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ovenfor skolene som lot meg få komme på besøk, og som hjalp meg å plukke ut informanter.  

 

Tusen takk til Ellen og foreldrene mine for korrekturlesing, og til medstudentene på lesesalen 
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Sist, men ikke minst må jeg få lov til å takke venner, familie og kjæresten min Andreas for 

oppmuntrende ord og motiverende peptalks. Dere har vært til stor hjelp!  
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Kapittel 1: Innledning 
 
Å være publikum på en konsert kan åpne opp for mange gode opplevelser. Musikk har kraft til 

å nå inn til våre innerste følelser, til å få beina til å danse, til å utfordre vår nysgjerrighet og til å 

gi oss følelsen av felleskap. Hvert år får alle landets grunnskoleelever tilbud om to 

skolekonserter gjennom Den kulturelle skolesekken. For mange barn og unge blir dette et møte 

med nye typer musikk og utøvere, og noe som potensielt kan skape minner for fremtiden. 

Rikskonsertene gjennomfører om lag 9000 konserter i året, hvor de aller fleste er for 

skoleelever. Da er det viktig at tilbudet fungerer godt. 

 

Det finnes flere ulike innfallsvinkler for å undersøke hvorvidt Rikskonsertenes 

skolekonsertvirksomhet fungerer etter hensikten. Hvordan er for eksempel kommunikasjonen 

mellom Rikskonsertene og skolene? Har utøverne god nok kontakt med publikum? Hvordan 

måler Rikskonsertene kvalitet? I denne oppgaven har jeg imidlertid valgt å ta utgangspunkt i 

det jeg personlig mener er noe av det viktigste, nemlig elevenes opplevelse. For å få en større 

forståelse for dette har jeg valgt å undersøke forholdet mellom intensjon og opplevelse. Alle 

Rikskonsertenes skoleforestillinger er tilknyttet en produsent, og det er produsenten som har 

det overordnede ansvaret for å skape en helhetlig og alderstilpasset forestilling, hvor forholdene 

ligger til rette for at utøvernes musikk formidles på best mulig måte. Ofte bygges 

forestillingene opp rundt et ønske om å enten formidle et budskap, en stemning eller en annen 

form for opplevelse. Men opplever elevene det produsenten ønsker at forestillingen skal gi? 

Dette er det sentrale temaet for oppgaven. 

 

1.1 Problemstilling og bakgrunn for valg av tema  
 
Oppgaven skrives på oppdrag for Rikskonsertene. Høsten 2014 hadde jeg for en kort periode 

praksisplass hos dem, og i forbindelse med jobben fikk jeg mulighet til å observere og hjelpe til 

med en nyprodusert skolekonsertturné. Her fikk jeg overvære arbeidet med å skape en helt ny 

forestilling, med prøver, planlegging og konstruktive diskusjoner. Underveis i prosessen tok jeg 

meg selv i å fundere på hvorfor enkelte formidlingsgrep fungerte bedre enn andre på 

barneskolepublikummet, og at elementer jeg personlig trodde ville slå an hos elevene ikke 

gjorde det. Senere samme høst kom det en forespørsel om noen av studentene ved instituttet 

ønsket å skrive masteroppgave på oppdrag for Rikskonsertene. Dette så jeg på som en fin 
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mulighet til å undersøke nærmere de tankene jeg hadde gjort meg på skolekonsertturneen. 

Problemstillingen er utarbeidet i dialog med FoU-leder hos Rikskonsertene, Egil Rundberget. 

Tidlig i prosessen fikk jeg utdelt en liste over temaer det kunne være aktuelt å skrive om. Utfra 

mine egne interesser og ønsker ble vi så enige om et tema som også de ønsket skulle bli 

undersøkt nærmere. Følgende problemstilling danner grunnlaget for oppgaven:   

 

Er det et godt samsvar mellom Rikskonsertenes intensjoner for en skoleforestilling, og barn og 

unges faktiske opplevelse av den samme forestillingen? Vil det være mulig å forklare eventuelle 

ulikheter i forholdet mellom intensjon og opplevelse? 

 

Grunnen til at jeg har valgt å se nærmere på dynamikken mellom intensjon og opplevelse er 

todelt. For det første er det fordelaktig i forskningssammenheng. Essensen i undersøkelsen er å 

se nærmere på om hvorvidt skolekonsertene fungerer godt eller ikke. Ved å ta utgangspunkt i 

forholdet mellom intensjon og opplevelse gir det derfor undersøkelsen en mer konkret 

innfallsvinkel enn om den kun hadde basert seg på elevenes opplevelser. Ved å sette elevenes 

opplevelser opp mot produsentenes intensjoner gir det et sammenlikningsgrunnlag som i 

forskningsøyemed gjør undersøkelsen mer målbar. For det andre begrunner jeg valget på 

bakgrunn av hvor viktige intensjoner er for å skape en god forestilling for skoleelever. 

Bevissthet rundt intensjoner og hva en ønsker å formidle kan ofte være med på å gjøre en 

forestilling mer helhetlig, og skape en følelse av sammenheng for elevene. Leder for 

produksjonsseksjonen hos Rikskonsertene, Matias Hilmar Iversen, uttrykker det slik: 

 
             Som skolerepresentant i Programrådet var de beste konsertene jeg så de som hadde en klar 

kjerne, en artistisk idé og utgangspunkt som ble fulgt opp og utviklet gjennom forestillingen. 
[…]	  De svake konsertene var de der det var uklart hva som var ideen, der fakter og mellomstikk 
forsøkte å gjøre materialet mer interessant for tilhørerne. (Iversen 2016).  

	  

1.2 Rikskonsertene 
 
Rikskonsertene er Norges største leverandør av skolekonserter, og ble opprettet i 1967. 

Hovedformålet med virksomheten er å «gjere levande musikk av høg kunstnarleg kvalitet 

tilgjengeleg for flest mogeleg», samt «fremje kunstnarleg utvikling og fornying» 

(Rikskonsertene 2016a). Rikskonsertene er underlagt Kulturdepartementet, og er en nasjonal 

aktør i Den kulturelle skolesekken (DKS). Grunnskoleelever mottar gjennom denne ordningen 

to konserter i året, og Rikskonsertene gjennomfører cirka 9000 konserter årlig. Utover 

skolekonsertordningen har Rikskonsertene tre andre fokusområder, nemlig kompetanse og 
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utvikling internasjonalt, barnehagekonserter, og familiefestivalen Barnas verdensdager (loc. 

cit.).  

I august 2015 ble det kjent at Rikskonsertene er tildelt et nytt mandat, og skal ta over 

driften av Den kulturelle skolesekken (DKS). Den nye etaten vil få nytt navn og nye 

arbeidsoppgaver, og vil ha ansvaret for alle de ulike kunstutrykkene innenfor DKS 

(Regjeringen 2015). Omleggingsprosessen er i skrivende stund i gang, og planlegges å være 

ferdig i 2017 (Den kulturelle skolesekken 2016). Arbeidet med denne oppgaven startet ett år før 

Rikskonsertenes nye mandat ble offentliggjort. Jeg gjør derfor leseren oppmerksom på at jeg i 

oppgaven kan referere til arbeidsmetoder og en organisasjonsstruktur som ikke nødvendigvis 

vil følge den nye etaten videre.  

 

1.3 Avgrensning og forskningstradisjon  
 
Temaet for oppgaven hører til under forskningsfeltet kulturstudier. Ved å evaluere en statlig 

kulturvirksomhet rettes problemstillingen mot underkategorien kulturpolitisk forskning. 

Riktignok er oppgaven siktet inn mot produsentenes praktiske formidlingsarbeid, men siden 

Rikskonsertene er en statlig virksomhet vil evalueringene av produsentenes arbeid likevel være 

en del av et større kulturpolitisk perspektiv. Jeg har basert oppgavens teorigrunnlag på 

forskning fra ulike fagfelt. Hovedtyngden av litteraturen omfatter barn og unge som 

publikumsgruppe. I den forbindelse har jeg sett mot barnekulturforskningen (Juncker 2001 og 

2006). Her har jeg gått nærmere inn på hvordan synet på barn og unge har endret seg opp 

gjennom historien, og hvilket syn på barnekulturen som nå ligger til grunn for kunst- og 

kulturformidling til barn og unge. Som en videreføring av dette har jeg undersøkt hvordan barn 

og unges musikk- og publikumopplevelser utarter seg på et kognitivt grunnlag, og ikke minst 

om og hvordan det skiller seg fra de voksnes opplevelser. Dette faller inn under det 

musikkpsykologiske feltet. Jeg har blant annet benyttet meg av Tony Valbergs (2002) 

forskning på barns lyttepreferanser. Også musikalsk sosialisering (Sundin 1995) blir diskutert i 

denne sammenhengen. For litteratur om kulturforvaltning og -politikk har jeg benyttet meg av 

Mangset (1992) som har gitt en nyttig innføring i feltet. Da Rikskonsertene ligger under 

Kulturdepartementet har det videre vært aktuelt å se nærmere på spørsmål om kvalitet, både i 

forbindelse med vurdering av kunst, men også bruken av begrepet i forvaltningssammenheng. 

For førstnevnte har jeg sett mot Pierre Bourdieu (Prieur og Sestoft 2006, Holdhus 2014), og 

benyttet hans begreper om kulturell kapital og habitus. Når det gjelder kvalitet i 

forvaltningssammenheng har Kulturrådets antologi Kvalitetsforståelser (Eliassen et. al 2016) 
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vært til stor inspirasjon. For metode og kvalitative undersøkelser har jeg hovedsakelig benyttet 

meg av Kvale og Brinkmann (2012).  

 

1.3.1 Undersøkelsens formål 
Rikskonsertene ønsker å knytte kunnskap og forskning til sin virksomhet. Det finnes derfor en 

rekke rapporter, evalueringer og avhandlinger om Rikskonsertene og deres arbeid. Disse 

omhandler flere ulike temaer, som for eksempel kvalitetsoppfatning i 

skolekonsertsammenheng, skolens og kulturkontaktenes rolle under konsertbesøkene, i tillegg 

til undersøkelser som med ulike innfallsvinkler ser nærmere på elevenes konsertopplevelser. 

Det som derimot er forsket mindre på er det faktiske forholdet mellom intensjon og opplevelse. 

Hva er ideen bak forestillingen? Og hvor godt greier man å formidle det? Jeg ønsker med dette 

å se nærmere på et element ved produksjonsvirksomheten som tidligere kanskje ikke har blitt 

tilstrekkelig belyst. Målet med oppgaven er likevel ikke å lage en produksjonshåndbok, ei 

heller å uttrykke meg om styringen av virksomheten. I arbeidet med oppgaven håper jeg 

imidlertid å peke på generelle tendenser hos Rikskonsertenes produksjonsvirksomhet. 

Riktignok setter jeg lupen mot to konkrete skoleforestillinger, men formålet med forskningen 

går likevel utover å evaluere disse to. Jeg håper forestillingene kan fungere som eksempler på 

Rikskonsertenes arbeidsmetoder og generelle produksjonsvirksomhet. Som vi vil se er de to 

forestillingene svært ulike hverandre, og jeg mener derfor de kan være representative for 

gjennomsnittet av Rikskonsertenes skoleforestillinger.  

 

1.4 Begrepsavklaring  
 
De to ordene intensjon og opplevelse er sentrale i problemstillingen. Nedenfor følger en kort 

avklaring av forståelsen og bruken av begrepene i oppgaven.  

 

1.4.1 Intensjon 
 
Bruken av ordet intensjon byr på visse utfordringer. Bokmålsordboka definerer det som hensikt 

eller tanke1 (Bokmålsordboka 2015). I denne oppgaven defineres dermed ordets innhold på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I videre forstand er intensjon imidlertid et komplekst begrep med flere ulike betydninger. Intensjonalitet betegner 

for eksempel en retning innenfor filosofien som grovt sett omhandler bevissthet rettet mot et objekt (Svendsen 

2011). Intensjon brukes også innenfor språkfilosofi, om ords betydning (Tranøy 2011). De ulike betydningene av 

ordet har jeg likevel ikke valgt å gå nærmere inn på i oppgaven. 
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bakgrunn av hva produsentene selv legger i det. Det er likevel til en viss grad dreiet inn mot et 

opplevelsesaspekt, hvor blant annet tanker, følelser og budskap er viktige stikkord. Det 

foreligger dessuten et tidsperspektiv, da intensjonene både omhandler opplevelsen under selve 

konserten, men også hva elevene sitter igjen med i etterkant. Det er ikke lagt særlig vekt på 

pedagogiske mål og faglig nytteverdi i skolesammenheng. Rikskonsertenes fokusområde er å 

tilby gode musikkopplevelser til barn og unge, og jeg velger å tolke dette i et fenomenologisk 

lys. Riktignok er Den kulturelle skolesekken et samarbeid mellom Kulturdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet, og vi finner at innholdet i Den kulturelle skolesekken skal 

«medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den generelle delen i 

læreplanverket og i dei ulike læreplanane» (Den kulturelle skolesekken 2016). Skolekonsertene 

er likevel opplevelsesbaserte, og det er det jeg her tar utgangspunkt i.  

Under arbeidet med oppgaven har jeg erfart hvordan produsentenes intensjoner har 

spriket fra det håndfaste til det mer abstrakte. På den ene siden kan produsentene ha som mål å 

formidle konkrete budskap, mens det på den andre siden jobbes med et ønske om å åpne opp 

for refleksjon rundt ny og ukjent musikk. Nettopp derfor er bruken av ordet utfordrende, og det 

er av den grunn viktig å være klar over alle de ulike formene for ønsker og mål, både abstrakte 

og konkrete, som i denne oppgaven defineres som intensjon.  

	  

1.4.2 Opplevelse 
 
Store norske leksikon definerer opplevelse som «innholdet av en persons subjektive erfaring, 

enten det henger sammen med ytre sansepåvirkning (persepsjon), emosjonell tilstand (følelse), 

tankeprosesser, motivasjon o.a» (Teigen 2009). Definisjonen passer godt med hvordan ordet 

brukes i denne oppgaven. Jeg velger i tillegg å ilegge ordet et tidsperspektiv: der og da, og i 

etterkant. I dette ligger det at opplevelsen av en konsert både finner sted under selve konserten, 

men også gjerne strekker seg over lengre tid. Publikum, unge som gamle, bærer med seg 

konsertene hjem, og ofte kan dette føre til tanker og refleksjoner rundt hva de hørte – noe jeg 

vil kategorisere som et refleksjonsutbytte. Kanskje resulterte konserten i at elevene ble mer 

åpne for nye typer musikk, eller at noen ble bevisst ting de ikke likte. Kanskje fikk elevene lyst 

til å lage musikk selv, eller at artistene snakket om et tema som fikk elevene til å reflektere over 

sin egen situasjon.  
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1.5 Utfordringer knyttet til å undersøke problemstillingen 
 
Det har vært visse utfordringer ved å undersøke problemstillingen, spesielt når det gjelder 

elevintervjuene. Som det ligger implisitt i ordet opplevelse søker undersøkelsen å kartlegge 

enkeltindividers tanker, følelser og meninger. Dette er subjektive størrelser som vanskelig lar 

seg måle i kvantitativ forstand. I denne oppgaven er det imidlertid valgt en kvalitativ 

tilnærming til forskningen, men det endrer likevel ikke det faktum at det er individuelle 

opplevelser som danner grunnlaget for undersøkelsen. Det har derfor vært nødvendig å ta 

høyde for at elevenes konsertopplevelser har vært ulike, noe som har gjort det særdeles viktig å 

unngå generalisering. Dette har samtidig gjort arbeidet med å formulere konklusjoner og videre 

anbefalinger mer utfordrende. Et annet poeng er at det heller ikke alltid er sikkert at det er 

samsvar mellom hva informantene sier under intervjuene og hva de faktisk mener. Utfordringer 

knyttet til kvalitativ metode i forskning vil for øvrig bli drøftet nærmere i neste kapittel.  

 

1.6 Oppgavens gang 
 
I neste kapittel vil jeg redegjøre for metodene jeg har brukt for å undersøke oppgavens 

problemstilling. Her vil jeg ta for meg temaer som utformingen av undersøkelsen, valg av 

informanter, intervjusituasjon, transkripsjon og analyse, i tillegg til en mer generell 

redegjørelse for det kvalitative forskningsintervjuet. Her vil jeg også ta opp de etiske aspektene 

ved kvalitativ forskning, og spesielt hvilke hensyn man må ta i møte med barn.  

Kapittel tre legger det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Her vil jeg redegjøre for 

ulike teorier og innfallsvinkler som er relevante for undersøkelsene. Kapitlet innledes med en 

historisk og samtidig gjennomgang av ulike perspektiver på barndom og barn. Begrepet 

barnekultur vil her stå sentralt, i tillegg til hvordan synet på barn kan påvirke 

formidlingspraksiser. Det neste avsnittet gir en grov oversikt over teorier omhandlende barn og 

unges persepsjon og kognisjon. Blant annet vil jeg ta for meg musikalske utviklingsteorier og 

musikalsk sosialisering. Andre del av teorikapitlet plasserer eleven inn i konsertsammenheng, 

og tar for seg ulike teorier som alle omhandler publikummeren som aktivt deltakende. Kapitlets 

siste del gir en innføring i ulike forståelser av kvalitetsbegrepet, og viser blant annet hvordan 

kulturell kapital kan være utslagsgivende for elevers møter med skolekonserter. I tillegg vil jeg 

se nærmere på bruken av kvalitetsbegrepet i statlig forvaltningssammenheng. 

Kapittel fire og fem omhandler de to forestillingene i undersøkelsen. Kapitlene har likt 

oppsett, og beskrives derfor samlet her. Innledningsvis i hvert av kapitlene vil jeg gi korte 

beskrivelser av selve konsertene. De baserer seg både på mine egne observasjoner og internt 
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videomateriale fra Rikskonsertene. Deretter følger en redegjørelse for produsentenes 

intensjoner. Dette bygger på intervjuer med de respektive produsentene, og vil blant annet 

inneholde sitater derfra. Etter dette følger analysen av elevintervjuene, og gjennom sitater, 

grafer og tabeller vil jeg her presentere funn fra disse. Da oppgaven går ut på å undersøke 

samsvaret mellom intensjon og opplevelse er funnene fra elevintervjuene direkte knyttet opp 

mot produsentenes intensjoner. Hvert av kapitlene avsluttes med en oppsummering av i hvor 

stor grad det var samsvar mellom de to sidene.  

I oppgavens siste kapittel vil funnene drøftes. Kapitlet er tematisk organisert, og jeg vil 

her diskutere funnene fra elevintervjuene i lys av temaene forberedelser, tilpasning til 

målgruppe, publikumsinteraksjon, uforutsigbarhet, og formulering av intensjonene. 

Teorikapitlet danner mye av grunnlaget for diskusjonen, selv om de konkrete teoriene i mindre 

grad vil være direkte knyttet opp til drøftingene. Oppgaven avsluttes med en oppsummering av 

undersøkelsens funn og diskusjoner, samt en konklusjon med videre anbefalinger for 

Rikskonsertene.   
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Kapittel 2: Metode 
 

For å besvare problemstillingen har jeg tatt utgangspunkt i og gjort undersøkelser knyttet opp 

mot to av Rikskonsertenes forestillinger, en for barneskolen (A), og en for ungdomsskolen (B). 

Undersøkelsen baserer seg hovedsakelig på enkeltintervjuer med produsenter og elever, men 

også noe observasjon.  

 

2.1 Det kvalitative forskningsintervjuet 
 
Oppgaven bygger på kvalitative undersøkelser. Opplevelser knyttet til musikk er, som det 

ligger i ordets betydning, subjektive og komplekse. For å kartlegge dypereliggende inntrykk og 

refleksjoner hos intervjuobjektene anså jeg derfor kvalitative undersøkelser som bedre egnet 

enn kvantitative. Kvantitative undersøkelser baserer seg på tallmessige verdier, og er velegnet 

til å gi statistiske overblikk og påvise sammenhenger. De fungerer derimot dårligere på å fange 

opp et bredere subjektivt spekter når det gjelder informanters opplevelser. Dette får vi bedre 

tilgang til gjennom å utføre kvalitative undersøkelser. Innad i begrepet ligger blant annet 

diskursanalyse, intervjuer og deltakende observasjon (Kvale & Brinkmann 2012:30). I denne 

oppgaven har jeg hovedsakelig benyttet meg av intervjuer, og skal derfor redegjøre kort for det 

kvalitative forskningsintervjuet som metode:   
 
Det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra  
intervjupersonenes side. Å få frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke  
deres opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer, er et mål (ibid.:21).  
 

Slik presenterer Kvale og Brinkmann det kvalitative forskningsintervjuet. Gjennom en 

profesjonell samtale kan kunnskap konstrueres «i samspill eller interaksjon mellom 

intervjueren og den intervjuede» (ibid.:22), og forfatterne viser til at et intervju er en utveksling 

av synspunkter mellom to personer (loc. cit.). Et forskningsintervju må likevel ikke forveksles 

med en uformell og hverdagslig samtale. Forskningsintervjuet har en klar funksjon og hensikt, 

og som Kvale og Brinkmann påpeker: Det er heller ingen samtale med likeverdige 

samtalepartnere, da temaet og retningen på intervjuet styres av intervjueren (ibid.:23).  

Intervjuene i oppgaven har en fenomenologisk tilnærming. I det ligger det at de søker 

kunnskap om elevenes opplevelser ut fra deres egne perspektiver. Edmund Husserl regnes som 

grunnlegger av den moderne fenomenologien som retning innenfor filosofien. Ifølge 

Bokmålsordboka er fenomenologi «læren om fenomenene; læren om bevissthetens, 

erkjennelsens former og utvikling» (Bokmålsordboka 2016a). Grovt forklart tar 
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fenomenologien utgangspunkt i beskrivelse av fenomener slik de fremstår for mennesker, «i 

motsetning til alle årsaksforklarende «faktavitenskaper»» (Tjønneland 2009). Kvale og 

Brinkmann hevder at fenomenologi innenfor kvalitativ forskning handler om «en interesse for å 

forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden slik den 

oppleves av informantene» (Kvale og Brinkmann 2012:45). Fenomenologi som filosofisk 

retning vil imidlertid ikke ha en sentral plass i denne oppgaven. 

Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder kvalitative intervjuer som 

forskningsmetode, og et gjennomgående tema ser ut til å være mangelen på objektivitet. Kvale 

og Brinkmann påpeker imidlertid at:  
 

             Intervjuets styrke er dets privilegerte tilgang til objektets dagligverden. En bevisst bruk av det 
subjektive perspektivet behøver ikke være en negativ ensidighet: intervjupersonenes og 
intervjuerens personlige perspektiver kan gi en unik, sensitiv forståelse av den daglige 
livsverdenen (ibid.:181).    

 

2.2 Design av undersøkelsen 
 
Intervjuundersøkelsene kan deles inn i to trinn. For å finne ut om det er samsvar mellom 

produsentenes intensjoner og elevenes opplevelser er det i første omgang nødvendig å 

kartlegge produsentenes intensjoner for de aktuelle forestillingene. Første trinn var derfor å 

intervjue produsentene og undersøke hva de ønsket å formidle, hvilken idé de arbeidet ut fra, 

hva de håpet barna skulle sitte igjen med etter forestillingen, og hvordan de i praksis skulle 

gjennomføre dette. Trinn to var å intervjue skoleelever som hadde vært publikum på én av de to 

forestillingene. Målet var å kartlegge elevenes opplevelser og tanker rundt forestillingene, for 

deretter å sammenlikne dette med produsentenes intensjoner. Undersøkelsen kan derfor 

karakteriseres som kausal, i det at den søker å finne en årsakssammenheng mellom to ulike 

faktorer.  

 

2.3 Utvalg 
 
De to forestillingene som brukes som case i denne oppgaven er valgt etter visse kriterier, 

utarbeidet av Egil Rundberget og meg selv. For det første måtte forestillingene være 

nyproduksjoner. Det var et poeng at oppgaven skulle undersøke konserter som ikke tidligere 

var blitt vist for skoleelever. Mange av Rikskonsertenes forestillinger gjenbrukes og turnerer 

over flere sesonger. Tilbakemeldinger fra lærere og elever kan potensielt resultere i 

forbedringer eller videreutvikling av prosjektene. Det var derfor ønskelig å ta utgangspunkt i en 

forestilling som stilte med relativt blanke ark. Et annet kriterium ved valg av forestilling gikk 
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på budskap og intensjoner. For å gjøre arbeidet med oppgaven lettere var det et fortrinn med 

forestillinger som hadde et klart formulert budskap, eller på andre måter bygde på en 

gjennomgående idé. For best mulig å dekke Rikskonsertenes tilbud var det videre ønskelig å se 

nærmere på både en barneskole- og en ungdomsskoleproduksjon.  

Produsentene er valgt ut til undersøkelsen av den enkle grunn at de står som produsenter 

for de aktuelle forestillingene. Produsenten har i siste instans ansvaret for temaer som 

programmering, sceneshow og estetikk, interaksjon og kommunikasjon mellom utøver og 

publikum, innhold og så videre, og det er av den grunn jeg har valgt å ta utgangspunkt i 

produsenter og elever fremfor musikere og elever. Matias Hilmar Iversen uttrykker dette godt:  
 
             [E]n god produsent kan finne en retning i konserten, et fokus for hva man formidler mellom 

sangene og hvordan konserten arter seg som helhet, og veilede utøverne mot en form som gjør 
konserten inkluderende og engasjerende for elevene (Iversen 2016). 

 
For å få publikums meninger om forestillingene er det intervjuet tilsammen ti elever. Fem av 

disse gikk på barneskolen, og fem på ungdomsskolen. De kom fra til sammen åtte ulike skoler. 

Det var ønskelig å unngå at alle informantene kom fra de samme skolene, da en skoles sosiale 

miljø og profil potensielt kan påvirke informantenes opplevelser av en forestilling. På den 

måten fikk jeg også spredning i hvilken forestilling elevene så. Dersom alle informantene for 

eksempel så den ene forestillingen hvor teknikken sviktet og utøverne snublet ville 

undersøkelsen kunne bli farget av det. Av alle skolene som hadde sett forestillingene valgte jeg 

ut henholdsvis fem og tre skoler. Ingen særskilte føringer lå til grunn for dette valget, annet en 

tid og transporthensyn. Jeg måtte nemlig kunne nå innom alle skolene i løpet av et begrenset 

antall dager, og det er derfor enkelte av ungdomsskoleelevene kommer fra samme skole.   

Oppgaven er ikke vinklet mot et spesifikt segment av elever, og valget av 

elevinformantene var derfor relativt tilfeldig. Det var likevel ønskelig med en jevn spredning i 

alder og kjønn. Elevene i undersøkelsen ble valgt ut av sine klassekontakter eller andre ansatte 

på skolen. Jeg hadde på forhånd vært i kontakt med skolene via mail eller telefon og bedt dem 

om å velge ut en elev som ikke hadde noen nevneverdige problemer med å snakke med en 

fremmed voksen. For å sikre spredning i alder ytret jeg imidlertid ønsker om å snakke med 

elever fra omtrentlige klassetrinn, for eksempel en 2.-/3.-klassing eller en 6.-/7.-klassing. Jeg 

valgte bevisst ikke å sette andre føringer, da dette ikke er innenfor oppgavens rammer. 

Skjemaet nedenfor viser fordelingen av informanter til hver forestilling. Alle skolene er 

ordinære grunnskoler, med unntak av den 9. klassejenta (B3) går på. Dette er en kristen 

privatskole. Skolene som deltok på forestilling A ligger alle i nærområdet rundt en by av 

middels størrelse, mens skolene som fikk besøk av forestilling B er spredt over et helt fylke. En 
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av disse skolene ligger i nærheten av en større norsk by, mens de to andre ligger i et mer 

perifert område. Ingen av skolene er altså lokalisert sentralt i noen storby. 

  

	  
Figur	  2.1	  

	  

	  
Figur	  2.2	  

 

2.4 Intervjuguide og intervjusituasjon  
 
Intervjuene i oppgaven er semistrukturerte, noe Kvale og Brinkmann beskriver som:  

 
[V]erken en åpen samtale eller en lukket spørreskjemasamtale. Det utføres  
i overenstemmelse med en intervjuguide som sirkler inn bestemte temaer, og  
som kan inneholde forslag til spørsmål (Kvale & Brinkmann 2012:47).  
 

Det var naturlig å velge denne formen for intervju, da problemstillingen krevde at informantene 

fikk uttrykke seg fritt om henholdsvis sine planer og sine opplevelser. På den måten kan 

intervjuet også karakteriseres som eksplorativt eller utforskende. Det var imidlertid viktig at jeg 

hadde en plan for hvilke temaer vi skulle snakke om. I intervjuguidene skrev jeg derfor inn en 

tematisk rekkefølge, med forslag til spørsmål (se vedlegg). Under spesielt produsentintervjuene 

ble denne rekkefølgen og spørsmålsforslagene lite brukt, da produsentene gjerne snakket i 
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lengre strekk og kom inn på temaer uten at jeg behøvde å spørre om det. Selve intervjuet ble da 

mindre strukturert enn slik det var formulert i intervjuguiden, men jeg hadde likevel oversikt 

over hvilke temaer og spørsmål jeg ønsket å komme inn på. De færreste av elevene var derimot 

like snakkesalige som produsentene, og under intervjuene ble jeg derfor nødt til å benytte meg 

mer aktivt av intervjuguiden. Det er likevel viktig å presisere at et intervju i bunn og grunn er 

en samtale, og at intervjuguiden derfor ble mer å regne som et mentalt kart fremfor et detaljert 

manus.  

 

Intervjuene med produsentene varte i cirka en time hver. Produsenten for forestilling A ble 

intervjuet inne på et møterom hos Rikskonsertene, mens produsenten for forestilling B ble 

intervjuet på en utekafé sentralt i Oslo. Elevintervjuene varte alle sammen mellom 20 og 30 

minutter, og ble avholdt på gruppe- eller møterom inne på de aktuelle skolene. Det var ingen 

utenforstående tilstede under noen av samtalene. Selv om intervjuene gikk fint er det riktignok 

grunn til å diskutere om intervjusituasjonen med elevene likevel ikke var helt optimal. Det å 

sitte ovenfor en fremmed voksen inne på et lukket rom på skolen er ikke nødvendigvis det som 

i størst grad oppfordrer til fri prat. Som jeg vil komme nærmere inn på senere i kapitlet er det i 

slike situasjoner en fare for at informanten får assosiasjoner til et lærer-elevforhold, noe som 

kan ha negative implikasjoner. Kanskje hadde spesielt de yngre elevene vært tryggere og gitt 

mer uttrykk for sine opplevelser dersom samtalene var nærmere knyttet til aktiviteter i elevens 

hverdag. Selv om jeg var tilstede på enkelte av forestillingene og dermed fikk observert noe av 

publikumsreaksjonene er spørsmålet likevel om undersøkelsen burde befattet seg mer med 

deltakende observasjon i tillegg til intervjuene. For forestilling A var jeg tilstede en hel dag på 

øya der forestillingen (i form av en festival) fant sted, mens jeg for forestilling B observerte én 

konsert. I begge tilfellene var jeg passivt observerende.  

 

2.5 Transkripsjon 
 
Transkripsjonene er semi-detaljerte. I det ligger det at jeg har nedskrevet relativt ordrett det 

informantene har sagt, men uten å ta hensyn til dialekt eller andre karakteristiske måter å 

snakke på. Jeg sier relativt ordrett fordi jeg blant annet har kuttet ut uttrykk som «eh» og 

gjentakelser av ord. Dette fordi jeg anså at det ikke ville ha noen innvirkning for analysen, og at 

transkripsjonen dermed fløt litt lettere. Jeg har heller ikke ført inn pauser eller andre detaljerte 

språklige nyanser. Undersøkelsen bygger ikke på språklig analyse, og jeg fant det dermed ikke 

hensiktsmessig med en så detaljert transkripsjon. Der det har vært tydelig i opptaket har jeg 
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imidlertid ført inn betoninger og enkelte gester. Sterkt betonte ord er markert med understrek, 

mens gester er markert i [klamme]. Når det gjelder sitatene jeg viser til i oppgaven har det i 

enkelte tilfeller vært nødvendig med noe renskrivning av utsagnene. Blant annet har jeg kuttet 

ut unødvendige fyllord, rettet på noen grammatiske feil, og kuttet ut deler av utsagnene som 

ikke er relevante for sammenhengen (for det siste tilfellet er det markert med […]). Dette for å 

gjøre teksten mer leservennlig, og for å bedre fange essensen i hva informantene sier. Jeg har 

likevel vært nøye på å ikke endre noe av meningsinnholdet i sitatene. Det har også vært viktig 

for meg å la utsagnene beholde sin muntlige karakter. Både på grunn av det forskningsetiske 

som går på å ikke endre innholdet i sitater, men også fordi det gir teksten en menneskelig 

dimensjon. I en akademisk tekst som denne er det viktig ikke å glemme at gjenstanden for 

forskningen faktisk er reelle barn og deres opplevelser.   

 

2.6 Analyse  
 
For å analysere elevintervjuene har det vært nødvendig å kode datamaterialet. I den forbindelse 

har jeg benyttet meg av det digitale analyseverktøyet HyperRESEARCH2. Selv om 

programvaren kan skilte med flere ulike funksjoner som kan være nyttige i kvalitativ 

analysesammenheng (som for eksempel å bygge teorier) har jeg kun brukt programmet for å 

forenkle kodingsprosessen gjennom å gjøre det digitalt tilgjengelig. Ved å importere alle de 

transkriberte elevintervjuene for forestilling A inn i én mappe i programmet, og intervjuene for 

forestilling B i en annen, har jeg fått muligheten til enkelt å skifte mellom og sammenlikne de 

intervjuene som hører til den samme forestillingen. Dette har vært nyttig dersom jeg for 

eksempel skulle undersøke hvor mange av elevene som beskrev musikken på en spesifikk 

måte, eller for å finne tilbake til et spesielt sitat. Programvaren har ikke hatt innvirkning på 

hvilke valg jeg har gjort i analyseprosessen, men har vært et hjelpemiddel som har gjort 

arbeidet og orienteringen blant kodene mer tilgjengelig, oversiktlig og enklere. Det må 

imidlertid påpekes at det kun er elevintervjuene og ikke produsentintervjuene som har 

gjennomgått analyseprosessen jeg her beskriver. Det jeg hovedsakelig var ute etter i 

produsentintervjuene var intensjoner og hvilke grep som skulle gjøres for å nå de. Dette kom 

relativt klart frem under intervjuene, og jeg fant dermed videre analyse som lite hensiktsmessig.  

Når det gjelder selve kodingen av datamaterialet har jeg markert sitater ut fra hva jeg 

mener er relevant for undersøkelsen. Kodingsprosessen har gått over flere omganger. Aller 

først markerte jeg sitater hvor elevene ga uttrykk for deres opplevelser og inntrykk av 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 For mer informasjon om programvaren se http://www.researchware.com/products/hyperresearch.html  
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konsertene. Da jeg etter hvert hadde fått et visst inntrykk av elevenes opplevelser dannet jeg 

meg en idé om hvilke faktorer det kunne være interessant å sette disse opp mot. For eksempel 

om eleven hadde gjort noen form for forarbeid i forkant av konserten, eller om det var likheter 

mellom elevene på samme klassetrinn. Kodene for disse faktorene ble altså opprettet gjennom 

hele prosessen, ettersom flere tolkningsmuligheter åpnet seg.   

 

I kapittel fire og fem bruker jeg sitater, grafer og tabeller for å illustrere tendenser jeg ser blant 

elevinformantene, og som kan peke på om en intensjon er nådd eller ikke. I andre tilfeller 

brukes sitatene som eksempler på motstridende meninger og syn blant elevene. I disse 

kapitlene presenteres funnene som «råmateriale», uten noen videre diskusjon omkring mulige 

årsaker og sammenhenger. Det er først i sjette kapittel at funnene drøftes og settes opp mot 

andre faktorer. Det er viktig å poengtere at jeg ikke analyser elevintervjuene på grunnlag av 

informantenes egne personlige bakgrunn, men drøfter sammenhengen mellom funn og faktorer 

i lys av ulike teorier og tidligere forskning på områder som er relevante i 

skolekonsertsammenheng. Dette har likhetstrekk med hva Kvale og Brinkmann karakteriserer 

som teoretisk lesning, hvor intervjuer fortolkes fra ulike teoretiske posisjoner (Kvale og 

Brinkmann 2012:241). Jeg har imidlertid ikke inntatt en spesifikk metodologisk eller filosofisk 

posisjon i arbeidet med analysen, slik forfatterne viser til med for eksempel en freudiansk, 

psykoanalytisk eller marxistisk posisjon (loc. cit.). Jeg velger likevel å karakterisere mine egne 

analyser som en form for teoretisk lesning.  

I enkelte tilfeller har det vært hensiktsmessig å belyse funnene gjennom grafer og 

tabeller. Jeg har da for eksempel talt opp antall ganger et spesifikt ord er brukt, eller sett på 

hvor mange av informantene som enten har uttalt eller ikke uttalt seg om et gitt tema. Med 

dette trekker jeg inn elementer fra kvantitativ forskning, og benytter meg av det Kvale og 

Brinkmann beskriver som eklektisk analyse. Dette er betegnelser på analysemetoder hvor man 

benytter seg av ulike verktøy og tilnærminger, og som «står i motsetning til mer systematiske 

analytiske former og teknikker» (ibid.:239). Metodene er ad hoc, det vil si at de er utformet 

med denne undersøkelsen for øye, «det motsatte av en prinsipiell løsning» (Amundsen 2009). 

De er altså ikke planlagt i forkant av intervjuene, men har underveis i prosessen vist seg å være 

de mest fruktbare fremgangsmåtene. Det var først ved gjennomlesning av transkripsjonene jeg 

dannet meg et bilde over hvilke analysemetoder som ville kunne fungere best etter formålet. 

Dette har for øvrig resultert i at analysene av de to gruppene med elevintervjuer er noe ulike. 

Når det gjelder forestilling A var for eksempel informantene mer uenige seg imellom enn for 

forestilling B, og det var derfor naturlig med mer komparative metoder. I analysen og 
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drøftingen viser jeg også til, for å underbygge påstander, enkelte observasjoner jeg gjorde da 

jeg var tilstede på forestillingene. Observasjonene skrev jeg ned rett etter at jeg hadde overvært 

forestillingene.  

 

Som jeg har vært inne på tidligere er det utfordrende å skulle undersøke musikkopplevelser. 

Det subjektive aspektet åpner for utallige tolkninger og individuelle opplevelser, og bidrar 

dermed til å gjøre analyseprosessen mer kompleks. Det er av den grunn viktig å være klar over 

at en undersøkelse som denne aldri vil kunne være egnet til å generalisere. Kvale og 

Brinkmann har en fin betraktning når det gjelder dette:  
 
             Konsekvente krav om at samfunnsvitenskapen skal produsere kunnskap som kan generaliseres, 

kan innebære en antakelse om at vitenskapelig kunnskap nødvendigvis må være universell og 
gyldig til alle steder og på alle tidspunkter, for alle mennesker og fra evighet til evighet. 
Pragmatiske, konstruksjonistiske og diskursive tilnærminger oppfatter derimot sosial kunnskap 
som sosialt og historisk kontekstualiserte måter å forstå og handle i verden på (ibid.:265).  

 
Jeg håper likevel funnene som fremkommer i oppgaven vil kunne fungere som indikatorer på 

elementer ved Rikskonsertenes virksomhet som trengs å belyses. Det er imidlertid også viktig å 

poengtere at elevenes konsertopplevelser er mer sammensatte enn slik de blir fremstilt her. 

Formålet med undersøkelsen er å se på samsvaret mellom intensjon og opplevelse, og det er 

derfor naturlig å referere til de opplevelsene som kan kobles opp mot intensjonene. Dette betyr 

at enkelte aspekter og nyanser ved elevenes konsertopplevelser dessverre ikke kommer til 

uttrykk i denne teksten.  

 

2.7 Etiske hensyn 
 
Studien er meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). Alle informanter fikk 

før intervjuet lese gjennom et informasjonsskriv om prosjektet, og samtykket til deltakelse i 

studien (se vedlegg). I de tilfeller hvor informanten var under 15 år ble samtykket gitt av én av 

elevens foresatte. De fleste foresatte signerte på informasjonsskrivet, to samtykket over telefon, 

og én på mail. Informantene over 15 år samtykket på egenhånd. Det ble ikke samlet inn noen 

sensitive personopplysninger under intervjuene.  

Alle informantene er anonyme. I oppgaven nevner jeg ingen navn, verken på personer, 

steder eller forestillinger. For produsentene vil det likevel være en mulighet for indirekte 

personidentifisering. På grunn av beskrivelsene av forestillingene de har arbeidet med. For 

mennesker som kjenner til prosjektene kan det derfor være mulig å gjenkjenne hvem jeg har 

intervjuet. Produsentene ble imidlertid informert om dette, og har samtykket til deltakelse på lik 



	   16	  

linje med elevinformantene. Jeg har likevel forsøkt, så langt det lar seg gjøre, å unngå å komme 

inn på for mange gjenkjennbare detaljer. Ved å sikre produsentenes anonymitet kan oppgaven 

lettere være relevant i et større perspektiv. Som tidligere nevnt ønsker jeg at funnene skal 

kunne fungere som en pekepinn på eventuelle kritiske elementer i Rikskonsertenes 

produksjonsvirksomhet, og ikke kun begrense seg til en evaluering av de to spesifikke 

forestillingene. Dette fungerer bedre dersom ingen navn er involvert.  

 

2.7.1 Intervjuer med barn 
 
Å intervjue barn bringer på bane en rekke etiske hensyn. Det første gjelder samtykke til 

deltakelse. I følge NSD må foresatte samtykke dersom man skal intervjue barn under 15 år. I 

tillegg er det en forutsetning at barna selv ønsker å delta i studien. I forkant av elevintervjuene 

på barneskolen ble det sendt ut informasjonsbrev til de foresatte (på ungdomsskolene ga jeg 

informasjonsskrivet til informantene selv, og fikk deretter kontakt med de foresatte via mail 

eller telefon). Da intervjuene skulle finne sted opplevde jeg likevel at barneskoleelevene var 

lite informerte om hva intervjuet skulle handle om, og det var derfor viktig å informere barna 

før vi satte i gang. På et lett og forståelig språk forklarte jeg at jeg ønsket å høre hvordan de 

opplevde forestillingen de nettopp hadde sett, at det var frivillig å delta, at de når som helst 

kunne trekke seg, hva intervjuet skulle brukes til, og at deltakelsen var anonym. Dette forklarte 

jeg også for ungdomsskoleelevene. Det var viktig for meg at informantene selv visste hva slags 

situasjon de gikk inn i, og at de ble møtt med respekt. Å få god informasjon er viktig for 

følelsen av å bli tatt på alvor, og dermed også for å skape en trygg og god dialog mellom 

informant og intervjuer. I intervjusituasjoner med barn er det dessuten av og til en fare for at 

informanten assosierer intervjueren med foreldrene eller læreren, og at barnets «tidligere 

erfaringer med voksne sannsynligvis [vil] virke inn på relasjonen» (Eide og Winger 2003:86f.). 

Lærerrolleproblematikken peker også Kvale & Brinkmann på, og referer til Donna Eder og 

Laura Fingerson som forfekter viktigheten av å unngå å få «barnet til å tro at det bare finnes ett 

riktig svar på et spørsmål» (Kvale & Brinkmann 2012:158). Da jeg informerte elevene i forkant 

av intervjuet passet jeg derfor på å understreke at ingenting de sa var feil, og at jeg bare var 

interessert i å høre hva de mente om forestillingen. Videre forklarte jeg at de ikke måtte føle at 

de skulle si noe positivt bare for å være snille eller pliktoppfyllende.   
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2.7.2 Forskerposisjon 
 
Ved gjennomføring av kvalitative undersøkelser er det en fordel å redegjøre for egen 

forskerposisjon. Kvale og Brinkmann påpeker at:  
 
             [F]orskerens integritet, er avgjørende for kvaliteten på den vitenskapelige og de etiske 

beslutninger som treffes i kvalitativ forskning […] fordi intervjueren selv er det viktigste 
redskapet til innhenting av kunnskap (ibid.:92). 

 
Jeg vil karakterisere min personlige posisjon i arbeidet med oppgaven som relativt 

utenforstående. Riktignok hadde jeg praksisplass hos Rikskonsertene før undersøkelsene kom i 

gang, men oppholdet var såpass kort at jeg ikke fikk noen særlig dyptgående forståelse for 

virksomheten. Likevel fikk jeg såpass mye innsyn i deres virke at jeg ble genuint interessert. 

Drivkraften for undersøkelsene kan dermed sies å være begrunnet i et ønske om å lære. Min 

personlige posisjon er da både som utenforstående, og som utforskende.   

 

Det faktum at oppgaven er skrevet på oppdrag for Rikskonsertene bringer på bane et par 

punkter det er viktig å redegjøre for. I en slik situasjon er det naturlig å stille spørsmålet om 

hvilke interesser Rikskonsertene har med et slikt samarbeid, og om dette kan ha noen 

implikasjoner på hvordan forskningsresultatene presenteres. Som statlig kulturforvalter og 

Norges største leverandør av skolekonserter har Rikskonsertene et ansvar for å skape, formidle 

og videreutvikle kompetanse på sitt fagområde. Dette har blant annet resultert i en egen FoU-

avdeling (Forskning og Utvikling). Videre er det i Rikskonsertenes egen interesse gjennom 

forskning å skape bevissthet rundt hvordan skolekonsertene faktisk fungerer i møte med 

publikum, for på den måten å bedre virksomheten. Dette betyr imidlertid at også 

forskningsresultater som ikke nødvendigvis er i Rikskonsertenes favør er viktige og ønskes 

velkomne. Dette er kanskje spesielt aktuelt nå som Rikskonsertene tar over driften av Den 

kulturelle skolesekken. Som tidligere nevnt er problemstillingen og enkelte momenter ved 

utvalget utarbeidet i dialog med Rikskonsertene, men dette gjelder ikke for selve undersøkelsen 

eller funnene.  

For å gjennomføre undersøkelsene har det vært nødvendig med noe reising. 

Rikskonsertene har da vært behjelpelig med å dekke utgifter til transport, overnatting og mat. 

Dette har likevel ikke vært av betydning for resultatene av undersøkelsen. Som jeg håper det 

ble gjort klart ovenfor er det i Rikskonsertenes egen interesse å få informasjon om deres 

praksis, og jeg anser det derfor som min plikt, både ovenfor Rikskonsertene, men også min 
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egen integritet, å være ærlig og la de metodiske valgene som ligger til grunn for resultatene 

være transparente.   
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Kapittel 3: Teorigrunnlag 
 

Oppgavens forskningsspørsmål og problemstilling er ikke utformet på grunnlag av spesifikke 

vitenskapsteorier. Undersøkelsene i oppgaven baserer seg dermed i større grad på empiri enn 

teori. Det er likevel nyttig å gi et lite overblikk over tidligere forskning og ulike syn på temaene 

jeg behandler, i tillegg til å vise til enkelte sentrale diskusjoner. Det finnes selvsagt svært mye 

relevant litteratur om disse temaene, men grunnet tids- og plassbegrensninger har jeg sett meg 

nødt til å gjøre et utvalg. Første delen av kapitlet vil omhandle begrepet barnekultur. Her vil 

jeg vise hvordan ulike forståelser av begrepet har hatt betydning for kunst- og kulturformidling 

til barn, både historisk sett, men også i dagens samfunn. Sentrale begreper her vil være 

sosialiseringsparadigmet og kulturparadigmet. Relatert til dette vil også ulike syn på kunstens 

funksjon i skolen bli redegjort for. Barns persepsjon og kognitive utvikling er et annet element 

jeg tar opp i teorikapitlet. Her viser jeg, på bakgrunn av musikalske utviklingsteorier og 

musikalsk sosialisering, hvordan barn og unges lytteopplevelser og preferanser kan skille seg 

fra voksnes. Når det gjelder konsertpraksis har jeg valgt å ta utgangspunkt i teorier som åpner 

opp for den deltakende publikummer, og som hevder at lytteren har en aktiv del i det å skape 

musikalsk mening. Her vil jeg redegjøre for begrepene musicking og affordance, og samtidig 

sette dette i lys av monologisk og dialogisk musikkformidling. Teorikapitlets siste del vil 

omhandle kvalitet, og jeg vil her peke på et sentralt skille i forståelsen av begrepet, nemlig 

immansensteori og institusjonsteori. Videre vil jeg ta utgangspunkt i Bourdieus begreper om 

sosial kapital og habitus for å belyse mulige problemstillinger når det gjelder 

kvalitetsoppfatninger i skolekonsertsammenheng. Avslutningsvis vil jeg gå nærmere inn på 

hvordan kvalitetsbegrepet blir brukt i forvaltningssammenheng, og i den forbindelse peke på de 

ulike kvalitetsforståelsene som skolen og kunstfeltet opererer med. Dette vil igjen kunne 

relateres til diskusjonen rundt kunstens funksjon, som tas opp i kapitlets første del.     

 

3.1 Barn og unges opplevelser av musikk 
 
Rikskonsertenes målgruppe for skolekonsertene er barn og unge, og det er derfor relevant å se 

nærmere på de ulike forståelsene og praksisene knyttet til barn og formidling. Selv om ikke all 

teori aktivt refereres til senere i oppgaven, danner den likevel et viktig grunnlag og en 

forståelsesramme for resten av undersøkelsen. Spesielt gjelder dette avsnittet om barnekultur. 

Forestilling A og B er for henholdsvis barne- og ungdomsskolen, men av praktiske årsaker har 

jeg valgt å fokusere på barn fremfor ungdom. Det er skrevet mindre om musikkpersepsjon og 
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kognisjon hos ungdom enn hos barn. Uten at jeg skal hevde å ha et korrekt svar på hvorfor, vil 

jeg anta det bygger på at ungdom befinner seg midt mellom barn og voksne i en 

utviklingsprosess. Det er derfor viktig å lese kapitlet med et utviklingsperspektiv. På den måten 

kan det som er skrevet om barn også være gjeldene for ungdom, om enn i mindre grad. Om 

ungdomskultur og -sosiologi finnes det imidlertid mer forskning og litteratur. Her kunne jeg 

selvsagt valgt å fordype meg mer i ungdom, men på grunn av tids- og plassbegrensninger har 

jeg igjen tatt utgangspunkt i barnekulturen. Valget bygger på samme argumentasjon som 

ovenfor, at flere av prinsippene jeg redegjør for og bruker i oppgaven også er anvendelige for 

ungdomskulturen. Et eksempel fra avsnittet nedenfor er ideen om barn som «tomme kar», som 

må fylles opp av de voksne for å bli «hele mennesker». Ideen kan også overføres til 

ungdommer, i den forstand at de heller ikke er ferdige «fylte kar». Dette er min begrunnelse for 

valget om å fokusere på barn fremfor ungdom i teorikapitlet, og det er det jeg mener med å lese 

med et utviklingsperspektiv. Der det imidlertid er vesentlige forskjeller mellom barne- og 

ungdomskulturen vil jeg selvsagt påpeke dette.  

 

3.1.1 Barnekultur 
 
I artikkelsamlingen Begreper om barn og kunst (2014) gir kunsthistorikeren Gunnar Danbolt et 

historisk overblikk over bruken og forståelsen av barndomsbegrepet fra middelalderen og frem 

til i dag. Han referer til historikeren Philippe Ariès som fremmet påstanden om at barndom var 

et konstruert begrep. Bakgrunnen for påstanden var en historisk gjennomgang av hvordan synet 

på barn har endret seg. Ariès hevdet blant annet at «barn i middelalderen ikke ble betraktet som 

barn, men som en art husdyr uten særlig verdi før de kunne begynne å arbeide i 7-årsalderen» 

(Danbolt 2014:14). Danbolt poengterer riktignok at påstanden er omdiskutert og kritisert, men 

han gir Ariès rett i at barns egen væremåte og lek nok ikke ble verdsatt i like stor grad i 

middelalderen som i dag. Jeg skal ikke her gå detaljert inn i historien, men velger likevel å 

trekke frem et par historiske vendinger som er relevante når jeg senere redegjør for dagens syn 

på barn og barndom. I renessansen var det rådende synet på barn at de var ufullendte voksne, 

og at de måtte veiledes og dannes inn i de voksnes rekker. Dette bygde på den romerske 

politikeren og forfatteren Ciceros begrep cultura anumi, som baserte seg på at de moralske og 

intellektuelle evnene måtte dyrkes og utvikles for at man «skulle nå den menneskelighet, 

humanitas, som var dets oppgave å nå» (loc. cit.). Fra slutten av 1800-tallet ble barndom 

gjenstand for forskning, og det ble klart at barn på et fundamentalt plan skilte seg fra de 

voksne, blant annet ved at de var mer «frie, spontane og umiddelbare» (ibid.:15). Dette leder 
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oss nærmere nåtiden, hvor barnets egen kultur er et viktig premiss for vårt syn på barn. Ifølge 

Danbolt viser det historiske forløpet et skifte fra «det klassisk-humanistiske kultursynet […] 

som primært gjaldt den enkeltes dannelse, kultivering og utvikling», til et mer antropologisk 

kultursyn (loc. cit.). Men også gjennom 1900-tallet var barndomsbegrepet, eller rettere sagt 

barnekulturbegrepet gjenstand for skiftende strømninger.  

 

Beth Juncker forsker på dynamikken mellom barnekultur og det kulturelle feltet, og i den 

forbindelse skiller hun mellom to paradigmer i den moderne barnekulturforskningen: 

sosialiseringsparadigmet og kulturparadigmet. I følge Juncker var sosialiseringsparadigmet, i 

varierende former, dominerende blant kulturformidlere og kunstnere frem til omtrent midten av 

1980-tallet (Juncker 2001:27). Det bygde på ideen om å sosialisere barn inn i voksenkulturen, i 

grunn ikke helt ulikt renessansens cultura anumi:   
 
             Målsætningen var i lighed med folkeskolens formålsparagraffer at forvandle børnene, danne og 

socialisere dem, give dem kulturelle rødder og værdier, samt vinger til selvlæsning, social og 
demokratisk identitet (ibid.:25).   

 
Rundt 1970-tallet skjedde det imidlertid en holdningsendring i kunstformidlingspraksisen. 

Istedenfor at barna skulle bli integrert inn i de voksnes kultur skulle kunstformidlingen i større 

grad tilpasses barnas egne erfaringer, interesser og hverdag (ibid.:26). For kulturformidlere ble 

det en forutsetning med kunnskaper om barnekultur og utviklingsteorier for best mulig å treffe 

barnets behov og evne til forståelse. Men selv om formidlingsinnholdet og -formene ble endret 

var det rådene synet fremdeles at barn var «grundlæggende a-kulturelle» (loc. cit.) og at 

«oplevelser og formidling skulle støtte den almene socialisering» (loc. cit.). På 1980-tallet 

vokste det frem et nytt paradigme i barnekulturforskningen, det Juncker kaller 

kulturparadigmet. Satt på spissen innebar dette et skifte fra å betrakte kunstformidling som et 

verktøy til dannelse og sosialisering til å betrakte barns opplevelser som verdifulle i seg selv, 

uten noen videre instrumentell funksjon. Juncker skisserer grovt skillelinjene mellom de to 

paradigmene: 
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Socialiseringsparadigme Kulturparadigme 
Børnekultur – voksen-tilrettelagt kultur og 
kulturformidling 

Børnekultur – børns egenkultur, legekultur, 
kammeratskabskultur 

Et socialiseringsfelt – socialt, pædagogisk, 
psykologisk, didaktisk bestemt 

Et æstetisk felt – narrativt, kulturanalytisk, 
legekulturelt metakulturelt, kunstæstetisk bestemt 

Institutionsstyret sammenhæng Fritidsstyret sammenhæng, som både lever og 
udfoldes i familie- og institutionssammenhænge 

Kunst og kultur – redskaber for almen 
socialisation, midler for uddannelse og almen 
dannelse 

Kunst og kultur – råstof og redskab for 
udforskning, leg, personlig inspiration og socialt 
samvær. Kunst som kunstnerisk oplevelse og 
erkendelse 

Vægter formelle kompetencer – læseevner, 
faktuel viden, almen dannelse 

Vægter informelle kompetencer – oplevelsen 
personlige værdier, processernes egen 
betydningsskabninger 

Vægter kvantitative empiriske undersøgelser 
og sociologiske funktions- og 
kommunikationsanalyser 

Vægter felt- og observationsstudier, æstetiske, 
symbolske analyseformer, receptionsæstetiske 
analyser 

Figur 3.1 (Juncker 2001:29). 

Også begrepene human being og human becoming brukes om de to posisjonene. Ingeborg 

Lunde Vestad beskriver det tidligere rådende human becoming-perspektivet som «for eksempel 

når musikken oppfattes som det faste punktet og barnet som det foranderlige […] og barnet mer 

eller mindre utelukkende undervises til etter hvert å oppleve og utøve musikken ”riktig”» 

(Vestad 2013:98). Dersom en derimot ser på barn som human beings vil dette «kunne knyttes 

til interesse for barns egen musikkopplevelse og musikken barn utøver og deltar i» (loc. cit.).  

Juncker skiller videre mellom kategoriene kultur for barn, kultur med barn og kultur av 

barn (Juncker 2006:83). De to første er relatert til voksne som skaper kunst- og kulturtilbud for 

og sammen med barn. Den tredje kategorien, som tar utgangspunkt i at «børn er i kultur, og at 

børn selv skaper kultur» (loc. cit.), bygger på barns egen kultur. I formidlingssammenhenger 

ser vi gjerne kombinasjoner av disse tre. Vi finner imidlertid at beings- og 

becomingsperspektivene har innvirkning på formidlingspraksiser i skolekonsertsammenheng. 

Aslaksen, Borgen og Kjørholt peker på et skille i synet på kunstens funksjon innad i Den 

kulturelle skolesekken:  
 
             Mens noen vil vektlegge et sosialiseringsperspektiv der læring, kunst og kultur skal være 

oppdragende elementer for å utvikle bestemte kompetanser, verdier og interesser i et fremtidig 
voksenliv, vil andre hevde at barndommen har en verdi her og nå, og at kunstformidling og 
kulturelle inntrykk først og fremst skal gi mening og opplevelser som beriker barns hverdagsliv 
og nærer livsfasen barndom (Aslaksen, Borgen og Kjørholt 2003:17) 

 
Skolekonserters funksjon er et tema som ofte er oppe til diskusjon, og kan relateres til 

spenningen mellom skolen og kunstfeltet. Dette vil jeg komme nærmere inn på senere i 

kapitlet.  
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3.1.2 Persepsjon og kognisjon 
 
Enkelte persepsjonsprosesser er medfødte, og allerede ved fødselen av antas det at spedbarn 

kan oppfatte musikk:  
 
             The basic neural mechanisms localized in the brainstem and auditory cortex, which are 

responsible for representing multiple simultaneously active sound sources, appear to be 
functional at birth (Nieminen et. al. 2011:1140).  

 
Andre persepsjons- og kognisjonsprosesser utvikles imidlertid opp gjennom barndommen. 

Dette er av betydning for hvordan barn og unge opplever å lytte til musikk. For eksempel kan 

enkelte musikalske elementer oppfattes som mer fremtredende enn andre. Dette kan forklares 

med musikalske utviklingsteorier, som har sitt utspring i utviklingspsykologien, et 

«forskningsområde som fokuserer på hvordan endringer i atferd og egenskaper kan relateres til 

alder, fra unnfangelse til død» (Svartdal 2011). Jean Piagets stadieteori er sentral innenfor 

utviklingspsykologien, og danner ofte grunnlag også for musikalske utviklingsteorier. Ifølge 

Piaget kan barns utvikling deles inn i ulike stadier:  
 
             These differences are not due simply to differences in the content of thought or to the results of 

learning, but differences in the nature of the internal, cognitive structures possessed by the child 
at various stages of development (Serafine 1980:1).  

 
Jeg skal ikke her gå detaljert inn på hvordan barn oppfatter musikalske elementer annerledes 

enn voksne, men et par eksempler kan være nyttig for å illustrere barns lyttepreferanser. Jeg vil 

igjen poengtere at det hovedsakelig er barn det fokuseres på i disse avsnittene. Som nevnt 

innledningsvis vil jeg imidlertid gi uttrykk for det dersom det i noen tilfeller er klare forskjeller 

mellom barn og ungdom.  

Studier3 av barns utøving av4 og lytting til musikk viser at melodi, rytme og harmonikk 

ikke synes å inneha den mest sentrale posisjonen i små barns lytteopplevelser (Valberg 

2002:67-71). Klang, dynamikk og tempo derimot er elementer som i større grad fanger barnets 

interesse. Spesielt gjelder dette for klang, og da gjerne klanger med fonetisk særpreg, altså 

språklyder (ibid.:69-71). Når barn vokser opp skjer det dessuten en musikalsk sosialisering. 

Ifølge den svenske musikkforskeren Bertil Sundin læres barn opp til å forstå hvilken musikk 

som passer til ulike anledninger, hva som karakteriseres som stygg musikk, og hva som er fint 

og så videre (Sundin 1995:43). De tilegner seg med andre ord den dominante musikkulturen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Helmut Moog og hans studier blir hyppig referert i litteratur omhandlende barns musikalske utvikling.   
4 Flere studier har for eksempel undersøkt hvor godt barn greier å synge melodier. Det er rimelig å anta at barnets 
evne til å reprodusere melodier henger sammen med dets oppfatning og mentale organisering av toner. Slik jeg ser 
det er det derfor relevant å vise til disse studiene også når det gjelder persepsjon og lytteopplevelser. 
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Dette gir også utslag på strukturnivå i musikken, som for eksempel at den tempererte skalaen 

oppfattes som naturlig allerede for små barn, selv om vi i virkeligheten vet at skalaen er 

konstruert. Men også assosiasjoner, kulturelle markører og sjangerreferanser spiller inn på 

lytteopplevelsen. Små barn har gjerne et mindre sjangerrepertoar enn voksne, og opererer 

sjelden med kategorier om hva som er sosialt aksept å lytte til og ikke. Sundin skriver: «Små 

barn tycks lyssna till ljud direkt, utan det nyttobetonade och relationsbetonade sätt vi vuxna 

använder oss av» (ibid.:69). Han trekker linjer til komponisten John Cage som mente det var 

vanskeligere å oppleve lyd som noe selvstendig dersom man skulle fokusere på koblingen 

mellom lyd og ting. Vår relasjonstenkning gjør at vi ikke greier å høre lyder slik de faktisk er 

(loc. cit.). Satt på spissen kan vi dermed si at voksne har en tillært måte å lytte på, mens barn i 

følge Sundin lytter på en utviklingsbetinget måte (loc. cit.):    
                                                                                                                            
             Vuxna har i allmënhet flere erfarenheter än barn men de har för den skull inte nödvändigtvis 

bättre omdöme och känslighet. Många gånger kanske der är tvärtom. När folk väkser upp 
krymper deras konstnärliga förmåga: de hör vad de vet finns att höra och hör därför inte vad 
som finns att höra (ibid.:62 (understreket opprinnelig i kursiv)). 

 
Det er dermed plausibelt å anta at barn lytter på en mer åpen måte enn voksne gjør. Dette 

gjelder imidlertid ikke nødvendigvis for ungdommer. Samtidig som man opp gjennom 

oppveksten blir introdusert for nye typer musikk, øker nemlig bevisstheten om seg selv i 

relasjon til omverden. «Ungdomskulturen kan i større grad aktivt og refleksivt iscenesette seg 

selv fordi den er bevisst på hvordan den kan bli oppfattet av andre» (Aagre 2014:144). Hva 

som er sosialt akseptert å like og gjøre i skolekonsertsammenheng er derfor viktigere for 

ungdommer enn for mindre barn. Dette kan ha innvirkning på konsertopplevelsen, både når det 

gjelder musikken og rollen som publikummer.    

	  

3.2 Den deltakende publikummeren 
 
Det har i den senere tid vokst frem teorier som tillegger tilskuere og publikum en mer aktiv og 

deltakende rolle, både i konsertsammenheng og på andre arenaer. Fellestrekkene er at de tar 

avstand fra en monologisk kommunikasjon der tilskuerne er passive mottakere, og heller 

betrakter publikum som aktivt skapende av mening, og en deltakende part i konsertsituasjonen.  

 

3.2.1 Monologisk og dialogisk musikkformidling 
 
I sin rapport om Den kulturelle skolesekken definerer Jorunn Borgen og Synnøve Brandt 

monologisk formidling slik: 
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             En monologisk kommunikasjon i kunst- og kulturformidlingen er for eksempel en forestilling 

eller konsert der elevene er mottagere og kunstnerne er avsendere, og hvor det er liten grad av 
dialog mellom elever og kunstnere rundt dette besøket (Borgen og Brandt 2006:17).  

 
I en praktisk konsertsammenheng kan en dialogisk formidling derimot blant annet innebære 

publikumsinteraksjon. Borgen og Brandt påpeker imidlertid at enkelte utøvere oppfatter et 

skille mellom «det beste» versus «målgruppekunst» (ibid.:105). Blant utøvere og produsenter 

av skoleforestillinger er det en pågående diskusjon om hvorvidt alderstilpasning står i veien for 

den gode kunsten, noe vi blant annet kan lese i denne anmeldelsen av en skolekonsert:  
 
             Og midtveis i konserten kommer det jeg frykter aller mest, men som later til å være den humpen 

i veien som alle turnerende barnekonserter må over: Interaksjon. […] Hvorfor denne 
oppbyggingen, laginndelingen, tvangsklapping og uforberedt liksom-samspill? Resultatet blir 
dårlig. Hvorfor presse dette inn i et ellers krevende, spennende, groovy, komplekst, inspirert 
spill? (Borgersen 2016). 

  
Blant de nevnte aktørene er det likevel i stor grad enighet om at skolekonserter til en viss grad 

må tilpasses målgruppa. Diskusjonene går heller på hvordan og i hvilken grad. 

Kvalitetsbegrepet i skolekonsertsammenheng vil jeg komme tilbake til senere i kapitlet.  

Innenfor dialogisk musikkformidling er det imidlertid flere aspekter utover selve 

publikumsinteraksjon som er viktige. Som nevnt innledningsvis finnes det flere teorier som 

omhandler publikummeren som en aktivt og deltakende skaper av opplevelser og mening.   

I masteroppgaven «Det magiske møtet?» refererer Helge Øye til filosofen, pedagogen og 

psykologen John Dewey, og hevder at det for å oppnå store estetiske opplevelser kreves en 

«aktiv, oppmerksom deltakelse» (Øye 2009:36) fra tilskueren. Når hendelser skjer på utsiden 

av oss uten at vi engasjerer oss i det, får vi ifølge Dewey en anestetic (bedøvet) opplevelse. For 

at vi derimot skal få store opplevelser i møte med for eksempel musikk, kreves det at vi går 

aktivt i møte med det som skjer rundt oss, og ikke står passive på sidelinjen. «En konsert, som 

estetisk prosess, krever derfor like mye av en publikummer som av musikerne på scenen for at 

den skal kunne ha verdi for publikummeren» (loc. cit.). Dewey benytter seg av begrepene 

undergoing (gjennomgå/gjennomleve) og doing. Førstnevnte brukes om det som skjer i 

omgivelsene våre, som energi og motstand vi må forholde oss til. Sistnevnte handler om 

hvordan vi aktivt går i møte med dette (loc. cit.). Øye påpeker viktigheten av en balanse 

mellom disse to i skolekonsertsammenheng. Er ikke doing-aspektet tilstede får man lett en 

bedøvet opplevelse: 
 

             Det man skal gjennomleve må være av en slik karakter at man kan gjøre noe med det. Er det 
ikke motstand i det som skal gjennomleves, vil det kunne oppleves som i spennet mellom 
meningsløshet og mekanisk effektivitet eller rutine. For mye motstand kan gjøre en opplevelse 
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intens, men man kan føle at man blir overkjørt dersom motstanden reduserer muligheten for å 
gjøre noe (loc. cit.).  
 

En god konsertopplevelse er altså avhengig av at vi som publikummere til en viss grad 

utfordres. Som vi skal se senere i oppgaven er dette svært relevant for én av forestillingene i 

undersøkelsen.  

 

3.2.2 Musicking 
 
Relatert til monologisk og dialogisk musikkformidling finner vi begrepet, eller rettere sagt 

verbet; to music, eller musicking. Christopher Small hevder at musikk ikke er et objekt, men 

heller skal forstås som en handling, «something that people do» (Small 1998:2). Handling 

forstås i denne sammenhengen som alle aktiviteter som har med en musikalsk situasjonen å 

gjøre, for eksempel utøving, komponering eller lytting. Han lanserte ordet musicking for å 

fange inn dette perspektivet, og definerer det slik:  
 
             To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, wheter by performing, by 

listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is called 
composing), or by dancing (ibid.:9).  

 
Small innlemmer til og med billettselgere, roadier og renholdspersonell inn i musicking-

begrepet. Hans poeng er at alle arbeidsoppgaver og roller, hvor lite relevant de enn virker for 

det musikalske, er en del av en begivenhet som skaper mening. Øye peker på to sentrale 

aspekter for hvordan begrepet er relevant i skolekonsertsammenheng. For det første er begrepet 

viktig fordi den utvider antallet medvirkende aktører. Dersom en skal følge Smalls 

argumentasjon vil det på en skolekonsert være flere ulike aktører som er delaktige i å skape en 

god konsertsituasjon. I tillegg til elever og musikere trekker Øye blant andre frem lærerne som 

forbereder elevene, produsentene som tilpasser forestillingen til målgruppa, og til og med 

vaktmestere og renholdspersonell som har gjort lokalet klart til forestillingen (Øye 2009:47). 

Alle disse aktørene er dermed medvirkende til konsertopplevelsen, og dette bidrar samtidig til å 

gjøre undersøkelser slik som denne mer dynamiske. På denne måten fordeles ansvaret for en 

vellykket konsert over på flere aktører, og ligger ikke lenger kun på musiker- og 

produsentnivået.  

Det andre punktet Øye trekker frem i forbindelse med å bruke musicking-begrepet i 

skolekonsertsammenheng er at det åpner opp for å se elevenes rolle som aktiv. Small påpeker: 

«It is not just a matter of composers, or even performers, actively doing something to, or for, 

passive listeners. Whatever it is we are doing, we are all doing it together» (Small 1998:10). 
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Øye trekker resonnementet videre og hevder: «Det er opp til eleven å relatere musikken til sitt 

liv, uten denne aktive handlingen fra elevenes side vil konserten og musikken ha relativt 

mindre verdi» (Øye 2009:47). Dette resonnerer godt med Deweys teori, men hva innebærer det 

egentlig å ta aktivt del i musikken? Muligens finner vi svaret i avsnittet nedenfor.    

 

3.2.3 Affordance 
 
Begrepet affordances, eller affordanser5 på norsk, ble lansert av psykologen James J. Gibson 

på 1970-tallet, og baserte seg på en økologisk6 tilnærming til visuell persepsjon. Gibson hevdet 

at «enhver omgivelse tilbyr (affords) et visst antall handlinger og persepsjoner (Ruud 2013:69). 

For eksempel vil en stol tilby oss å sitte, mens en ball blant annet vil tilby oss å sprette, sparke 

eller kaste. Gibson selv skriver dette om affordansebegrepet: «The affordances of the 

environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill» 

(Gibson 1986:127 i Vestad 2013:131). Grunnet tidsbegrensning har jeg sett meg nødt til å 

basere meg på sekundærlitteratur om begrepet, og ikke Gibsons egne tekster.  

Tia DeNora og Eric F. Clarke er blant forskerne som har overført begrepet til 

musikkvitenskapen. De argumenterer for at musikken tilbyr lytteren ulike handlinger og 

emosjoner: «Music affords dancing, worship, co-ordinated working, persuasion, emotional 

catharsis, marching, foot-tapping, and a myriad other activities», skriver Clarke (Clarke 

2005:38). I sin doktoravhandling Barns bruk av fonogrammer (2013) bygger Ingeborg Lunde 

Vestad på affordansebegrepet i sine undersøkelser av hvordan små barn bruker innspilt musikk 

i hverdagen. Ved å undersøke hvordan barn benytter seg og tilegner seg musikk i lys av 

affordansebegrepet kan Vestad utforske hvordan musikalsk mening blir skapt i et 

barnekulturelt perspektiv (Vestad 2013).  

I denne oppgaven forstås affordanser som hvilke muligheter som oppstår i møtet 

mellom elevene og musikken og/eller konsertsituasjonen. Med dette menes hvilke typer 

responser musikken kan trigge hos publikum, både fysiske handlinger, men også mentale 

prosesser, slik som tanker, assosiasjoner, meningsskaping og tolkninger. Vestad viser til 

Hallgjerd Aksnes og Even Ruud som imidlertid hevder at menneskers opplevelser av den 

samme musikken gjerne er likere enn vi tror (Aksnes og Ruud 2008 i Vestad 2013:127). En av 

forklaringene på dette er at de fysiologiske reaksjonene som musikken kan aktivere gjerne er 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Den norske oversettelsen affordans finnes ikke i ordboka, men brukes likevel i ulike forskningsdisipliner. 
Ingeborg Lunde Vestad bruker ordet i sin doktoravhandling, og for enkelthetens skyld velger jeg også å benytte 
det her.	  	  
6 Gibsons økologiske persepsjonsteori tar utgangspunkt i sammenhengen mellom sansene og omgivelsene (Bonde 
2011:197).  
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relativt like hos friske mennesker. En annen forklaring ligger i følge Vestad på det kulturelle 

planet: «Dersom man går ut fra at musikkopplevelser er kulturelle situerte, vil felles kultur 

kunne bidra til å gjøre musikkopplevelsen mer konform, og dermed ”guide” lyttere mot mer 

eller mindre bestemte affordanser» (Vestad 2013:127). Dette viser at affordanser i 

konsertsammenheng gjerne har et kollektivt aspekt, i tillegg til individuelle forskjeller.   

 

3.3 Kvalitetsoppfatning og vurderinger  
 
Kvalitet er et premiss for all offentlig forvaltning av kultur. I tildelingsbrevet fra 

Kulturdepartementet til Rikskonsertene for 2016 står det: «Det overordnede målet for 

bevilgningene til kulturformål er å bidra til at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy 

kvalitet og fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse» (Rikskonsertene 2016b). Kvalitet er 

likevel et utfordrende begrep å definere, særlig innenfor kunst- og kulturfeltet. I sin 

masteroppgave om kvalitet i Den kulturelle skolesekken siterer Unni Færøvik den danske 

kulturteoretikeren Henrik Kaare Nielsen:  
              
             Kvalitet er godt. Det vil vi gerne ha noget mere af. På dette helt almene niveau er »kvalitet« et 

ganske ukontroversielt begreb - eller rettere: der er tale om et ikke-begreb, et feticheret 
plusord, som påberåber sig en apriorisk autoritet og dermed den legitime ret til at privilegere 
noget frem for andet. Så snart vi skal til at definere nærmere, hvilke kriterier vi lægger til grund 
for vores kvalitetsopfattelse, hører enigheden imidlertid op (Nielsen 2000:35 i Færøvik 
2009:11).  

  
To tilsynelatende motstridende syn på kvalitet gjør seg gjeldende i skolekonsertsammenheng. 

Færøvik referer til Borgen og Brandt, som mener det er «bred enighet om at kvalitet i Den 

kulturelle skolesekken dreier seg om hva som skjer i møtet mellom elevene og kunst- og 

kulturformidlingen» (Borgen og Brandt 2008:85 i Færøvik 2009:11). Her er det møtet mellom 

kunst og menneske som står i sentrum, mens andre forfekter et kvalitetsbegrep mer i tråd med 

kunstens autonomi. Det andre synet på kvalitet i skolekonsertsammenheng baserer seg dermed 

på at kvaliteten må forstås innenfor rammene av innholdet. Det er selvsagt flere ulike 

plasseringer å innta langs denne aksen, men for enkelthetens skyld lar jeg det her bli stående 

som en dikotomi. Dette har for øvrig likhetstrekk med hva Borgen og Brandt i en tidligere 

publikasjon identifiserte som motsetningen mellom «det beste» versus «målgruppekunst» 

(Borgen og Brandt 2006:105). I den forbindelse kan det være relevant å se nærmere på hvordan 

kvalitetsbegrepet historisk har blitt forstått. Færøvik trekker frem to sentrale syn på kunst og 

kvalitet, og bruker begrepene immanensteori og institusjonsteori om disse. Teoriene 

representeres av henholdsvis Immanuel Kant og Pierre Bourdieu. Kant hevder et kunstverks 
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kvalitet er immanent, innbygd i verket selv. Han forfekter at det finnes naturlige og 

allmenngyldige kvalitetskriterier for kunst, og at disse er knyttet til egenskaper i kunstverket 

selv. Kant mener derfor det finnes en ren smak (Færøvik 2009:12). Bourdieu derimot har som 

utgangspunkt at kvalitetsvurdering og smak er baserte på klassetilhørighet. Han hevder det 

Kant mente var allmenngyldige kvalitetsvurderinger i virkeligheten bygger på den borgerlige 

kulturens smak (loc. cit.). Han begrunner dette med begrepet habitus, som sier noe om hvordan 

for eksempel handlingsmønstre er tillærte, og av den grunn vil variere ut fra hvilken klasse man 

tilhører. Gjennom sin doktoravhandling om kvalitetsoppfatninger i skolekonserter utdyper Kari 

Holdhus Bourdieus argumentasjon:    
 
             Den reine smaken har i følge Bourdieu avvisning og avsmak for ”det ureine” som sitt 

hovedprinsipp, og [...] plasserer kunsten som høyverdig gjennom å ta avstand fra det sanselige, 
kroppslige og umiddelbare og frigjøre subjektet fra sanselig begjær. [...] Bourdieu viser 
gjennom en omfattende empirisk undersøkelse i ”Distinksjonen” at muligheten til å nyte 
kunstverket på ”reine” premisser aldri kan være ”rein”, fordi tilbaketrekkinga fra begjæret og 
sanseligheten er konstituert i den enkeltes klassebestemte habitus gjennom oppdragelse og 
utdanning, og fordi det er de høyere klasser som har den nødvendige askesen innskrevet i 
habitus (Holdhus 2014:69).  

  
Et annet viktig begrep i Bourdieus forskning som er relevant i denne sammenhengen er 

kulturell kapital. Bourdieu introduserte begrepet som en betegnelse på den borgerlige klassens7 

kulturelle dannelse, og hvordan denne dannelsen i et sosiologisk perspektiv har en verdi som på 

mange måter kan sammenlignes økonomisk kapital: «Der er tale om en eksklusiv ressource 

eller kapacitet, en slags akkumuleret »social energi«, der er blevet til over tid, som er med til at 

definere forskelle og afstande i det sociale hierarki» (Esmark 2006:87f.). Kulturell kapital har 

vist seg å ha en innvirkning på elevers møte med skolen. Bourdieu argumenterer for at selv om 

skolekulturen fremstår som inkluderende og allmenn, baserer den seg i likhet med den «rene» 

smaken, i virkeligheten på den borgerlige kulturen. Dette gjør at elever fra det øvre sjiktet i 

samfunnet, med «rett» kulturell kapital og habitus, lettere mestrer skolehverdagen. Ikke 

nødvendigvis på grunn av intellekt eller evner til å tilegne seg pensum, men fordi de kjenner 

kulturen og kan navigere bedre gjennom den enn elever fra for eksempel arbeiderklassen som 

må innordne seg en ny kultur. På den måten, hevder Bourdieu, bidrar skolen til å opprettholde 

sosiale ulikheter (Esmark 2006:73f. og Mangset 1992:87). Sosiolog og kulturforsker Per 

Mangset kobler dette opp mot kunstformidling i skolen, og peker på en potensiell utfordring. 

De kunst- og kulturuttrykkene som gir høyest kulturell kapital, inngår i det Bourdieu 

identifiserer som den legitime kulturen:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Bourdieu baserte sine analyser på 1960- og 70-tallets Frankrike, et samfunn der klasseskillene fremdeles var 
fremtredende. 
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             Begrepet synes langt på vei å omfatte det samme som «finkultur» eller «den borgerlige 

kulturelle smak». Den legitime kulturen framstår som den universelle, allment aksepterte 
kulturen, men er i realiteten en klassekultur (Mangset 1992:86).  

 
Mangset hevder mye av den kunst og kulturen barn får oppleve på skolen i stor grad bygger på 

den legitime kulturen. Elever fra det øvre sjiktet mottar dermed den kulturen de kjenner fra før 

og er fortrolige med, mens for andre elever representerer dette et møte med en fremmed kultur 

(ibid.:88). Dette kan i følge Mangset resultere i økte eller vedvarende ulikheter blant de ulike 

sosiale sjiktene: «Det man først og fremst oppnår, kan være å «kultivere de kultiverte»» (loc. 

cit. (i anførselstegn fra Girard 1982)).  

Det er imidlertid mulig å sette spørsmålstegn ved den praksisen Mangset her skisserer. 

For det første er Norge i dag i stor grad et egalitært samfunn, noe som setter Mangsets 

argumentasjon i et noe foreldet lys. For det andre har også kvalitetsbegrepet i offentlig 

kulturforvaltning vært gjenstand for diskusjon de siste tiårene. Forståelsen, betydningen og 

hvilken funksjon kvalitet skal ha i den offentlige kulturpolitikken har nærmest endret seg i takt 

med regjeringsskifter. I Kulturrådets utgivelse Kvalitetsforståelser peker Knut Ove Eliassen på 

Stortingsmeldingene nr. 8 og 52 (begge for 1973-1974) som lanserer et skille mellom 

produktkvalitet og aktivitetskvalitet (Eliassen 2016a:12). Sistnevnte forfektet viktigheten av 

deltakelse. Et nytt og mer inkluderende kulturbegrep bredte om seg, og et viktig anliggende for 

kulturpolitikken ble å spre og legge til rette for kulturtilbud, også i distriktene. Eliassen 

forklarer at kulturen ikke lenger var forbehold eliten og de tradisjonelle institusjonene, men 

skulle nå favne og inkludere det brede samfunnslag. Denne holdningen, skriver Eliassen, fant 

gjenklang også i hva kunsten skulle være og representere: 
 
             Kunsten skulle være demokratisk og ikke elitistisk, engasjere og mobilisere, og ikke invitere til 

estetisk kontemplasjon og liebhaberi – det siste uttrykker essensen i den bornerte, borgerlige 
kunstforståelsen det nå handlet om å mane i graven en gang for alle (loc. cit.:12).   

 

Selv om vindene i kulturpolitikken har skiftet siden starten av 1970-tallet8 ser den likevel ut til 

å ha beholdt et inkluderende og demokratisk grunnprinsipp, som vi blant annet kan lese av det 

allerede siterte tildelingsbrevet til Rikskonsertene: «Det overordnede målet for bevilgningene 

til kulturformål er å bidra til at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet» 

(Rikskonsertene 2016b (min kursivering)). Skal vi tro nylig avsatte kulturminister Thorhild 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 I en annen artikkel i samme utgivelse skriver Eliassen for eksempel at det hovedsakelig var det høykulturelle som 
dominerte media frem til ut på 1980-tallet, blant annet på grunn av et «homogent felt av smaksdommere» 
(Eliassen 2016b:184). «Professorer, kulturredaktører, anmeldere, kunstnere og forfattere kunne – fortrinnsvis i 
presse og kringkasting – krangle så busta føyk, men overordnet sett opererte de alle stort sett i samme litterære og 
estetiske felt» (loc. cit.). 
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Widvey burde kvalitetsbegrepets innhold imidlertid ikke defineres av politikerne, men være 

overlatt til diskusjoner aktørene seg imellom: 

  
             Kvalitet er ikke et begrep som kan defineres av én enkelt gruppe. Det skal heller ikke defineres 

sentralt. Det må derimot være resultatet av en løpende meningsutveksling som starter ute hvor 
aktiviteten foregår (Eliassen 2016a:14). 

   
Som vi ser er kunstnerisk kvalitet vanskelig å la seg definere, men vi finner også ulike 

tilnærminger til hva kvalitet i skolekonsertsammenheng betyr. Møtet mellom skole og 

kunstfeltet kan nemlig i enkelte tilfeller være kimen til interessekonflikter. Holdhus referer til 

Kjellfrid Mæland som viser til de to Stortingsmeldingene nummer 8 og 31 fra henholdsvis 

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (begge for 2007-2008). De omhandler Den 

kulturelle skolesekken, men departementene betraktet kvalitetsbegrepet svært ulikt. 

Kulturdepartementet «legger til grunn et relativt kulturbegrep» (Holdhus 2014:66), mens 

«Kunnskapsdepartementet har vekt på standarder og kvalitetsutbytte» (loc. cit.). Også Borgen 

og Brandt påpeker dette politiske spenningsfeltet: 
 
             Gjennom evalueringen registrerer vi at spenningene mellom kultur- og skolesektoren vedvarer 

og vedlikeholdes. Mens sekretariatet arbeider for å trekke Den kulturelle skolesekken mot en 
ren kunst- og kulturpolitisk ordning for visning av profesjonell kunst i skolen, arbeider 
Utdanningsdirektoratet for at ordningen skal være en kultur- og skolepolitisk ordning, realisert 
i samarbeid mellom kultur- og skolesektoren (Borgen og Brandt 2006:20). 

 

Skolekonserter havner dermed i et krysningspunkt mellom skolens og kunstfeltets verdier, noe 

som ofte er kjernen i diskusjoner omkring skolekonserters funksjon. 
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Kapittel 4: Forestilling A 
 

– Vi jobber ikke med underholdning, vi jobber med musikkopplevelser. Kunstneriske 

opplevelser for unge mennesker. 

Produsent forestilling A. 

4.1 Om forestilling A 
 
Forestilling A var en produksjon for barneskoletrinnet, nærmere bestemt for 1. - 7. klasse. 

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Rikskonsertene og to andre aktører9, og hadde 

format som en festival. Elever fra barneskoler i nærområdet ble fraktet med båt over til en øy 

utenfor en kystby. Her ventet ikke mindre enn seks ulike musikalske innslag på arenaer spredt 

omkring på øya, hvor samtidsmusikk var det gjennomgående temaet. Elevene tilbrakte om lag 

tre timer ute på øya, og i løpet av fem dager fikk tilsammen 9000 elever oppleve 

samtidsmusikkutøvere i nedlagte båthus og lagerhaller. Det var stort spenn i de ulike 

musikkuttrykkene, selv om de alle kan plasseres innenfor samtidsmusikktradisjonen. Det var 

lagt opp til elevmedvirkning i forkant av festivalen, og elevene kunne bidra med tegninger som 

skulle «spilles» som grafisk notasjon, i tillegg til å gjøre lydopptak som skulle resultere i en 

lydinstallasjon på øya. Det var nemlig ønskelig at festivalen skulle etterlate en følelse av at 

elevene selv hadde bidratt til å forme festivalens innhold gjennom forberedelser og forarbeid. I 

den forbindelse fikk en 6. klasse en spesielt aktiv rolle i prosjektet. De bidro mye til festivalen, 

blant annet ved å lage en festivalavis som kunne lastes ned på internett. Her skrev de om 

artistene, øyas historie, og annet samtidsmusikkrelatert stoff. Elevene i denne «hjelpeklassen» 

hadde også laget en film der de snakket om hva de mente samtidsmusikk var. Denne ble vist i 

forkant av en av konsertene på festivalen. Dessuten hjalp klassen til med avviklingen av 

festivalen en av de første dagene. I tillegg til alt dette gjorde elevene flere forberedelser som 

ikke var direkte synlige på festivalen, blant annet at de selv komponerte og fremførte 

samtidsmusikk på skolen. Klassen refereres heretter til som hjelpeklassen.   

Det skal presiseres at festivalen var et samarbeidsprosjekt med tre parter, og derfor ikke 

Rikskonsertenes ansvar alene. I arbeidsgruppen som jobbet med det kunstneriske programmet 

var det representanter fra alle samarbeidspartene, men det var likevel Rikskonsertenes 

produsent som stod som leder av gruppen. Nedenfor følger korte beskrivelser av de ulike 

konsertene og innslagene elevene fikk møte på øya. Beskrivelser av musikk og konserter vil 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Da de to andre partene ikke er en del av undersøkelsen velger jeg å ikke nevne navnene her. Dette bidrar for 
øvrig også til i større grad å holde forestillinger og informanter anonyme. 
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imidlertid alltid bli et subjektivt produkt, men jeg har forsøkt å forholde meg så objektiv som 

mulig i disse overfladiske skildringene. For enkelthetens skyld kalles innslagene for konsert 1, 

2, 3 og så videre, selv om to av innslagene ikke kan karakteriseres som konserter i tradisjonell 

forstand. Dette gjelder en lydinstallasjon og to musikalske «guider». 

 

Konsert 1  

Konsert 1 var et bestillingsverk til festivalen, komponert og fremført av en saksofonist. 

Forestillingen fant sted i et mørkt båthus med åpent vann på begge sider av scenen. 

Besetningen var saksofon, harpe, bandoneon og elektronikk/lyddesign. I tillegg var lysdesign 

en integrert del av konserten. Det var utplassert ulike former for lyskilder som var synkronisert 

med musikken. Blant annet ble vegger opplyst, men også vannoverflatene ved scenen. I 

komposisjonen ble det brukt kontentum10, og høyttalerne var plassert i hvert hjørne av lokalet 

slik at det ble dannet et kvadrofonisk lydbilde. Konserten ble innledet av bandoneonisten som 

spilte en tangoinspirert solointroduksjon. Deretter ble fokuset rettet mot saksofonisten som 

jobbet med luft gjennom saksofonen uten å produsere toner. Etter hvert kom også kontentumet 

inn, med «vind» og industrielle lyder, i tillegg til harpen og bandoneonet. Sammen spilte de 

rolig, men tidvis dissonant. Saksofonen tiltok etter hvert i styrke, og lydbildet ble samtidig mer 

intensivt. Dette sammenfalt med lysdesignet. Røde lys sirklet rundt i lokalet, i takt med 

saksofonens mer og mer hylende karakter. Både lys og lyd bygde seg opp gjennom et 

crescendo, til det hele kulminerte i et brått stopp. Etter stoppet ble det spilt videre, men nå med 

et svært rolig, nesten meditativt preg. Saksofonisten stod i sentrum på scenen, mens harpisten 

og bandoneonisten var plassert oppe på et galleri ved siden av scenen. 

 

Konsert 2  

Konsert nummer to var en duo med besetningen tuba og synth. Konserten fant sted inne i en 

stor og lang lagerhall. Duoen «spilte» elevenes tegninger, da disse fungerte som grafiske 

partitur. Det ble utøvernes rolle å tolke tegningene, og skape musikk ut av for eksempel streker 

og sirkler. Tegningene ble vist på storskjerm bak scenen. Musikken var leken og preget av lite 

struktur. Blant annet spilte synthen enkelttoner og kortere temaer hvor glidende pitch var brukt 

i stor utstrekning. Dette resultere i noe som kunne minne om «tegneserielyder». Underveis i 

konserten fikk utøverne publikum til å rope ut i kor. Lyden tok de opp, og etterpå spilte de den 

av i forskjellige tonehøyder via et klaviatur, som en del av komposisjonen. Enkelte deler av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Kontentum er opprinnelig en «betegnelse for lydeffekter som anvendes til å understøtte illusjonsvirkningen av 
skuespill og hørespill i teater og kringkasting» (Leinslie 2009). 
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musikken var beatbasert, men rytmen var ikke metrisk, og var kun tilstede for kortere perioder. 

Jeg er ikke kjent med om det var ulike tegninger eller grafiske partitur fra dag til dag, og det er 

dermed uvisst om elevene opplevde ulik musikk ut fra hvilken dag de var tilstede på festivalen. 

 

Konsert 3  

Konsert nummer tre ble også avholdt i den store lagerhallen, men nå med en støygitarist i 

sentrum. Gitaristen spilte solo, og var plassert oppe på et galleri. I det konsert 2 var ferdig 

måtte publikum derfor snu seg 90 grader til siden. Gitarspillet var minimalistisk og preget av 

utforskning av frekvenser med effektbruk. Gitaristen innledet konserten med å spille med bue, 

og samplet deretter dette som et droneinspirert11 grunnlag han spilte videre over. I bunn lå 

programmerte rytmer. Det var ingen interaksjon mellom gitaristen og publikum, men under 

konserten ble det projisert en film på en av veggene i lagerlokalet. Filmen var av en abstrakt 

grafisk art, med røde og blå farger som utfoldet seg og gikk inn i hverandre.  

 

Konsert 4  

Festivalen kunne også skilte med to vokalkunstnere, en kvinne og en mann. Begge improviserte 

frem ulike lyder og klanger med stemmen, og det var dermed ingen tekst eller konvensjonell 

måte å synge på. De to både samarbeidet og opptrådte på egenhånd. Da de samarbeidet skjedde 

det i den store lagerhallen hvor de to forestillingene ovenfor også tok plass. Der hadde de et 

teatralsk samspill hvor vokalimprovisasjonene ble brukt som kommunikasjonsmiddel mellom 

de to. Da de opptrådte alene skjedde det som små oppvisninger ute i friluft, hvor de inntok 

rollene som «guider» på øya. Hvor og hvordan man fikk se vokalkunstnerne varierte derfor fra 

dag til dag grunnet værforholdene.  

 

Konsert 5  

Konsert nummer fem var med en perkusjonsduo, og ble holdt inne i en annen lagerbygning. De 

to utøvere klappet og spilte på marimbaer, tammer og andre perkusjonsinstrumenter. Konserten 

ble innledet med Steve Reichs Clapping Music, og utøverne gikk rundt blant publikum mens de 

klappet. De fortsatte med en komposisjon der de spilte på hver sin marimba. Utøverne var 

plassert på gulvet midt i rommet, omringet av elevene, og på innslag nummer tre fikk elevene 

lov til å delta. Cirka ti elever fikk da utdelt hver sin gummihammer som de fikk lov å slå på 

oljefatene med, under ledelse av utøverne. Resten av publikum var med og klappet. Konserten 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Drone kan sammenliknes med det norske ordet borduntone, og betegner samtidig en minimalistisk musikkstil og 
retning som kjennetegnes ved lange, gjerne lavfrekvente lyder.  
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ble avsluttet ved at utøverne spilte på et sett med tammer. Måten utøverne kommuniserte med 

hverandre og med publikum på var svært teatralsk. De gjorde blant annet store gester og ropte, 

og var i tillegg ikledd kjeledresser og hørselsvern. Det var ingen lysshow i denne forestillingen, 

da lokalet var opplyst av dagslyset.  

 

Konsert 6  

«Konsert» nummer seks var en lydinstallasjon12 som bestod av to enorme megafonliknende 

elementer. Disse produserte lange toner med et høyt volum. Tonene dannet diffuse akkorder, 

og kunne høres ut som et blåseinstrument iblandet noe støy. Installasjonen var plassert ute i det 

fri, og megafonene var vendt ut mot havet. Av sikkerhetsmessige årsaker var det sperret av et 

område på noen meter rundt installasjonen. Lyden var nemlig såpass høy at det kunne være 

skadelig for hørselen å komme for nær. På grunn av dårlige værforhold var det perioder 

installasjonen ikke var i bruk. Enkelte elever har derfor ikke fått oppleve denne. 

 

4.2 Mål og intensjoner i forestilling A 
 
Grunnet produksjonens store format, med flere samarbeidspartnere, har målene og intensjonene 

for forestillingen blitt formulert i en omfattende prosjektbeskrivelse. Målene for produksjonen 

er delt inn i ett resultatmål og fire effektmål. Under intervjuet leste produsenten opp målene fra 

prosjektbeskrivelsen, og det er disse jeg kommer til å bruke som utgangspunkt for 

undersøkelsene. I tillegg til de utarbeidede målene fra prosjektbeskrivelsen ser jeg også 

nærmere på et mål formulert av produsenten selv. For å få et grovt overblikk over målet for 

festivalen i sin helhet kan det være relevant å se på det overordnede resultatmålet før vi går 

videre:  
 
             [Festivalen] skal gjennomføre et program med topp kunstnerisk kvalitet innen rammen av et 

festivalbesøk, der flere utradisjonelle konsertlokaler tas i bruk, og barn får oppleve 
samtidsmusikk på nært hold (Produsent forestilling A).  

 
Resultatmålet sier mest om de ytre rammene for produksjonen, og ikke så mye om hva som 

ønskes formidlet. Jeg velger derfor ikke å gå nærmere inn på dette målet, men heller 

konsentrere meg om effektmålene. De sier noe om hva elevene helst skal sitte igjen med i 

etterkant av forestillingen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Må ikke forveksles med lydinstallasjonen elevene bidro til ved å sende inn lydopptak. 
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4.2.1 Intensjon 1: Utfordret kunstnerisk 
 
             Publikum skal ha blitt utfordret kunstnerisk ved å oppleve en rekke eksperimentelle 

forestillinger med ledende utøvere på ulike instrumenter (Produsent forestilling A). 
 

Ifølge produsenten er presentasjon av ukjent musikk det sterkeste virkemiddelet for å utfordre 

publikum. Produsenten mener musikken på festivalen vil skille seg stort fra hva elevene hører 

på til vanlig, og at den derfor vil oppleves som noe nytt. For å nå intensjonen ønsker 

produsenten blant annet å utfordre barnas begrep om musikk. Flere av utøverne på festivalen 

jobber med klanger, frekvenser og lydbehandlinger i sine fremføringer. Det blir dermed lite av 

konvensjonelle melodier, harmonikk og skalaer, elementer som barna gjerne er kjent med fra 

musikken de hører på til vanlig. Produsenten ønsker dermed å «la dem kjenne på grenselandet 

mellom musikk og lyd» (Produsent forestilling A). Det har likevel vært viktig for produsenten 

ikke å være for utfordrende i møte med barna. Han ønsker å utfordre, men ikke gjøre det 

utilgjengelig. Det påpekes imidlertid at grensen for å bli utfordret er relativ: 

 
             Noen blir utfordret veldig når det bare er instrumentalmusikk, for hvem synger? Og når 

kommer sangen? Og teksten? Mens andre har mye større toleranse for det. Utfordringen vår er 
å gjøre eksperimentell moderne musikk tilgjengelig, og ikke utilgjengelig (Produsent forestilling 
A).   

 
I tillegg til selve musikken vil også omgivelsene og innpakningen ifølge produsenten kunne 

bidra til å skape eksperimentelle konsertopplevelser for elevene. Konsertene foregår i nedlagte 

båthus og lagerbygninger, noe som i seg selv vil kunne gi elevene en spennende og eksotisk 

opplevelse. Dette er bygninger barneskoleelevene neppe tidligere har opplevd bli brukt som 

konsertlokaler. Også på det visuelle planet vil de enkelte konsertene kunne skape 

eksperimentelle opplevelser. I for eksempel saksofonistens bestillingsverk inngår lysdesign 

som en integrert del av verket:  
 
             Og i det så ligger det også noe eksperimentelt og noe litt nytenkende. Det er jo ikke nytt å ha 

lysansvarlig, men det at lys og kvadrofoni inngår i et verk – det må man si er litt utenfor boksen. 
Man kunne jo tenkt seg to fioliner som spilte og punktum, men det er i denne sammenhengen litt 
for lite eksperimentelt. […] Og i den produksjonen så tror jeg publikum vil se at en 
konsertopplevelse kan være veldig mye mer enn bare instrumenter som spiller (Produsent 
forestilling A). 

 
Virkemidlene for å utfordre kunstnerisk bygger dermed i all hovedsak på å presentere ukjent 

musikk som potensielt kan åpne opp for refleksjon rundt skillelinjene mellom musikk og lyd. 

De visuelle elementene på forestillingene spiller også inn på den eksperimentelle opplevelsen, i 

tillegg til de utradisjonelle konsertlokalene.   
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4.2.2 Intensjon 2: Økt forståelse for samtidsmusikk 
 
            Publikum skal få økt forståelse for hva samtidsmusikk kan være, og skal ha opplevd ulike 

tradisjoner innen sjangeren, fremført på en imøtekommende måte (Produsent forestilling A). 
 
Samtidsmusikk betegnes både i denne oppgaven og i produsentintervjuene som en sjanger. 

Som det imidlertid vil komme klarere fram senere i oppgaven er dette en relativt misvisende 

betegnelse, selv om det for enkelthetens skyld brukes i denne oppgaven. La oss først se 

nærmere på intensjonens andre punkt, skal ha opplevd ulike tradisjoner innen sjangeren. Med 

tradisjoner forklarer produsenten at de viser til ulike praksiser og uttrykksformer innenfor 

samtidsmusikken. «Det går på instrumentering eller akustisk versus elektrisk. Eller litt mer 

interaktivt og ikke interaktivt» (Produsent forestilling A). Produsenten trekker frem og 

sammenligner to av innslagene for å forklare hvordan elevene i dette tilfellet vil få oppleve to 

svært ulike tradisjoner og musikalske uttrykk:  

 
             [Vokalkunstnerne] jobber med lyd og med kraft og dynamikk. Der får du den veldig intime 

«rett-i-trynet-opplevelsen» som er på noen meters avstand, og du ser sangeren svette og spytte 
og er i gang, mens du på noen av forestillingene får en mye større avstand og hvor kanskje det 
visuelle rundt med lys og video og sånt blir noe helt annet, og musikken blir mer en del av 
mange kunstneriske uttrykk. Og i det så ligger to helt forskjellige konsertopplevelser. Hvor du 
liksom kan ta på utøverne på den førstnevnte, og så på den andre så er det meningen bare at du 
skal sitte helt stille og oppleve et stort rom som fylles med lys og video og bilder og røyk og 
dekor og sånt (Produsent forestilling A).  

 

Av sitatet ovenfor ser vi også litt av hvordan det imøtekommende aspektet i intensjonen skal bli 

nådd. Ifølge produsenten skal musikken være «fremført på en form for imøtekommende måte, 

altså det er et formidlingsaspekt i det. Det skal ikke være lang avstand, det skal være intimt. Så 

langt det går» (Produsent forestilling A). Som vi ser passer dette godt inn med hva produsenten 

fortalte om vokalkunstnerne i sitatet ovenfor. Når det gjelder publikumsinteraksjon er det 

imidlertid bare én forestilling hvor det er lagt opp til dette, nemlig perkusjonsduoen hvor 

enkelte av elevene skal få være med å slå med gummihamre på oljefat.   

 

Produsenten uttrykker selv at intensjonenes første del, publikum skal få økt forståelse for hva 

samtidsmusikk kan være, er utfordrende å nå:   
 
             Når det gjelder samtidsmusikk har ikke elevene en sjangerforståelse. Samtidsmusikk er et stort 

og bredt begrep med mange undersjangre, og det er jo også over et tidsspenn. Så om et barn 
som går i 1. klasse får en forståelse av at de har opplevd forskjellige sjangre, det er jeg usikker 
på (Produsent forestilling A).   
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På tross av dette håper produsenten elevene vil forstå at konsertene de har fått oppleve er ulike, 

og at de snakker til elevene på forskjellige måter. Blant annet går dette på uttrykk og dynamikk, 

om det er bråkete eller stille, akustisk eller elektrisk, eller om det er slagverk eller ikke 

slagverk.   
 

4.2.3 Intensjon 3: Publikumsdeltakelse  
 
             Deler av publikum skal selv ha fått delta med enkelte kunstneriske bidrag (Produsent forestilling 

A).  
 
Som tidligere nevnt er elevers kunstneriske bidrag en viktig del av festivalen. Det blir 

oppfordret til at elever og skoleklasser sender inn lydfiler som skal brukes til en lydinstallasjon, 

og tegninger som kan fungere som grafisk partitur for tuba- og synthduoen. Også hjelpeklassen 

skal gjennomføre en god del aktiviteter, blant annet ved å lage festivalavis. Alt dette skjer 

imidlertid i forkant av festivalen. Som vi så av forrige intensjon er det lagt opp til lite 

publikumsinteraksjon og elevbidrag under selve konsertene.  

 

4.2.4 Intensjon 4: Kjennskap til nærområde 
 
             Publikum skal ha fått bedre kjennskap til et nedlagt øysamfunn i sitt nærområde (Produsent 

forestilling A).  
 
Øya festivalen foregår på ligger rett utenfor bykjernen. Faktisk er det bare et sund som skiller 

de to, og fra byen kan man se rett over på øya. Det er likevel stor sjanse for at elevene ikke vet 

særlig mye om øya og dens historie. Forestillingen har imidlertid ikke til hensikt å drive ren 

historieformidling. I stedet forsøker produsenten å integrere øyas historiske aspekt inn i 

forestillingens helhet, og lar assosiasjoner spille en sentral rolle. Et utsagn fra en tidligere 

fastboende på øya danner grunnlaget for dette: 
 
             Et overordnet tema er møtet mellom dagens eksperimentelle musikk og fortidens lyder på en 

liten øy ut mot havet. En rød tråd vil være utsagnet til en eldre mann som var fastboende på øya 
for ca. 70 år siden. På en video sa han: «Før var det en annen lyd på [øya]».. Det han henviser 
til da er produksjon av fisk, sild, maritim aktivitet, barn, unger, måkeskrik, andre typer lyder 
enn det er der nå, for nå er det jo ikke noen fastboende og ikke noe særlig aktivitet der, så det er 
stille (Produsent forestilling A).   

 
«Lyden av [øya]-temaet» skal gå igjen flere steder i festivalen, men Rikskonsertenes 

produsenten har kun ansvaret for to av konsertene, nemlig saksofonistens og perkusjonsduoens. 

De andre konsertene og fremførelsene er det produsentene fra de andre aktørene som har 

ansvaret for. Rikskonsertenes produsent kan derfor ikke uttale seg på vegne av disse, men 
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forteller at «Lyden av [øya]-temaet»  i alle fall skal være tilstede på saksofonisten og 

perkusjonsduoens konserter. Et viktig stikkord i denne sammenhengen er assosiasjoner. På 

konserten med perkusjonsduoen skal den røde tråden synliggjøres blant annet ved hjelp av 

utøvernes antrekk. De skal nemlig ha på seg kjeledresser og øreklokker, noe som 

forhåpentligvis skal gi elevene assosiasjoner til industri, fabrikk eller arbeid. Under 

publikumsinteraksjonen skal i tillegg barna slå med gummihamre på oljefat, noe som også kan 

gi et industrielt preg.     
 

                       Ideen der er at det skal være industrielt, og de skal være noen som arbeider der, kan ha arbeidet 
der før, og som hamrer og snekrer og liksom sånne smeder som banker på metall. Så det er en 
idé som kanskje kan gi noen assosiasjoner. Vi jobber med assosiasjoner her, ikke sant. At dette 
kanskje kunne vært, og hva du tenker på når du hører det (Produsent forestilling A).   

 
På konserten med saksofonisten spiller også assosiasjoner en viktig rolle når det gjelder den 

røde tråden, men her ønsker produsenten at elevene også får assosiasjoner til det maritime. Som 

nevnt i beskrivelsen av konserten skal lysdesign være en integrert del av forestillingen, og 

produsenten forteller at lokalet skal lyssettes ut fra et ønske om å gjenskape et båthus slik det 

kanskje kunne sett ut tidligere. Blant annet skal lyskastere reflekteres i vannoverflatene. I 

tillegg skal kontentumet som spilles av i kvadrofoni blant annet være i form av vind, 

bankelyder og annen industriaktivitet.  
 

4.2.5 Intensjon 5: En positiv opplevelse av festivalen 
 

Alle skal like noe av det de ser, og få noe ut av det (Produsent forestilling A). 
 
Selv om samtidsmusikk er en samlebetegnelse på svært mange ulike stiler og uttrykk kan 

likevel mye av musikken, for en stor del av befolkningen, oppleves som ukonvensjonell og 

«smal». Å formidle musikken til barn kan derfor potensielt være krevende. Produsenten er klar 

over fallhøyden i prosjektet, og ser det derfor som nødvendig, muligens i motsetning til 

skolekonserter med mer konvensjonell musikk, å jobbe for at alle elevene faktisk opplever noe 

de liker. Kanskje setter gitaristen spor, eller at noen synes perkusjonsduoen er tøffe. Muligens 

kommer noen til å sitte igjen med et minne om at harpen lød fint, eller at det var stemningsfullt 

inne i båthuset. Å presentere svært ulike musikalske uttrykksformer er derfor en måte å nå 

intensjonen på. Ifølge produsenten er det nesten snakk om en helgardering: 

 
             Det er jo litt rått parti fordi du får fem konsertopplevelser inklusive guiden som alle er av 

eksperimentell art, men på forskjellige måter. Så du argumenterer på en måte inn til publikum 
på fem forskjellige måter. Først vokalt, så bestillingsverk litt stille, så spilles det tegninger, så 
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kommer gitarbråk, støymusikk, og til slutt slagverk med en viss interaksjon. Så dette er jo litt 
teppebombing (Produsent forestilling A).  

 
Å la elevene få se og høre ukjente instrumenter er også en måte produsenten håper skal skape 

positive opplevelser. Det samme gjelder kjente instrumenter spilt på annerledes og nye måter. 

Produsenten trekker frem harpe, bandoneon og marimba som instrumenter flertallet av elevene 

mest sannsynlig ikke har sett på nært hold, og vokalkunstnerne og støygitaristen som 

utradisjonelle spilleteknikker på kjente instrumenter:  

 
             De har ikke hørt gitar spilt på den måten før, for her slår man av én akkord og så jobber man 

med frekvenser i flere minutter. Det er ikke gitarspill med strenger, det er lyd. Og de har ikke 
hørt en vokalist som synger på den måten som de gjør. Så de konvensjonelle tradisjonelle 
instrumentene blir spilt på en helt annen måte enn det man er vant til å høre (Produsent 
forestilling A).  

   
Produsenten mener i tillegg at lokasjonen og omgivelsene kan gjøre det lettere å nå frem med 

musikken. Dersom festivalen hadde funnet sted i et konsertlokale eller på en skole tror han 

effekten av musikken hadde vært mer begrenset, og terskelen for å nå frem høyere: 

 
             Nettopp det at du er på et litt «odd» sted, at der kunne det jo ha vært noe som knirket eller 

vinden som uler, eller noe som er skummelt, eller tåke inne i et nedlagt båthus. Det kunne det jo 
ha vært der. Så vi spiller hele tiden på det som er location og jobber med husene, samtidig som 
vi putter musikk inn der som kanskje vil åpne opp noe (Produsent forestilling A). 

  
Også assosiasjoner er viktige for å skape positive opplevelser. I tillegg til de som kan relateres 

til festivalens røde tråd trekker produsenten frem blant annet Pirates of the Caribbean og Star 

Wars som eksempler på potensielle assosiasjoner som kan dukke opp under konsertene og i de 

ulike lokalene: 
 
             Det er her vi jobber. Hva det er du tolker når du er inne i det og det rommet. Hvis vi får i gang 

noe der så er det bra. Hvis alle sitter bare og ikke tenker på noen ting, og ikke får noe ut av det, 
så har vi mislykkes (Produsent forestilling A). 

  
Selv om samtidsmusikk kan oppfattes som både smal og ukonvensjonell er produsenten likevel 

positiv til å presentere musikken for elevene, men spesielt for de aller yngste. Produsenten er av 

den mening at yngre barn lytter på en mer åpen måte, da de ennå ikke har lært noe særlig om 

sjangre, hva de liker og ikke liker, eller hva vennene deres liker. Dette kan være gunstig for 

formidlingens del, og kan resultere i en mer positiv opplevelse av musikken. En utfordring er 

ifølge produsenten at publikummet på festivalen spenner fra 1. til 7. klasse: 

 
             7. klassinger har helt sikkert en oppfatning av hva slags musikk de liker og hva vennene deres 

liker. Og kan kanskje synes at dette er veldig rart, og «man kan ikke spille sånn», eller «dette 
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var stygt eller meningsløst». Eller «hvor er melodien?» «Hvor er rytmen?» «Hvor er 
refrenget?» (Produsent forestilling A). 

 

4.3 Elevenes opplevelser av forestilling A 
 
I dette delkapitlet vil funnene fra elevintervjuene bli redegjort for. Det er organisert etter 

produsentens intensjoner for forestillingen, da analysene av intervjuene er direkte koblet til 

disse. Funnene vil bli belyst både gjennom grafer, tabeller og sitater. Delkapitlet er 

hovedsakelig viet til analyse av datamaterialet og fremstilling av de tilhørende funnene, mens 

det i kapittel 6 vil følge en nærmere drøfting av disse. 

 

4.3.1 Intensjon 1: Utfordret kunstnerisk 
 
Festivalens første intensjon var denne: Publikum skal ha blitt utfordret kunstnerisk ved å 

oppleve en rekke eksperimentelle forestillinger med ledende utøvere på ulike instrumenter. 

Elevene i undersøkelsen bruker til sammen 27 ulike adjektiver for å beskrive musikken de 

hørte på festivalen. Dette er både beskrivelser av enkeltkonserter og lyden av spesifikke 

instrumenter, men mest av alt 

beskrivelser av festivalens 

musikkprofil i sin helhet. Ved siden 

av ser vi grafen over de seks mest 

brukte adjektivene for å beskrive 

musikken. Fin og morsom deler plass 

nummer 5. Ordene annerledes, rar 

og spesiell representerer alle hver sin 

graf. Det vil si at tre av de fire 

hyppigst brukte adjektivene for å 

beskrive musikken er ord som kan 

brukes til å betegne noe som er ukonvensjonelt, eller på siden av det etablerte. I grafen 

nedenfor ser vi hvor mange elever som bruker de tre ordene i intervjuene, og vi ser at alle 

elvene bruker ordet rar for å beskrive musikken de hørte på festivalen. 
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Når man søker opp ordet foreslår Bokmålsordboka synonymene merkelig, underlig og 

påfallende (Bokmålsordboka 2016b). Det 

er derfor rimelig å anta at elevene 

opplevde musikken som ny, ukjent og noe 

helt annet enn de hadde hørt før. De to 

utsagnene nedenfor er med på å 

underbygge dette: 
  
             I: 

                          Hva tror du andre barn tenker om 
sånn musikk?  

 
             A2: 
             At de liksom: «Hææ..? Jeg har jo aldri hørt sånn musikk før» (Gutt 2, 3. klasse). 

_____________________________ 
 

             Jeg tror ikke det var noen særlige i klassen som hadde hørt om det. Det var ganske spesielt og 
nytt for alle (Jente 6. klasse). 

 
Det kan dermed se ut til at elevene i større eller mindre grad ble utfordret kunstnerisk under 

denne festivalen. Men hvilke elementer var utslagsgivende for at elevene opplevde musikken 

som ukonvensjonell? Uforutsigbarhet kan vise seg å være et viktig stikkord. Flere av elevene 

nevner fravær av melodi, fast rytme og kjente formstrukturer som betegnelse på musikken de 

har hørt.  

 
             I: 
             Hva er det som er rart med det [samtidsmusikk] da?  
 
             A1: 
             At den kan ha noen toner som er kjemperare, og så noen som har sånne… ikke noe rytme eller 

melodi, men kule lyder og sånt (Gutt 1, 3. klasse). 
                                                                                                                          
Enkelte forteller at dette resulterer i en utfordrende lyttesituasjon:  
 
             A5: 
             Og så er det jo sånn at det er ikke noe refreng. Det er ikke noe som kommer igjen. Du vet aldri 

hva som kommer.  
 
             […] 
 
             I: 
             Syntes du noen ganger det var litt sånn utfordrende å være publikum? At du ble utålmodig 

eller…?  
 
             A5: 
             Ja, det var litt sånn, for jeg tenkte sånn: «Åh, hva kommer nå?» Og akkurat som «hva skal jeg 

gjøre?» Hva… ørene mine forstår jo ikke… hodet mitt forstår jo aldri hva som kommer. Det er 
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jo det som er tingen med samtidsmusikk. Så jeg ville sagt at det er ganske utfordrende av og til 
å høre på (Jente 6. klasse). 

                                                                                                                        
Et interessant punkt å ta med i denne sammenhengen er det faktum at fire av de fem 

informantene forteller at de måtte lytte til musikken på en annen måte enn de var vant til: 
 
             I: 
             Må du lytte på en litt sånn annen måte når du hører sånn musikk? 
 
             A4:               
             Ja, jeg synes du må det. Siden, når du hører på sånn normal musikk, sånn som de spiller på 

sånn vanlige konserter da er det mer sånn «slappe av og høre på», mens nå var det litt mer 
sånn «føle deg inn i det» og tenke hvordan… ja. Jeg følte meg «inni» det. Altså jeg prøvde så 
godt jeg kunne å føle meg inn i det, mens den musikken jeg hører på [til vanlig], da bare sitter 
jeg og slapper av og tenker ikke så mye over det. Bare hører etter rytmene.  

 
             I: 
             Hva er det du, når for eksempel han spilte gitar da, hva er det du lytter etter da?  
 
             A4: 
             Når jeg hører på musikk så prøver jeg alltid å finne en rytme, og det var jo litt spesielt med 

denne, at som oftest så var det ingen rytme. Så jeg prøvde bare å lytte etter tonene da, på en 
måte. Og liksom bare høre hvordan de var sammen (Jente 7. klasse). 

 
To andre elever uttaler seg relativt likt om dette temaet, og også de nevner at musikken de 

vanligvis hører på er mer forutsigbar. I møte med samtidsmusikken så de seg dermed nødt til å 

lytte på en mer utforskende måte. Også elevenes begrep om musikk ble utfordret under 

festivalen. Fire av fem informanter vil nemlig ikke karakterisere vokalkunstnernes opptredener 

som musikk:  
 
             Og så ser jeg at [mannlig vokalkunstner], han er mer lyder. Og det er ganske masse forskjellig; 

litt ord og litt lyder som han bare får ut fra halsen og sånn. Og det tenker jeg ikke på som 
musikk. For det går ikke… det har ingen musikk i bakgrunnen. Det blir aldri en sang (Jente 6. 
klasse).   

   
Å måtte ta stilling til skillelinjene mellom lyd og musikk, og på den måten reflektere over sitt 

eget begrep om hva musikk er, vil jeg hevde er å bli kunstnerisk utfordret. På bakgrunn av 

festivalens booking vil jeg dermed si at intensjonen i denne sammenhengen er blant de enkleste 

å nå: Musikkuttrykkene er nye og ukjente, og publikummet dertil uinnvidd. Det kommer derfor 

ikke som noen overraskelse at alle elevene gir uttrykk for å ha blitt utfordret på nettopp det 

kunstneriske planet.  

 

Intensjonen sier også noe om at elevene skal ha fått oppleve ledende utøvere på ulike 

instrumenter. Jeg skal ikke her ta på meg rollen å avgjøre hvor ledende de ulike utøverne er, 

men de er alle profesjonelle musikere, og Rikskonsertene har i tillegg høye krav til utøvernes 
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musikalske ferdigheter. Ingen av konsertene benyttet seg dessuten av de samme instrumentene. 

Hver konsert kunne altså by på nye instrumenter, som for øvrig både var kjente og ukjente for 

elevene. Det vil derfor være rimelig å anta at elevene virkelig fikk oppleve ledende utøvere på 

ulike instrumenter under festivalen.     

 

4.3.2 Intensjon 2: Økt forståelse for samtidsmusikk 
 
Intensjon nummer to har følgende ordlyd: Publikum skal få økt forståelse for hva 

samtidsmusikk kan være, og skal ha opplevd ulike tradisjoner innen sjangeren, fremført på en 

imøtekommende måte. Intensjonen består altså av tre delmål. Jeg ønsker å begynne med punkt 

to - skal ha opplevd ulike tradisjoner innen sjangeren. For å undersøke om denne målsettingen 

er nådd trenger vi ikke nødvendigvis å lete etter svar i elevintervjuene. Som det forhåpentligvis 

fremgikk av konsertbeskrivelsene tidligere i kapitlet var alle konsertene svært ulike hverandre, 

både musikalsk og i fremføring. Jeg anser det derfor ikke som et drøftingsspørsmål hvorvidt 

elevene fikk oppleve ulike tradisjoner innen sjangeren eller ikke. Det som derimot er mer 

interessant å undersøke er i hvilken grad elevene selv er bevisst at de har opplevd ulike 

musikalske uttrykk. Dette vil være relevant når vi senere skal diskutere om elevene sitter igjen 

med en økt forståelse for hva samtidsmusikk kan være. For å se nærmere på denne bevisstheten 

har jeg valgt å samle alle kodene fra elevintervjuene som tilsier at musikkuttrykkene ble 

oppfattet som svært ulike hverandre. Innad i dette ligger blant annet utsagn om utøvere som 

skilte seg musikalsk fra de andre utøverne, i tillegg til mer generelle betraktninger om 

festivalens musikkprofil.  

 
Koder fra elevintervjuene: A1 A2 A3 A4 A5 

Bevisst på at konsertene var ulike.    x x 
Saksofonistens musikk lite eksperimentell 
/ mer konvensjonell i forhold til de andre. 

x    x 

Perkusjonsduoen lite eksperimentell / mer 
konvensjonell i forhold til de andre. 

  x x  

Perkusjonsduoen skiller seg fra de andre 
konsertene. 

   x  

Vil ikke karakterisere vokalistenes 
prestasjoner som musikk. 

 x x x x 

Vil ikke kategorisere alle konsertene som 
samtidsmusikk. 

x x    

Figur 5.3 
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Tabellen viser at alle elevene i større eller mindre grad opplevde at minst én konsert skilte seg 

fra de andre konsertene. Sitatet nedenfor belyser dette:  

 
             Jeg tror jeg ville satt sammen de to første [konsertene]13, og liksom tenkt at de var «satt 

sammen». Jeg hadde jo fått et inntrykk når jeg kom på de to første, så jeg tenkte: «Åh, det er 
sånn vi skal høre». Og så kom vi på den siste, og da ble jeg litt overrasket over at det var 
xylofoner14 og trommer (Jente 7. klasse). 

 
Det er dermed rimelig å anta at elevene var bevisste på at de opplevde ulike musikkuttrykk som 

skilte seg fra hverandre, noe produsenten også håpet de ville. Men hvordan passer dette inn i 

målet om en økt forståelse for hva samtidsmusikk kan være? Resultatene ovenfor kan 

tilsynelatende tolkes som at elevene har fått en større innsikt i hva samtidsmusikksjangeren kan 

romme, og det kan argumenteres for at spennvidden mellom musikkuttrykkene kan ha bidratt 

til et mer åpent syn på samtidsmusikk, der sjangeren ikke er begrenset til en konkret estetisk 

stil:  

 
             I: 
             Jeg lurer på om du kan prøve med dine egne ord å forklare hva du mener samtidsmusikk er for 

noe? 
 
             A1: 
             Oi… [ler]. Det er vel musikk som… uten melodi, som du finner på selv på en måte, som du kan 

lage selv med alt slags mulig egentlig.  
 
             I: 
             Så man kan gjøre litt som man vil…? 
 
             A1: 
             Ja.  
 
             I: 
             Så det er ikke noe sånn at det er noen faste kjennetegn på samtidsmusikk?  
 
             A1: 
             Nei, egentlig ikke tror jeg. Siden du kan lage det… det er ganske lett å lage. Det er på grunn av 

at du trenger jo ikke melodi (Gutt 1, 3. klasse). 
 
Noe av det samme går igjen også her: 
 
             I: 
             Så er det sånn at veldig mye forskjellig musikk kan være samtidsmusikk?  
 
              
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Informanten refererer til konsertene med saksofonisten, tuba- og synthduoen og støygitaristen. Da de to 
sistnevnte holdt konsert i samme lokale rett etter hverandre opplevdes kanskje dette som én konsert for mange av 
elevene. 
14 Dette var i virkeligheten marimbaer, ikke xylofoner.  
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             A3: 
             Eh, ja det kan på en måte det. Fordi annerledes musikk som er ny musikk er greia. Det er ikke 

det jeg mener, jeg mener annerledes som i annerledes melodi og sånn (Jente 3. klasse). 
  

Elevenes beskrivelser av samtidsmusikk er svært åpne. Det er riktignok utfordrende å skulle 

oppsummere en hel sjanger på noen få ord - både for barn og voksne, men ville det ikke likevel 

vært rimelig å vente seg flere karakteristikker basert på for eksempel lydbilde eller 

instrumentasjon? Elevene har i løpet av én dag fått oppleve svært ulike musikalske uttrykk, og 

kanskje er det slik at de ikke lenger greier å trekke grove karakteristikker som skal gjelde for en 

hel musikksjanger? Og vil ikke det igjen kunne tolkes som en større forståelse for hva 

sjangeren rommer? Av figur 5.3 så vi imidlertid at to av elevene ikke ville kategorisere alle 

konsertene på festivalen som samtidsmusikk. Den ene av de to mener fremføringen til den 

mannlige vokalkunstneren var for eksperimentell til å bli karakterisert som samtidsmusikk:  
              
             I: 
             Men tenker du at alt det som vi hørte på [øya], at det var samtidsmusikk alt sammen? 
 
             A2: 

Han mannen [demonstrerer babling], jeg vet ikke helt om det var… Var det liksom bare tull, 
eller…? (Gutt 2, 3. klasse). 

  
 
Senere i intervjuet konkluderer han med dette:  

 
I: 
Og så syntes du ikke at alt det dere hørte kunne være samtidsmusikk?  

 
A2: 
Nei, jeg trodde ikke han mannen var så veldig samtidsmusikk (Gutt 2, 3. klasse). 

 
Det eksperimentelle aspektet ved vokalkunstnerne er for øvrig et tema som opptar flere av 

elevene. Fire av fem informanter vil nemlig ikke karakterisere det vokalkunstnerne fremførte 

som musikk. Den andre eleven som ikke vil kategorisere alle konsertene som samtidsmusikk 

mener saksofonistens konsert var for konvensjonell:  

           
             I: 
             Alt det dere så på øya… var alt det samtidsmusikk tenker du?  
 

A1: 
[Drar på det] Nei… ikke alt tror jeg.  

 
I: 
Hva var ikke synes du? 
 
A1: 
Hun som spilte det instrumentet. Klarinetten eller… 
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I: 
Saksofon?  

 
A1: 
Ja, saksofon. Det hørtes litt mer vanlig ut syns jeg (Gutt 1, 3. klasse). 

  
Det er interessant å observere at denne eleven også er sitert tidligere i delkapitlet, men da med 

et utsagn om at samtidsmusikk kan lages av alt, og at sjangeren ikke har noen andre kjennetegn 

enn at den ikke har noen melodi. Saksofonistens verk er altså ikke innenfor hva eleven 

oppfatter som sjangerens avgrensning. Elevens første utsagn kan dermed forstås som mindre 

åpent når det gjelder samtidsmusikk som sjanger enn først antatt. Vi sitter da igjen med én elev 

som mener alle konsertene var samtidsmusikk, én som uttrykker åpent syn på hva 

samtidsmusikk kan være, og to elever som ikke vil kategorisere alle konsertene som 

samtidsmusikk. Empirien gir oss altså ingen entydige svar på om hvorvidt elevene har fått en 

økt forståelse for hva samtidsmusikk kan være eller ikke. Enkelte av elevene uttrykker et åpent 

syn på hva samtidsmusikk som sjanger kan romme, mens andre igjen gir uttrykk for å 

ekskludere noen av konsertene fra sjangerbegrepet. Det er i utgangspunktet vanskelig å 

undersøke om elevene faktisk har fått økt forståelse for samtidsmusikk eller ikke, da det innad i 

dette også foreligger et tidsperspektiv som denne studien ikke har tilgang til. Temaet er også 

relatert til hvor mye kjennskap elevene har til sjangeren fra før av, noe som vil bli drøftet 

nærmere i kapittel 6. Tre av informantene forteller for øvrig at de hadde hørt på samtidsmusikk 

på skolen i forkant av festivalen. To elever visste ingenting om musikken før de selv var 

tilstede på konsertene.  

 

Det tredje og siste punktet i intensjon 2 sier at musikken skal være fremført på en 

imøtekommende måte. En av elevene forteller at han ikke fikk sett så mye av konserten med 

duoen som spilte på tuba og synth. Grunnen var publikummere foran som sperret utsikten. 

Konserten fant sted i en stor lagerhall, hvor de fremste elevene satt på gulvet, mens de bakerste 

stod. Under denne konserten tok utøverne opptak av publikum som ropte, manipulerte lyden, 

og brukte den videre i komposisjonen. To av elevene nevner dette, den ene uttrykker at det var 

tøft, mens den andre synes det var litt morsomt. Et annet potensielt imøtekommende element 

ved denne konserten var fremføringen av elevenes tegninger, som i denne sammenhengen 

fungerte som grafiske partitur. Ingen av elevene nevner dette elementet under intervjuene, med 

unntak av én elev, etter spørsmål fra meg: 
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I: 
Men så hadde de noe… en tegning bakpå lerretet. Hva tror du de gjorde med den? 

 
A1: 
Eh, jeg vet ikke helt.  

 
I: 
Nei? For jeg tror at de kanskje skulle prøve å spille den tegningen.  

 
A1: 

             Ja… (Gutt 1, 3. klasse). 
 
Det er mulig dette var et element som ikke alle i publikum fikk med seg. Da jeg selv var 

tilstede på en av konsertene observerte jeg at det kanskje ikke ble klart nok kommunisert ut til 

publikum at tegningene fungerte som grafiske partitur. Den konserten det var lagt opp til mest 

fysisk interaksjon var med perkusjonsduoen. Under ett av numrene fikk en liten gruppe elever 

lov til å være med å slå på plasttønner og oljefat med gummihammere. En av informantene 

forteller at hun fikk være med på dette. En annen gir uttrykk for at hun satte pris på 

interaksjonen, selv om hun ikke var en av de som deltok: 
 
             Og en ting jeg likte i hvert fall veldig godt det var at unger fikk prøve å være med, og så lå det 

noe eget i det at de sa «nå skal vi spille» og så fikk de musikk ut av det (Jente 6. klasse). 
 
Det kan se ut til at konserten med perkusjonsduoen var vellykket når det gjaldt å være 

imøtekommende. Lokalet der tuba- og synthduoen holdt sin konsert var stor, og det kan tyde på 

at det var problemer for publikum å få med seg hva utøverne holdt på med, muligens på grunn 

av stående publikum og lange avstander. Det er lite i datamaterialet som sier noe om hvor 

imøtekommende de andre konsertene ble oppfattet. Det er derfor vanskelig å komme med en 

konklusjon på akkurat dette punktet, utover at én konsert ble oppfattet som mer 

imøtekommende enn en annen.  

 

4.3.3 Intensjon 3: Publikumsdeltakelse 
 
Den tredje intensjonen for festivalen lyder som følger: Deler av publikum skal selv ha fått delta 

med enkelte kunstneriske bidrag. Som vi kunne lese tidligere i kapitlet presiserte produsenten at 

dette i hovedsak gjaldt i forkant av festivalen. Skoleklasser kunne blant annet delta i 

forberedelsene ved å tegne tegninger som skulle brukes som grafisk partitur, og til å spille inn 

lydklipp til en lydinstallasjon. Hjelpeklassen lagde i tillegg en kort film med dans til 

samtidsmusikk, og hvor de også snakket om hva de mente samtidsmusikk var. Denne ble vist 

på storskjerm i den store hallen, rett før tuba- og synthduoen entret scenen. Hjelpeklassen 
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produserte også en festivalavis, med artikler om både musikken og øya. Denne kunne blant 

annet lastes ned fra internett. I tillegg til dette gjorde hjelpeklassen flere ulike forberedelser til 

festivalen, men dette var så vidt jeg vet aktiviteter som ikke var direkte relatert til det 

kunstneriske på festivalen. Informanten fra hjelpeklassen bidro blant annet til å lage 

festivalavis:  
 
             Så har vi jo jobbet ganske lenge med det, og så har vi skrevet, vi har delt oss inn i       
             grupper og skrevet hver våre artikler i avisa, og det var ganske spennende. 
             […] Og så har jeg skrevet en artikkel i avisa om [øya] (Jente 6. klasse). 
 
Ingen av de andre informantene har bidratt kunstnerisk til festivalen. I effektmålet står det 

likevel at deler av publikum skal ha fått deltatt med kunstneriske bidrag. Under festivalen 

kunne man finne både tegninger og lydklipp laget av elever. Disse har dermed deltatt, i tillegg 

til hjelpeklassen. Hvor mange elever totalt som har bidratt kunstneriske er meg ukjent, og i 

grunn uvesentlig for å undersøke om denne intensjonen er nådd. Ordlyden deler av publikum 

gir ingen detaljer omkring ønsket antall, og det er derfor trygt å si at intensjonen er nådd.  

 

4.3.4 Intensjon 4: Kjennskap til nærområde 
 
Intensjon nummer 4 var: Publikum skal ha fått bedre kjennskap til et nedlagt øysamfunn i sitt 

nærområde. Fra produsentens side har det imidlertid ikke vært et mål å drive ren 

historieformidling. I intensjonen brukes da også ordet kjennskap foran kunnskap. For å 

undersøke hvorvidt denne intensjonen sammenfaller med elevenes opplevelse er det derfor ikke 

fruktbart å kartlegge hvor mange nye faktakunnskaper informantene eventuelt har tilegnet seg, 

men heller hvor bevisste de er at de har besøkt et nedlagt øysamfunn. To av informantene 

forteller at de aldri tidligere har vært ute på øya, mens to andre er usikre på om de har vært der. 

Bare én informant forteller at hun har vært der tidligere. I en vid tolkning er det å få kjennskap 

til noe det samme som å bli bevisst dets eksistens. Dersom vi tar utgangspunkt i denne 

tankerekken kan en argumentere for at elevene som ikke før hadde vært på øya fikk større 

kjennskap til den bare ved å ha besøkt den.  

Av datamaterialet fremgår det at elevene vet litt, men ikke mye om øyas historie. Dette 

er en logisk konsekvens, da det ikke ble gitt noe informasjon om øya under selve festivalen, og 

at også fire av fem elever forteller at de ikke hadde snakket noe om øya på skolen i forkant. Det 

vi derimot kan lese av dataene er at flere elever fikk assosiasjoner til «gamledager» og industri 

under konsertene: 
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             I: 
             Og så tenkte du at samtidsmusikk var noe som var litt gammeldags? Var det det du sa?  
 
             A2: 
             Ja.  
 
             I: 
             Hvorfor synes du det? 
 
             A2: 
             Fordi at det bare minte meg om gamledager, og sånn. Om gamledager på TV liksom. For da 

var det litt ekstra mye vind og sånn (Gutt 2, 3. klasse). 
 
Informanten referer til konserten med saksofonisten, der kontentumet som ble spilt av hørtes ut 

som vind. Tre av elevene gir uttrykk for denne assosiasjonen. Vind kan muligens også sies å 

møte produsentens ønske om å skape assosiasjoner til det maritime og til industri. På det 

visuelle planet ga konserten assosiasjoner til arbeid og tidligere tider, trolig ment som et hint til 

øyas historie:  

 
             Ja, det var lys, og så på ett sted så hang det sånne sagblader og gamle lykter ned fra taket, og 

så var det lys og røyk og masse ting. De hadde laget det veldig bra inne i konserthusene. For at 
du skulle få en spesiell stemning som var litt skummel og litt kjekk og litt spesielt (Jente 6. 
klasse). 

 
På konserten med perkusjonsduoen la samme elev merke til utøvernes antrekk, og assosierte 

dette med arbeid:  
 
             Og da… de kom jo ut i jobbedresser og skulle liksom jobbe, og så fant de fram instrumenter og 

så… Jeg likte hvordan de gikk (Jente 6. klasse). 
 
Tre informanter assosierer musikken og/eller det visuelle med elementer som kan relateres til 

«gamledager» eller øyas industrielle historie. Ingen av elevene formulerer imidlertid denne 

sammenlikningen selv. Så hvor god kjennskap har elevene egentlig fått til det tidligere 

øysamfunnet? Tre elever forteller at de faktisk har lært noe om øya. Den første er informanten 

fra hjelpeklassen, som har skrevet en artikkel i festivalavisen om øyas historie: 
 
             I: 
             Så du har lært en del da, om den øya?  
 
             A5: 
             Ja, jeg har lest ganske mye i bøker, og vært inne på nettet og søkt og så masse, og det var jo 

ganske kjekt å lære om det. Det er jo ganske flott og gammel øy liksom. Veldig masse gamle hus 
(Jente 6. klasse).  

 
Den andre eleven mener å ha fått innsyn i hvordan menneskene levde på øya før i tiden: 
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             I: 
             Dere lærte litt om hvordan det var på øya i gamledager? Hva fikk dere vite? 
 
             A2: 
             De hadde ikke på seg helt vanlige klær. Men de hadde litt vanlige sko. Bittelitt.  
 
             I: 
             Hva var det de jobba med og sånt da? Husker du det? 
 
             A2: 
             Gårder og sånt (Gutt 2, 3. klasse). 
 
Det er usikkert hvor informanten har fått denne informasjonen fra, og om den i det hele tatt 

stemmer. Det viser uansett at eleven er bevisst at det eksisterte et samfunn på øya tidligere. Den 

tredje eleven forteller å ha lært noe om øya ved å lese i avisen i etterkant av festivalen. Der fikk 

han blant annet vite at øya huser noen av Norges eldste båter.  

 

Tre elever uttaler altså å ha lært noe om øya. I tillegg har tre elever under konsertene fått 

assosiasjoner til elementer som kan knyttes til øyas historie: 
                                                                                                           

 

 

Figur 5.4 

Som vi ser av tabellen ovenfor er det kun én elev som verken har gitt uttrykk for bekjentskap, 

assosiasjoner eller bevissthet rundt øyas historie. Det er likevel åpenbare ulikheter når det 

gjelder i hvor stor grad elevene kjenner øya. Eleven fra hjelpeklassen sitter for eksempel på 

svært mye mer historisk kunnskap enn en elev som kun assosierte saksofonistens konsert med 

vind. Tidligere i dette avsnittet hevdet jeg imidlertid at det å besøke øya for første gang i seg 

selv ville kunne bidra til å øke kjennskapsnivået. Dette satt i sammenheng med resultatene 

ovenfor gjør derfor at jeg vil argumentere for at de fleste elevene mest sannsynlig har fått noe 

mer kjennskap til det nedlagte øysamfunnet enn de hadde i forkant av festivalen.  

 

4.3.5 Intensjon 5: En positiv opplevelse av festivalen  
 
Produsenten formulerte også en egen intensjon som ikke var med i prosjektbeskrivelsen, 

nemlig at alle skal like noe av det de ser, og få noe ut av det. Figur 5.5 viser til sammen hvor 

mange positive betraktninger de ulike informantene har om musikken på festivalen. Innad i 

tallene ligger både karakteristikker av enkeltkonserter og festivalens generelle musikkprofil. Av 

dette kan vi lese at alle elevene ytret seg positivt om musikken. Det er verdt å merke seg at den 

Koder fra elevintervjuene: A1 A2 A3 A4 A5 
Kunnskap om øya x x   x 
Assosiasjoner knyttet til øyas historie  x  x x 
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høyeste søylen tilhører eleven fra 

hjelpeklassen. Hun kom med hele 26 

positive bemerkninger om musikken. 

Å få noe ut av en konsert kan 

imidlertid handle om så mye mer enn 

bare å like musikken. Som vi så 

tidligere i kapitelet trekker 

produsenten frem assosiasjoner som 

et potensielt viktig premiss for en 

god konsertopplevelse:                

              
             Vi jobber med assosiasjoner her, ikke sant. At dette kunne kanskje vært, og hva du tenker på når 

du hører det. […] Hvis vi får i gang noe der så er det bra. Hvis alle sitter bare og ikke tenker på 
noen ting, og ikke får noe ut av det, så har vi mislykkes (Produsent forestilling A).  

  
De fleste elevene forteller at de i større eller mindre grad under konsertene har fått 

assosiasjoner til enten musikken og/eller det visuelle: 

 

Koder fra elevintervjuene: A1 A2 A3 A4 A5 
Assosiasjoner til musikken  x x x x 
Assosiasjoner til det visuelle  x  x x 

Figur 5.6 

Én elev forteller at hun opplevde konserten med støygitaristen som åndelig:  
 
             A4: 
             Jeg følte meg veldig åndelig når jeg var der [ler], så det var litt sånn… jeg vet ikke. 
             […] Jeg forestilte meg at jeg ikke var inne i den bygningen, men at jeg liksom gikk rundt i en 

annen slags verden på en måte. At jeg var i en annen verden og så rundt meg og… det var ikke 
normale ting der [ler]. 

 
             I: 
            Var det på grunn av musikken, eller var det det utenom? 
 
             A4: 
             Jeg tror det var mest musikken, men det hjalp jo at det liksom… at vi var inne i en mørk 

lagerbygning med masse sånne lyseffekter og sånn. Det hjalp litt (Jente 7. klasse). 
 
Et element som kan være utslagsgivende for en spennende opplevelse er om konsertene evner å 

overraske. Av elevintervjuene kan vi lese at møtet med samtidsmusikk ble en overraskelse for 

flere av elevene, og to informanter vil gå så langt som å hevde at de og deres medelever ble 

«sjokka» da de først hørte musikken. Én elev ble også forbauset over annerledes spilleteknikker 

på ellers velkjente instrumenter:               

Figur	  5.5	  
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             I: 
             Men var det noen instrumenter der som du ikke har sett før, eller som ble spilt på en annen 

måte enn du var vant til? 
 
             A4: 
             Ja, på den første, den der som minnet om vinden syntes jeg, da så jeg en slags saksofonliknende 

ting. Jeg vet ikke om det var en saksofon, men jeg trodde aldri at de skulle spille den sånn! Jeg 
tenkte at «nå kom det jazz», og så…! [ler]. Jeg ble skikkelig overrasket når det kom sånn. Og så 
i tillegg var det jo det der trekkspillet. Det var veldig sånn rolig og… det var ikke så tydelig, 
sånn som det pleier å være med trekkspill. Så det var litt overraskende (Jente 7. klasse). 

 
Paradoksalt nok uttrykker også flere av informantene sin forbauselse over at noen av 

konsertene var mindre eksperimentelle enn de hadde ventet seg, og i også dette tilfellet skal vi 

til saksofonistens musikk. 

 
             Det var overraskende vanlig syntes jeg. Jeg trodde ikke at det skulle høres sånn ut. Jeg trodde 

at det skulle være sånn… masse sånn rare lyder (Gutt 1, 3. klasse). 
 
Her finner vi også likhetstrekk til et tidligere sitat, da 7. klasse-jenta ble overrasket over at 

perkusjonsduoen skilte seg såpass ut fra de andre konsertene. Elevene har altså blitt overrasket 

av både det eksperimentelle og konvensjonelle, det siste på bakgrunn av hvilke forventninger 

festivalen så langt hadde produsert.  

 

I tillegg til assosiasjoner og overraskelser uttrykker også informantene seg positivt om 

festivalens beliggenhet. Spesielt båtturen ut til øya er et gjennomgående tema. Informantene 

har imidlertid også negative inntrykk og betraktninger om musikken. Blant annet omtaler flere 

musikken som vanskelig å forstå, og én elev hevder til og med at den til tider var smertefull å 

lytte til. Enkelte karakteriserer noe som kjedelig, og andre som rart – i negativ forstand. 

Intensjonen handlet imidlertid om at alle elevene skulle like noe av det de fikk oppleve under 

festivalen, noe jeg nå håper å ha påvist at de gjorde. I denne sammenhengen ser jeg det derfor 

ikke som nødvendig å dvele ved de negative inntrykkene, selv om disse selvsagt også er viktige 

for evalueringen av festivalen. Også denne intensjonen er ordlagt på en slik måte at den er 

vanskelig ikke å nå. Vi ser at alle elevene har uttrykt seg positivt om én eller flere elementer 

ved festivalen, og at alle i tillegg har kjent på assosiasjoner og følelser i tilknytning til 

konsertene. Intensjonen om at alle skal like noe av det de ser, og få noe ut av prosjektet kan 

derfor sies å være nådd.  
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4.4 Oppsummering forestilling A 
 
Festivalens første intensjon var å utfordre elevene kunstnerisk, og la de få oppleve ledende 

utøvere på ulike instrumenter. Produsenten håpet intensjonen om å utfordre ble nådd ved at 

elevene fikk oppleve ukjent og på mange måter ukonvensjonell musikk. Dette skulle blant 

annet kunne tillate elevene å kjenne på grensen mellom musikk og lyd. Også visuelle elementer 

som lysdesign skulle bidra til en eksperimentell opplevelse for elevene, hvor også kanskje 

konsertformatet slik elevene kjente det ble utfordret.  

Når det gjelder elevenes opplevelse mente alle informantene at musikken de fikk høre 

på festivalen var rar, og flere av elevene uttrykte at den til tider var utfordrende å lytte til. De 

fleste elevene ville dessuten gå så langt som ikke å ville kategorisere vokalkunstnerne som 

musikk. Dette viser at intensjonen om å utfordre kunstnerisk er nådd.  

 

Intensjon nummer to handlet om at elevene skulle få en økt forståelse for samtidsmusikk, 

oppleve ulike tradisjoner, og at dette skjedde på en imøtekommende måte. De svært ulike 

musikalske uttrykksformene representert på festivalen var det som i følge produsenten skulle la 

elevene få oppleve ulike tradisjoner innen samtidsmusikken. Det imøtekommende aspektet 

betød at konsertene skulle ha en intim og nær fremføring så langt det var mulig. Produsenten 

uttrykte usikkerhet om hvorvidt elevene ville få en faktisk forståelse for samtidsmusikk eller 

ikke. Det var imidlertid et håp om at elevene ville forstå at de hadde fått oppleve ulike 

musikalske uttrykk som snakket til de på forskjellige måter.  

Alle informantene var i større eller mindre grad bevisst at de hadde fått oppleve ulike 

musikkuttrykk under festivalen. Datamaterialet gir oss imidlertid ingen entydige svar på om 

elevene har fått større forståelse for hva samtidsmusikk kan være – vi finner både utsagn som 

kan tolkes som positive indikasjoner på å ha nådd målet, og utsagn som kan tolkes som det 

motsatte. Én av konsertene ble oppfattet som mer imøtekommende enn en annen, men 

datamaterialet sier lite om grad av imøtekommenhet på de andre konsertene. Det er dermed 

ingen entydig konklusjon på om hvorvidt intensjon nummer to er nådd eller ikke. Det kan 

likevel oppsummeres slik: Elevene fikk oppleve ulike musikkuttrykk, enkelte av elevene fikk 

muligens en økt forståelse for hva samtidsmusikk kan være, og noe av musikken var 

imøtekommende fremført.  

 

Den tredje intensjonen lød at deler av publikummet skulle ha bidratt kunstnerisk til festivalen. 

Dette gikk hovedsakelig på forarbeid i forkant, blant annet gjennom å lage lydklipp til en 
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lydinstallasjon og tegne tegninger som skulle fungere som grafiske partitur. I tillegg til dette 

hadde også en 6. klasse fått ekstra ansvarsoppgaver, og hadde blant annet laget festivalavis i 

tillegg til en film hvor elevene både danset og ble intervjuet om samtidsmusikk.  

Én av de fem informantene hadde bidratt kunstnerisk til festivalen, nemlig eleven fra 

hjelpeklassen. Produsentens intensjon var likevel at deler av publikummet skulle bidra 

kunstnerisk, ikke alle. Da jeg var tilstede på festivalen observerte jeg blant annet elevtegninger 

som ble brukt som grafiske partitur. Dette viser at deler av publikum faktisk bidro kunstnerisk, 

og at intensjonen er nådd.   

 

Det siste effektmålet fra prosjektbeskrivelsen gikk ut på at elevene skulle få kjennskap til et 

nedlagt øysamfunn i nærområdet. Produsenten ønsket blant annet at elevene skulle få 

assosiasjoner til elementer som kunne knyttes til øyas historie. Et utsagn fra en tidligere 

fastboende på øya dannet grunnlaget for forestillingens røde tråd, og lyssetting, antrekk og 

lydeffekter skulle på to av konsertene gi elevene assosiasjoner til det maritime og industri.  

De fleste elevene ga uttrykk for å ha fått bedre kjennskap til det nedlagte øysamfunnet, 

enten ved historiske fakta eller industrielle og/eller historiske assosiasjoner til musikken og det 

visuelle. Jeg vil også argumentere for at turen til et ukjent sted i seg selv var med på å gi bedre 

kjennskap og bevissthet om stedet. Det er derfor plausibelt å anta at intensjonen om å gi 

elevene kjennskap til et nedlagt øysamfunn i nærområdet er nådd. 

 

I tillegg til prosjektbeskrivelsens fire effektmål formulerte også produsenten under intervjuet en 

egen intensjon, nemlig at alle elevene skulle like noe, og at alle skulle få noe ut av festivalen. 

Elementer som skulle være nyttige for å nå målet var blant annet det faktum at festivalen kunne 

by på svært mange ulike musikalske uttrykk. Dette ville ifølge produsenten øke sjansene for at 

alle så noe de likte. Ukjente instrumenter og spilleteknikker skulle gjøre opplevelsen mer 

spennende for elevene, og de noe spesielle konsertlokalene skulle i tillegg gjøre det lettere å nå 

frem til elevene. For å få en god konsertopplevelse mente produsenten det var viktig publikum 

gjorde seg opp tanker, tolkninger og assosiasjoner. Lokalene og omgivelsene var viktige for 

dette. Produsenten uttrykte imidlertid at det ville bli utfordrende å skulle treffe hele 

aldersgruppa. 

Alle elevene uttalte seg positivt om én eller flere av konsertene, og alle kunne også 

fortelle at de hadde fått assosiasjoner til musikken og/eller det visuelle. Intensjonen om at alle 

skulle se noe de likte, og få noe ut av det ser dermed ut til å være nådd.   
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Kapittel 5: Forestilling B 
 

– Det er liksom det vi skal feire, at alle er annerledes. Alle har sine tiltrekninger og sine 

positive sider, og det skal vi feire og være stolte av.  

Produsent forestilling B. 

5.1 Om forestilling B 
 
Produksjon B var en forestilling for ungdomsskoletrinnet, og varte i om lag 40 minutter. 

Forestilling var i et mer tradisjonelt skolekonsertformat, med én konsert tilrettelagt for gymsal, 

aula eller liknende. Sjangeren var hip hop, og utøverne bestod av to rappere og en DJ. 

Rapperne var bror og søster med persiske røtter. De rappet på norsk. Musikken kan beskrives 

som energisk og fengende hip hop. Den var beat- og samplebasert, og gikk i et relativt raskt 

tempo. Det var også innslag av enkelte persiske elementer i noen av låtene, blant annet i 

raptekstene. Konserten ble innledet med at DJ-en spilte tradisjonell persiskinspirert musikk 

som gradvis ble blandet med hip hop-beats. Duoen kom så løpende ut på scenen og begynte 

rappingen. Utøverne var svært energiske på scenen, og publikum ble aktivisert under store 

deler av konserten ved at de måtte reise seg, gjøre håndbevegelser, og rope «hey!» når artistene 

pekte på de. Omtrent midtveis i konserten tok dessuten artistene en selfie med publikum. Under 

siste låt ble publikum oppfordret til å komme opp på scenen for å danse sammen med artistene.  

Sceneshowet var enkelt, og bestod hovedsakelig av syv stolper med LED-lys. Disse var 

plassert i en halvsirkel bak artistene, og skiftet farge mellom hver låt. DJ-en var plassert bakerst 

på scenen, mens de to rapperne beveget seg fritt og kunne gå opp og ned på to sceneelementer 

foran på scenen. På Ksys, nettsiden hvor det legges ut informasjon til skolene om 

konsertproduksjonene, lå det forslag til hvordan konserten kunne brukes i forbindelse med 

skolens lærerplan i norsk15. Der ble det foreslått at elevene skulle skrive sin egen rap. Dette 

skulle være med på å nå kompetansemålet «[b]ruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i 

egne norskfaglige og tverrfaglige tekster»16.   

 

5.2 Mål og intensjoner i forestilling B 
 
Forestillingen var i et mindre format enn samtidsmusikkfestivalen, og etter hva jeg kjenner til 

fantes det derfor ikke en prosjektbeskrivelse med konkrete utformede effekt- og resultatmål. 

Intensjonene for forestilling B er dermed ikke like klart skriftlig formulert som forrige 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Bruk konserten-opplegget vil jeg gå nærmere inn på i kapittel 6. 
16 På grunn av anonymitetshensyn kan ikke nettsiden refereres til på ordinært vis. 
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forestilling, noe dette delkapitlet vil kunne bære noe preg av. For forestilling B kan 

intensjonene grovt deles inn i tre hoveddeler: å formidle to sentrale budskap, samt et ønske om 

å skape en konkret fysisk konsertopplevelse.  

 

5.2.1 Intensjon 1: Flerkultur, annerledeshet og mobbing 
 
Forestilling B har et klart budskap om å få bukt med rasisme og mobbing. Utøverne har selv 

persiske røtter, og har utarbeidet et budskap som handler om å ha respekt for hverandre og å 

huske på at vi alle i bunn og grunn er annerledes:  
 
             Om du hører på andre typer musikk for eksempel, om du snakker litt annerledes, om du ser litt 

annerledes ut eller kler deg annerledes… Alle må få lov til å være seg selv. […] Det er liksom 
det vi skal feire, at alle er annerledes (Produsent forestilling B).  

   
Produsenten ønsker at elevene skal sitte igjen med et inntrykk av at det ikke er farlig å skille 

seg litt ut, og at de skal være stolte av hvem de er. Mobbing blir i denne sammenhengen et 

viktig stikkord, også på sosiale medier. Produsenten har et håp om at budskapet skal gå inn til 

publikummet, og kanskje spesielt til elever som selv mobber:  

 
             Kanskje en elev som er kynisk mot andre elever som er litt annerledes kan få mer tålmodighet 

når det gjelder å ta de imot. At de tenker at de skal akseptere personen, selv om han eller hun 
ikke er som deg (Produsent forestilling B).   

  
Produsenten forteller at artistene med dette ønsker å fremstå som gode forbilder for 

ungdommene. Spesielt én av duoens låter trekkes frem som sentral i formidlingen av 

budskapet. Låten handler om artistenes oppvekst, og om at man ikke skal la hudfarge være en 

splittende faktor. Både selve rapteksten og pratingen i forkant av låten er ifølge produsenten 

viktige for at elevene skal få med seg budskapet. Låten er plassert midt i forestillingen som et 

høydepunkt, og den mannlige halvdelen av duoen skal da komme frem på scenen for å fortelle 

litt om hva den handler om. Det er viktig for både produsenten og artistene at budskapet blir 

mottatt av elevene, og det har derfor blitt lagt opp til mer prating mellom låtene enn hva duoen 

normalt gjør på sine konserter. Her skal artistene fortelle publikum litt mer om tekstene på 

låtene, noe som har resultert i et manus: 

 
             De pleier ikke si så mye på konsertene sine. Da kan de kjøre i ett sett, men her er det veldig 

viktig at budskapene kommer tydelig frem, så da må det bli et slags manus, en slags tekst. Og de 
må gjøre det litt morsomt samtidig, ikke for heavy. Så det har vi jobbet mye med (Produsent 
forestilling B). 
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Produsenten forklarer hvordan de skal bruke elementer fra en musikkvideo til ytterligere å 

fremheve teksten i låten som er høydepunktet i forestillingen. Musikkvideoen til låten består av 

en rekke polaroidbilder av artistene med låtteksten skrevet nederst på hvert av bildene. 

Produsenten har fått kopier av disse, og forteller at de skal henges opp ved inngangene til 

konsertlokalene slik at elevene får sett på de mens de går inn og ut. På den måten gjenspeiler 

bildene det de ser og hører under forestillingen. Det er også et håp fra produsentens side at 

elevene blir interesserte i å høre mer av artistene. Dermed finner de kanskje den aktuelle 

musikkvideoen på internett, og kan koble musikkvideoen sammen med polaroidbildene og 

låtene de hørte på konserten:  
              
             Hvis de har tid til å reflektere over det senere så kanskje det kommer litt mer tydelig frem: 

«Musikkvideo, bildene som var ute i gangen, og det de snakket om på scenen. Ja det er den 
som…», ikke sant. Jeg håper det kan være et bindeledd til å tenke litt mer åpenhet (Produsent 
forestilling B).  

 
Det er lagt opp til elevforberedelser i forkant av konsertbesøket, et opplegg som i denne 

sammenhengen kan bidra til å få elevene til i større grad å reflektere over budskapet. Det er 

nemlig foreslått at elevene selv kan skrive en raptekst, for eksempel om hva man synes er 

vanskelig i livet sitt, eller hvordan det for eksempel er hvis man har en flerkulturell bakgrunn. 

Siden forestillingen går såpass tidlig i skolehalvåret (begynnelsen av september), tviler 

imidlertid produsenten på at skolene har rukket å få gjort noe særlig ut av opplegget før 

besøket. Produsenten mener det er passende for målgruppa at en av måtene budskapet blir 

formidlet på er gjennom raptekstene. Ifølge produsenten kan man fokusere mer på det tekstlige 

innholdet jo lengre opp i aldersspennet man kommer: 
 
             Det er ganske mange av tekstene som du må virkelig høre etter, og hvor du må fokusere på hva 

de faktisk sier. Det er ikke så komplisert, men det egner seg best for ungdommer (Produsent 
forestilling B).  

 
Artistene egne flerkulturelle bakgrunn er også noe produsenten håper kan få publikum til å 

reflektere over budskapet. I tillegg til å snakke om sine røtter er persiske elementer også flettet 

inn i selve forestillingen og musikken. Blant annet innledes konserten med en introduksjon 

bestående av persisk musikk iblandet hip hop-beats. Musikken hinter i dette tilfellet om 

blandinger av kulturer. Også i forbindelse med publikumsinteraksjon vil det flerkulturelle 

aspektet gjøre seg gjeldene. På en av låtene skal elevene nemlig bli oppfordret til å følge 

artistenes enkle, men persiskinspirerte dansebevegelser.  
 
             Og dette er grep for å få det tydelig frem at de har en flerkulturell bakgrunn. De har foreldre 

som er fra Iran, og det er veldig fint (Produsent forestilling B). 
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For øvrig kan tilstedeværelsen av de persiske elementene i forestillingen i seg selv være 

spennende for publikum. Som nevnt i metodekapitlet skal produksjonen gå i et område utenfor 

de sentrale storbyene, og produsenten mener det er sannsynlig at det persiske aspektet vil være 

et eksotisk innslag for flere av elevene.   

 

5.2.2 Intensjon 2: Jenter i hip hop 
 
Intensjon nummer to handler om kjønn. Produsenten håper den kvinnelige halvdelen av duoen 

skal inspirere jentene i salen til å rappe. Spesielt én av låtene i forestillingen er ifølge 

produsenten sentral for å nå intensjonen. I tillegg til en inspirerende raptekst vil også artistens 

tøffe holdning på scenen være viktig. Også her vil det bli noe prat i forkant av låten. Ifølge 

produsenten skal artisten oppmuntre jenter i salen til å tørre å ta opp mikrofonen og rappe, blant 

annet ved å hevde at det ikke bare er gutter som kan rappe, men jenter også. Et grep artisten 

gjør i den sammenhengen er å vise frem magemusklene sine. Dette for å si at jenter og har 

muskler, og er sterke.  

 

5.2.3 Intensjon 3: Klubbscenefølelse 
 
Den siste intensjonen for forestilling B er å gi publikum en følelse av å være tilstede på en 

klubbscene. Bakgrunnen for intensjonen er et ønske om å ta aldersgruppa på alvor, og at 

publikum får en følelse av at deres interesser er ivaretatt. Produsenten påpeker at det er viktig å 

stille seg spørsmålet om hva slags konsert en ungdom ville ønsket seg, og mener det mest 

sannsynlig ikke ville innebære å sitte helt tyste og passive. Forestillingen har dermed et konsept 

som minner om hva elevene kunne fått oppleve på en ungdomsklubb. For å skape klubbfølelsen 

mener produsenten det er viktig å tenke på hvordan publikum er plassert i gymsalen. Det er et 

mål at elevene skal være aktive, engasjerte og dansende, og det påpekes dermed viktigheten av 

et stående publikum.  
 
             Det blir ikke sittende publikum. Vi skal kanskje ha noen plasser til å sitte bakerst, men da har 

man en tendens til at de bare sitter, og på hip hop konserter så synes jeg ikke det egner seg at 
man skal sitte (Produsent forestilling B).   

 
Foruten ikke å ha sitteplasser planlegger produsenten å ha publikum plassert på kortsiden av 

konsertlokalet, slik at salen blir lang og smal. Dersom konserten finner sted for eksempel i en 

gymsal er det nemlig større sjanse for at publikum sprer seg utover og blir mindre samlet 

dersom de står langs en langvegg. For å skape engasjement og liv i publikummet kan det 
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dessuten være en forutsetning med interaksjon mellom artistene og publikum. Spesielt dersom 

målet er et dansende publikum, noe som er typisk for en klubbscene. Dette har også 

produsenten tatt i betraktning, og forklarer at artistene blant annet skal få publikum med på å 

rope ut ord i enkelte av låtene. Som så vidt nevnt tidligere skal elevene også være med på 

enkelte persiskinspirerte dansetrinn. På slutten av konserten skal dessuten artistene hoppe ut i 

salen og danse med publikum. Et annet viktig element når det gjelder å lage 

klubbscenestemning er det visuelle. Produsenten forteller at de skal blende gymsalene for å få 

lokalet helt mørkt. Dette betyr at scenen er helt svart, utenom LED-lysene som skifter farger 

underveis i forestillingen.  

 

5.3 Elevenes opplevelse av forestilling B 
 
Jeg vil her redegjøre for funnene fra analysen av de fem elevintervjuene. Fikk informantene 

den opplevelsen produsenten ønsket de skulle få?  

 

5.3.1 Intensjon 1: Flerkultur, annerledeshet og mobbing 
 
Konsertens første intensjon var å formidle budskapet om at man må respektere hverandre, ikke 

mobbe eller være rasistiske, og at vi må feire at vi alle er annerledes. Alle informantene 

bekrefter at de fikk med seg dette budskapet. Med egne ord forteller samtlige at artistene 

snakket om ikke å forskjellsbehandle, og at alle er like mye verdt selv om de har en annen 

hudfarge. Tre informanter gir i tillegg uttrykk for å ha reflektert over temaene, og at de har tatt 

til seg artistenes oppfordringer om ikke å mobbe eller å behandle mennesker ulikt på grunn av 

etnisitet eller andre faktorer.   
 
             Nei, jeg tenker jo at siden… jeg tror nesten alle har på en måte blitt mobba, eller i alle fall fått 

stygge kommentarer, spesielt anonymt på nettet, og da tenker man jo liksom at… hvis man har 
gjort det… at det er jo ikke så veldig bra. Og det er jo ikke gøy for noen å få sånn (Jente 10. 
klasse). 

_____________________________ 
 

             I: 
             Fikk du noe… underveis i konserten, fikk du noen sånne spesielle tanker eller følelser                       
             eller noe sånt? 
 
              B1: 

Ja, det var sånn der at hvis jeg hadde mobba, så måtte jeg slutte med det. Og hvis jeg var 
rasistisk måtte jeg slutte med det. For de sa noe om at det var slemt og sånt (Gutt 8. klasse). 
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Ingen av informantene forteller selv å ha mobbet andre, så i denne sammenhengen er det 

vanskelig å vite om budskapet hadde en reel innvirkning på et eventuelt mobbeproblem. 

Dersom vi tar utgangspunkt i de to forrige sitatene ser vi likevel at forestillingen potensielt kan 

ha hatt en forebyggende og holdningsskapende effekt. Det er nemlig bred enighet blant 

informantene om at artisters ord kan ha den tyngden det trengs for å påvirke positivt dersom det 

finnes et mobbeproblem. For ungdommer kan artister oppfattes som å ha en viss autoritet, og 

alle informantene er av den formening at konsertens budskap kan nå inn til de som eventuelt 

mobber eller forskjellsbehandler: 
 
I: 
Men tror du det var noen som på en måte… når det står en artist    
på scenen og snakker om sånne ting, tar folk det til seg da?  
 
B5: 
Ja, jeg tror egentlig det, for når han liksom tør å stå å snakke om det og sånt noe, så blir 
liksom… han er jo på en måte…selv om man ikke hadde hørt om han før, så er han jo liksom… 
ikke mektig, men liksom… jeg vet ikke ordet for det, men sånn… ja (Jente 10. klasse). 

 
Selv om de snakket lite om konserten i etterkant med vennene sine, tror alle informantene at 

også medelevene fikk med seg budskapet, og at de lyttet til det som ble sagt mellom låtene. 

Sitatet nedenfor underbygger påstanden om at konserten kan ha hatt en forebyggende effekt på 

et eventuelt dårlig sosialt miljø: 
 
             Akkurat på denne her ungdomsskolen så er det ikke så mange som mobber. Men det kan jo være 

baksnakking. Det fikk meg til å tenke litt mer på at vi ikke skulle baksnakke. Eller også ikke 
tenke negativt, fordi vi gjorde det… eller vi har ikke gjort det så mye da, men at vi burde ikke 
gjøre det, at vi tenker mer på at det er viktig å ikke gjøre det (Jente 9. klasse).  

 
Flere elever nevner mobbing i sosiale medier som et problem blant ungdom, og setter med det 

forestillingens budskap i et dagsaktuelt lys. Elevene opplever det i stor grad positivt at 

forestillingen tar opp temaer som er aktuelle og viktige for deres aldersgruppe. Et av grepene 

for å formidle budskapet på konserten var at artistene skulle snakke om låtene. Som nevnt 

resulterte dette i et manus, da artistene ikke nødvendigvis snakker så mye om dette på ordinære 

konserter. Å utdype om hva låtene handlet om ser ut til å ha vært et vellykket trekk. 

Informantene forklarer nemlig at de hadde problemer med å få med seg raptekstene. Blant 

annet mener flere elever at utøverne rappet for fort til at de greide å oppfatte ordene. To elever 

forteller også at de ikke gikk aktivt inn for å lytte til teksten, da det var så mange andre 

elementer som krevde deres oppmerksomhet:  
 
             Men så var det og at alle satt jo og klappet og sånn, så jeg prøvde jo ikke på en måte å akkurat 

få med meg ordene. Kanskje jeg hadde fått med meg mer hvis jeg hadde liksom… tenkt mer på 



	   62	  

det. Jeg tenkte liksom bare på å høre på musikken, og liksom være med på en måte (Jente 10. 
klasse). 

 
Tabellen nedenfor viser hvilke og hvor mange informanter som uttrykte at det var vanskelig å 

få med seg teksten i låtene: 
 
 

 

 

 

 
Figur 6.1 

	  
Alle elevene forteller altså om vanskeligheter med å forstå raptekstene. Vi vet likevel at 

samtlige oppfattet budskapet i forestillingen, noe som må bety at de hovedsakelig fikk med seg 

dette gjennom pratingen mellom låtene, og ikke gjennom låttekstene. Dette gjelder for øvrig 

også for intensjon nummer 2, om jenter i hip hop. 

Et annet formidlingsgrep relatert til raptekstene er polaroidbildene fra artistenes 

musikkvideo. Bildene ble brukt i videoen til det som regnes som konsertens høydepunkt-låt, og 

har rapteksten skrevet nederst på bildene, setning for setning. Bildene skulle henge ved 

inngangen til konsertlokalene, og produsenten håpet de ville gjøre publikum mer oppmerksom 

på teksten på den aktuelle låten. Ingen elever forteller imidlertid å ha sett bildene, og heller 

ikke jeg så noen polaroidbilder da jeg observerte én av konsertene. Det kan derfor se ut til at 

dette elementet ble droppet, uten at jeg har noe informasjon om hvorfor. 

Produsenten ønsket også å sette fokus på artistenes egne flerkulturelle bakgrunn i 

forestillingen. Dette ble hovedsakelig gjort musikalsk, ved å innlemme persiske elementer i 

musikken. Låtene har artistene selvsagt laget tidligere, men introen med persisk musikk er etter 

hva jeg har forstått laget til skolekonsertturneen spesielt. Alle informantene la merke til de 

persiske elementene. Tre elever mente det var kult, én at det var morsomt, mens den siste 

eleven ikke ga uttrykk for hva hun mente om det. Én elev reflekterer over det flerkulturelle 

aspektet: 
 
             Det var egentlig veldig stilig, siden da tar de litt av de sitt på en måte, og liksom viser til oss 

(Jente 10. klasse). 
 
Selv om alle informantene fikk med seg de persiske elementene sier datamaterialet likevel lite 

om hvorvidt bevisstheten rundt artistenes flerkulturelle bakgrunn spilte inn på hvordan 

budskapet ble oppfattet. 

Koder fra elevintervjuene: B1 B2 B3 B4 B5 
Fikk ikke med seg alle tekstene   x x x 
Fikk bare med seg teksten på refrengene     x 
Fikk med seg svært lite av tekstene  x    
Gikk ikke aktivt inn for å lytte til tekstene  x   x 
Mener utøverne kunne rappet tydeligere x     
Utøverne rappet noen ganger for fort   x x x 
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Selv om enkelte elementene ved forestillingen ikke fungerte helt etter produsentens planer ser 

vi at intensjonen om å sette fokus på flerkultur, annerledeshet og mobbing er nådd. Alle 

informantene registrerte budskapet, og tre elever uttrykker også å ha reflektert videre over det. 

Ved å ta utgangspunkt i de tre tilfellene ser det ut til at forestillingen potensielt kan virke 

forebyggende når det gjelder mobbing og dårlig sosialt miljø på skolen. Dessverre finnes det 

for lite datamateriale til å kunne undersøke påstanden videre. Vi ser også at elevene 

hovedsakelig fikk med seg budskapet gjennom pratingen mellom låtene, og ikke gjennom 

raptekstene. 

  

5.3.2 Intensjon 2: Jenter i hip hop 
 
Forestillingens andre intensjon handlet om å inspirere jenter. Fra produsentens side var det et 

mål at flere unge jenter interessert i hip hop skulle bli inspirert til å tørre å ta steget og begynne 

å rappe. Det var et håp om at jentene i publikum etter forestillingen skulle sitte igjen med en 

følelse av at jenter også kan, og at de er tøffe. Ingen av informantene, verken jentene eller 

guttene, uttrykker imidlertid at de ble inspirerte til å gå videre med hip hop. Én elev forteller at 

hun har prøvd å rappe en gang tidligere, mens ingen av de andre informantene har noe tidligere 

erfaring med rap. Selv om de personlig ikke ble inspirert til å begynne å rappe, mener to av 

informantene det er viktig med kvinnelige rollemodeller i rap og hip hop:  
 
             I: 
             Men tror du det er viktig for… at jenter skal tørre å for eksempel begynne med hip hop, at de 

ser at det er andre jenter som også driver med det? 
 
             B5: 
             Ja, det tror jeg egentlig, fordi at det er liksom veldig sånn… det er litt guttete preg over det. 

Men når jenter… nei, når hun viser at jenter kan, så tenker man jo at «ja, kanskje jeg og kan 
det», liksom (Jente 10. klasse). 

_____________________________ 
 
             Ja, kanskje det er flere som tror de kan rappe. Flere jenter hvis det er… eller noen som har 

begynt med det. Da er det kanskje flere som tror de kan (Jente 8. klasse). 
 
Det er kanskje ikke så overraskende at det er nettopp jentene som har reflektert over dette 

temaet, men også de to guttene vedgår at kvinnelige rappere er en mer sjelden vare enn sine 

mannlige kolleger. Alle informantene kunne likevel fortelle at de hadde sett eller hørt 

kvinnelige rappere tidligere, og syntes dermed ikke dette var et nevneverdig uvanlig tema. 
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Underveis i konserten dro den kvinnelige rapperen opp genseren, og viste frem magemusklene 

sine mens hun uttalte at jenter også kan ha muskler. Dette var et grep for å illustrere at jenter 

også kan være tøffe, og stuntet ser ut til å ha gjort inntrykk på elevene. Tre informanter 

kommenterte hendelsen uoppfordret, og én av disse innledet faktisk intervjuet med å fortelle at 

det var det han husker best fra hele konserten. Selv om informantene i all hovedsak syntes 

stuntet var morsomt finner vi likevel noen litt mindre positive reaksjoner. En av elevene mener 

det så dumt ut at hun dro opp genseren:  
 

B2: 
Det var litt kleint å se på men. […] Det så litt dumt ut. 
 
[…] 
 
I: 
Hvorfor var det dumt? 

 
B2: 
Fordi de mente man måtte ha sixpack for å være en god rapper og sånn (Gutt 10. klasse).   

 
Eleven har muligens misforstått hensikten med stuntet, men det viser riktignok at 

formidlingsgrep kan tolkes ulikt. En annen elev trekker frem kroppspress som en potensiell 

negativ effekt av magestuntet, og viser med det at formidlingsgrepet har fått to uforutsette og 

negative utfall i møte med publikum: 
 
             Men det var én ting jeg syntes var litt dumt, siden hun liksom… hun tok opp T-skjorta, og så 

viste hun liksom magen sin, og så var hun veldig tynn. Men det syntes jeg på en måte var litt 
dumt, siden det er jo ikke alle som er sånn, og hvis hun skal være et forbilde på en måte så blir 
det litt dumt. Og så tenker du «oi, jeg skulle og ha vært sånn». Det gjorde jo ikke så mye, men 
jeg bare tenkte på det når jeg så det. […] Hun må jo være kjempefornøyd med kroppen sin, og 
det er jo bra liksom. Men når de viser det til 10. klassinger… vi er jo veldig sårbare på det 
(Jente 10. klasse). 

 
Ifølge produsenten skulle også rapteksten på en av låtene være sentral for å inspirere jentene, 

nemlig et refreng som går slik: «Stoppe meg, stoppe meg, du kan ikke stoppe meg». Ingen av 

informantene nevner imidlertid denne teksten. Som påpekt tidligere i kapitlet kan det se ut til at 

det var pratingen mellom låtene som var viktig for publikum, og at elevene ikke fokuserte 

særlig mye på raptekstene.  

 

To av elevene hevdet det var viktig med kvinnelige rollemodeller for å få flere jenter inn i hip 

hop. Likevel var det ingen av informantene, verken av guttene eller jentene, som uttalte selv å 

ha blitt inspirert til å begynne med hip hop. Datamaterialet gir oss heller ingen innsikt i om det 

blant resten av publikummet faktisk var jenter som ble inspirert. De to elevenes refleksjoner 
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omkring behovet for kvinnelige rollemodeller gir oss likevel en viss indikasjon på at jenter i 

salen sannsynligvis opplevde det som betydningsfullt at en kvinnelig rapper fortalte de at jenter 

òg er sterke og kan gjøre det de vil. På bakgrunn av den informasjonen datamaterialet gir vil 

jeg av den grunn hevde at intensjonen om å inspirere jenter til å gripe mikrofonen og gi de en 

følelse av at jenter kan, er delvis nådd. Intensjonens siste halvdel er den delen man kan anta har 

blitt nådd, mens empirien ikke gir oss svar på om det var jenter i salen som faktisk ble inspirert 

til å begynne å rappe. Det er derfor mer utfordrende å konkludere med om intensjonens første 

halvdel er nådd, da den i stor grad baserer seg på enkeltjenters personlige engasjement for 

musikk og hip hop.  

 

5.3.3 Intensjon 3: Klubbscenefølelse 
 
Den siste intensjonen for forestillingen handlet om å skape en klubbscenefølelse for elevene. 

Intensjonen baserte seg på et ønske om å ta elevene og deres alder på alvor, ved å gi de en 

konsertopplevelse som kan sammenliknes med det de kunne fått på en ungdomsklubb. To av 

informantene svarte bekreftende på spørsmålet om de fikk en følelse av å være på en 

klubbscene. De andre informantene fikk ikke dette spørsmålet direkte, og har derfor ikke uttalt 

seg spesifikt om klubbaspektet. Alle elevene nevner likevel tilstedeværelsen av flere ulike 

elementer som er viktige for en klubbsceneopplevelse, og som treffer deres aldersgruppe. Jeg 

skal derfor ta for meg enkelte av temaene som kan være relatert til en slik type opplevelse, 

nemlig dansing, interaksjon, publikums plassering, det visuelle, og musikken.   

 

Det var mye interaksjon mellom artistene og publikum under konserten, blant annet var elevene 

med på å gjøre enkle dansebevegelser til en av låtene, i tillegg til mer generell hopping og 

aktivitet. Alle informantene forteller at de var med på å danse eller bevege seg, enten på grunn 

av artistenes oppfordringer, på eget initiativ, eller begge deler.  

 

Koder fra elevintervjuene: B1 B2 B3 B4 B5 
Danset med venner av egen fri vilje  x   x 
Flaut å danse/være engasjert i publikum x  x x  

Figur 6.2 

Som vi ser av figur 6.2 er det bare de to eldste elevene som forklarer at de danset på eget 

initiativ under konserten. De tre yngste informantene syntes alle det var flaut å danse i 

publikum, blant annet på grunn av frykt for hva medelevene ville mene. For én av de eldste 

informantene var den kvinnelige rapperens budskap viktig for å skape danselyst: 
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             I: 
             Så budskap er viktig [for en forestilling]? 
 
             B5: 
             Mhm.  
 
             I: 
             Hvorfor kan man ikke bare danse da?  
 
             B5: 
             Nei, det må liksom… på en måte hvis man bare danser så… Sånn som når vi danset og hoppet 

til at på en måte jenter og liksom har muskler, eller at vi og kan, så ble vi liksom så gira, så da 
var det en grunn for på en måte… hva skal jeg si… være glad, hvis du skjønner hva jeg mener. 
Hoppe og sånt noe (Jente 10. klasse). 

 
På siste låten under konserten ble flere elever tatt med opp for å danse på scenen. 

Hele fire av de fem elevinformantene var med på dette. Også her finner vi et skille i alder når 

det gjelder hvordan elevene opplevde situasjonen. De eldste elevene var svært positive til å 

danse oppe på scenen, mens to av de yngre informantene uttrykte at de syntes det var flaut: 

 

 

 

 

 

Begge de to yngste elevene som var oppe på scenen trekker frem denne situasjonen når de får 

spørsmål om noe ved konserten som ikke var så bra. De opplevde det som om noen elever ble 

dratt opp på scenen mot sin vilje:  

 
              I: 
             Var det noe du ikke syntes var så bra? 
 
              B1: 

At det var folk som ikke ville på scenen som ble dratt opp (Gutt 8. klasse).  
             _____________________________ 

 
             Det var jo det at de kanskje pressa de litt de som ikke ville. Hvis noen er veldig beskjedne, og 

ikke skiller seg ut liksom og ikke prater så mye i timen. At de liksom ble dratt med, det var 
kanskje litt flaut for de. […] Jeg hadde egentlig ikke så veldig lyst, men jeg måtte det [opp på 
scenen] (Jente 9. klasse).  

 
Situasjonen ser ut til å ha vært sosialt utfordrende for de to informantene, men begge 

innrømmer imidlertid senere i intervjuet at det også var gøy å stå oppe på scenen. I og med at 

alle elevene danset under forestillingen kan vi dermed si at delintensjonen om å skape et 

dansende publikum er nådd, selv om opplevelsen kanskje var mest positiv for de eldre elevene. 

Sitatet nedenfor underbygger dette: 

Koder fra elevintervjuet: B1 B2 B3 B4 B5 
Danset oppe på scenen x x x  x 
Flaut å danse på scenen x  x   
Ikke flaut å danse på scenen  x   x 

Figur 6.3 
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             I: 
             Det var ikke skummelt å stå der oppe på scenen?  
 
             B5: 
             Nei, egentlig ikke, siden det var liksom… tenker at hvis jeg hadde gått i 8. eller 9., så hadde jeg 

syntes det var skummelt. Men når jeg går i 10. så er vi på en måte størst, og da er det liksom… 
jeg vet ikke, da var det liksom ikke så skummelt (Jente 10. klasse). 

 
Flauhet er et tema vi finner igjen flere steder i elevintervjuene. Også når det gjelder annen type 

publikumsinteraksjon er det viktig for elevene ikke å skille seg for mye ut. Under konserten ble 

elevene oppfordret til å rope ut visse ord på signal fra artistene, gjøre håndbevegelser til rytmen 

i musikken, og å klappe takten. Flere elever forteller om labert engasjement blant medelevene, 

og at det var flaut å være med dersom ikke vennene var det: 
 
             I: 
             Da dere skulle drive å rope ut ord og ha håndbevegelser og sånn, var det liksom… følte du at 

du var mer med i showet?     
 
             B4: 
             Mhm. Men jeg stoppa jo og, for det hadde vært ganske flaut hvis jeg var den eneste av vennene 

mine som stod og gjorde sånn [demonstrerer håndbevegelse] (Jente 8. klasse). 
_____________________________ 

 
              I: 
             Hvordan var stemningen i publikum under konserten?    
 
             B3: 
             Det var egentlig… noen ganger var det veldig stille. For eksempel hvis de sa: «Kan jeg få høre 

noe fra [sted]»! Så skulle vi liksom juble, men så var det liksom ikke så mange som jubla så 
høyt. Så hvis én gjorde det, så var det liksom sånn der: «Eh, hvorfor jubler du så høyt»? Og så 
var det litt pinlig da, så da jubla alle litt lavt, istedenfor én høyt. Og så sa han «enda høyere» 
og så gjorde nesten ikke vi det høyere, så det var litt flaut (Jente 9. klasse). 

 
Selv om elevene til tider syntes det var flaut med publikumsinteraksjon finner vi også flere 

uttalelser som tyder på at det var nettopp denne aktiviseringen som var en av hovedårsakene til 

elevenes positive opplevelse av konserten. Fire informanter påpeker nemlig at 

publikumsinteraksjonen var blant det aller beste ved forestillingen:  
 
I: 
Hva var det som gjorde at det var så morsomt [å være på forestillingen]? 

 
B2: 
At jeg og [en venn] satt på sida og så klappa med og sånn (Gutt 10. klasse).  

_____________________________ 
 
I: 
Kan du si liksom det beste [med forestillingen]? 
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B1: 
At de inkluderte oss med å holde takta og klappe og sånn. Det var veldig gøy (Gutt 8. klasse).  
 

Interaksjonen mellom artistene og publikum ser altså ut til å ha fungert godt. Selv om flere 

elever følte at publikummet ikke var særlig engasjert kan det virke som om elevene likevel fikk 

noe ut av aktiviseringen. Dette var også viktig for produsenten – at elevene ikke var passive 

mottakere av musikken, men aktive, responderende og engasjerte. Publikums plassering i 

forhold til scenen er et viktig aspekt i den sammenhengen, noe som leder oss videre til neste 

punkt.  

 

Produsenten fortalte gjentatte ganger under intervjuet at det skulle være stående publikum på 

konsertene, da dette var en musikksjanger der det ikke passet med sittende publikummere. Fra 

min observasjon av en konsert og gjennom analyse av elevintervjuene kommer det imidlertid 

frem at publikum ofte satt på konsertene. Informantene kom fra tre ulike ungdomsskoler, og 

dette er en oversikt over hvilken type lokaler konsertene ble holdt i: 

 

Skole 1: Konserten ble avholdt i en konsertsal i kommunens kulturhus. Elevene satt i seterader       

               nedover mot en opphøyd scene.  

Skole 2: Her ble konserten spilt i skolens aula, som kunne minne om et amfi. Elevene satt i      

               benkerader nedover. Scenen var nederst på gulvet.   

Skole 3: På denne skolen ble konserten holdt i en gymsal. Det var ikke satt ut verken stoler  

               eller matter på gulvet. Også her var scenen på gulvet. 

 

Alle informantene forteller at de var sittende store deler av konserten. Dette gjelder også de to 

elevene som opplevde konserten i en gymsal. De satt på gulvet: 

 
             B4: 
             For det meste satt vi, men av og til så skulle vi opp og danse og sånt. 
 
             […] 
 
             I: 
             Var det noen ganger kjedelig å sitte der i publikum?  
 
              
             B4: 
             Når det var noen veldig høye folk foran meg. Og så fikk jeg jo vondt i beina av å prøve å sitte 

litt sånn høyt (Jente 8. klasse). 
_____________________________ 
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             Cirka sånn halvparten så stod vi og halvparten så satt vi liksom. Men hvis vi satt så klappet vi 
liksom og på en måte var med fordi om (Jente 10. klasse).   

 
Produsentens mål om å unngå sittende publikum ser dermed ikke ut til å være nådd. Mye av 

dette kan selvsagt skyldes lokalene skole 1 og 2 holdt konsertene i. Når det er sitteplasser i 

rommet må man påregne at publikum vil sette seg ned. I gymsalen uten stoler og matter, som jo 

var produsentens foretrukne arena, satte elevene seg ned til tross for at det ikke var tilrettelagt 

for dette. Det kan virke som om det var en vane for ungdommene å sette seg ned på gulvet, da 

begge informantene fra denne skolen fortalte at de gjorde det, til tross for at de var tilstede på to 

forskjellige konserter (forestillingen ble spilt to ganger samme dag). Var kanskje produsentens 

visjon om et stående publikum gjennom hele konserten for optimistisk? Kanskje. På en annen 

side er det også viktig å huske på at artistene faktisk fikk elevene til å reise seg og stå store 

deler av konserten, til og med på de som ble avholdt i konsertsal og amfi. På den måten kan 

man si at artistene kjempet og greide seg godt mot i utgangspunktet dårlige odds.  

 

Denne konsertene var i et enklere format enn forestilling A. På samtidsmusikkfestivalen kunne 

konsertene skilte med lysshow, projisering og lerret med tegninger. Med festivalen friskt i 

minne var det derfor interessant å stille spørsmålet om sceneshowet i denne forestillingen var 

spennende nok. Produsenten fortalte under intervjuet at de opprinnelig hadde planer om å ha 

videoprojisering med blant annet elevenes egne Instagrambilder som en del av sceneshowet. 

Dette ble imidlertid lagt på is på grunn av tid og ressurser. Men ble elevene likevel nok visuelt 

stimulert, eller savnet de noe? Samtlige informanter svarer nei på dette spørsmålet. De mente 

sceneshowet var fint, og syntes ikke det var for lite som skjedde på scenen. Det ser ut til at det 

var utøvernes aktivitetsnivå og interaksjon med publikum som var utslagsgivende for elevenes 

opplevelse av et godt sceneshow. Alle elevene er svært positive til at utøverne var energiske og 

utadrettet på scenen, og tre elever trekker frem DJ-en som en som skapte spesielt mye liv. 

Sceneshowet sett bort fra aktørene var i seg selv relativt enkelt. Som vi husker fra tidligere i 

kapitlet bestod det hovedsakelig av syv stolper med LED-lys som skiftet farge underveis i 

konserten. Tre elever forteller at de syntes lysene på scenen var kule. Én av disse uttrykker at 

det for ham ikke skal så mye til for å gjøre et sceneshow spennende:  
 
             Jeg er ikke mye på konserter. […] Jeg er ikke så vant til ting som skjer på scenen egentlig. Men 

jeg har sett på forestillinger og sånt med skolen. Så det var nok med de lysene (Gutt 8. klasse). 
  
I tillegg skulle salen være helt mørk for å gjenskape en følelse av å være på en klubb. Jeg var 

tilstede på én av konsertene som fant sted i konsertsalen. Der kunne jeg observere at salen var 
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svakt opplyst, blant annet med lys på veggene. Gymsalen var derimot mørklagt ifølge 

informantene som var publikummere der. Ut fra bilder jeg har sett av amfikonserten ser det 

også ut som om dette lokalet var mørklagt. Mørke eller lyse saler er imidlertid ikke et tema som 

opptar elevene i særlig stor grad. En elev nevner likevel at hun skulle ønske gulvet på 

gymsalskonserten var svart, da det trefargede gulvet ikke passet med resten av estetikken.  

 

Musikk som spilles på klubbscener kan være relativt variert, og spenner fra ulike typer 

elektronisk musikk til også hip hop. Å diskutere hvorvidt sjangeren på denne konserten passer 

inn med klubbaspektet er derfor lite relevant. Som nevnt tidligere bygger imidlertid 

klubbintensjonen på et ønske om å ta målgruppa på alvor. Derfor er det mer interessant i denne 

sammenhengen å se på i hvor stor grad musikken treffer målgruppa. Alle informantene forteller 

at de hører på hip hop til vanlig. For noen av elevene er hip hop førstevalget blant sjangrene, 

mens andre uttrykker at de hører litt på hip hop. De er altså fortrolige med sjangeren. Tre elever 

hevder forestillingen passet for aldersgruppa, da hip hop er en sjanger ungdom kjenner til: 

 
I: 
Men synes du det passer til ungdommer? Den forestillingen?  
 
B4: 
Ja. 
 
I: 
Hvorfor det?  

 
B4: 

             Fordi det er jo sånn musikk som ungdommer vanligvis hører på. Men de banna litt mye. Eller 
av og til banna de, så det hadde ikke passet for litt små barn (Jente 8. klasse). 

_____________________________ 
 

I: 
Syntes du den forestillingen passer til ungdom? Altså aldersgruppa? 

 
             B3: 
             Mhm. Ja. For jeg føler at rap det er mer sånn ungdommelig. Litt som sånn… for eksempel sånn 

klassisk og sånn rolig, det er litt mer sånn voksne som liker, eller sånn gamle folk sin stil, 
liksom sånn gammel stil. Ja. Så det passet ganske godt syntes jeg (Jente 9. klasse). 

 
Sjanger er likevel én ting, men også selve musikken høstet lovord blant elevene. Alle 

informantene uttaler seg positivt om det de fikk høre, og beskriver musikken som bra, 

fengende, fin og kul. Hvorvidt elevene kom i klubbstemning av musikken eller ei er vanskelig å 

si. Det vi imidlertid vet er at den aktuelle musikksjangeren traff målgruppa svært godt. 

Som vi så tidligere i kapitlet var det kun to informanter som uttalte at det fikk en 

klubbsceneopplevelse under konserten. Disse to var de eneste som fikk et slikt direkte 
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spørsmål, og det er derfor ikke nok informasjon i datamaterialet til å kunne fastslå hvorvidt 

flertallet av elevene fikk en følelse av å oppholde seg ved en klubbscene eller ikke. Dette er for 

øvrig en svakhet ved intervjuene, både fordi sjansen er stor for at informantene svarer 

bekreftende på slike direkte spørsmål, men også fordi selve klubbsceneaspektet burde vært et 

mer sentralt tema under de andre intervjuene, om enn med andre og mindre direkte 

innfallsvinkler. Det vi derimot kan si med sikkerhet er at interaksjonen mellom artistene og 

publikum fungerte godt, og at alle elevene fikk danset. Videre ser vi at sceneshowet ble godt 

mottatt, og at musikksjangeren traff målgruppa. Plasseringen av publikum var i henhold til 

produsentens ønsker ikke optimal, men elevene selv var fornøyde med å sitte. På bakgrunn av 

for få uttalelser om selve klubbsceneaspektet, og et i stor grad sittende publikum i ikke-

optimale og opplyste saler vil jeg si at intensjonen om å skape klubbscenefølelse kun delvis er 

nådd. Forestillingen kunne likevel skilte med både musikk, budskap, sceneshow og interaksjon 

som passet godt til målgruppa. En av informantene er i alle fall tydelig fornøyd:  
 
             B5: 
             Når det er Den kulturelle skolesekken så pleier det egentlig å være veldig kjedelig faktisk. […] 

Så dette var jo veldig opptur. 
 
             […] 
 
             I: 
             Så den her er en av de bedre konsertene dere har hatt besøk av?  
 
             B5: 
             Absolutt. Det er det (Jente 10. klasse).  
 
Som nevnt tidligere baserte klubbsceneelementet seg på et ønske om å ta ungdommene og 

deres alder på alvor. Med dette som utgangspunkt var konserten svært vellykket, selv om 

akkurat klubbscenefølelsen er litt mer utfordrende å si noe om.  

 

5.4 Oppsummering forestilling B  
 
Det sentrale temaet i forestilling B var flerkultur og respekt. Intensjon nummer én handlet om å 

få bukt med rasisme og mobbing. Dette skulle formidles gjennom blant annet raptekster og 

artistenes prat mellom låtene. I tillegg fortalte produsenten at polaroidbilder fra en musikkvideo 

skulle henges opp ved inngangene til konsertstedet, og at persiske elementer i musikken og 

sceneshowet skulle vise elevene at artistene selv hadde flerkulturell bakgrunn.  

Alle informantene fikk med seg forestillingens mobbe- og rasismetematikk. Enkelte elever tok i 

tillegg budskapet til seg og reflektert videre over det. Blant informantene var det bred enighet 
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om at artister kan ha stor påvirkningskraft og gjøre en forskjell dersom det eksisterer et 

mobbeproblem på den aktuelle skolen. Det er dermed mulig at forestillingen kan ha virket 

forebyggende mot mobbing og forskjellsbehandling. Mobbing blir videre oppfattet som et 

aktuelt og viktig tema for ungdommer, og informantene syntes det var positivt at artistene tok 

det opp. Intensjon nummer én er dermed nådd, selv om budskapet imidlertid ble oppfattet 

gjennom praten og ikke gjennom musikken. 

 

Intensjon 2 var å inspirere unge jenter til å tørre å rappe og innta mikrofonen. Dette skulle blant 

annet formidles ved å vise den kvinnelige artisten som tøff på scenen, som for eksempel viste 

frem magemusklene sine. I tillegg til selve rapteksten på en spesifikk låt skulle også her 

artistens prat i forkant av låten spille en viktig rolle i formidlingen av budskapet. 

De fleste elevene var bevisst at det er en større andel mannlige enn kvinnelige rappere. 

Enkelte informanter mente dessuten det var viktig med kvinnelige rollemodeller i hip hop, og 

syntes det var kult at rapperen var tøff og sa at jenter også kunne rappe. Det var imidlertid 

sprikende reaksjoner på magestuntet til den kvinnelige rapperen. Blant annet refererte én 

informant til kroppspress. Alle informantene uttrykte likevel at det var et morsomt stunt. For at 

intensjonen skulle bli nådd var den avhengig av at det fantes jenter i salen som i utgangspunktet 

hadde en viss interesse for rapping. Dette gjaldt imidlertid ikke for noen av informantene, og 

det er dermed vanskelig å si noe om hvorvidt intensjonen er nådd eller ikke. 

 

Den tredje og siste intensjonen for forestilling B gikk ut på å gi elevene følelsen av å være 

publikum ved en klubbscene, blant annet for å gi ungdommene følelsen av å bli tatt på alvor. 

Klubbscenefølelsen skulle oppnås ved å ha tett og stående publikum, en mørklagt sal med 

skiftende og fargende lys, og stor grad av interaksjon mellom utøvere og publikum.    

Alle elevene danset og var delaktige under interaksjonen med artistene. Dette opplevdes 

som et positivt element ved konserten, selv om de yngste elevene ga uttrykk for å være flaue og 

redde for å dumme seg ut foran medelevene. Elevene var likevel sittende store deler av 

konserten, da enkelte av lokalene hadde sitteplasser. I tillegg var i alle fall et av konsertlokalene 

svakt opplyst. Det er for lite empiri til å kunne konkludere med om elevene fikk en 

klubbsceneopplevelse eller ikke. Informantene uttrykte likevel at både forestillingens innhold 

og uttrykk var svært godt tilpasset målgruppa, noe som i bunn og grunn var tanken bak 

intensjonen. 
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Kapittel 6: Drøfting og konklusjon 
 

6.1 Drøfting av funn 
 
I dette kapitlet vil jeg drøfte funnene som har fremkommet etter analysen av de ti 

elevintervjuene. Jeg skal her diskutere hvorfor noen intensjoner synes å være nådd, mens andre 

ikke. Kapitlet er tematisk organisert, da flere av temaene er aktuelle for begge forestillingene.  

Helt til slutt vil jeg oppsummere diskusjonene, gi noen avsluttende refleksjoner omkring 

problemstillingen, og konkludere med videre anbefalinger for Rikskonsertene.  

	  

6.1.1 Forberedelser i forkant av skoleforestillingene 
 
Mange av Rikskonsertenes skoleforestillinger kommer med et forslag til hvordan konsertene 

kan knyttes opp til skolens læringsmål. I boken Bruk konserten! (2009) finnes det en idébank 

der både lærere og produsenter kan finne «inspirasjon og praktiske forslag til hvordan alle 

skolekonserter kan knyttes til opplæringens og undervisningens formål i skolen» (Nygaard og 

Germeten 2009:7). Et av argumentene for aktivt å bruke konserten i undervisningssammenheng 

er blant annet at «[e]levene skaper seg en forståelse for og en forventning til konserten, og får 

økt kjennskap og eierskap til musikerne som kommer til skolen» (ibid.:10). Også Helge Øye 

påpeker viktigheten av at elevene er forberedt på det de skal få se i forkant av en konsert.  
 
             Man må ha som ambisjon at publikum er kvalifisert. Her ligger et ansvar til musikere og 

produsenter å informere og sette skolene i stand til å vite hvilke konserter som kommer. Ikke 
bare tittel på konserten, hvilken musikkstil og hvem som er musikere. Men også hvordan man 
har jobbet med konserten og hvilke problemstillinger som er viktige, og ikke minst muligheter til 
å ha hørt eksempler på den musikken som kommer på forhånd. Så påhviler det skolene et 
ansvar å presentere dette på en måte som gjør elevene kjent med musikken og som motiverer 
elevene til konserten (Øye 2009:113). 

 
Dersom vi trekker Øyes resonnement et steg videre er det grunn til å anta at forberedelser leder 

elevene til et mer engasjert møte med musikken. Skal vi tro John Dewey kan engasjementet 

videre resultere i et større utbytte av konserten, ved at elevene i større grad går musikken aktivt 

i møte. I forestilling A så vi for eksempel at eleven fra hjelpeklassen er den som uttaler seg 

mest åpent om hva samtidsmusikk kan være, har lært mest om det nedlagte øysamfunnet, og 

som til sammen har flest positive beskrivelser av både musikken og festivalen i sin helhet. Det 

er riktignok viktig å presisere at hjelpeklassen stod i en særstilling hva gjelder forberedelser. 

Bruk konserten-opplegget er sjeldent like omfattende som det hjelpeklassen bidro med. I tillegg 

er det gjerne opp til den enkelte læreren om og eventuelt hvordan aktivitetene blir gjennomført, 

noe som kan resultere i at elevene møter på konsertene uforberedt, som vi blant annet kan se av 
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elevintervjuene i denne undersøkelsen. Dersom vi tar utgangspunkt i musicking-begrepet kan 

vi imidlertid argumentere for at lærerne og skolen har en delaktig rolle når det gjelder å skape 

gode konsertopplevelser. Som vi ser bidro forberedelsene den ene informanten gjorde i forkant 

av festivalen til at intensjonene for henne i større grad ble nådd. Lærernes innsats med å 

forberede elevene viser seg derfor i denne sammenhengen å være svært viktig.  

 

Også på forestilling B var elevene i stor grad uforberedte på konsertens innhold. Kun én 

informant forklarte at de i forkant av konserten hadde sett på en av artistenes musikkvideoer i 

plenum på skolen. De andre informantene visste lite om hva de gikk til. Tre elever fikk vite 

dagen før eller samme dag at de skulle på konsert med noen som rappet, mens den siste eleven 

fortalte at de ikke fikk noe informasjon utover at de skulle se en forestilling fra Den kulturelle 

skolesekken. Når det gjelder utbytte av konserten fremgår det av analysen ingen vesentlige 

forskjeller mellom eleven som hadde hørt musikken i forkant og elevene som ikke hadde fått 

noe informasjon om hva de skulle se. Eleven som på forhånd hadde hørt musikken reflekterte 

riktignok godt over budskapet i forestillingen, og var også den eneste som fortalte å ha nevnt 

mobbebudskapet for vennene i etterkant av konserten:  
 
             Ja, jeg tenkte litt over det, men jeg sa liksom ikke det til vennene mine, eller jeg sa kanskje 

bittelitt sånn til de at «det er egentlig veldig viktig da at vi gjør det» og sånn (Jente 9. klasse).      
 
Datamaterialet sier likevel lite om hvorvidt dette er på grunn av elevens kjennskap til musikken 

i forkant eller ikke. Dette kan like gjerne være et resultat av tilfeldigheter eller informantens 

personlighet. Dette var for øvrig eleven fra den kristne ungdomsskolen, noe som kan være med 

på å forklare elevens evner til å reflektere over spørsmål omhandlende relasjoner og 

menneskeverd. Antakelsen bygger på informasjon på skolens hjemmeside, som avdekker en 

sterk etisk og samfunnsrettet visjon17. Det fortrinnet eleven likevel hadde av å ha hørt musikken 

før var gjenkjennelse. Hun forklarte nemlig at hun kunne synge med da den aktuelle låten ble 

spilt på konserten, selv om hun uttalte bare å gjøre det litt – av frykt for å skille seg ut blant 

medelevene.    

 

Både på forestilling A og B hadde elevene altså gjort lite forberedelser i forkant av besøket. Det 

kan likevel virke som om intensjonene på forestilling A var mer avhengige av elevforberedelser 

enn de var på forestilling B, spesielt gjelder dette intensjonen om å få økt forståelse for hva 

samtidsmusikk kan være. Det er grunn til å anta at dette kan forklares med elevenes kjennskap 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 På grunn av anonymitetshensyn kan ikke nettsiden refereres til på ordinært vis. 
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til musikksjangrene. Alle informantene på forestilling B ga uttrykk for å kjenne til og til vanlig 

høre på den typen musikk de fikk presentert på konserten, mens informantene på forestilling A 

alle ga uttrykk for det motsatte. Sjangerfortrolighet blir dermed et stikkord. Å møte ukjent 

musikk kan oppleves både positivt og negativt for lytteren, men som vi ser av forestilling A 

ville produsentens intensjon om å øke forståelsen for samtidsmusikk lettere blitt nådd dersom 

elevene i forkant hadde fått et visst inntrykk av hva samtidsmusikk var. Tre av informantene 

fortalte riktignok å ha hørt samtidsmusikk på skolen i forkant av festivalen, mens de to andre 

møtte helt uforberedt. Likevel ble samtidsmusikk oppfattet som en ukjent sjanger av alle 

informantene. Dette vil jeg for øvrig drøfte nærmere senere i kapitlet.  

Ungdommene på forestilling B derimot kjente godt til hip hop-sjangeren, og budskapet 

ble klart kommunisert gjennom prat mellom låtene. Forarbeid hadde på den måten mindre å si 

for formidlingen av budskapet. Det ser dermed ut til at de ulike intensjonene krever ulik grad 

av forberedelser og forarbeid for å nås. I følge Anne Grimstad Fjell prioriterer ofte ikke lærerne 

elevaktiviteter fra Bruk konserten-opplegget, utover å gi elevene generell informasjon om 

konserten i forkant, i tillegg til noe samtale i klasserommet i etterkant av forestillingen (Fjell 

2007:101-104). Ifølge Ådne Sekkelsten, i skrivende stund fungerende direktør for 

Rikskonsertene, er dette en tendens Rikskonsertene selv ble gjort oppmerksom på da de i 2013 

gjennomførte målgruppeundersøkelser som viste at:  

 
             informasjonsmateriellet som ble sendt ut i forkant av skolekonserter, sjelden ble brukt. 

Undersøkelsene avdekket et tydelig behov for endring, og egentlig burde ikke funnene være 
oppsiktsvekkende: Lærerne meldte om travle hverdager med mange krav til måloppnåelse og 
store sosiale utfordringer (Sekkelsten 2016). 

 
Dersom intensjonene er avhengige av forarbeid, og det samtidig mangler ressurser på skolene 

til å gjennomføre dette, vitner det om en inkonsekvent praksis som potensielt kan gå ut over 

elevenes utbytte av konsertene. I det større bildet passer dette godt inn med at man nå etterlyser 

sterkere faglig tyngde i de estetiske og praktiske fagene på skolen (Christensen 2016), noe som 

samtidig har sitt utspring i spenningsfeltet vi så Borgen og Brandt (2006) identifiserte mellom 

skole- og kunstfeltet.  

 

6.1.2 Målgruppetilpasning  
 
Budskapet om rasisme og mobbing i forestilling B ble oppfattet av alle informantene, og 

elevene mente det var viktig at artistene tok opp disse temaene. En av grunnene til at elevene i 

så stor grad var mottakelige for budskapet kan handle om relevans. Brukerundersøkelsen 
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«Kjent og nær, eller rart og sært», om Den kulturelle skolesekken på ungdomstrinnet i 

Buskerud, poengterer viktigheten av relevans for målgruppa: 

 
             Elevene vi har snakket med er opptatt av at hvis DKS-arrangementene skal ta for seg spesifikke 

tema, vil de gjerne at det skal handle om noe som de selv kan leve seg inn i og kjenne seg igjen 
i. Tema som ønskes er ungdommers hverdag, mobbing, psykisk helse, rusproblematikk og 
kropps- og motepress (Heian, Mari Torvik et. al 2016:40).  

 
Mobbing var et sentralt tema under forestilling B. Det samme var ungdommers bruk av sosiale 

medier i hverdagen. Dersom vi tar utgangspunkt i brukerundersøkelsens konklusjon viser dette 

at forestillingen hadde et relevant innhold for målgruppa, og det er dermed grunn til å anta at 

det er hovedårsaken til at budskapet i så stor grad ble oppfattet av publikum. Som tidligere 

nevnt var også musikken i forestilling B «passende» for målgruppa, i den forstand at hip hop-

sjangeren var velkjent for publikummet.  

 

Dette kan imidlertid ikke sies om forestilling A, hvor musikken var ukjent for de aller fleste av 

elevene. Tilsynelatende vitner dette derfor om en mindre alderstilpasset forestilling enn hip 

hop-konserten. Men selv om musikken på forestilling A var ukjent for elevene finner vi likevel 

at den er i besittelse av flere egenskaper som potensielt gjør den velegnet for et barnepublikum. 

Som nevnt i teorikapitlet er barns persepsjon og kognitive ferdigheter ennå under utvikling, 

med det resultat at enkelte musikalske elementer oppleves ulikt av barn og voksne. Klang, og 

spesielt språklyder, trekkes frem av Valberg som et fremtredende element i barns 

lytteopplevelser (Valberg 2002:69). Med unntak av perkusjonsduoen arbeidet samtlige av 

artistene på festivalen med nettopp utforskning av klang, kontra melodi og harmonikk. De to 

siste er i følge Valberg elementer som av barn tillegges mindre oppmerksomhet i en 

lyttesituasjon. Også musikalsk sosialisering er interessant i denne sammenhengen. Som vi har 

sett argumenterer Sundin for at barn lytter på en mer åpen måte enn voksne. Dette på grunn av 

deres mer direkte tilnærming til lyd, kontra voksnes tendens til å sette lyd i relasjon til faktorer 

utenom lyden selv. Han skriver at voksne «hör vad de vet finns att höra och hör därför inte vad 

som finns att höra» (Sundin 1995:62). Dette sammen med utviklingen av kognitive ferdigheter 

gir oss dermed et grunnlag for å hevde at klangbasert samtidsmusikk kan være svært passende 

for målgruppen barn, da den innbyr til åpen lytting, noe som igjen resonnerer med barns 

lytterforutsetninger og -preferanser. Som vi så i kapittel fire var dette også noe produsenten 

selv formulerte, og mente ville være et fortrinn når det gjaldt å presentere samtidsmusikk til 

spesielt de yngste elevene. Hvorvidt dette faktisk var utslagsgivende for barnas møte med 

musikken kommer imidlertid ikke frem av elevintervjuene, og resonnementet baserer seg 
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dermed på mine egne antakelser. Intervjuene tilsier for øvrig heller ikke at det var noen 

nevneverdige forskjeller på hvordan de yngste og de eldste informantene opplevde musikken. 

To av informantene forteller likevel at de syntes musikken var spennende å lytte til. 

Informantene hadde i tillegg et generelt positivt inntrykk av musikken, og det utelukker dermed 

ikke muligheten for at pågående musikalsk sosialisering og kognitiv utvikling har spilt på lag 

med det kunstneriske i arbeidet med å utforme festivalens innhold. Det kan altså være grunn til 

å anta at aldersbetingede lyttepreferanser kan ha vært med på å øke mulighetene for å nå 

intensjonen om at alle skal like noe av det de ser, og få noe ut av det. Et annet aspekt som gjør 

seg gjeldende i den sammenhengen er assosiasjoner. Under intervjuet forklarte produsenten at 

han håpet elevene ville få assosiasjoner under konsertene, både til musikken og det visuelle. 

Ifølge han var dette en faktor som potensielt kunne være viktig for at elevene fikk noe ut av det. 

Som vi så i forrige kapittel forklarte fire av de fem informantene at de hadde fått assosiasjoner i 

møte med musikken og/eller det visuelle. Her kan vi igjen trekke linjer tilbake til 

affordansebegrepet. Musikken er av en såpass åpen karakter, at den kan innby til fantasi og fri 

assosiasjon, noe som igjen er fordelaktig i møte med barnas åpne måte å lytte på. Det ser 

dermed ut til at musikken, til tross for at den var ukjent, passet godt til målgruppa.  

Som et motargument til dette kan vi imidlertid trekke inn Deweys tanker omkring 

motstand. Som vi kunne lese i teorikapitlet hevdet Dewey at vi er avhengige av noe motstand 

for at en opplevelse ikke skal føles som meningsløs eller rutinemessig. Samtidig skrev Øye at 

for mye motstand kan skape følelsen av å bli overkjørt. Elevene på forstilling A ble i stor grad 

utfordret i møte med den ukjente samtidsmusikken, og spørsmålet blir da om det var for mye 

motstand? Ble musikken for utfordrende til at elevene fikk noe utbytte av den? Også 

produsenten var bevisst denne problemstillingen da han under intervjuet uttrykte at musikken 

godt kunne utfordre, men at den ikke måtte være umulig å forstå. Videre ble det påpekt at 

grensen for å bli utfordret er relativ. Av datamaterialet kan vi lese at i alle fall en av 

informantene syntes musikken i stor grad var utfordrende:  

 
             Jeg syntes det virket litt rart, men den siste [konserten], da de spilte med de xylofonene, den 

likte jeg veldig godt. Det var ganske fint. Mens de andre skjønte jeg meg ikke på. […] Det var 
noen perioder der det var helt sånn ”okey??”, og rart. Også var det andre ganger det var litt 
sånn forstyrrende, litt vondt i hodet (Jente 7. klasse).  

 
Til tross for den noe negative beskrivelsen fortalte informanten at hun likte konserten med 

perkusjonsduoen. Som vi har sett ga alle informantene minst én positiv beskrivelse av 

musikken de hadde hørt, noe som tilsier at sitatet ovenfor mest sannsynlig peker mot en 

tendens blant publikummet, nemlig at enkelte konserter var mer utfordrende enn andre. Med 



	   78	  

tanke på at elevene hadde en stor spredning i alder og at de fikk oppleve opptil seks ulike 

musikalske uttrykk, er det videre grunn til å anta at noen av forestillingene ble oppfattet som 

for utfordrende for noen av elevene. Konklusjonen kan fremstå som i overkant generell fra 

undertegnedes side, men mitt poeng er at festivalen i sin helhet nok ikke ble oppfattet som for 

utfordrende.  

 

6.1.3 Publikumsinteraksjon 
 
Forestilling A og B var svært ulike når det gjaldt publikumsinteraksjon. Der forestilling A 

hadde relativt lite interaksjon, benyttet forestilling B seg av aktiv elevinvolvering gjennom 

store deler av konserten. Under intervjuet med produsenten for forestilling B ble det hevdet at 

raptekstene ville være viktige for å formidle budskap:  
 
             I henhold til tekstene så appellerer de veldig til ungdommer. Det er ganske mange av tekstene 

som du må virkelig høre etter, og hvor du må fokusere på hva de faktisk sier. […] Jo høyere du 
kommer opp i det aldersspennet, desto mer kan du fokusere på det tekstmessige innholdet 
(Produsent forestilling B).  

 
Som vi tidligere har sett fikk elevene i stor grad med seg anti-mobbebudskapet i forestillingen, 

men formidlingen av budskapet skjedde imidlertid hovedsakelig gjennom pratingen mellom 

låtene, og ikke gjennom musikken. Alle de fem informantene ga uttrykk for at det var vanskelig 

å få med seg raptekstene. To informanter fortalte også at de ikke prioriterte å høre på tekstene, 

da det var mye annet som skjedde på samme tid. Jeg gjentar et sitat fra kapittel fem: 
 
             Men så var det og at alle satt jo og klappet og sånn, så jeg prøvde jo ikke på en måte å akkurat 

få med meg ordene. Kanskje jeg hadde fått med meg mer hvis jeg hadde liksom… tenkt mer på 
det. Jeg tenkte liksom bare på å høre på musikken, og liksom være med på en måte (Jente 10. 
klasse). 

 
Er det dermed mulig å argumentere for at publikumsinteraksjonen virket mot sin hensikt? At 

aktiviseringen motarbeidet formidlingen av det tekstlige innholdet i forestillingen? Konsertsjef 

hos Rikskonsertene, Scott Rogers, har noen interessante betraktninger omkring dette:   
 
             Selvfølgelig må krav til all involvering være enkle. Ellers bruker eleven mer konsentrasjon på å 

mestre et bevegelsesmønster enn på å oppleve musikken. Det er viktig å finne den graden av 
involvering som trekker barna nærmere musikken, og ikke vippe over på mer krevende 
deltakelse som skaper større avstand til lytteopplevelsen (Rogers 2016).  

 
Publikumsinteraksjonen på forestilling B var imidlertid ikke så omfattende som det Rogers her 

skisserer. Visst ble elevene instruert til å utføre bestemte bevegelser underveis i forestillingen, 

men ingen som krevde elevenes fulle konsentrasjon. Det kan likevel se ut til at mengden 
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interaksjon og aktivitet kan ha ført elevenes fokus bort fra raptekstene. Vi skal riktignok ikke 

glemme at rap i mange tilfeller kjennetegnes av å være rask, og at det kan være utfordrende 

som lytter å få med seg alle ordene som rappes. Som publikummer er man dessuten ikke alltid 

nærværende i det som skjer på scenen, og de aller fleste, voksne som barn, kan nok kjenne seg 

igjen i å ikke ha fulgt med på låttekstene i musikken vi har hørt. Elevene fikk riktignok med seg 

budskapet, men ikke nødvendigvis gjennom både prat og raptekst slik produsenten hadde 

håpet. Som jeg nevnte i forrige kapittel ser det dermed ut til å ha vært et vellykket trekk å 

utdype om låtene underveis i konserten, da dette ser ut til å være grunnlaget for budskapet 

elevene sitter igjen med i etterkant av forestillingen.     

 

Forestilling A hadde mindre publikumsinteraksjon under selve konsertene, og var på det 

praktiske planet dermed mer monologisk. På perkusjonsduoens konsert fikk enkelte elever 

være med på å slå med gummihammere på tønner, og med tuba- og synthduoen ble elevene 

involvert ved å rope mot en opptaker. På de andre konsertene var det ingen direkte interaksjon 

mellom utøvere og publikum. Under intervjuet uttrykte produsenten å være forberedt på 

reaksjoner på at festivalen hadde lite interaksjon. Dette er imidlertid ikke et tema informantene 

selv tar opp. Av analysen ser det heller ikke ut til at det har hatt noe særlig negativ innvirkning 

når det gjelder å nå intensjonene. For å øke elevenes forståelse for samtidsmusikk hadde det 

likevel vært interessant med for eksempel en work shop i forbindelse med festivalen. Som vi 

har sett kan det virke som om eleven fra hjelpeklassen var den av informantene som fikk mest 

utbytte av forestillingen. I tillegg til avisskriving hadde hun også fått erfaring med å lage 

samtidsmusikk selv: 

 
             Og så komponerte vi egen musikk og, og fremførte det for skolen, sånn at vi skulle forstå litt 

ekstra godt hva det gikk ut på (Jente 6. klasse).  
 
Å gi barn lov til selv å utforske kan gi gunstige resultater. Her kan vi igjen trekke linjer tilbake 

til Dewey, men denne gangen til hans mest kjente slagord «learning by doing». Uttrykket går 

grovt ut på at man lærer av egne erfaringer, noe som ser ut til å være riktig i denne 

sammenhengen. Å gi elevene muligheten til å utforske og få nærkontakt med samtidsmusikken 

kunne derfor potensielt ha virket positivt for elevenes forståelse av sjangeren. Det skal 

imidlertid påpekes at hjelpeklassen hadde gjort mer forarbeid enn det var lagt opp til for de 

andre skolene, og at ingen av de fire andre informantene hadde bidratt kunstnerisk eller gjort 

noe særlig forarbeid. Dette hadde likevel andre elever på festivalen gjort, og jeg kan dermed 



	   80	  

ikke si noe om hvorvidt forarbeidet utgjorde en forskjell for disse elevenes opplevelse av 

konsertene eller ikke.  

 

6.1.4 Uforutsigbare faktorer 
 
For forestilling B sier empirien dessverre ikke nok om klubbsceneaspektet til å trekke noen 

slutninger om hvorvidt elevene fikk denne følelsen eller ikke. Det vi derimot vet er at enkelte 

av punktene som ifølge produsenten var viktige for å skape en klubbscenefølelse for elevene 

ikke var på plass. Gjennom elevenes beskrivelser, videomateriale og bilder fra konsertene, samt 

mine egne observasjoner, har jeg identifisert to elementer som var motstridende til 

produsentens planer. Disse bidro potensielt til å redusere muligheten for en eventuell 

klubbscenefølelse. Sittende publikum er punkt nummer én. Produsenten poengterte flere steder 

i intervjuet at publikummet ikke skulle sitte, da det var ønskelig med mye aktivitet og dansing. 

På to av lokalene informantene fortalte om var det imidlertid sitteplasser. Jeg var selv tilstede 

på én av forestillingene som fant sted i konsertsalen i et kulturhus. Elevene satt på myke stoler i 

rader nedover mot scenen og fulgte med på artistene som stod på en opphøyd scene. Scenarioet 

var svært annerledes enn det produsenten skisserte som en tett, intim og aktiv forestilling. 

Publikum ble riktignok aktivisert, og utøverne gjorde en særdeles god innsats med å skape 

stemning, både ved å være aktive på scenen, og ved å løpe ut blant publikum mellom 

stolradene. Lokalet var likevel ikke optimalt for de visjonene produsenten hadde for konserten. 

Sitteplassene og avstanden mellom publikum og scenen gjorde at elevene fikk mindre 

bevegelsesfrihet og ble satt i en observerende, ikke deltakende posisjon. På konsertens siste låt 

ble likevel elever tatt med opp på scenen for å danse med artistene, og et mer liknende scenario 

som produsenten hadde sett for seg oppstod. På Ksys, nettsidene det legges ut informasjon om 

forestillingene til skolene, står det at forestilling B skal avholdes i en gymsal, aula eller 

liknende. Det står imidlertid ingenting om sitteplasser. Fra skolenes perspektiv er det derfor 

forståelig at de holder konserten i for eksempel en konsertsal. Produsentene kan ikke overstyre 

skolenes beslutninger om hvor konsertene skal avholdes, men misforståelser kunne enkelt vært 

unngått dersom ønsket om stående publikum ble klarere kommunisert fra Rikskonsertenes side.  

Et annet punkt ved konsertsalforestillingen som kunne bidra til å redusere 

klubbscenefølelsen var lysforholdene. Lokalet var nemlig relativt lyst, blant annet var veggene 

svakt opplyste. Igjen var produsenten klar på at lokalene måtte være mørklagte for at 

klubbfølelsen skulle oppstå. Dette blant annet for at LED-lysene på scenen skulle komme bedre 

til sin rett. På de to bildene nedenfor ser vi tydelig forskjell på effekten LED-lysene har i et 
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mørkt og lite lokale kontra en stor og litt opplyst sal. Bildet til venstre er fra konserten i aulaen, 

mens bildet til høyre er hentet fra konsertsalen18.  

 

 
                                      Bilde 1                                                                                  Bilde 2 

 

På grunn av lokalets utforming fikk derfor elevene på konsertsalforestillingen muligens mindre 

klubbscenefølelse enn elevene på de andre forestillingene. Konklusjonen vi kan trekke av dette 

er at produsentene er nødt til ta høyde for uforutsette elementer i planleggingen, og ikke basere 

intensjonene på faktorer som kan variere fra spillested til spillested, som for eksempel 

publikums plassering og lysforhold. Det kan likevel diskuteres om klubbsceneaspektet egentlig 

er så viktig i denne sammenhengen. Som vi husker var dette et uttrykk for produsentens ønske 

om å ta ungdommene på alvor, og gi de en konsert som resonnerer med aldersgruppas 

preferanser. Klubbsceneelementet er dermed kanskje en måte å inkludere alle de elementene 

som tekker aldersgruppa, og fungerer på den måten heller som et symbol på 

ungdomstilpasning. Sånn sett er det muligens ikke så viktig om alle i publikum tok 

klubbscenereferansen, dersom det sentrale poenget var å formidle det som ligger i konseptet.  

 

Forestilling A hadde fast spillested gjennom hele uka, og var dermed ikke avhengig av å 

tilpasses de ulike arenaenes forutsetninger fra dag til dag slik som forestilling B (jeg må likevel 

poengtere at husene nok var utfordrende å gjøre om til konsertlokaler). Men også denne 

forestillingen fikk føle på uforutsigbarhet, nemlig været. Dagen jeg selv var tilstede på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Av hensyn til anonymitet er bildene retusjert. Dette gjelder både enkelte elevers og artistenes ansikter, i tillegg 
til artistenes logo bakerst på scenen. Bildet til venstre er hentet fra den aktuelle skolens hjemmesider. Av 
anonymitetshensyn kan jeg derfor ikke referere til nettsiden. Bildet til høyre er et stillbilde fra en av 
Rikskonsertenes egne interne filmer fra forestillingen. 
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festivalen var det kraftig regn og vind, noe som gjorde det logistiske med barna mer 

utfordrende. Elevene skulle gå mellom de ulike spillestedene på øya, og det var i tillegg lagt 

opp til utendørs matpakkespising. Til sammen skulle elevene tilbringe om lag tre timer ute på 

øya. Etter hva jeg vet gikk dette likevel relativt fint. Barna spiste mat innendørs, og var godt 

kledd i regntøy fra topp til tå. Med unntak av et par kommentarer om at det var kaldt og 

kjedelig med dårlig vær, opptok ikke værforholdene informantene nevneverdig. Været hadde 

imidlertid innvirkning på konsertene. Vokalkunstnerne skulle opprinnelig ha rollene som 

«guider» ute på øya, og ha korte utendørs oppvisninger. På dager med dårlig vær måtte 

utøverne i stedet improvisere frem innendørs forestillinger. Lydinstallasjonen kunne, som 

tidligere nevnt, ikke være i bruk under det verste regnværet. Flere av elevene fikk dermed ikke 

oppleve denne. I perioder med høy luftfuktighet kunne heller ikke harpen være i bruk under 

konserten med saksofonisten.  

Forestilling A hadde dermed flere uforutsette hendelser, men etter min mening ser ikke 

det ut til å ha påvirket intensjonene i samme grad som med forestilling B. En grunn til dette kan 

være at forestilling B i større grad hadde bygget en av sine intensjoner på uforutsigbare 

elementer. Riktignok er det mulig å argumentere for at delintensjonene i forestilling A om å 

oppleve forskjellige typer samtidsmusikk og ulike instrumenter ble satt i en utsatt posisjon da 

elevene ikke fikk oppleve lydinstallasjonen eller harpen. Jeg vil likevel påstå at elevene fikk 

oppleve såpass mange og ukjente uttrykk, slik at intensjonene, uavhengig av fraværet av 

lydinstallasjonen og harpen, ble nådd. Slik jeg ser det var grunnlaget for å nå intensjonene i 

forestilling A bredere enn for forestilling B, som på mange måter gjorde seg avhengige av 

variable faktorer.  

 

6.1.5 Intensjonenes ordlyd 
 
En av intensjonene for forestilling A var at elevene skulle få en økt forståelse for hva 

samtidsmusikk kan være. I kapittel fire så vi at datamaterialet ikke kunne gi oss et entydig svar 

på om informantene hadde fått en økt forståelse for samtidsmusikk eller ikke. Vi fant to utsagn 

som uttrykte en viss åpenhet ovenfor samtidsmusikk som sjanger. Det er selvsagt vanskelig å 

vite for sikkert om en musikkopplevelse for barna har manifestert seg som en faktisk forståelse, 

og dette er noe som er viktig å huske på når vi snakker om de to utsagnene og informantene. Et 

positivt utsagn som tyder på åpenhet er ikke nødvendigvis ensbetydende med økt forståelse. 

Hvis vi likevel tar utgangspunkt i disse utsagnene som å støtte opp under intensjonen er det 

interessant å spørre: Hvorfor bare to av fem? Hva er grunnen til at ikke flere informanter 
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uttrykker å ha fått en økt forståelse for samtidsmusikk? Muligens ligger svaret i selve 

formuleringen av intensjonen: Målet er at elevene skal få en økt forståelse for hva 

samtidsmusikk kan være. Men hvor stor forståelse har elevene egentlig for samtidsmusikk i 

forkant av festivalen? Flere av elevene gir uttrykk for lite kjennskap til hva sjangerbegrepet 

innbefatter: 
 
             I: 
             Men hvis du kan prøve å forklare hva du mener er samtidsmusikk?  
 
             A4: 
             Jeg synes remixer og sånne… altså nå så tenker jeg liksom sånn remixer, sånn at DJ-er bare 

mikser opp og setter sammen sanger. Men jeg liker jo også bare å høre på vanlige, normale 
sanger. Men jeg tror ikke akkurat at denne typen musikken er normal nå til dags (Jente 7. 
klasse). 

 
Eleven tolker ikke ordet samtidsmusikk som et sjangerbegrep, men heller som en betegnelse på 

musikk i samtiden, normale sanger nå til dags, og vil med det heller ikke karakterisere 

musikken på festivalen som samtidsmusikk. Også en av 3. klasseguttene viser, under samtale 

om den mannlige vokalkunstneren, tendenser til ikke fullt å forstå hva som ligger i ordet 

samtidsmusikk: 

 
I: 
Men tenker du at det er samtidsmusikk, eller?  
 
A2: 
Jeg tror det.  
 
I: 
Ja? Det er litt vanskelig å si hva det er?  
 
A2: 
Det er litt blanding.  
 
I: 
Ja? 
 
A2: 
Det kan være at han sang tyske eller franske ord (Gutt 2, 3. klasse).  

 
Det er litt uklart hva eleven her mener, men det kan uansett leses som en begrenset forståelse 

for sjangeren19. Samtidsmusikk kan oppfattes som relativt smalt, en musikktype som selv ikke 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Det viktig å presisere at samtidsmusikk riktignok ikke er en sjanger i tradisjonell forstand, men begrepet 
fungerer heller som en samlebetegnelse på kunstmusikken fra starten av det forrige århundret og frem til i dag. 
Innad i dette ligger ulike musikalske stiler og retninger, slik som modernisme, minimalisme, elektroakustisk 
musikk, neo-romantisisme, avantgarde jazz og mange flere. For enkelthetens skyld velger jeg likevel å bruke 
sjanger når det er snakk om samtidsmusikk, da ordet uttrykker en enhetlig og samlende stemning som kan være 
nyttig i denne sammenhengen. 
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mange voksne har særlig kjennskap til. Det er dermed ikke å forvente at elever på 

barneskoletrinnet har kunnskap om sjangerens kjennetegn, noe produsenten for øvrig også er 

enig i. Hensikten med sitatene ovenfor er derfor ikke ment som å påpeke manglende 

kunnskaper hos informantene, men heller å belyse det faktum at samtidsmusikk for mange av 

elevene er et abstrakt begrep, med dertil få knagger å henge videre erfaring på. Den musikalske 

sosialiseringen er ennå under utvikling, for å referere til Sundin. Og det er nettopp her mitt 

poeng kommer inn: For hvordan kan en forvente å øke forståelsen for en sjanger, når det i 

utgangspunktet ikke eksisterer en forståelse? En grunnleggende forståelse er et premiss for en 

økt forståelse. Og vil ikke derfor elever som i utgangspunktet ikke har noen begrep om hva 

samtidsmusikk er finne det utfordrende å knytte alle de ulike musikkuttrykkene til én og 

samme sjanger? Slik at festivalens mangfold vil virke mot sin hensikt, og heller minske 

sjansene for sjangerfortrolighet? Basert på teorien om musikalsk sosialisering har vi i 

samtidsmusikksammenheng sett det positive med barnas åpne og udiskriminerende form for 

lytting. Når det kommer til å skape økt forståelse for sjanger ser vi imidlertid at denne samme 

åpenheten kan gjøre intensjonen mer utfordrende å nå. Istedenfor at elevene har fått større 

forståelse for hva samtidsmusikk kan være, vil jeg heller påstå at elevene har fått en større 

forståelse for hva musikkbegrepet kan romme. Det kan være vanskelig å skulle plassere alle de 

ulike musikkuttrykkene innenfor en sjanger når man i utgangspunktet ikke har noe begrep om 

samtidsmusikk. Musikk er derimot et flittig brukt begrep, fylt med assosiasjoner til 

bruksområder og stiler. Dette gjør begrepet også mye lettere å utfordre, som vi blant annet kan 

se av sitatet nedenfor: 
 
             A4: 
             Det var jo noen som… jeg vet ikke helt hva de gjorde, men det var to personer som skulle 

fremføre noe, og da virket det nesten som om de kjeftet på hverandre. Og jeg ville ikke tenkt på 
det som musikk, men… 

              
[…] 

 
             I: 
             Men det du før tenkte på som musikk, har du utvidet det litt etter at du var der [på festivalen]? 
 
             A4: 
             Ja, jeg har det. Jeg hadde jo aldri tenkt på mye av det der som musikk før. Men jeg tror jeg 

faktisk tenker mer… jeg tror jeg tenker liksom på mer av det som musikk nå ja (Jente 7. klasse). 
 
Det jeg i denne sammenhengen ønsker å belyse er at intensjonen muligens lettere kunne vært 

nådd dersom ordet samtidsmusikk var byttet ut med musikk. Eller eventuelt dersom ordet økt 

var fjernet. Problemet med intensjonen slik den nå er formulert er at den forutsetter 

forkunnskaper og kompetanse om en musikksjanger det ikke forventes at barneskoleelever er i 
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besittelse av. Slik jeg ser det har Rikskonsertene formulert intensjonen på en slik måte at de 

selv gjør det vanskeligere å nå den. Vi må likevel ikke glemme at elevene har vært 

gjennomgående positive til prosjektet. Alle informantene snakket varmt om minst én av 

konsertene, og har gitt uttrykk for at eksperimentell musikk til en viss grad er interessant og 

spennende. Men dersom Rikskonsertene skal nå egne intensjoner kan det være en idé i 

fremtiden å diskutere hvordan intensjonene er formulert. 

Det er også viktig å være klar på at det ikke finnes noen fasitsvar på hva samtidsmusikk 

er, og at begrepet rommer svært mange ulike stilarter og uttrykk fra nærmere 100 år tilbake i 

tid. I den forbindelse er det interessant å observere at spesielt én av elevene kan sies å ha en 

annen og mer åpen forståelse av sjangeren enn hva festivalen kanskje har lagt opp til – nemlig 

eleven som sammenlikner samtidsmusikk med remixer og DJ-ing. Vi kan finne gjenklang for 

dette hos Erling Guldbrandsen som mener man skal betrakte musikalsk modernisme20 som en 

holdning og ikke en sjanger, eller betegnelse på en epoke:  
 
             [M]usical modernism is an attitude of musical practice – in composition, performance and 

listening – that involves an increased awareness of its own historical situation and remains 
alive and kicking as a vibrant musical force (Guldbrandsen & Johnson 2015:1f.).   

 
Elevens tolkning av begrepet trenger dermed ikke å være feil selv om det i denne 

sammenhengen kanskje ikke er hva produsenten selv har tenkt. Slikt sett kan det kanskje 

argumenteres for at enkelte av elevene faktisk har kjennskap til begrepet samtidsmusikk, men 

at innholdet tolkes og forstås annerledes enn den «gjengse» oppfatningen. Dette gjør det likevel 

ikke nødvendigvis lettere for produsenten å nå intensjonen om økt forståelse, dersom det i 

utgangspunktet er snakk om to svært ulike forståelser av begrepet. Et annet aspekt som 

synliggjøres i denne sammenhengen er det faktum at Rikskonsertene i stor grad tenker 

sjangerbasert i sin musikkformidling til elevene. Som vi nå har sett synes imidlertid ikke 

elevene å ha den samme evnen til, eller behovet for sjangerdifferanseringen som voksne har. 

Av den grunn ser det ut til at Rikskonsertene gjerne kan tenke mer åpent i henhold til musikalsk 

innhold, og ikke i like stor grad trenger å tilrettelegge for å formidle sjangerkjennetegn og 

kategorier.     

Intensjonen ovenfor er altså formulert på en slik måte at den kan være vanskelig å nå, 

men vi finner også motsatte tilfeller i samme forestilling: Å bli utfordret kunstnerisk, og deler 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Begrepet modernisme innenfor musikk brukes på ulike måter, både som en betegnelse på en avgrenset epoke 
innenfor musikkhistorien, men også om «klare musikalske nyvinninger» (Bjerkestrand 2015) slik som 
tolvtoneteknikk, serialisme og aleatorikk. En videre forståelse av begrepet kan også omfatte «all musikk fra 1900-
tallet, uansett stil eller innhold» (loc. cit.). Uansett hvilken forståelse man velger å ta utgangspunkt i vil dermed 
modernisme være en del av samtidsmusikkbegrepet, og noe det derfor er relevant å referere til i denne 
sammenhengen.  
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av publikum skal ha bidratt kunstnerisk til festivalen er intensjoner som begge var relativt enkle 

å nå. De baserte seg på praktisk forarbeid i forkant av festivalen, og ordlyden deler av publikum 

kan sies å være en helgardering når det gjelder å nå intensjonen.  

	  

6.1.6 Drøftingen oppsummert  
 
Elevforberedelser i forkant av konsertene er en av faktorene som kan ha hatt en betydning for i 

hvor stor grad intensjonene ble nådd. Vi aner imidlertid et skille mellom de to forestillingene i 

hvordan forarbeid og forkunnskaper har vært utslagsgivende for utbyttet produsentene har vært 

ute etter. Intensjonen om å øke forståelsen for samtidsmusikk i forestilling A kan se ut til å ha 

vært mer avhengige av at elevene kjente til den aktuelle musikksjangeren enn det som var 

tilfellet for forestilling B, noe som også potensielt betyr mer forarbeid. Da viser det seg som en 

utfordring at skolen og lærerne i mange tilfeller ikke gir tilstrekkelig informasjon om konserten 

i forkant eller gjennomfører Bruk konserten-opplegget som følger med de fleste 

skolekonsertproduksjoner. Hvorvidt pekefingeren i denne sammenhengen skal rettes mot 

skolene for ikke i tilstrekkelig grad å prioritere kunst og kultur i skolen, eller 

Rikskonsertene/Den kulturelle skolesekken for ikke å legge opplegget godt nok til rette for 

skolehverdagen lar jeg stå ubesvart. Det som uansett er problematisk er om intensjonene gjør 

seg avhengige av en dynamikk og praksis som er gjenstand for forbedring.  

Intensjonen om økt forståelse for samtidsmusikk gjør seg problematisk også på et annet 

plan, nemlig hvordan den er formulert. Dette er direkte relatert til utfordringen ovenfor, da 

problemet med intensjonens ordlyd (økt forståelse for samtidsmusikk) er at den baserer seg på 

at elevene er i besittelse av kunnskaper de til en viss grad ville kunne ervervet gjennom 

forberedelser og forarbeid på skolen. Nå vil jeg likevel ikke hevde at forarbeid er den eneste 

løsningen for å nå intensjonen. Det er selvsagt flere faktorer som her spiller inn, men jeg ønsker 

å belyse at dette er én av de. Som flere studier har påpekt kan man i enkelte tilfeller identifisere 

et spenningsforhold mellom skole- og kunstfeltet. Jeg skal ikke her gå nærmere inn på temaet, 

men vil likevel hevde at det for fremtiden synes klokt å ha dette forholdet i bakhodet når man 

utarbeider intensjoner. Et annet utfordrende aspekt ved formuleringen av intensjonen er at den 

baserer seg på å formidle en spesifikk sjanger, et element som ikke synes å være av særlig 

betydning for de yngre barna. Også viktig å poengtere er det faktum at elevintervjuene ikke 

konkluderte med at intensjonen ikke var nådd. Enkelte elever kunne tolkes som å ha fått større 

forståelse for samtidsmusikk, mens andre ikke. Det som diskuteres her er hvordan andelen 

elever som muligens fikk økt forståelse kunne blitt høyere.  
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Et positivt moment som fremkom av elevintervjuene var at forestilling B nådde godt frem med 

ett av sine budskap. Innholdet i forestillingen ble oppfattet som relevant for aldersgruppa, noe 

som resulterte i at alle informantene fikk med seg artistenes oppfordringer om ikke å mobbe 

eller være rasistiske. På grunn av relevans for målgruppa blir dette dermed stående som et 

vellykket eksempel på formidling av budskap, selv om formidlingen hovedsakelig skjedde 

gjennom prat, og ikke gjennom raptekstene. Også forestilling A kan sies å ha vært godt 

tilpasset målgruppa, dog på det kognitive planet. Tatt i betraktning at barn ikke er ferdige med 

sin musikalske sosialiseringsprosess og fremdeles er under kognitiv utvikling kan det være 

grunn til å anta at samtidsmusikken på festivalen passet godt inn med elevenes lyttepreferanser, 

og dermed kan ha bidratt til ytterligere å skape en positiv opplevelse. Det er likevel grunn til å 

anta at noen av elevene opplevde deler av musikkprofilen som for utfordrende, men at 

festivalen i sin helhet ble oppfattet positivt. Begge poengene ovenfor baserer seg imidlertid på 

mine egne antakelser, da dette ikke var sentrale temaer blant elevene under intervjuene.    

Publikumsinteraksjon er et annet tema som har vært opp til diskusjon i oppgaven, men 

interessant nok med to ulike innfallsvinkler. For forestilling A kunne det se ut til at mer 

interaksjon, for eksempel gjennom en work shop eller annen håndfast tilnærming til musikken 

kunne vært fruktbar for å nå intensjonen om å øke forståelsen for samtidsmusikk. På den andre 

enden av skalaen finner vi forestilling B som bød på mye interaksjon, og av den grunn 

muligens konkurrerte mot raptekstene når det gjaldt publikums konsentrasjon. Slik det fremgår 

av de tidligere kapitlene finnes det selvsagt flere relevante faktorer i denne sammenhengen, 

men det viser likevel at en balansert og tilpasset publikumsinteraksjon kan være et viktig grep 

for å nå de ønskede intensjonene.  

Det siste temaet som ble drøftet i forbindelse med funnene var uforutsigbarhet. 

Forestilling B møtte på utfordringer relatert til klubbsceneintensjonen. Dette gikk hovedsakelig 

på konsertlokalenes utforming, som lysforhold og publikums plassering. Det viste seg at 

produsentens intensjon om å skape en klubbscenefølelse for elevene i stor grad baserte seg på 

variable faktorer, noe som satte målet om å nå intensjonen i en utsatt posisjon. Forestilling A 

møtte også på uforutsigbare faktorer, men grunnlaget for å nå intensjonene viste seg å være 

bredere enn hos forestilling B.    

 

6.2 Konklusjon 
 
I denne oppgaven har vi fått et innblikk i ti elevers møter med Rikskonsertenes 

skoleforestillinger. Møtene har i all hovedsak vært positive, men vi har sett at de også har bydd 
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på noen mindre gode opplevelser for elevene. Innledningsvis spurte jeg i problemstillingen om 

det var et godt samsvar mellom Rikskonsertenes intensjoner for en skoleforestilling, og barn og 

unges faktiske opplevelse av den samme forestillingen. Til det må jeg svare ja. Som vi har sett 

av de foregående kapitlene er det i relativt stor grad samsvar mellom produsentenes intensjoner 

og elevenes opplevelser. Etter hva elevintervjuene tilsier er de fleste intensjonene enten delvis 

eller helt nådd. Dette må kunne sies å være god statistikk for Rikskonsertene. Likevel viste det 

seg å ikke være samsvar på alle punkter. Problemstillingens andre del søkte å finne forklaringer 

på hvorfor dette eventuelt var tilfelle. Gjennom analyser og drøftinger har det blitt identifisert 

fire faktorer som har vært med på å vanskeliggjøre prosessen med å nå intensjonene. For det 

første synliggjøres viktigheten av at elevene er godt forberedt på hva de skal få se. Jeg er 

imidlertid ikke den første til å peke på dette, og nettopp det faktumet viser hvor viktig punktet 

er. Utfordringen her ligger i at forholdet mellom skolen og kunstfeltet trenger å bli mer 

samstemt dersom konsertens muligheter skal utnyttes best mulig. På hvilken måte forholdet kan 

bedres overlater jeg imidlertid til noen andre å drøfte, men jeg ser med glede at temaet om 

hvordan skolen og kunsten kan bli bedre integrert tas opp i den offentlige debatten. 	  

For det andre har vi sett nødvendigheten av å balansere graden av publikumsinteraksjon på en 

slik måte at det verken blir for mye eller for lite. Også uforutsigbarhet har vist seg å være en 

faktor som kan gjøre intensjoner vanskelig å nå. Til gjengjeld ser det ut til at alderstilpasningen 

har fungert godt for begge forestillingene.  

Faktorene nevnt ovenfor kan sies å være velkjente elementer i 

skolekonsertsammenheng, og noe produsentene virker å være bevisst i arbeidet med å 

planlegge og produsere skolekonsertforestillinger21. I den forstand underbygger mine funn 

allerede eksisterende retningslinjer for produsenter og for produksjonsvirksomheten. Det 

faktum at elementene er kjente for produsentene indikerer imidlertid at det fremdeles gjenstår 

mer å lære. Både for produsentene personlig, men også for feltet i sin helhet. Det dette videre 

peker på er at skolekonserter alltid vil være ulike, og at retningslinjer for produksjonsarbeidet 

derfor aldri vil kunne være strømlinjeformet. Selv om produsentene er bevisste faktorene 

ovenfor vil de sjelden kunne være sikker på at konsertene fungerer slik de er planlagt. 

Læringsmomentet må dermed være at produksjonsvirksomhet sjeldent kan generaliseres, noe 

som til gjengjeld problematiserer ideen med læring. Slik jeg ser det må en fremtidig 

produksjonsvirksomhet kjennetegnes ved å være fleksibel og lydhør ovenfor sitt publikum, og 

ikke la seg begrense av retningslinjer. En konsert er aldri lik den neste.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Blant annet basert på produsentintervjuene, litteraturen brukt til oppgaven, og Rikskonsertenes egen 
produksjonshåndbok: www.produksjonshandboka.no.  
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Den siste faktoren jeg har drøftet, intensjonens ordlyd, er etter hva jeg kjenner til noe man er 

mindre bevisst innad i Rikskonsertenes produksjonsvirksomhet. Å flikke på enkeltord kan i det 

større bildet oppfattes som noe vel pedantisk, men mitt motargument er at mindre gode 

formuleringer kan stå i veien for de mulighetene en konsert kan gi. I forestilling A så vi for 

eksempel at samtidsmusikk var et abstrakt begrep for elevene, og at intensjonen om å gi de økt 

forståelse for sjangeren dermed til en viss grad var selvmotsigende og vanskelig å nå. Dette 

viser at ved å bruke energi på å skape opplevelser eller å formidle budskap som mest 

sannsynlig ikke vil nå frem mister man overblikket over hva en forestilling faktisk kan gi. Det 

anbefales derfor Rikskonsertene i fremtiden å være mer bevisst formulering og ordvalg når det 

utarbeides intensjoner. Dette åpner for øvrig opp for en diskusjon om hvorvidt begrunnelsene 

for intensjonene er gode eller ikke, og hvilke argumenter som danner grunnlaget for disse. Når 

voksne lager kulturtilbud for barn er det alltid rom for å drøfte hvorvidt kulturen er på barnas 

premisser, og i hvilken grad de voksnes agenda gjør seg gjeldende. Dessverre har jeg ikke 

mulighet til å dvele ved dette her, men temaet er absolutt interessant, og bør være noe som 

utforskes videre ved en senere anledning.   

I arbeidet med oppgaven har jeg stilt meg selv spørsmålet om det er realistisk å forvente 

100 % samsvar mellom intensjon og opplevelse på skolekonserter. Og om det i det hele tatt er 

ønskelig. Det jeg personlig mener er Rikskonsertenes største styrke er deres antikommersielle 

agenda. Ved å tilby elevene opplevelser og musikkuttrykk de ellers ikke ville ha fått tilgang til 

eller hadde oppsøkt på egenhånd, åpnes det opp for at elevene kan kjenne på det å bli utfordret. 

Dermed kan de ta aktivt stilling til det de møter, både i positiv og i negativ forstand. Når 

Rikskonsertene gjennomfører 9000 konserter årlig sier det seg selv at ikke alle publikummerne 

får den opplevelsen som er intendert. Og det er bra. Et mål ved all kunstnerisk formidling må 

være å skape reaksjoner hos mottakeren, enten om det gjelder intellektuelt, emosjonelt eller 

fysiologisk. Det høyeste målet slik jeg ser det må imidlertid være å gjøre seg opp en mening 

om det man har opplevd. Dersom kunstmøtet er tomt må det sies å være feilslått. Derfor mener 

jeg at et 100 % samsvar mellom intensjon og opplevelse er lite ønskelig. Det kan potensielt gi 

for lite rom for publikums egne tolkninger. I tillegg til å problematisere min egen 

problemstilling, viser dette at man i arbeidet med å utforme intensjoner er nødt til å være 

bevisste hvilken funksjon de skal fylle, og at det er en balansegang mellom å skape retning og å 

føre. 

 

I denne oppgaven har vi sett hvordan produsenter hos Rikskonsertene arbeider for å skape gode 

konsertopplevelser for barn og unge, og på hvilke områder det er rom for forbedring. For dette 
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viktige arbeidet har det vært givende å kunne bidra med konstruktive tilbakemeldinger. Det er 

således spennende å se konturene av en ny etat vokse frem, og jeg håper de involverte partene 

er klar over hvilken enestående mulighet de nå har for å lage enda bedre skoleforestillinger for 

elevene.  
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev til produsentene 
	  
	  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Idé og opplevelse –  
om samsvaret mellom intensjon og opplevelse på 

Rikskonsertenes skoleforestillinger” 
 
(INFORMASJONSBREV TIL RIKSKONSERTENES PRODUSENTER) 
	  
Bakgrunn og formål 
Prosjektets formål er å undersøke hvorvidt det er et godt samsvar mellom de intensjonene som 
ligger til grunn for Rikskonsertenes skoleforestillinger, og elevenes opplevelse av de samme 
forestillingene. 
Studien er ment å belyse balansen mellom disse to sidene, og eventuelt peke på forhold som 
ikke fungerer. Prosjektet er en mastergradsoppgave ved Institutt for musikkvitenskap ved 
Universitetet i Oslo, i samarbeid med Rikskonsertene.  
 
Forespørsel om deltakelse skjer på grunnlag av din stilling som produsent/kunstnerisk ansvarlig 
for en aktuell skoleforestilling.  
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Å delta i undersøkelsen innebærer et individuelt intervju, der hovedformålet er å kartlegge 
intensjonene for skoleforestillingen, samt hvordan det arbeides med å formidle disse ideene i 
praksis. Refleksjoner rundt musikkformidling til barn og unge vil også være et aktuelt tema. 
Det vil bli gjort opptak av intervjuet. I tillegg til dette er det ønskelig med observasjon av 
prøver/pre-prod i forkant av skoleturneen.    
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun min veileder og meg selv 
som vil ha tilgang til den innsamlede dataen. Opptak og transkripsjoner av intervjuene vil bli 
forsvarlig lagret under arbeidet med oppgaven.  
 
Det vil ikke bli brukt noen navn i den publiserte oppgaven – verken på personer, steder og 
forestillinger. Grunnet skolekonsertenes offentlige profil, vil det likevel være en potensiell 
mulighet for gjenkjennelse av informantene. Dette på bakgrunn av yrkestittel, arbeidssted og 
beskrivelse av elementer fra skoleforestillingene. Det er viktig at du som informant er klar over 
muligheten for gjenkjennelse når du samtykker til deltakelse. 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes mai 2016. Ved prosjektets slutt vil lydopptak og 
transkripsjoner av intervjuene slettes.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 
grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med: 
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Christine Bratlie (Masterstudent) 
chbra@student.imv.uio.no  
Tlf: 928 14 083 
 
 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
 
___________________________________________________ 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta:  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Informasjonsbrev til elever under 15 år 
 

  Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ” Idé og opplevelse –  
om samsvaret mellom intensjon og opplevelse på 

Rikskonsertenes skoleforestillinger” 
 
(INFORMASJONSBREV TIL FORESATTE MED BARN UNDER 15 ÅR) 
 
Bakgrunn og formål 
Prosjektets formål er å undersøke hvorvidt det er et godt samsvar mellom de intensjonene som 
ligger til grunn for Rikskonsertenes skoleforestillinger, og elevenes opplevelse av de samme 
forestillingene. 
Studien er ment å belyse balansen mellom disse to sidene, og eventuelt peke på forhold som 
ikke fungerer. Prosjektet er en mastergradsoppgave ved Institutt for musikkvitenskap ved 
Universitetet i Oslo, i samarbeid med Rikskonsertene.  
 
Forespørsel om deltakelse skjer på bakgrunn av at ditt barns skole skal få besøk av 
Rikskonsertene, med en forestilling jeg bruker som case study til mitt prosjekt. 
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer et individuelt intervju på ca én skoletime, hvor spørsmålene vil 
dreie seg om ditt barns opplevelse av forestillingen han/hun har vært og sett på. Det vil bli gjort 
lydopptak av intervjuet. Dersom det er ønskelig, vil det være mulig å få tilsendt en oversikt 
over hvilke spørsmål/tema det vil være aktuelt å snakke om under intervjuet. 
 
Hva skjer med informasjonen om ditt barn?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun min veileder og meg selv 
som vil ha tilgang til den innsamlede dataen. Opptak og transkripsjoner av intervjuene vil bli 
forsvarlig lagret under arbeidet med oppgaven. 
 
Ditt barn vil ikke kunne bli gjenkjent i den publiserte oppgaven. 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2016. Ved prosjektets slutt vil lydopptak og 
transkripsjoner av intervjuene slettes. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 
grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om ditt barn bli anonymisert.  
 
 
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med: 
 
 
Christine Bratlie (Masterstudent) 
chbra@student.imv.uio.no  
Tlf: 928 14 083 
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
 
(KLIPP AV) 
___________________________________________________ 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta: 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(Barnets navn)  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signatur fra foresatt, dato) 
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Vedlegg 4: Informasjonsbrev til elever over 15 år 
 
 
  Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ” Idé og opplevelse –  
om samsvaret mellom intensjon og opplevelse på 

Rikskonsertenes skoleforestillinger” 
 
(INFORMASJONSBREV TIL ELEVER OVER 15 ÅR) 
 
Bakgrunn og formål 
Prosjektets formål er å undersøke hvorvidt det er et godt samsvar mellom de intensjonene som 
ligger til grunn for Rikskonsertenes skoleforestillinger, og elevenes opplevelse av de samme 
forestillingene. 
Studien er ment å belyse balansen mellom disse to sidene, og eventuelt peke på forhold som 
ikke fungerer. Prosjektet er en mastergradsoppgave ved Institutt for musikkvitenskap ved 
Universitetet i Oslo, i samarbeid med Rikskonsertene.  
 
Forespørsel om deltakelse skjer på bakgrunn av at din skole skal få besøk av Rikskonsertene, 
med en forestilling jeg bruker som case study til mitt prosjekt. 
 
Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse i studien innebærer et individuelt intervju på ca én skoletime, hvor spørsmålene vil 
dreie seg om din opplevelse av forestillingen du har vært og sett på. Det vil bli gjort lydopptak 
av intervjuet. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun min veileder og meg selv 
som vil ha tilgang til den innsamlede dataen. Opptak og transkripsjoner av intervjuene vil bli 
forsvarlig lagret under arbeidet med oppgaven.  
 
Du vil ikke kunne bli gjenkjent i den publiserte oppgaven. 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes mai 2016. Ved prosjektets slutt vil lydopptak og 
transkripsjoner av intervjuene slettes. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 
grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
 
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med: 
 
Christine Bratlie (Masterstudent) 
chbra@student.imv.uio.no  
Tlf: 928 14 083 
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
 
___________________________________________________ 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 5: Intervjuguide for produsentene 
 
Fortelle generelt om forestillingen 

• Hvordan kom det i gang? 
 
Budskap? 

• Noe dere ønsker å formidle? 
• At elevene sitter igjen med i etterkant? 
• En stemning eller følelse? 
• Hvordan håper du elevene opplever forestillingen? 

 
I praksis 

• Hva har dere gjort i praksis for å få til å formidle det dere vil formidle? 
• Sceneopptreden? 
• Programmering? 
• Kommunikasjonsform? 
• Inkluderende? 
• Hvordan har dere jobbet i pre-produksjonsfasen? 

 
Opplegg på skolen/undervisningen? 

• Er det lagt opp til noe elevaktiviteter på skolen? 
 
Tanker om publikumsgruppa 

• Hva tenker du om barn/ungdommer som publikumsgruppe? 
• I hvilken grad må man tilpasse forestillinger? 
• Forskjeller på barne- og ungdomsskole? 
• Hva tenker du generelt om alderstilpasning? 

o Og hva er egentlig alderstilpasning? 
 
Utfordringer 

• Finnes det noen eventuelle utfordringer ved dette prosjektet? 
• Kan det for eksempel være utfordrende å holde på konsentrasjonen til publikum? 

 
Publikumsrespons 

• Kan man se på publikum om man har lykkes med det man ønsker å nå frem med? 
• Hvordan forventer du responsen fra publikum? 

 
Kvalitet 

• Hva mener du er betegnende for god kvalitet når det gjelder skolekonserter? 
• Baserer produksjonen seg på noen føringer fra Kulturdepartementet?  

o Er det noe du tenker på i arbeidet som produsent?  
 
Produsentrollen 

• Hva tenker du er produsentens rolle når det gjelder skolekonsertproduksjoner? 
 
 
 
 
	  



	   106	  

Vedlegg 6: Intervjuguide for elevene (forestilling A)  
	  
Hvordan opplevde publikum møtet med samtidsmusikk? 

• Hva syntes du om musikken du hørte? 
• Var det litt rart? 

 
Har festivalen bidratt til økt forståelse for samtidsmusikk? 

• Hadde du hørt sånn type musikk tidligere? 
• Kunne du tenke deg å være på en sånn konsert igjen? 
• Men er det musikk? Selv om ingen synger og det ikke er sangtekst? 
• Etter å ha vært på de konsertene, har du tenkt noe på hva musikk kan være?  
• Ble du overrasket da du fikk høre denne musikken? 

o Hadde du tenkt at det fantes sånn type musikk? 
• Er det noe grense for hva man kan kalle musikk?  
• Hva vil du si at samtidsmusikk er for noe? 

 
Er publikum klar over at de har opplevd ulike tradisjoner innenfor sjangeren? 

• Synes du de ulike konsertene var forskjellige? 
o Hvordan da? 

 
Har publikum blitt utfordret kunstnerisk? 

• Hvordan syntes du det var å høre på musikk som nesten bare var instrumenter? 
• Var det vanskelig å følge med? 

 
Har publikum fått større kjennskap til sitt nærområde? 

• Hadde du vært på øya før?  
• Visste du noe om stedet før du var der nå på festival? 

 
Har publikum fått deltatt kunstnerisk til prosjektet? 

• Har dere laget noe til festivalen før dere dro dit? Tegning/lyd? 
 
Tenker publikum at en konsert kan være mye mer enn bare instrumenter som spiller? 
 
Hvordan opplever publikum at tradisjonelle instrumenter spilles på en ukonvensjonell måte? 

• Han gitaristen: var det en rar måte å spille gitar på? 
 
Får publikum noen assosiasjoner under konsertene? 

• Tenkte du på noe spesielt under konsertene? 
• Fikk du noen spesielle følelser da du hørte på musikken? 

 
Får publikum festivalfølelse? 
 
Hva gjorde mest inntrykk på publikum? 

• Hva husker du best av hele festivalen? 
• Hvilken av konsertene husker du best? 
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Vedlegg 7: Intervjuguide for elevene (forestilling B) 
	  
Fikk elevene med seg budskapet om antirasisme og mobbing? 

• Hadde de noe budskap å komme med? 
• De snakket jo om hverdagsrasisme. Hva tenkte du på da de snakket om det?  

o Vet du om det er noe sånt på skolen her for eksempel?  
o Og tror du i så fall at det kan hjelpe at de snakket om det på scenen? 

• Tror du at folk fikk med seg, og tok det til seg det de snakket om?  
• Også brukte de noe persisk musikk, og blandet det med hip hop?  
• Hang det noen polaroidbilder ved inngangen?  
• Nå etter forestillingen – har det dukket opp noen tanker om for eksempel hverdagsrasisme, eller 

andre ting fra forestillingen? 
 
Fikk elevene med seg jenter i hip hop-budskapet? 

• [Kvinnelig rapper] er jo en jente, og så står hun der og rapper. Var det litt uvant? 
• Hvordan syntes du hun var på scenen? 
• Også viste hun frem magen? 

 
Fikk elevene klubbscenefølelse? 

• Hva syntes du om sceneshowet?  
o Føltes det litt som en ungdomsklubb? 

• Var det stemning for å danse? 
• Og så skulle dere være med og rope ut noen ord, mens de sang?  
• Hva syntes du om å ha konserten i gymsalen? 
• På slutten av forestillingen så hoppet de ut fra scenen og danset med dere. Hvordan var det?  

 
Forberedelser / forarbeid 

• Hadde dere fått vite noe om forestillingen i forkant? 
o Gjort noen oppgaver eller snakket om det? 

 
Passer forestillingen for målgruppa? 

• Er det temaer ungdom er opptatt av? 
• Er musikkstilen og lysshowet sånn som ungdom liker? 
• Hva syntes du om musikken? 
• Hører du på hip hop til vanlig? 
• Driver du med noe musikk selv?  
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