrasjon fra hundre mennesker, og kanskje femti i 

orkesteret, til ett felles uttrykk både på prøver og på konsert, det er som å holde seminar 

hver eneste prøve. (…) Men fokus i kor-Norge er nå på det lille koret og vokalutvikling av 

den enkelte sanger (…) og det blir på en annen måte.» Gjermund Bjørklund 

Dette illustrerer hvordan det kan variere i hvilken sammenheng ulike dirigenter vil kunne 

fungere som de beste lederne og pedagogene. På samme måte som størrelsen, kan også nivået 

på koret ha betydning for dirigentens rolle. Bjørklund beskriver evnen til å få det beste ut av 

sine medmusikanter, uavhengig av deres nivå, som et av de viktigste kriteriene for en god 

dirigent. Ulike nivåer kan igjen implisere ulike former for, og grader av, pedagogiske 

ferdigheter. Man kan gå ut fra at den pedagogiske siden av arbeidet kan komme ekstra sterkt 

fram i arbeidet med et skolekor. På den andre siden kan man tenke seg at rollen som utøvende 

kunstner blir desto sterkere i ledelsen av et profesjonelt ensemble, hvor den enkelte sanger 

kan ta ansvar for sin egen innstudering, og dirigenten først og fremst samler sangerne til et 

felles uttrykk. Mine samtaler med informantene viser en tydelig pedagogisk tenkning, som 

ikke minst er svært uttalt hos barnekordirigentene. Denne overskygger likevel på ingen måte 

identiteten som musiker. Det viser seg imidlertid også at man kan ha en sterk identitet som 

pedagog, selv om man jobber med sangere på høyt nivå. På spørsmål om forholdet mellom sin 

egen rolle som pedagog og utøvende musiker, svarer Bjørklund kontant at det er umulig å si et 

enten – eller. 

 

«Det er så både – og som det kan bli. Jo høyere nivå man har på ensemblene, jo mere 

musiker kan man være, og så følger det hverandre. Men det er ikke automatikk i det. Man 

må jo også være pedagog for gode ensembler. Men det er vel noe som følger hverandre der. 

Jo lavere ned i nivå man jobber, jo mere pedagog må man være.» Gjermund Bjørklund 
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Bjørklund forteller også at man i arbeidet med amatørkor kan kjenne sterkere på kroppen 

hvordan begrensningene trer inn dersom de pedagogiske sidene ikke er på plass. Han 

beskriver hvordan dirigenter som jobber med profesjonelle ensembler kan «seile» på 

musikernes musikalitet, og ikke blir så utfordret på sin egen måte å formidle. I sitt arbeid med 

amatørkor kjenner han behovet for å fornye sin egen formidling. Det må stadig gjøres nye 

pedagogiske grep, noe han selv også opplever som spennende. Han påpeker at den største 

utfordringen i forhold til faren for «slitasje» og utbrenthet ikke først og fremst handler om 

behovet for musikalsk, men pedagogisk fornyelse. Nettopp i forbindelse med det nivået de 

fleste kor i Norge befinner seg på, mener han også at den pedagogiske delen av et 

dirigentstudium er helt sentral. Med tanke på at det i overskuelig fremtid vil være få kor som 

opererer på et nivå tilsvarende profesjonelle orkester, er det stort behov for kordirigenter med 

en pedagogisk innfallsvinkel.  

Særheim forteller at hennes rolle som musiker står høyere enn den pedagogiske mens hun 

dirigerer. Hun har imidlertid hele tiden med seg en identitet som pedagog; «Jeg er musikeren. 

Det er de som er instrumentet. Jeg spiller på dem, og da er det om å gjøre for meg å spille på 

en slik måte at jeg får ut av dem det som jeg ønsker. Men jeg er jo en pedagog.»  Dahl gir 

også klart uttrykk for at hun opplever seg selv som pedagog. Hun er mindre sikker på hvordan 

pedagogrollen oppleves generelt i kordirigentmiljøet; «Det tror jeg kanskje at mange opplever 

seg som, men mer eller mindre motvillig.» Når koret ikke klinger bra, kan det være vanskelig 

å vite hva man skal gjøre, og man må gå inn i en pedagogisk rolle enten man vil eller ikke. 

Hun nevner at særlig dirigentstudenter kan uttrykke frustrasjon i situasjoner hvor man rett og 

slett ikke vet hva man skal gjøre. Man må vurdere situasjonen, dem man jobber med og 

hvordan man går fram for å skape en positiv stemning, slik at de lærer det de skal. Imidlertid 

påpeker Dahl i denne sammenhengen paradokset i at gode kordirigenter kan være gode på 

tross av manglende pedagogiske evner. «Jeg har jo selv sett mange dirigenter som er dårlige 

pedagoger, men som allikevel får det til, og det er spennende. Kan man skremme frem et 

resultat? Ja det kan man. Det er veldig interessant», sier hun. Dette paradokset kan være 

viktig å ha i bakhodet i den videre redegjørelsen. Det kan virke som om historien består av 

mange eksempler på suksess på tross av avvik fra «riktige» pedagogiske tanker og metoder. 

 

Pedagogisk tenkning, strategi og planlegging  

Dahl forteller selv at hun etter hvert har blitt oppmerksom på hvordan hennes egen dagsform 

spiller inn på korets prestasjoner når de jobber, og etter hvert forstod hvor lite fruktbart det var 
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å legge skylden på koret for det man selv ikke får til. Hun vektlegger de pedagogiske grepene 

som følger arbeidet hele tiden; «at det har den effekten at det lykkes mer. Det er veldig lett å 

gjøre det motsatte, nemlig at man begynner å kjefte.»  

Valen og Særheim var og er barne- og ungdomskordirigenter, noe som kan gjøre den 

pedagogiske siden ved arbeidet mer eksplisitt. De viser begge en uttalt bevissthet rundt et 

oppdrageransvar og en interesse for å skape noe som får betydning for hele den menneskelige 

utviklingen blant sangerne. Samtidig deler de synet på barnekorene som en arena for seriøst 

musikalsk og kunstnerisk arbeid. De forventer og jobber for et høyt musikalsk nivå, og ser på 

de pedagogiske og ordensmessige sidene ved arbeidet som sentrale forutsetninger for dette.  

Sverre Valen betegner sitt eget korarbeid som et gjennomført pedagogisk opplegg, hvor 

systematisk opplæring sto i fokus. Han sier også at det aldri vil nytte å drive et toppkor uten at 

den enkelte får grundig undervisning. Mary Valen tok på seg ansvaret for undervisning i 

stemmebruk, samtidig som øvelsene bar preg av grundig innstudering hvor Sverre også var 

opptatt av å gi jentene forståelsen av hvordan ulike komponister tolkes. Den pedagogiske 

strukturen viste seg gjennom et arbeid som favnet fra musikkbarnehager og aspirantkor til 

Sandefjord Jentekor, samt voksne blandakor. Valen forteller at de i bunn og grunn drev 

jentekoret etter de samme prinsippene som voksne kor. Både han og Mary gir uttrykk for at de 

endog kunne jobbe på et høyere nivå med jentene enn med de voksne. Jentene lærte fortere 

enn de voksne, og med dem kunne de også fremføre store verk uten noter.  

Særheim opplever det som en utfordring at samfunnet rundt ofte har for lave forventninger til 

koret. Barnekor er for mange først og fremst «søtt», mens hun selv har store ambisjoner for 

korets prestasjoner. Hun forteller, i likhet med Valen, at hun på mange måter driver koret som 

om hun drev et voksenkor. Samtidig påpeker hun at det er barn hun jobber med. «De er på et 

annet nivå, de har ikke den samme erfaringen, så det blir jo annerledes.» Dette viser seg blant 

annet i repertoarvalget, som må tilpasses sangernes nivå, men som likevel ofte kan være 

musikk beregnet på voksne sangere.  

Repertoarvalg utgjør en sentral del av Særheims pedagogiske planleggingsarbeid. Hun er 

opptatt av å velge repertoar som både fenger og som kan utvikle ungdommene som sangere 

og mennesker. Hun vil innom de fleste musikksjangre. I sin redegjørelse for hva som skal til 

for å skape «magiske» øyeblikk, legger også Dahl sterk vekt på repertoarvalg som en sentral 

del av planleggingsarbeidet. Som referert til i tidligere, gjør hun rede for hvordan kvaliteten 

på repertoaret og graden av innlæring har sterk innvirkning på sangernes engasjement og 
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mulighetene for god musikkformidling. Valen gir på lignende måter uttrykk for en eksplisitt 

kvalitetsbevissthet, og forteller at han var den første i Norge som tok i bruk 

originalkomposisjoner av nyere komponister som Kodaly og Bartok for jentekor. Han ville at 

de skulle ha noe å strekke seg etter, og forteller at jentene kunne synes det ble kjedelig da han 

av og til valgte enklere pop-sanger.  

Særheim er opptatt av struktur som bidrar til en korkultur bygget på gode medmenneskelige 

prinsipper, tydelig organisering og en omsorg for sangerne som hele mennesker. Det er viktig 

for henne at alle i koret opplever en musikalsk og menneskelig utvikling gjennom deltakelsen. 

Hun legger vekt på å stille tydelige krav. Et sentralt prinsipp har vært å legge opp til at de 

eldste i koret fungerer som forbilder for de yngre. På øvelsene har hun tre krav: at de sier hei 

og smiler når de møtes, at det hele tiden er en god stemning, og at de gjør som hun sier. I 

tillegg utfordrer hun sangerne til en sterk ansvarsfølelse når det gjelder å komme på øvelsene 

og være presise. Hun gjør også grundige forberedelser før turer, blant annet ved å gjøre 

sangerne oppmerksomme på at de ikke reiser som privatpersoner, men som representanter for 

både koret, og ikke minst for Norge som nasjon, når de er i utlandet. Arbeidet handler ikke 

bare om hennes forhold til koristene, men også til foreldrene og det administrative apparatet. 

Klare retningslinjer både i forhold til koret og styret har stor betydning. Foreldrene blir sterkt 

involvert og må vise ansvar. Forventningene kommuniseres tydelig til nye sangere som vil 

begynne. Dess ryddigere alt dette fungerer, jo lettere går arbeidet, sier hun. 

 

Mary Valen påpeker også hvor viktig det er i korarbeid at sangerne er punktlige og følger opp, 

og mener at barn og ungdom helt klart trives best når det er orden og struktur over arbeidet. 

Hun forteller om jenter som fort kom tilbake til juniorkoret deres etter å ha gått over til et kor 

som lå nærmere hjemstedet deres. De fortalte at det ikke var «noe moro» der fordi de fikk 

gjøre som de ville, og var skuffet over mangelen på disiplin. Opprettholdelsen av en fast 

struktur var viktig for at jentene skulle føle at de ble tatt vare på og satt pris på, sier hun. 

Durrants begrep human-compatible conducting, handler blant annet om at gode menneskelige 

og følelsesmessige forhold også gjør det lettere for sangerne å prestere (Durrant 2003:89f). 

Særheim uttrykker en bevissthet rundt disse mekanismene. Hun ønsker at alle i koret skal føle 

en tilfredshet med sin egen stemme, og slippe å misunne andre stemmene deres. Hun mener 

det er sentralt å forstå at alle er ulikt utrustet. Sangerne trenger å oppleve en tillit fra 

dirigenten til at de er gode nok til å være med i koret, samtidig som de forventes å gjøre det de 

kan for å utvikle seg. Hun jobber aktivt for å skape en ansvarsfølelse blant alle sangerne for å 
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gjøre koret godt, og i denne forbindelsen står hver enkelt sangers selvbilde helt sentralt. Hun 

mener det er en sterk sammenheng mellom sangernes selvfølelse og deres evne til å prestere. 

Arbeidet for å skape trygghet for hver enkelt og støtte deres menneskelige utvikling har altså 

en sentral betydning for den musikalske utviklingen i koret, samtidig som det ikke minst også 

i seg selv er et klart og uttalt mål for henne: 

 

«Du må tro du er god for å bli god. Hvis du hele tiden tenker ‘jeg synger så dårlig’ og 

fokuserer på negative ting, da kan du ikke gi deg hen, hvis du ikke tror at du har noe å gi. 

Vi burde si til hvert eneste barn at ‘vet du hva du er? Du er et vidunder. Du er enestående. I 

hele verden finnes det ikke en eneste en som deg.’ For vi er nødt til å forstå at når jeg er et 

vidunder, så er du et vidunder, og da behandler jeg deg med respekt. (…) At det du vil at 

andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. Slike basistanker ligger i grunnen for 

hele korarbeidet. Jeg ser hvor viktig det er at vi har et godt forhold til hverandre (...) Det er 

vel noe av det jeg brenner mest for. Og hvis jeg ser noen som faller litt utenfor, så brenner 

jeg for å få dem inn, og at de ikke skal tenke så mye negativt om seg selv. (…) At koret kan 

være med og gjøre dem til bedre mennesker, det er det viktigste for meg. At jeg ser at de 

ved den tida de har fått i koret har fått en basis for hvordan de utvikler seg senere i livet til 

voksne og ansvarlige mennesker.» Liv H. Særheim 

 

Valen og Særheim forteller også begge om betydningen av tydelige og viktige mål. Særheim 

ser at konkurranser har en stor verdi ved at koret vokser i prosessen, så sant konkurransen blir 

en god opplevelse. Hun er forsiktig med å melde dem på dersom hun ser at de ikke kan hevde 

seg i toppen. Sangerne vet godt at koret har vunnet tidligere år, og da har det en negativ effekt 

dersom de kommer langt ned på listen. Valen legger sterkt vekt på hvor viktig internasjonale 

konkurranser og utenlandsturnéer var for motivasjonen i koret. Jentene syntes det var gøy, og 

det skapte stor stemning. De fikk opplevelser langt utenom det vanlige, som opptredener i 

konsertsaler som Carnegie Hall, samarbeid med BBC og en generell opplevelse av å «komme 

inn overalt». Dette påvirket engasjementet og arbeidsmoralen på øvelsene gjennom året. 

Prosessen kan karakteriseres som en god spiral. Når man først har kommet opp på et nivå der 

man oppnår resultater, er det lettere å få sangerne til å jobbe med enda større motivasjon. 

Jentene forstod at mye arbeid måtte legges ned i forberedelsene for prestisjetunge oppgaver. 

Derfor var tydelig planlegging med klare mål en viktig strategi for å holde på interessen 

gjennom lange perioder med mye øving. 
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Pedagogikk som forutsetning, virkemiddel og mål 

 «Du må vite hva du vil med koret og ikke være redd for å stille krav. Men de må merke at 

jeg er der for dem. En kjærlighet mellom kor og dirigent, det er veldig viktig. Og så må en 

være villig til å bruke tid til å forberede seg.» Liv H. Særheim 

Slik oppsummerer Særheim noen av kjernen ved sin filosofi bak arbeidet sitt. Informantene 

gir på ulike måter uttrykk for at de ulike sidene ved korarbeidet henger nøye sammen, og er 

vanskelig å stille opp i forhold til hverandre. De vektlegger betydningen av det pedagogiske 

arbeidet, og de menneskelige sidene ved arbeidet generelt, som en mer eller mindre 

uatskillelig del av de musikalske prosessene som foregår mellom dem og koret. Deres evne til 

å formidle, skape relasjoner, strukturere og skape motivasjon i det daglige arbeidet vurderes 

særlig blant barne- og ungdomskordirigenten som helt sentralt for de musikalske resultatene. 

Valen og Særheim har også et særlig uttalt forhold til faste rammer og struktur under øvelsene 

som en forutsetning for musikalsk fremgang. Å stille krav til, og samtidig vise en personlig 

interesse og omsorg for sangerne, fremstilles som to sider av samme sak, og er en integrert del 

av det musikalske arbeidet. Evnen til å skape gode menneskelige relasjoner blant sangerne er 

ikke bare en strategi for å gi bedre grobunn for korets og sangernes musikalske utvikling, men 

oppleves også som svært viktig og betydningsfullt i seg selv. 

 

Dirigenten som leder og autoritet  

Arbeidet med kor skjer i et fellesskap som kan anses som forholdsvis tett, og med til dels 

sterke avhengighetsbånd mellom de involverte. Formidlingen av de musikalske ideene foregår 

gjennom menneskelig interaksjon. Det kan være vanskelig og unaturlig å skille menneskelige 

og musikalske faktorer fra hverandre i en musiseringssituasjon som denne. Jeg vil i det 

følgende vise til informantenes oppfatning av hvordan ulike sider ved dirigentens lederskap, 

autoritet og psykologiske mekanismer henger sammen med selve det musikk-skapende i 

dirigentens møte med koret. Jeg vil her undersøke hvordan dirigentene selv opplever og 

uttaler seg om spørsmål rundt autoritet og lederskap, og drøfte hvordan disse faktorene henger 

sammen med musikken som skapes i arbeidet deres.  

Som tidligere nevnt, er begrepet human-compatible conducting (Durrant 2003:89) sentralt i 

Durrants beskrivelse av forutsetningene for at musiseringen foregår på en god måte mellom 

dirigent og sangere. Begrepet tar inn over seg at det hele handler om at musiseringen skjer i 

en menneskelig setting, og at menneskene må fungere godt følelsesmessig for å kunne levere 

musikalsk. Sangernes følelser spiller inn på deres evne til å tilegne seg stoffet og dirigentens 
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instrukser. Sett fra et slikt perspektiv, kan det menneskelige samspillet ikke skilles fra det rent 

musikalske arbeidet. Med Durrants begrep og fokus på et menneskevennlig miljø som en 

forutsetning for et godt musikalsk resultat, vil jeg i det følgende drøfte noen psykologiske 

sider ved elementer fra Janssons modell for musikalsk lederskap. 

Mye har vært skrevet og sagt om betydningen av autoritet på godt og vondt, og hvordan 

negative former for autoritet i et hvilket som helst lederskap kan skape frustrasjon blant dem 

som ledes. Jeg vil i det følgende gjøre rede for og diskutere ulike sider ved kordirigenters 

autoritet og hvilken autoritet en dirigent bør ha. Et aspekt som skiller dirigenters lederrolle fra 

ledere generelt i vårt samfunn, kan sies å være den udemokratiske måten å forholde seg til 

dem man leder. I dirigentrollen ligger det implisitt at den ene som leder skal skape et enhetlig 

uttrykk fra mange sangere samtidig. Dette krever et lederskap som ikke gir rom for den 

samme individuelle friheten blant dem som ledes, som man finner i andre deler av samfunnet.   

Til tross for at det også blant musikere er en sterk skepsis mot autoritære ledere, finnes det 

mange eksempler på dirigenter med autoritære trekk som har skapt store musikalske 

resultater. Dahl forteller at hun har tenkt mye på det paradoksale i dette, og har kommet fram 

til at hun tror at det handler om kjærlighet. De mest autoritære som likevel får det til, «har 

som regel veldig mye kjærlighet bak det de gjør». Hun har hørt sangere forklare at selv om 

dirigenten behandler dem på en måte som ikke virker god, forsvarer de det med at «han elsker 

oss jo». Som nevnt ovenfor, kommenterer hun også paradokset i at dårlige pedagoger likevel 

kan gjøre det godt som dirigenter, og at gode resultater kan «skremmes fram». Hun har sett 

mange dirigenter bruke metoder hun selv tar avstand fra, men konkluderer med at det likevel 

må være noe som binder dirigenten og sangerne sammen hvis et godt resultat skal være mulig. 

Flere av mine informanter kommer inn på skillet mellom de områdene hvor de bør ha en 

nærmest udiskutabel autoritet, og hvilke felt de bør holde seg unna. De viser et svært 

reflektert forhold til sin egen rolle i denne sammenhengen. Om sin egen autoritet som 

dirigent, vektlegger Dahl, i likhet med flere av dem jeg intervjuet, betydningen av friheten til 

å ta kunstneriske avgjørelser som hun selv kan stå inne for fullt ut. Her er man også inne på et 

sentralt skille mellom de feltene hvor dirigenten har vetorett og de feltene som helst bør 

overlates delvis eller helt til styret og andre i koret. Den «absolutte» makten, som alle de jeg 

intervjuet i større eller mindre grad mener at man som dirigent bør og må ha, gjelder det 

kunstneriske. Bjørklund påpeker imidlertid at fristelsen til å ha makt også på andre områder 

kan bli for stor for mange. 
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«Man har alltid et styre i et kor, der det er beslutninger som man absolutt ikke bør gå inn og 

være sjef med stor S i, men heller prøve å stå fram demokratisk (…) og der er det nok noen 

dirigenter som har litt å lære. For det er mange dirigenter som er litt for mye sjefer overalt.» 

Gjermund Bjørklund 

Dahl karakterer seg selv som en demokratisk leder, og endog som en demokratisk dirigent. 

Men på flere felt er det nødvendig å være enerådende. Musiseringen er hennes domene, og 

ikke noe andre vanligvis «legger seg borti». Når det gjelder valg av repertoar og 

programoppsett er man imidlertid inne på musikalske områder hvor det er mer utfordrende å 

unngå uønsket innblanding fra andre. I og med at dette er viktige kunstneriske felt, hvor hun 

gir uttrykk for at hun trenger å stå 100% inne for de valgene hun tar, kan det bli noen kamper 

rundt slike valg. Samtidig er Dahl like klar på hvor viktig det er å ha demokratiske prosesser 

rundt alt som er utenfor dirigentens kunstneriske maktområde, og at dette til syvende og sist 

vil påvirke den musikalske kvaliteten. «Jo mer eierforhold sangerne har til sitt eget kor, jo 

bedre synger de.» Derfor er hun bevisst hvilke områder hun gir fra seg ansvaret for, og hvilke 

domener hun selv trenger å ha styring over. Hun er blant annet ikke med på styremøtene. Det 

er greit at styret har sitt «eget indre liv», og hun ønsker ikke å legge seg borti alle prosessene. 

Styret kan ta helt andre avgjørelser enn hun selv ville tatt, men dette er helt greit for henne. Så 

lenge disse avgjørelsene ikke går direkte inn på det musikalske, er det viktig at de får være 

med på å bestemme. 

Sin egen rolle som kunstnerisk leder har Dahl imidlertid et kompromissløst forhold til, og 

snakker om at det å være den høyeste kunstneriske lederen er noe man må «tørre å gripe». I 

den pedagogiske planleggingen, kan samarbeidet med styre og komitéer være utfordrende. 

Programutformingen er en del av den kunstneriske ledelsen hun opplever som viktig å stå fullt 

inne for. I perioder må man bare «stå i det at man er despot» og vente til de andre ser 

resultatet og anerkjenner avgjørelsene man har tatt, forteller hun. 

Dahl forteller også om sprikende forventninger i koret til hennes musikalske lederskap og 

autoritet. Hun mener selv det er viktig å gjøre om på noe man opplever ikke fungerer, og at 

det ikke alltid er nødvendig med en gang å vite hvordan noe skal løses, før det er prøvd ut. 

Noen opplever det som «vinglete» om man prøver ut noe, for deretter å ombestemme seg hvis 

man oppdager at det ikke fungerer. Mange kan føle seg trygge når dirigenten alltid er sikker. 

«Men det går på tvers av min virkelighetsforståelse (…) jeg kan si hvordan jeg vil det skal bli, 

men jeg kan ikke si akkurat på hvilken måte det skal løses med en gang». Selv mener hun at 
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man straks bør gjøre om på det man merker ikke fungere. Noen dirigenter kan ha problemer 

med å snu hvis de har gått inn i et spor som ikke fungerer, og dette kan etter hvert lett føre til 

at dirigenten ender opp med å kjefte på koret, forteller hun. 

Bjørklund har også en klar oppfatning om hvilken type autoritet en dirigent bør ha. «Ideellt 

sett synes jeg at autoriteten bør være et resultat av en overbevisende musikalsk ledelse, tanke, 

mål, pedagogikk» hvor alle innser at «her har dirigenten greie på det han driver med». 

Imidlertid blir denne formen for autoritet lett blandet opp med andre gruppedynamiske 

faktorer, påpeker han. Det gir også autoritet å være den som forløser spenninger, trøster osv. 

Imidlertid mener han at dette er en annen form for autoritet enn den han for sin egen del 

ønsker å basere seg på. I denne forbindelsen trekker han også fram forskjellen mellom å 

dirigere større kor og mindre ensembler. Bjørklund trekker også klare grenser for dirigentens 

makt og autoritet, hvor de rent musikalske spørsmålene er forbeholdt dirigenten. Her er det 

viktig, og ikke minst en utfordring, å ikke blande rollene. 

 «I en gitt musikalsk situasjon hvor det må tas en avgjørelse, så må dirigenten ta den hundre 

prosent alene. (…) Da er det ikke rom for demokrati. Når man står på prøve og det er 

spørsmål om valg av tempo, for eksempel. (…) Man kan ikke begynne å diskutere det. Det 

går ikke. Da må man bare gjennomføre. Men så er det viktig at dirigenten ikke drar med seg 

den autoriteten også i andre sosiale settinger.» Bjørklund 

Han påpeker at rollen som sjef over mer enn det musikalske er noe mange fristes inn i. I 

dirigentrollen ligger det muligheter for makt som man må passe seg for ikke å misbruke.  

Valen beskriver sin egen autoritet som preget både av tydelighet og vennskap. Han gir uttrykk 

for å ha vært «nokså bestemt» men at han samtidig hadde et «kameratslig» forhold til 

sangerne, som han også beskriver som hjertelig, gjensidig og godt. Det var ikke noen 

«prøysserdisiplin», påpeker han.  

Særheim forteller at hennes autoritet har vært i en utvikling, og at kravene hun stiller til 

sangerne har blitt «klarere og klarere». Hun merker at hennes autoritet også har økt etter hvert 

som koret har vunnet flere konkurranser og hun har fått flere priser. «De har veldig tillit til 

meg, så det har gjort det enklere.» Hun bekrefter også at det muligens kan være lettere å ta en 

lederrolle over ungdommer i forhold til voksne sangere. «De er vant til å bli fortalt hvordan 

de skal gjøre det. Vi er jo oppdragere. Det er ikke til å komme forbi». Samtidig har relasjonen 

mellom henne og koret en høy plass. «De må merke at jeg er der for dem (…) en kjærlighet 

mellom kor og dirigent er veldig viktig.» Hun gjør, i likhet med Dahl, noen klare skiller i 
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forhold til hvilke felt hun åpner for demokrati, og på hvilke felt hun forbeholder sitt eget 

lederskap. Hun svarer også klart bekreftende på at hun er en demokratisk dirigent. «For det 

merker jeg - at jeg er nødt til å ha dem med meg, for ellers blir det problemer.» Valg av 

repertoar drøftes i styret, hvor også fire sangere fra koret er med. Hun beskriver et nært 

samarbeid mellom henne og styret i forbindelse med turer og lignende. I møte med koret har 

hun også en åpen stemning, og spør gjerne sangerne om hvordan de synes at ting skal gjøres.  

Når det gjelder musikalsk tolkning, er det imidlertid ikke ofte hun involverer sangerne. Her 

har hun imidlertid et forbehold, og dette er situasjonsbestemt. Hun har latt seg inspirere av 

den kjente amerikanske kordirigenten Doreen Rao, som blant annet har som metode å 

bevisstgjøre sangerne gjennom å la dem ta del i visse musikalske avgjørelser. Dette har et 

spesifikt formål i å starte tankeprosesser hos sangerne. «Og da synger de bare på en helt 

annen måte», sier Særheim, som beskriver det som en aha-opplevelse da hun hørte Doreen 

Rao snakket om dette på en korfestival i København. Rao vektla betydningen av å sette 

kormedlemmene mer ansvarlig, gikk konkret inn i repertoaret og spurte sangerne «hva menes 

med det?» «Hvordan skal man gjøre det?» For Særheim var tanken om å skape denne formen 

for ansvarlighet blant sangerne helt ny. Hun var vant til forestillingen om at alt ansvaret skal 

ligge hos dirigenten. Idéen om mer dialog forandret Særheims tilnærming, og går på tvers av 

den tradisjonelle oppfatningen om at det musikalske er dirigentens fulle og hele domene.  

 

Som det går frem av avsnittene over, har spørsmål knyttet til autoritet vært noe som engasjerte 

flere av dirigentene jeg intervjuet. De redegjorde for egne refleksjoner som tydelig var basert 

på bevisst refleksjon rundt hvordan deres autoritet overfor koret bør, og ikke bør, utspille seg. 

For det første, ga flere av informantene uttrykk for betydningen av å ha en tilnærmet absolutt 

makt i spørsmål som knytter seg til det rent musikalske. Dette opplever de som nødvendig i 

kraft av rollen som musikalsk leder, og for å skape det nødvendige musikalske resultatet. Ikke 

minst kan dette være et behov som også sangerne opplever som viktig for å oppleve trygghet 

og effektivitet i prosessene som leder fram mot de musikalske resultatene. Dahl trekker til og 

med inn et forbehold om at sangerne noen ganger ønsker mer autoritet fra hennes side enn 

hun er villig til å vise. Et annet forbehold knyttet til dirigentens behov for en tilnærmet 

uinnskrenket musikalsk autoritet, er Særheims erfaring med å sette sangerne mer ansvarlig, 

også i musikalske spørsmål. Dette har fungert som en bevisst pedagogisk strategi. 
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For det andre, setter flere av dirigentene eksplisitte og tydelige grenser for deres 

maktområder. Dette har blant annet å gjøre med dirigentens erfaring med hvordan 

psykologiske faktorer spiller inn på det menneskelige samspillet mellom dem og koret. Flere 

av dirigentens opplever at sangernes mulighet til medbestemmelse har mye å si for det 

psykologiske klimaet i et kor. Knyttet til både dirigentenes erfaringer og Durrants begrep om 

human-compatible learning/environment, kan dette igjen settes i sammenheng med kvaliteten 

på selve det musikalske arbeidet.  

 

Janssons modell og dirigentenes responser 

Janssons modell er beskrevet i kapittel 2, og består som nevnt av en kjerne med de absolutte 

betingelsene kontakt, oppriktighet, autoritet, visjon og troverdighet, der kroppslig kongruens 

er en sentral faktor i sistnevnte. Mine informanter ga ulike responser på modellen da de fikk 

den presentert. De kommenterte imidlertid også implisitt flere aspekter ved modellen før de 

ble presentert for denne. Basert på dette vil jeg i det følgende redegjøre for synspunkter på 

modellen som helhet, samt drøfte sider ved den som dirigentene selv reflekterte aktivt rundt.  

Valen har ikke mye han ønsker å kommentere eller tilføye modellen, og beskriver de absolutte 

betingelsene han ble vist, som «veldig bra» og «selvfølgelige ting». Etter å ha fått presentert 

en gjennomgang av modellen, responderer Særheim med at hun synes den er «veldig bra», og 

bekrefter at hun kan identifisere seg med den. Spesielt liker hun betingelsene oppriktighet og 

troverdighet, og opplever det som helt riktig at disse er plassert i midten av modellen. Hun 

kan relatere seg til modellen, fordi hun oppfatter den som konkret, og dekker de sentrale 

sidene ved musikalsk ledelse på en gjennomtenkt måte. På stående fot har hun heller ikke noe 

spesielt hun eventuelt ville ønske å tilføye den. 

Bjørklunds respons på presentasjonen av Janssons absolutte betingelser, er at elementene ser 

kjent ut for ham, og at han heller ikke kan komme på noe han eventuelt ville lagt til. 

«Jeg tror at jeg som korsanger ville ha vektlagt det samme tingene. Troverdighet, kroppslig 

kongruens – hvis det i det for eksempel ligger en tydelighet og en god formidling av det 

rent dirigenttekniske, kroppsbeherskelse og så videre – så er jeg enig i det.» Gjermund 

Bjørklund 

Forbeholdet han likevel vil legge inn mot en modell som denne, er at selv om modellen 

absolutt gir mening, er kravene store. «Hvis man (…) skal tenke at alle dirigenter skal ha en 

lik grad av balanse i alle disse momentene som her er brakt inn, ville man fort kreve et 

overmenneske». Selv plasserer han seg på høyre side av modellen, og ser de ulike 



82 
 

 

innstuderingsprofilene som relevante for å posisjonere seg selv. Hans egne innfallsvinkler er 

fagfokus og meningsfokus, mens han anser seg selv som dårligere på mentorskap. Som 

tidligere påpekt ser han på mentorskap, i form av en terapeutisk innfallsvinkel og rollen som 

personlig veileder, som en mindre sterk side ved seg selv. 

Dahl gir på sin side uttrykk for en generell skepsis til modeller av denne typen. Dette henger 

sammen med en opplevelse av at man i akademia stykker opp virkeligheten på en måte som, 

sett fra hennes verdensbilde, gir begrenset mening. Dersom hun selv likevel skulle laget en 

modell, kunne hun sett for seg en tredimensjonal modell hvor det ene aspektet ligger bak, som 

grunnlag for det andre. Hun presiserer at hun ikke nødvendigvis har motforestillinger mot 

betingelsene modellen legger frem, og at de gir mening når jeg forklarer begrepenes innhold. 

Imidlertid er dette en diagramform som hun ikke relaterer seg så godt til. I tillegg er det andre 

faktorer hun gjerne ville sett som enda mer sentrale i modellen, og nevner for eksempel visjon 

som en faktor som bør ligge bak alt det andre. Hun ser på det bakenforliggende grunnlaget 

som basisen for hva en dirigent er og gjør, som svært betydningsfullt. 

Jansson understreker det oppsiktsvekkende i at alle hans informanter startet med samme tema 

da de ble bedt om å beskrive musikalsk lederskap som fungerer godt. Dette første spørsmålet 

ble stilt før noen videre føringer eller ledetråder ble gitt, noe som kan gjøre responsen spesielt 

betydningsfull (Jansson 2008:59). Det sentrale temaet samtlige informanter på ulike måter 

trakk fram, samler Jansson under overskriften kontakt, og handler først og fremst om at de 

opplever at det foregår en kommunikasjon mellom dirigenten og dem. Jansson beskriver 

videre denne formen for kontakt som en gjensidighet, og en opplevelse av å være i «et 

musiseringens felles rom» hvor man stenger andre impulser ute, og hvor man opplever et 

fellesskap hvor alle har samme følelser og vilje til å uttrykke det samme. Ordene flyt og strøm 

brukes også i denne sammenhengen (ibid:60).  

Av mine informanter er det Valen som uoppfordret bruker begrepet kontakt når han beskriver 

nøkkelen for å skape noe ekstra i konsertøyeblikket; «Men du kan få dem til å gi ekstra, ikke 

sant - hvis du får kontakt.» Jansson påpeker at sangere kan bære over med svakheter og 

mangler hos dirigenten dersom sentrale faktorer likevel er på plass (ibid:78). Han nevner blant 

annet et eksempel hvor en sanger opplever at dirigenten formidler følelser på en troverdig 

måte og får det til å fungere på tross av en delvis mangelfull gestikk. Dette poenget bekreftes 

også av flere av mine informanter. I kapitlets første del, om musisering og formidling, hvor 

det refereres til beskrivelser av dirigentenes spesielle musikalske øyeblikk og generelle 

musikalske virkemidler, kan mye av dette rommes av begrepene kontakt, oppriktighet, ekthet 
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og troverdighet. Som forutsetninger for «magiske øyeblikk», er teknikk og gestikk først og 

fremst som verktøy å betrakte. Det flere av informantene først og fremst vektlegger, er den 

formen for kontakt som foregår der og da på konserten, mellom dem og koret, eller som 

Særheim beskriver det; «da må vi virkelig kommunisere». Hun forteller at hun må musisere så 

inderlig hun bare kan, og at øyekontakten her er svært betydningsfull. Dahl beskriver en flyt-

tilstand som oppstår mellom sangerne, henne og publikum, noe som kan minne om Janssons 

beskrivelse av å være i et fellesskap eller et slags «musiseringens rom». 

Bjørklund knytter modellens absolutte betingelse troverdighet til sin vektlegging av at 

dirigenten tilpasser de standardiserte slagfigurene til et kroppsspråk som oppleves som 

naturlig for en selv, og at dette har med troverdighet som dirigent å gjøre. Dahl er på lignende 

måte opptatt av troverdighet i form av kroppslig kongruens når hun vektlegger ekthet i 

formidlingen, og at gestikken ikke fungerer dersom man etterligner andre og det kroppslige 

uttrykket ikke kommer fra en selv. Særheim knytter betingelsen troverdighet til betydningen 

av sin egen integritet, og at hun kan stå for det hun er og gjør. Særlig i arbeidet med barn, 

opplever hun at hennes rolle som forbilde er helt sentralt, og strekker seg langt utover det rent 

musikalske i arbeidet hennes. Hun opplever også Janssons betingelse oppriktighet som sentral 

i eget arbeid, og ser den i sammenheng med sin vektlegging av ærlighet. Selv om det noen 

ganger kan være tøft for noen at hun sier «rett ut» det hun mener, vil hun ikke at det skal 

herske noen tvil om hvor hun står, og forklarer at hun som regel er direkte for å unngå 

problemer som ellers kunne oppstått.  

Jansson skiller tydelig mellom sangernes ønske om autoritet, og motstanden mot autoritær 

oppførsel fra dirigentens side. På samme måte kan man implisitt se dette som en forholdsvis 

opplagt faktor når dirigentene selv snakker om sin egen autoritet. Selv om de opplever det 

som nødvendig å sitte med makten over de musikkrelaterte avgjørelsene, er de tydelige på at 

deres relasjon til sangerne må være god. Deres konsept om en tydelig og sterk musikalsk 

autoritet er altså ikke forenlig med et autoritært ideal. Jansson trekker fram tydelige 

forventninger blant korsangerne han intervjuet til hvilken type autoritet dirigenten skal og bør 

ha. Den hårfine balansen mellom aksepten av dirigentens absolutte makt og forventningen om 

at dirigenten skal gjøre dette på en måte som får sangerne med, er interessant, og kan virke 

som en umulig motsetning, påpeker han. Sangerne er også klare på at autoritet er ønsket, fordi 

det gir trygghet og tillit, mens autoritær atferd er ødeleggende (Jansson 2008:64f). I avsnittet 

ovenfor om dirigenten som leder og autoritet, har jeg referert til eksempler på hvordan 
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dirigenter selv kan reflektere rundt de samme spørsmålene, mens de i motsetning til Janssons 

informanter, i denne sammenhengen reflekterer rundt sin egen rolle.  

 

Som allerede nevnt, drøfter Jansson hvordan sangere verdsetter dirigenter for til dels ganske 

ulike egenskaper, og at visste sterke sider hos en dirigent kan få sangerne til å bære over og 

tåle til dels sterke avvik fra det man i utgangspunktet mener er viktig og sentralt (Jansson 

2008:77ff). Dirigentens atferd og autoritet er en faktor som, i praksis, til tider kan ha svært 

paradoksale utfall. Til tross for en forholdsvis stor enighet rundt normer for dirigentens atferd, 

er det likevel ikke helt enkle svar på hvordan effekten av ulike former for autoritet kan slå ut. 

Dahl er inne på hvordan hun har sett at musikalske resultater kan «skremmes fram» og at det 

er mange dårlige pedagoger som likevel får det til som dirigenter. Janssons informanter 

uttrykker at de kan akseptere en «despotisk» dirigent, dersom vedkommende faktisk gir dem 

store musikalske opplevelser.  

 

«Aksepten for svakheter og uønsket adferd er faktisk så stor, at det er grunn til å spørre 

hvorfor. På direkte spørsmål svarte alle ni informantene at de ville foretrekke en drittsekk 

som ga dem ekstraordinære musikalske opplevelser, fremfor en tvers i gjennom sympatisk 

dirigent som ga dem middelmådige musikalske opplevelser.» (Jansson 2008:79) 

 

Dahl antyder at hun selv er tilbøyelig til å tro at dirigenter med autoritære trekk som skaper 

store musikalske resultater, likevel har bundet sangerne til seg i en form for relasjon preget av 

en kjærlighet som sangerne oppfatter gjennom, og til tross for, atferd som kan virke som det 

motsatte. Uansett hvilke konklusjoner man måtte trekke her, vil jeg trekke fram dette emnet 

som et eksempel på at vi her er inne på et humanistisk og kunstnerisk felt, hvor det ikke så lett 

kan gis absolutte «formularer» for hvordan det man kan kalle stor kunst og store 

musikkopplevelser blir til. 

 

 

Magi og karisma, eller håndgripelige ferdigheter? 

 

Ahréns termer tekniske og psykologiske midler refererer til en inndeling av dirigentens 

virkemidler, hvor det tekniske lett kan gjøres rede for og læres bort, mens de psykologiske 

midlene oftere beskrives med begreper som magi og karisma, og forklares med mer eller 

mindre medfødte personlige egenskaper. Dette redegjøres nærmere for i kapittel 2. Under vil 
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jeg referere noen innspill fra mine informanter rundt disse spørsmålene. Dirigentens 

synspunkter på hvorvidt dirigentfaget kan læres, kan også si noe om deres opplevelse av 

hvordan den viktigste kommunikasjonen mellom dem og sangerne foregår, og bidrar til å 

belyse sentrale sider ved kordirigenters forståelse av sin egen rolle og profesjonens natur.  

 

Som det påpekes i kapittel 2, er et slående poeng ved Ahréns gjengivelse av sentrale 

dirigenters synspunkter at nesten samtlige beskriver dirigentfaget som noe som i bunn og 

grunn ikke kan læres. Noen bruker endog metafysiske begreper for å forklare hva som 

egentlig skjer i møte mellom dirigent og musikere. Unntaket er de to norske dirigentene 

tilknyttet Norges Musikkhøgskole, som uttrykker et mer nøkternt forhold til disse 

spørsmålene enn sine utenlandske kolleger. Denne studien gir ikke grunnlag for større 

generaliseringer, men mine informanter kan muligens tenkes å være preget av det som 

kanskje kan være en generell norsk tilnærming til dirigentfaget, som noe mindre preget av 

forestillinger om magi og mystikk. 

 

Bjørklund har en klar oppfatning om at man kan lære å bli en god dirigent. I denne 

sammenhengen påpeker han samtidig at ulike dirigenter befinner seg i et spekter mellom den 

gode kunstneren på den ene siden og håndverkeren på den andre. Den kunstneriske siden, 

som kan være et eventuelt mer iboende trekk enn de tekniske ferdighetene, kan trenge et 

tilskudd av den strukturen man får av også å ha jobbet fram et godt håndverk. 

 

«Man kan lære å bli en god dirigent. Det er helt klart. Men det er med den som med alle 

andre musikeryrker, at det fins noen som er gode håndverkere, og så fins det noen som er 

gode kunstnere. (…) De fleste av oss er litt av begge deler, uten å være rendyrket verken 

det ene eller det andre. Vi har noen kunstneriske ting i oss, og så har vi jobba med et godt 

håndverk. Og noen er bare håndverkere, og noen er bare kunstnere. Bare håndverkere blir 

forutsigbare, kjedelige, gjør en grei nok jobb, men kommer aldri videre. Bare kunstnere, de 

bare surrer. (…) Det kan være fantastiske flotte glimt innimellom, men helheten er bare 

surr.» Gjermund Bjørklund 

Dahl påpeker at det som kan betegnes som «stor karisma» ikke nødvendigvis er positivt. Stor 

karisma kan ha en negativ klang når denne er «bygget på ego». Intensjonen med å dirigere 

kan være å vise fram hvor mye man kan. Karisma kan være både positivt og negativt. «Hvis 

den er positiv, så har den så utrolig flott effekt, og hvis den er negativ, så er den tilsvarende 

destruktiv». En sterkt karismatisk dirigent kan dermed oppleves som både «himmel og 
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helvete», og det gir derfor ikke mening å bruke denne termen uten å se den i en større 

sammenheng, sier Dahl. 

 

Videre beskriver Dahl effekten av det hun kaller en «positiv karisma», hvor dirigenten 

brenner for det hun står for; «at du virkelig ønsker det gode resultatet, og at du virkelig elsker 

de menneskene som er der.» Med en slik karisma er mye av dirigeringen ikke engang 

nødvendig. Dahl bruker eksempler fra de virkelig store dirigentene, som tilsynelatende ikke 

gjør så mye teknisk eller fysisk foran musikerne;  

 

«Men de har jo en kjempekarisma som musikerne beskriver som en enorm kunnskap. Det 

stråler bare ut av vedkommende at han, for det er jo alltid en han, altså kan alt. Og mye mer 

enn det - nesten er gud, hvis du skjønner hva jeg mener. Og da trenger du nesten ikke 

dirigere. De spiller bare på intensjonen til vedkommende.» Tone Bianca Dahl 

 

Dette feltet kan karakteriseres som et grenseland mellom personlighetstrekk, ferdigheter og 

kunnskaper. Dahl poengterer at hun mener at personlighetstrekk også kan læres. Fra egen 

erfaring forteller hun at hennes personlighet i utgangspunktet ikke passet til å være dirigent, 

og at det derfor også var vanskelig. «Men jeg har jo gjennom å være dirigent utviklet noen 

personlighetstrekk som ikke ville vært der like sterkt ellers.» Hun konkretiserer noen av disse 

egenskapene, som evnen til å være lydhør og å vite «akkurat hva som skal skjønnes for å løse 

opp i ting». «Det er evner som alle kan ha, men som kan ligge litt brakk», sier hun. Dahl viser 

altså en tydelig tro på at de psykologiske faktorene ikke er statiske, men mulige å hente fram 

og utvikle. Hun foreslår også et større fokus på psykologi relatert til dette i 

dirigentopplæringen. Sin egen dirigentopplæring karakteriserer hun på sin side som «veldig 

teoretisk», med en svært intellektuell og teknisk tilnærming, noe som ikke appellerte til henne 

selv i noen grad. Hennes egen interesse for dirigering våknet da hun senere prøvde det ut. 

 

Mary Valen omtaler Sverres talent som den viktigste suksessfaktoren for korene de har drevet 

sammen, og beskriver det som en autoritet han har «i seg» som gjør at du som sanger må 

følge med. «Det var en av sangerne som sa til Sverre en gang: Du får oss til å synge bedre 

enn vi kan, du. Altså, han får det ut av oss.» Sverre Valen beskriver en kombinasjon av 

medfødte egenskaper og tekniske ferdigheter som en forutsetning: 

 

«Det må være noe personlig. Du må ha noe medfødt der. Men det er mye du kan lære. Man 

må kunne de tekniske tingene for å vite hvordan du skal arbeide med sangen, og jeg har 
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vært heldig som har hatt Mary. (…) Men det må være noe, en utstråling, altså. Det nytter 

ikke å se hit og dit. De skal se deg i øynene, for eksempel. En kan lære til en viss grad, men 

det må være noe medfødt. Det må være noe naturlig, og det må være et engasjement i det. 

Du må brenne for tingene. (…) Akkurat som en taler, for eksempel.» Sverre Valen 

 

Her bruker Valen den samme sammenligningen som noen av Ahréns informanter bruker for å 

illustrere betydningen av dirigentens psykologiske virkemidler. På samme måte som visse 

talere på en spesiell måte fenger tilhørernes interesse, har gode dirigenter evnen til å få 

sangerne med seg. Både Valen og flere av Ahréns informanter uttrykker en opplevelse av 

hvordan en dirigent har noe «i seg» som ikke kan forklares i nøkterne, vitenskapelig termer. 

Om dette kan kalles en x-faktor, som kan bidra til å forklare mengden av paradoksale 

eksempler på dirigenter som får det til på tross av åpenbare mangler, vil jeg la stå som et 

åpent spørsmål. 

 

Oppsummering  

Kapittel 4 gir en overordnet oppsummering av hovedelementene fra dette kapitlet i 

sammenheng med hovedaspekter fra kapittel 2. Her følger en kort oppsummering av dette 

kapitlets hovedpoenger, som har hatt et særlig fokus på den delen av problemstillingen som 

handler om de ulike virkemidlene kordirigenter benytter seg av i sitt musikkskapende arbeid.  

 

Informantene vektlegger alle betydningen av flere ulike faktorer som forutsetninger for store 

musikalske øyeblikk med korene. Den umiddelbare kommunikasjonen mellom dem og 

sangerne i konsertøyeblikket kan resultere i noe unikt der og da, samtidig som alle ser på et 

bakenforliggende og grundig arbeid i innstuderingsprosessen som en helt avgjørende 

forutsetning. Informantene gir uttrykk for faktorer i møtet mellom dem og sangerne i 

musiseringsøyeblikket som kan beskrives med en spesiell kontakt som ikke er helt lett å 

definere. I denne forbindelsen spiller helheten i kroppsspråket, blant annet i form av 

øyekontakt, en sentral rolle for flere av dem. Ekthet er et stikkord flere av dirigentene bruker 

for å beskrive hva som bør prege uttrykket deres i kommunikasjonen med sangerne. Jeg har 

også vist til begreper fra Janssons modell for musikalsk lederskap som nevnes av 

informantene i deres beskrivelser, også før de selv ser modellen. 

 

Samtlige informanter vurderer den pedagogiske siden ved arbeidet sitt som en svært sentral, 

og mer eller mindre integrert del av sitt utøvende arbeid. På mange måter beskrives det 

utøvende og det pedagogiske som to sider av samme sak. De de viser alle et bevisst og 
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gjennomtenkt forhold til sin pedagogiske planlegging og spørsmål rundt egen rolle og 

autoritet i arbeidet med sangerne. De opererer med klare grenser for hvor langt deres autoritet 

bør strekke seg. 

 

Dirigentene som er intervjuet viser en generell åpenhet for at faget i stor grad kan læres. I 

denne sammenhengen er det imidlertid noen sprik i oppfatninger rundt hvorvidt man er 

avhengig av noe medfødt for å bli en virkelig god dirigent. Flere av dirigentene opplever at 

kommunikasjonen mellom dem og sangerne er preget av til dels udefinerbare faktorer, noe 

som lett kan føre til en oppfatning av en dirigentrollen innhyllet i mye mystikk. Informantene 

viser imidlertid en stor grad av nøkternhet i forståelsen av disse aspektene, og i langt større 

grad enn holdningene som kommer frem blant flere europeiske dirigentlærere i Ahréns studie, 

som jeg refererer til i kapittel 2.  
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KAPITTEL 4 

DIRIGENTENS MUSIKKSKAPENDE ARBEID  

OPPSUMMERING: FORSKNINGEN OG DIRIGENTENES OPPLEVELSER 

 

Jeg har valgt å bruke noen fremstillinger fra Stålhammar og Bygdeus som et bakteppe for den 

videre oppsummeringen, og som en illustrasjon av helheten og den komplekse 

sammensetningen av faktorer som danner grunnlaget for dirigentens og korets musikalske 

resultater. På mange måter sammenfattes mye av kapittel 2 og 3 i dette, om enn med andre ord 

og begreper. 

 

 «Musiken tar gestalt» 

Börje Stålhammar beskriver i sin bok med tittelen «Musiken tar gestalt» (2009) kjente 

utøvende musikeres tanker rundt prosessene som inngår i deres musikk-skapende arbeid. En 

av musikerne som beskrives er Eric Ericson (1918-2013), en av Sveriges mest kjente og 

betydningsfulle kordirigenter. Ericson gir en fremstilling av prosessen som starter med hans 

egen, indre musikalske forestilling, og som ender i musikk: 

«I fokus står att relationen fungerar mellan inre uppfattning och vision, samt det som sedan 

«kommer ut» i händerna. Man kan se det som tre faser. För det första den inre 

föreställningen, för det andra att tekniskt och professionellt förverkliga denna genom att «få 

ut i händerna» och för det tredja att påverka människor och omvandla föreställningen till ett 

klingande resultat.» (Stålhammar 2009:40) 

Dette er en musikalsk gestaltningsprosess med tre steg: Dirigentens indre oppfatning av 

musikken, omgjøringen av dette til et teknisk uttrykk, og påvirkningen av mennesker til å 

skape det klingende resultatet. Disse tre fasene har paralleller til Durrants tre kategorier; 

philosophical principles, musical-technical skills og interpersonal skills, som kan relateres til 

det Ericson beskriver som den inre föreställningen, «få det ut i händerna» og «påverka 

människor». Særlig de to siste fasene ved dette arbeidet utdypes og drøftes gjennom 

informantenes betraktninger i kapittel 3. 

Ericson poengterer også at formidling er et nøkkelord i korarbeidet. Den tekniske dirigeringen 

er i seg selv kun en del av jobben med å la koret «løftes inn» i musikken. Steg for steg bygges 

et stykke opp gjennom innstuderingsprosessen, og i dette trenger dirigenten å gå inn i rollen 
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som både teoretiker, pedagog, visjonær og entusiast. Det kan variere hvor hovedvekten ligger, 

men entusiasmen er viktig hele tiden (Stålhammar 2009:44f). Dirigentens kunnskap, 

pedagogiske grep og evne til å formidle på en måte som fenger, står helt sentralt.  

Cecilia Rydinger Alin (1961), svensk kor- og orkesterdirigent, forteller Stålhammar om 

formidlingsprosessen som vanskelig å sette ord på. Selv om slagteknikken kan brukes til å 

formidle musikalsk visjon, kommer man ikke bort fra at kroppen i sin helhet er et redskap. 

Alle sidene ved den nonverbale kommunikasjonen er imidlertid ikke like lette å definere med 

ord. Dette kan sees i sammenheng med Ahréns beskrivelse av de tekniske midlene som lettere 

identifiserbare enn det han kaller de psykologiske midlene. Stålhammar siterer Alin, som sier 

at selv om det slagtekniske er «hur skicklig som helst» tror hun at det tar lengre tid å nå gode 

resultater om man er et «stoneface» (Stålhammar 2009:55). 

Alin og Ericson beskriver mange av de samme virkemidlene og prosessene i kordirigentens 

arbeid som påpekes av mine informanter i kapittel 3. Det bekreftes igjen at de ulike tekniske, 

pedagogiske, relasjonelle og faglige sidene ved arbeidet i svært stor grad inngår i de samme 

prosessene, og er innbyrdes avhengig av hverandre. Med andre ord vil det Ahrén kaller 

tekniske og psykologiske midler spiller sammen i en helhet, hvor det ene er avhengig av det 

andre. Disse sammenhengene illustrerer også at rollen som kordirigent er svært kompleks, og 

forutsetter at man tar i bruk mange sider ved sine musikkfaglige kunnskaper, ferdigheter og 

personlige egenskaper. Samtidig vil hver enkelt dirigent være avhengig av å forstå sine 

styrker og svakheter og å bruke disse på en måte som er så hensiktsmessig som mulig i sitt 

musikkskapende arbeid, der sterke sider langt på vei kan kompensere for de svakere.  

 

Nok et helhetsbilde; Dirigentens medierende verktøy 

Pia Bygdeus beskriver det hun kaller medierende verktøy i barne- og ungdomskordirigenters 

arbeid, hvor noen av disse kan karakteriseres som spesifikt rettet mot arbeidet med barn, mens 

andre kan anses som allmenne for alle dirigenter. Bygdeus bygger på perspektiver fra 

Vygotsky, hvor mentale prosesser foregår både på et sosialt og et individuelt plan. På 

bakgrunn av Vygotsky beskriver hun tegn og symboler som psykologiske midler som inngår i 

medieringsprosessen mellom dirigent og kor. Hun bruker begrepet mediering i betydningen å 

formidle. De medierende verktøyene brukes i de sentrale prosessene hvor dirigenten mottar 

andre menneskers tanker og reaksjoner, og selv i handling viderefører egne tanker og 
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kunnskap til andre (Bygdeus 2012:33ff). Bygdeus beskriver dirigentens mediering av 

musikalsk kunnskap som en prosess som impliserer mange ulike former for verktøy: 

«Kroppsspråk och dirigering är fysiskt, kroppsligt, intellektuellt, själsligt och språkligt i 

kommunikationen från körledaren till kören och tillsammans med kören, där musiken 

transformeras.» (Bygdeus 2012:96) 

Hun beskriver dirigentens ulike verktøy som fysiske, psykologiske, språklige, intellektuelle og 

mentale, der samme verktøy kan fungere samtidig på flere plan (Bygdeus 2012:90ff, 96). 

Hennes kategorier av åtte ulike verktøy er basert på hennes informanters beskrivelser av sine 

konkrete strategier i arbeidet med barnekor. Noen av kategoriene kaller hun lyssnande attityd 

som blant annet har å gjøre med kommunikasjon og kontakt, prövande av metoder som har å 

gjøre med variasjon mellom blant annet tekst, noter, stemme og bevegelse, förebildande; om 

hvordan korlederen former det musikalske uttrykket gjennom kroppen og ulike «ytre verktøy» 

som pianoet, for å nevne noen av dem. Disse kategoriene, med flere, illustrerer konkret den 

sammensatte rollen en barnekordirigent har, og hvordan kunstneriske og pedagogiske aspekter 

er dypt integrert i hverandre. Selv om de først og fremst beskriver dirigenters arbeid med 

barn, er det samtidig mye ved denne sammensatte beskrivelsen av dirigentens virkemidler 

som også kan illustrere dirigentrollen generelt. Ikke minst finner jeg mange aspekter fra dette 

igjen i Særheims beskrivelser av sine metoder med ungdomskor. Bygdeus beskriver her noe 

som kan tilsvare helhetsbildene man kan finne hos Durrant og Stålhammar, men her spesifikt i 

forbindelse med barnekor: 

«Körledarens starka idé, drivkraft och visioner om hur musiken ska komma att klinga, 

arbetas fram till en punkt där körledaren upplever sig ha nått fram til barnen, tillsammans 

med barnen. I körledningen är musiken därför både en produkt och en process som sker 

kontinuerligt på olika nivåer genom användande av olika verktyg och utifrån ständiga 

växlingar mellan kreativa impulser, handlingar och handtverksskicklighet. (…) Kreativa 

impulser tillsammans med hantverksskicklighet utgör på så sätt en viktig del av yrkesrollen 

i den ström av handlingar körledaren ständigt befinner sig i.» (Bygdeus 2012:97)  

Bygdeus siterer også en av sine informanters beskrivelse av dirigering av barn som «ett 

naturligt kroppsspråk. Då reagerar människor naturligt. Der är så naturligt att det går att 

fatta» (Bygdeus 2012:96). Dette kan stå som en forholdsvis enkel oppsummering av en 

kommunikasjonsform som impliserer et stort spekter av medierende faktorer. 
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Oppsummering: Forskningen og informantene om dirigentens musikk-

skapende arbeid 

Gjennom kapittel 2 og 3 har jeg gjennom ulike perspektiver søkt å besvare problemstillingen 

for prosjektet: Hvilke prosesser trer i kraft i det musikk-skapende møtet mellom kordirigent og 

sangere spesielt, og i kordirigentens musikalske arbeid med koret generelt, og hvordan skaper 

kordirigenten musikk gjennom sine pedagogiske, verbale og nonverbale kommunikative 

virkemidler?  

Jeg vil i det følgende gi en oppsummering av sentrale poenger jeg har trukket fram for å 

besvare problemstillingen. Gjennom studien har jeg for det første forsøkt å belyse 

spørsmålene om hvorvidt og i hvilken grad den musikalske kommunikasjonen som foregår 

mellom dirigent og sangere kan beskrives gjennom verbale kategorier, samt hvilke former for 

forskning som kan belyse dette. Siden mye av dirigentens kommunikasjon er nonverbal av 

natur, kan man argumentere for at store deler av den befinner seg i et felt utenfor det som 

konkret lar seg ordfeste. Nettopp fordi denne kommunikasjonen i sin karakter er så intuitiv, er 

den også effektiv og rik på musikalske formidlingsmuligheter. Durrants påpekning av at 

musikk er et «enigma» (Durrant 2009:326), og at akademisk språk kan ha begrensninger i å 

fange opp alle fasetter ved dirigentens nonverbale og estetiske formidling og kommunikasjon, 

ser jeg som et viktig moment i denne sammenhengen. Han beskriver denne kommunikasjonen 

som en overføringsprosess. Musikalsk mening oversettes fra én symbolsk form til en annen 

gjennom dirigentens kroppsspråk, og foregår i en kompleks menneskelig prosesseringsprosess 

som både foregår på et kognitivt og emosjonelt plan (Durrant 2009:329).  

Luck og Sloboda (2009:472) antyder en sterk visuell-muskulær sammenheng der 

persepsjonen av dirigentens visuelle kommunikasjon skaper en fysisk, muskulær respons. 

Godøy argumenterer også sterkt, på bakgrunn av sin egen forskning på musikk og kognisjon, 

for at flere sanser er integrert i vår persepsjon av musikk, og peker på visuelle inntrykk som 

særlig betydningsfulle i forbindelse med vår musikalske persepsjon. Han argumenterer for at 

hans motor mimesis-theory, hvor imitering av lydproduserende bevegelser står sentralt i vår 

opplevelse av musikk, kan støttes av nevrologisk forskning som beskriver hvordan hjernens 

motoriske senter integreres i våre persepsjonsprosesser (Godøy 2003:317f). Videre bruker han 

begrepet perception-action cycle for å illustrere hvordan mennesker naturlig kobler 

bevegelser til musikken man hører, og at disse bevegelsene er en integrert del av 

musikkopplevelsen. I denne sammenhengen påpeker han håndens sentrale rolle i det han 
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kaller manual cognition (Godøy 2010:99f) Hvorfor nettopp denne intense, fokuserte, 

umiddelbare og intuitive kommunikasjonen så lett blir beskrevet med metaforer som for 

eksempel «et musiseringens rom», «magiske øyeblikk», «energi», «flyt» og «strøm» fremfor 

mer konkrete begreper, kan være forståelig. På bakgrunn av slike multimodale perspektiver 

som nevnt ovenfor, kan man argumentere for at svært mye av vår persepsjon av musikk går 

veien utenom det verbale og konkretiserbare. 

Spørsmålene om hvorvidt dirigentens kommunikasjon lar seg forklare og kategorisere, og i 

hvor stor grad man kan lære faget, henger på mange måter sammen. I og med at 

kommunikasjonen mellom dirigent og sangere i stor grad oppleves og beskrives i mindre 

konkrete og metaforiske termer, viser det seg at det ofte er nærliggende å beskrive gode 

dirigenter og arbeidet deres med begreper som karisma, magi og energi fremfor konkrete og 

definerbare ferdigheter. Hvorvidt disse begrepene er relevante, eller om de snarere bidrar til å 

«mystifisere» prosesser som i virkeligheten i langt større grad lar seg forklare og ikke minst 

læres bort, er etter min mening et interessant spørsmål å ta med seg videre. På den ene siden 

opplever jeg det som problematisk å redusere musikk til en størrelse som teknisk sett lar seg 

forklare fullt ut. Det ville gjøre musikken til noe mindre enn den i virkeligheten er. Samtidig 

kan det være nettopp det nonverbale i musikkens natur som gjør at man også lettere 

opprettholder en forestilling om magi rundt dirigentens rolle, siden ordene ikke strekker til for 

fullt ut å forklare den. Faren med dette er at man beholder en aura av mystikk rundt et fag som 

kanskje i større grad lar seg lære enn man kan få inntrykk av, om enn denne læringen 

innbefatter mange og sammensatte aspekter. 

Et av forskningsspørsmålene mine handler om hvordan dirigentene selv beskriver og opplever 

de ulike virkemidlene de har til rådighet i sitt musikk-skapende arbeid med kor. Blant 

dirigentene jeg intervjuet kommer det tydelig fram at den nonverbale kommunikasjonen er en 

del av et mye større bilde i deres arbeid med musikken og korene. Samtlige informanter er 

svært klare på at den pedagogiske siden ved arbeidet deres er helt fundamental i de musikk-

skapende prosessene, og at dette legger det fundamentale grunnlaget for det som foregår 

under den umiddelbare nonverbale kommunikasjonen med koret i konsertøyeblikket. For flere 

av dirigentene er det et sterkt fokus på å legge forholdene til rette for gode menneskelige 

relasjoner. Særlig for dirigenter som jobber med yngre sangere kan dette være en integrert del 

av den pedagogiske filosofien, og betraktes både som et mål i seg selv, og som en viktig 

forutsetning for musikalsk utvikling. 
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Informantene både beskriver og vektlegger den nonverbale kommunikasjonen på ulike måter. 

Er gjennomgående trekk at de ikke vurderer den tekniske gestikken som den mest avgjørende 

i den nonverbale kommunikasjonen, selv om den er viktig. Øyekontakt, pust, kontakt og evnen 

til å kommunisere nevnes som særlig sentrale. Disse er samtidig mindre definerbare enn 

gestikk og slagfigurer. En faktor som i stor grad går igjen og beskrives som avgjørende hos 

flere av mine informanter, kan oppsummeres med begrepet ekthet. Formidlingen må oppfattes 

som troverdig, og ektheten vurderes som avgjørende for å skape de fokuserte øyeblikkene 

hvor sangerne hentes inn i musikken og skaper et felles uttrykk. Ektheten må gjennomsyre 

hele dirigentens kommunikasjon, og graden av ekthet avsløres i kroppsspråket. Jansson bruker 

selv begrepet «sincerity» som en nøkkel (2013:286), og informantene oppfatter 

«genuineness» og «attentiveness» som faktorer som veier opp for mange andre mangler 

dirigenten måtte ha. Dette er faktorer som ikke kan beskrives i rene tekniske termer, men som 

sangerne tydelig oppfatter og verdsetter hos dirigenten. Ikke minst viser han til et eksempel 

som på en slående måte viser hvordan forholdsvis udefinerbare faktorer kan spille en stor 

rolle i dirigentens formidling og kommunikasjon. Hans informanter (sangere) forteller om en 

dirigent som først og fremst kommuniserer gjennom det de beskriver som dirigentens egen 

intensitet og entusiasme. Både kroppsspråk og verbal instruksjon er mangelfull. Likevel når 

kommunikasjonen frem, på tross av at informantene ikke teknisk sett klarer å sette ord på 

hvordan dette foregår. Den ene informantene gir uttrykk for ikke å ha sett noe lignende hos 

andre dirigenter, men gir følgende fremstilling av vedkommende; «loves the music and 

genuinely wants us to help convey this to the audience» (Jansson 2013:294f) 

Bevegelsesaspektet ved direksjon, som behandles i kapittel 2, nevner disse informantene 

mindre om, selv om det på ingen måte undervurderes. Det lettest definerbare i den nonverbale 

kommunikasjonen kan sies å være den tekniske siden ved kroppsspråket. Dette kan igjen 

henge sammen med Ahréns observasjon av dirigentlærebøkenes sterke vektlegging av 

ferdigheter som slagfigurer og andre tekniske faktorer fremfor de psykologiske midlene, som 

av mange betraktes som mindre mulig å lære bort, og som jeg henviser til i kapittel 2. Blant 

annet henvises det til en beskrivelse av øyet som det mediet som lettest formidler dirigentens 

«åndelige kraft», mens det også brukes enda mer udefinerbare begreper som «magi» og 

«telepatisk strøm». Øyekontakten beskrives også av mine informanter som svært sentral, men 

i generelt langt mindre «magiske» eller mystiske termer enn det gjøres i bøkene Ahrén 

refererer til. Imidlertid er den ikke like lett å forklare eller lære bort som for eksempel 

konkrete slagfigurer, og er et eksempel på hvordan en kommunikasjonsform lett kan betraktes 
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som iboende, fremfor noe som er mulig å lære. Mine informanter er på sin side i stor grad 

åpne for at svært mye kan læres, samtidig som flere av dem beskriver sider ved den 

musikalske kommunikasjonen som vanskelig å definere helt konkret. Det er tydelig at de har 

klar kjennskap til opplevelsen av musikalsk kommunikasjon som foregår godt, selv om det 

ikke er like lett å forklare denne. Dette er noe man igjen kan velge å forstå i mystiske termer, 

eller på bakgrunn av et mer forklarlig multimodalt perspektiv, hvor det samtidig tas høyde for 

at integreringen av ulike sanser i en kompleks persepsjonsprosess ikke nødvendigvis er så lett 

å oversette til akademiske, språklige kategorier. 

Siden det er prosessene i selve møtet mellom dirigent og sangere som står i fokus i dette 

prosjektet, har ikke like mye vekt blitt lagt på dirigentens egen, individuelle arbeidsprosess 

med musikken. Dette har heller ikke vært et hovedfokus i intervjuene. I ettertid kan jeg likevel 

se dette som noe jeg gjerne kunne latt dirigentene snakket mer om. Det er også lettere å se i 

etterkant hvordan intervjuene gjerne kunne vært tydeligere fokusert rundt de emnene jeg i 

løpet av prosessen har oppdaget som de mest fruktbare for en god drøfting av 

problemstillingen. Om ikke annet, vil jeg poengtere at det Durrant beskriver som 

philosophical principles er nødvendig for å få det fulle og hele bildet av dirigentens 

musikkskapende arbeid, selv om mitt eget fokus ikke i like stor grad har vært på dette. 

Dirigentens forhold til, indre forestilling av, og plan for musikken ligger i bunnen for den 

videre formidlingen til sangerne, både på et teknisk og pedagogisk plan. Med tanke på mine 

informanters sterke vektlegging av en kommunikasjon og direksjon preget av ekthet, 

inderlighet og troverdighet, ligger det også implisitt at en tydelig musikalsk tanke, vilje og 

mening, samt en klar indre forestilling av den aktuelle musikken, må ligge bak 

kommunikasjonen som et fundamentalt grunnlag. I denne sammenhengen vil jeg gjenta 

Garnetts poeng om en tett sammenheng mellom dirigentens forståelse av musikken og det 

kroppslige uttrykket; «conducting gesture is integral to the way that conductors understand 

and conceptualize musikal content..» (Garnett 2009:103). 

 

Paradokser og videre spørsmål 

Med tanke på hvordan forskningen innen musikk-kognisjon har åpnet opp forståelsen av nye 

forskningsfelt i senere tid, ser jeg for meg at det kan ligge mulige, spennende potensialer i 

forskning fokusert på sangere/musikeres persepsjon av dirigentens signaler og kroppsspråk. 

Som jeg viser til i kapittel 2, antyder Luck og Sloboda (2009:472) en sterk sammenheng 
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mellom persepsjonen av dirigentens visuelle signaler og muskulære impulser. I referansene til 

Godøys forskning (2003, 2010) vises det også til mange generelle poenger som illustrerer 

hvordan flere sanser, samt muskulær bevegelse, er sterkt integrert i menneskets persepsjon av 

musikk. En videre forskning i samme retning, som konkret retter seg mot hvordan 

kommunikasjonen mellom dirigent og musikere henger sammen med disse prosessene, er et 

felt som kan ha muligheter for å komplettere fenomenologiske og mer erfaringsbaserte 

studier. De kvantifiserbare dataene fra denne typen forskning kan skape nyttig og utfyllende 

kunnskap og innsikt i feltet, så sant man tar i betraktning de begrensningene som også ligger i 

en type forskning som vil være avhengig av å isolere enkelte deler fra helheten i dirigentens 

kommunikasjon. Så lenge man setter de ulike former for kunnskap inn i en riktig ramme, og 

samtidig ser dirigentens kommunikasjon i et større bilde, tror jeg at kvalitative og kvantitative 

perspektiver, med godt gjennomtenkte premisser, kan utfylle hverandre på en god måte. Mine 

informanters vektlegging av ekthet og inderlighet kan være vanskeligere å trekke inn i 

«laboratorieforsøk». Samtidig kan det være noen fruktbare, uutforskete potensialer i musikk-

kognisjonsforskningen på dette feltet. En stor del av mine egne konklusjoner må på sin side 

også sees med det forbeholdet som kvalitativ metode med en fenomenologisk tilnærming 

krever. Jeg har, i tillegg til noen alternative forskningsperspektiver i kapittel 2, først og fremst 

fått innsikt i dirigenters egen livsverden og deres egne subjektive, og i stor grad 

erfaringsbaserte standpunkter knyttet til sitt fag.  

Et paradoks som antydes gjennom kapittel 3, har vært spørsmål rundt betydningen av 

dirigentens atferd og generelle pedagogiske forståelse. Samtidig som informantene selv har 

tydelige rammer for sin egen form for autoritet, som også henger sammen med i hvilken grad 

de tar hensyn til og involverer sangerne, påpekes det også at det finnes paradoksale eksempler 

på gode dirigenter med autoritær stil og manglende pedagogiske evner.  

Det kan for det første se ut til å være en hårfin grense mellom den formen for autoritet som 

sangerne søker og ønsker og det autoritære, og at disse grensene kan oppleves ulikt og til en 

viss grad også kan være uklare. Jansson (2013:286ff) skiller mellom den formen for autoritet 

som er basert på kunnskap og kompetanse, og en autoritær stil som er basert på «the self». 

Førstnevnte skaper tillit og gjør sangerne villige til å følge vedkommende/«put themselves in 

someone else’s hands», mens den andre er uønsket. Bjørklund gjør på samme måte tydelig 

uttrykk for at en dirigents autoritet bør være basert på en sterk og overbevisende kunnskap og 

kompetanse, og ikke behovet for å bygge opp om eget ego og maktbehov.  
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For det andre virker det som om både forventningene til, og aksepten av maktutøvelse som til 

tider kan gå utover det akseptable, noen ganger kan være slående stor. Dahl reflekterer over 

dette, og har som nevnt kommet frem til at suksessen blant dirigenter med autoritære trekk 

sannsynligvis må begrunnes med at det tross alt er en kjærlighet som binder sangerne til ham 

eller henne. Jansson påpeker på sin side at villigheten blant sangere til å godta dårlig 

oppførsel fra en dirigent kan være overraskende stor, så sant dirigenten også er i stand til å gi 

dem ekstraordinære musikalske opplevelser (Jansson 2008:79). Hvordan aksepten for det som 

i de fleste andre sammenhenger i vårt samfunn ville betraktes som uakseptabel atferd, kan se 

ut til å være større i konteksten rundt dirigent og musikere enn i andre sammenhenger, er et 

interessant spørsmål. Dirigentrollen krever riktignok i seg selv en større grad av «lydighet» 

enn andre lederroller, i og med at man skal forme et felles musikalsk uttrykk. Dette kan 

imidlertid lett gå over i det som kalles en «egobasert» maktutøvelse.  

Når dette likevel aksepteres, er man kanskje igjen inne på felt som lett kan beskrives med 

begreper som karisma og utstråling, og eventuelt ytterligere metafysiske betegnelser som 

telepati, magnetisk kraft eller magi, som man kan finne flere referanser til i Ahréns 

avhandling. Visse dirigenter kan vekke en form for fascinasjon, samtidig som de innehar en 

musikalsk kompetanse og autoritet som skaper en villighet til å følge, til tross for andre 

eventuelle åpenbare svakheter. Kanskje er det snakk en form for x-faktor, som ikke fullt ut lar 

seg plassere i et akademisk begrepsapparat, på samme måte som man kan fornemme en 

fascinasjon for visse skuespilleres uttrykksevne eller taleres evne til å trollbinde forsamlinger 

uten helt å kunne sette ord på fenomenet. Det er heller ikke nødvendigvis verken mulig eller 

ønskelig å plassere alle sider ved musikkens vesen inn i akademiske termer. Vi kan fullt ut 

erfare virkningen av menneskelige og kunstneriske uttrykk, og oppleve dem som 

meningsfulle selv om ordene kan ha sine begrensninger i å romme dem. Vi vet også samtidig 

at mye hardt arbeid vanligvis ligger bak både store skuespilleres og store dirigenters arbeid. I 

de fleste tilfeller ligger mye læring som en basis for deres prestasjoner, noe som på sin kan 

bidra til å begrense uforbeholdne genierklæringer knyttet til bestemte dirigenter.    

Disse faktorene i dirigenters arbeid har jeg prøvd å studere, for å vise at fenomenene kan 

diskuteres og til en viss grad avmystifiseres. Ikke minst tror jeg dette kan være viktig for å 

legge til rette for gode læringsarenaer for dem som skal bli fremtidens dirigenter. 

Utdanningen av dirigenter bør ikke preges av unødvendige forestillinger om at 

dirigentferdigheter enten er noe man har eller ikke har, men snarere fokuserer konstruktivt på 

hvordan man best lærer disse bedre. Jeg verken tror eller ønsker at dette vil bidra til å minske 
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opplevelsen av og fascinasjonen for potensialet i dirigentens uttrykksmåter og musikken som 

skapes gjennom dem. Hvorvidt jeg har bidratt til noen form for innsikt i dirigentens musikk-

skapende arbeid gjennom dette prosjektet vil jeg overlate til andre å vurdere. Jeg håper i alle 

fall å ha berørt noe av denne virkeligheten, om enn gjennom ord, som på mange måter kan 

sies å være et fattig medium. 
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