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1. Introduksjon

Det er ikke nok å bare møte estetikken i stykket, man må også lære stykkets historie, kun da 

kan man få en tilnærmet fullverdig forståelse av det. Det er viktig å se stykket og komponisten

i forhold til tiden de «levde» i, skriver Carl Dahlhaus (Dahlhaus 1993:19). Dette er en viktig 

del når man skal innstudere et stykke. For å få en helhetsforståelse for stykket, må man se på 

mer enn bare det som står i notene. Man må, som Dahlhaus skriver, se på stykket i 

sammenheng med tidsånden fra da komponisten skrev det, man må se på hvordan 

komponisten skrev, hvilke forventninger han hadde til hvordan det skulle framføres, og hva 

som var vanlig framføringspraksis for tiden da stykket ble skrevet. 

Ideen til denne oppgavens tema kommer fra egne erfaringer som både sangelev og 

sangpedagog. Jeg har ofte irritert meg over manglende dybde når det kommer til innstudering 

av verk i sangundervisning. Flere ganger har jeg opplevd å komme ut fra sangtimen med en 

tom følelse. Flere spørsmål om stykkene dukker opp i hodet mitt, som for eksempel; hva 

ligger bak dette stykket? I hvilken sammenheng ble det skrevet? Hva var komponistens 

intensjoner med det og hvorfor skrev han på akkurat den måten? Når jeg finner musikk som 

fascinerer meg vil jeg gjerne vite mest mulig om det, men som ung sangelev visste jeg ikke 

alltid hvor jeg skulle finne denne informasjonen da jeg ikke fikk det av sangpedagogen i 

timene. I ettertid har jeg begynt å lure på om det er et utbredt fenomen at sangpedagoger kun 

underviser sangteknikk og lærer eleven melodiene i stykkene, og kanskje akkompagnerer slik 

at eleven får høre harmonikken mens han synger. Det er stor fokus på å synge riktig og pent, 

men lite av undervisningen fokuserer på å gå i dybden av verket og finne ut hvorfor det er 

skrevet som det er skrevet, hvordan det skal framføres og hva komponistens intensjoner er. 

Jeg ville finne ut om dette er sant, og hvordan kommende sangpedagoger eventuelt kan 

forandre på dette. 

Jeg har tatt meg selv i å undervise på denne måten. Det største problemet en pedagog møter 

på, er tidsaspektet. Jeg har undervist i kulturskolen flere steder i landet, og timens varighet 

varierer som oftest fra 18,5 minutt til 30 minutter. På videregående får 

hovedinstrumentelevene 45 minutter, og ved høyere utdanning kan timene strekke seg til en 

time eller mer. Uansett er dette kort tid for å gå gjennom alt man ønsker i løpet av timen. Noen
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ganger kan det føles som om man så vidt kommer i gang stemmemessig før timen er over. 

Hvordan skal man da rekke å ha en helhetlig undervisning for elevene? 

1.1 Beskrivelse og avgrensning av tema

I denne oppgaven vil jeg undersøke hvordan en sangpedagog kan tilegne seg teoretisk 

kunnskap om musikken og hvordan han kan videreføre dette til eleven i undervisning. 

Teoretisk kunnskap kan dreie seg om så mangt. For å definere hva jeg vil ta utgangspunkt i 

her, snakker jeg om teoretisk kunnskap om tiden stykkene ble skrevet i, kunnskap om 

komponisten og hans skrivemåte og intensjoner, og kunnskap om harmonikken i det en 

synger. Man skal altså se på notebildet som en helhet, og ikke bare lese sangerens linje. For å 

gi et eksempel; hvis en elev synger en arie fra barokken, vil jeg at den eleven skal finne ut 

hvordan de sang og framførte på den tiden, hva komponisten forventet at sangerne gjorde selv

om han kanskje ikke skrev det ned i notene, og jeg vil at eleven skal lese notebildet vertikalt, 

så vel som horisontalt, for å få et innblikk i harmonikken. Alt dette for at eleven skal formidle 

i mest mulig riktig stil, og for at eleven skal få et bedre og tettere forhold til stykket ved å bli 

best mulig kjent med det. 

Et interessant og vanskelig aspekt ved å gå slik i dybden av musikken, er hvordan forholdet 

mellom elevens teorikompetanse og sangkompetanse er. Spørsmålet er om elevene kommer til

å henge med teoretisk samtidig som han utvikler seg stemmemessig, eller blir det bare masse 

forsinkelser ved å presse på med teori? Det gjelder å balansere undervisningen på en bra måte,

og hvordan man kan gjøre det er en av tingene jeg skal undersøke i denne oppgaven. Et annet 

spørsmål er hvordan sangpedagogene kan få kunnskap til å kunne undervise om denne 

teoretiske delen av musikken. Er det tilstrekkelig opplæring i utdanningen, eller står 

framtidige pedagoger alene om å prøve å koble for eksempel musikkhistoriske fag til 

sangfaget? Jeg skal også prøve å finne ut av dette senere i oppgaven. 

Her skriver jeg at elevene skal være nøye med å følge det notebildet viser og hva som var 

baktanken til komponisten med det. Det kan være lett å ta det som en selvfølge at man skal 

følge notebildet og komponistens intensjoner, spesielt i klassisk musikk. Det har alltid vært 

vanlig, og det er noe de fleste streber etter. Men hvorfor det er slik i klassisk musikk, og 

hvorfor det kanskje ikke er like viktig i andre musikkstiler, vekker en undring i meg som 

gjorde at jeg også ville ha med dette i oppgaven. Kanskje det ikke er så svart-hvitt som det 
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virker som? 

En fallgruve for sangere er at de kun konsentrerer seg om «sin melodi», men ikke hvilken 

funksjon de har i akkorden, hva resten av instrumentene spiller hvis det er et større ensemble, 

hvem som har den viktige stemmen og så videre. Dette er viktig å være klar over i forbindelse 

med intonasjon og forståelse av musikken. Hvis alle utøverne er kjent med hva som spilles 

også av de andre, blir det en helhet i musikken og det blir enklere å få et bra samspill. Da jeg 

studerte sang på Griegakademiet la jeg ofte merke til at instrumentalistene satt i kantina med 

notene til verkene de spilte og nærmest analyserte dem, leste seg opp på stykkene og fordypet 

seg i litteratur om komponisten. Som sanger brukte jeg masse tid i kantina sammen med andre

sangere, men vi satt for det meste og snakket om alt og ingenting. Forskjellen fikk meg til å 

undres om det er vanligere for instrumentalister og i instrumentalundervisning å fordype seg i 

musikken, derfor vil jeg også undersøke om det er forskjell i måten dette undervises på 

mellom sangpedagoger og instrumentalpedagoger, eller om mine erfaringer kun er tilfeldige.  

Man kan ha elever som varierer fra barn til godt voksne, så for å avgrense denne oppgaven har

jeg valgt å ta utgangspunkt i elever fra slutten av videregående skole og til elever som tar 

sangutdanning ved høyere utdanningsinstitusjoner, altså fra 18 til begynnelsen av 20-årene. 

Jeg ville ta utgangspunkt i elever som har valgt sang som levevei, eller som i hvert fall er 

veldig seriøse når det kommer til undervisningen, og hvor nivået ikke spriker like mye som 

med yngre elever eller «hobbysangere». Jeg kommer ikke til å ta hensyn til individuelle 

forskjeller i denne oppgaven. 

1.2 Problemstilling

Ut i fra denne beskrivelsen av tema, vil jeg altså finne ut hvordan en sangpedagog kan lære 

sangelevene å fordype seg i musikken de synger med vekt på harmonikk, komponistens 

intensjoner og hvilken tidsånd musikken ble skrevet i. Det er også viktig å se på hvordan 

sangpedagogen selv kan tilegne seg denne kunnskapen, og om det er en del av utdanningen 

eller ikke. Dermed har jeg kommet fram til følgende hovedproblemstilling:

Hvordan kan sangpedagoger tilegne seg kunnskap om historikk, komponistens 

intensjoner og harmonikk i musikken de synger, og hvordan kan de implementere 

denne kunnskapen i sangundervisning slik at eleven får et mer helhetlig bilde av 
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musikken?

Problemstillingen er todelt, og for å fordype hva jeg vil undersøke i problemstillingen, så går 

første del ut på hvordan sangpedagoger innstuderer musikken selv og hvordan de fordyper seg

teoretisk i stykkene. Andre del dreier seg om hva som foregår i selve undervisningssituasjonen

og hvordan da sangpedagogen kan bruke den kunnskapen som han har tilegnet seg i egen 

innstudering i undervisningen slik at eleven både lærer denne kunnskapen og lærer hvordan 

han kan finne ut av dette på egen hånd.

Det er andre spørsmål som dukker opp rundt denne problemstillingen, og jeg har også valgt å 

legge vekt på noen av dem for å belyse flere sider av emnet. Et av dem er: 

Hvorfor er det viktig for elever i sangundervisning å sette seg inn i notebildet, 

historien og komponistens intensjoner i stykkene de synger, og hvorfor er dette så 

viktig særlig i klassisk musikk? 

Jeg tenkte at siden det virker som i problemstillingen at jeg tar det for gitt at man skal være tro

mot verket, eller at det i hvert fall er viktig å sette seg inn i musikken så godt som mulig, både 

i notebildet og tidsånden, må jeg problematisere dette og begrunne hvorfor jeg mener dette er 

viktig. Et annet spørsmål jeg vil undersøke er: 

Er det forskjell på hvordan instrumentalpedagoger underviser i forhold til 

sangpedagoger når det kommer til historisk og harmonisk kunnskap og kunnskap om 

komponistens intensjoner?

Siden oppgaven min tar for seg sangundervisning og sangpedagoger, og ikke bare generelt 

instrumentalpedagogikk, vil jeg se om det fins forskjell på måten det undervises på mellom 

instrumental- og sangpedagoger som gjør det legitimt å forske spesielt på sangpedagogikk. 

Jeg vil her påpeke at jeg kommer til å skille sangpedagoger fra instrumentalpedagoger (selv 

om sang også er et instrument) slik at det blir to grupper, siden jeg prøver å sammenligne dem.

For å finne svar på disse spørsmålene, har jeg valgt å gå direkte til kilden og intervjue et 

utvalg av sangpedagoger og instrumentalpedagoger. Gjennom disse intervjuene håper jeg selv 
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å få ideer til andre undervisningsmetoder som gir en bedre dybde i undervisningen og kanskje 

åpne øynene til også andre pedagoger og få dem til å reflektere mer over egne 

undervisningsmetoder. Dette er en viktig studie for meg og andre sangpedagoger, og for 

sangelever som søker etter en dypere forståelse av musikken. Jeg har både utøvende og 

teoretisk utdanning, og jeg har derfor alltid vært opptatt av å koble disse to sidene av 

musikken sammen på best mulig måte. Hvordan jeg kan gjøre dette i praksis i sangtimene, har

jeg enda ikke et klart grep om. Derfor er det viktig for meg å få undersøkt dette så jeg kanskje 

kan få oppfylt mine egne krav til undervisning.

1.3 Oppgavens struktur

Her vil jeg gi en liten oversikt over strukturen av oppgaven slik at leseren får en oversikt over 

hva som venter i de følgende kapitler. 

I det første kapittelet har jeg presentert oppgavens tema, og gitt en personlig bakgrunn for 

hvorfor jeg har valgt akkurat denne oppgaven. Jeg har også gjort rede for problemstillingen og

andre viktige spørsmål knyttet til dette temaet. Jeg har prøvd å avgrense tema og 

problemstilling slik at det virker oversiktlig og klart hva jeg prøver å komme fram til. 

I andre kapittel tar jeg for meg teori om emnet. Dette er et område som ikke er forsket så mye 

på før, så kapittelet tar for seg teori rundt emnet som støtter opp for problemstillingen min og 

forhåpentligvis gir min egen forskning en god grunnmur å stå på. 

Det tredje kapittelet presenterer hvilken metode jeg har valgt å basere forskningen min på; det 

kvalitative forskningsintervju. Jeg begrunner her hvorfor jeg har valgt denne metoden, og jeg 

gir også en grundig gjennomgang av den. Deretter gjør jeg rede for relevant vitenskapsteori; 

fenomenologi og hermeneutikk, og til slutt i kapittelet har jeg gjort rede for hele 

intervjuprosessen, fra forberedelser til utføring av selve intervjuene og til etterarbeidet som 

følger.

I det fjerde kapittelet kommer resultatene av intervjuene fram. Dette er hoveddelen av 

oppgaven, og inneholder alle de spørsmålene jeg ville undersøke som jeg redegjorde for i 

innledningen; pedagogens egen innstudering, overføring av egen kunnskap til eleven,  

vektlegging av komponistens intensjoner, harmonikk og historie, fokus på å være tro mot 
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notebildet i klassisk musikk, og sangundervisning sammenlignet med 

instrumentalundervisning.

Til slutt i femte kapittel kommer jeg til å oppsummere funnene mine som ble presentert i 

kapittel 4, og så vil jeg komme med mine refleksjoner over arbeidet jeg har gjort og 

resultatene jeg har kommet fram til. 
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2. Teoretisk rammeverk

I dette kapittelet vil jeg trekke fram det jeg ser på som nødvendig teorigrunnlag for oppgaven. 

I første del vil jeg forklare hvorfor det ikke har vært enkelt å skrive et teorikapittel ut i fra det 

jeg skriver om. Jeg tror sangpedagoger har masse kunnskap om emnene jeg skriver om, men 

det er ikke så mange som reflekterer over det, og dermed har det ikke kommet så mye ned på 

papiret. Allikevel er det en del teori som er viktig å ha med, og i andre del vil jeg se på 

forholdet mellom teori og praksis i undervisning, for å vise at det er viktig å ha en god balanse

av det i timene. Jeg vil i tredje del gå gjennom alle komponenter som bør være med i en 

sangtime, og diskutere hvordan man kan få plass til alt dette i undervisningen. Jeg vil deretter 

i fjerde og siste del skrive en del om hvorfor det er viktig i klassisk musikk å være tro mot 

notebildet, eller tro mot verket, som jeg har kalt delkapittelet. 

2.1 Oppgave uten teori?

I masteroppgaver har man som oftest et teorikapittel som støtter opp under resultatene man 

selv har kommet fram til. Men hva gjør man om det ikke fins skrevet noe særlig teori om det 

man forsker på? Veilederen min sa at etter jeg hadde jobbet med analysene av intervjuene og 

skrevet resultatdelen av oppgaven, ville det være klart for meg hva slags teorigrunnlag 

oppgaven skulle ha. Problemet var at dette ikke ble klart, og etter å ha lest resultatkapittelet 

var veilederen enig i at det ikke var innlysende hva teoridelen skulle dreie seg om. 

Sangundervisning, eller instrumentalundervisning generelt, er en undervisningsform som 

legges opp såpass individuelt at det er vanskelig å skrive generelt hvordan undervisningen er 

lagt opp. Det fins noen fellestrekk ved undervisningen og hva sangpedagogene gjør i timene, 

og dette vil jeg trekke fram, men det å skrive et teorikapittel om hvordan eksakt 

sangundervisning foregår, er stort sett umulig. 

Min oppgave peiler seg inn på en svært konkret del av sangundervisning, nemlig hvordan man

kan opparbeide seg kunnskap og forståelse om komponistens intensjoner, harmonikken i 

musikken og historikken bak sangen, eller tidsånden, og hvordan man kan videreføre denne 

kunnskapen til eleven i timen. Dette er et snevert område, og jeg har ikke funnet noe tidligere 

forskning på akkurat dette. Noen bøker om generell sangundervisning nevner at det er viktig å

lese seg opp på musikken og studere notebildet og så videre for å kunne formidle bra, men jeg
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har ikke funnet noe om hvordan man kan gjøre det, hvilke kilder man kan gå til eller hvordan 

man kan undervise på den måten. Det kan virke skremmende å forske på noe som ikke har 

blitt forsket så mye på før, og jeg må ærlig innrømme at denne tanken skremte også meg. Men

da jeg kom i gang med intervjuene og så hvor mye kunnskap folk har som de kanskje ikke 

reflekterer over til vanlig, var ikke oppgaven like skremmende lenger. 

Selv om jeg ikke fant teori som handler om akkurat mitt tema for oppgaven, er det en del 

nødvendig teori som ligger rundt temaet som støtter opp under oppgaven. Videre skal jeg nå 

gå inn på en del temaer som dukket opp i intervjuene; hvordan man kan balansere sangtimene 

slik at de inneholder både teori og praksis, og fortsatt er interessante og gøy for eleven, hva en

sangtime skal inneholde og hvordan man kan få plass til alt som skal presses inn på en 45 

minutters time, og til slutt hvorfor det er så viktig i klassisk musikk å være tro mot 

notebildet/verket, for det er tross alt det jeg argumenterer for i denne oppgaven.  

2.2 Forholdet mellom teori og praksis i sangundervisning

Store Norske leksikon beskriver teori slik: «En teori er et system eller kompleks av antagelser 

som er fremsatt som forklaring på en rekke kjensgjerninger eller fenomener. Ordet 'teori' kan 

også beskrive et system av allmenne prinsipper eller regler som gjelder for, eller danner 

grunnlaget for en virksomhet (for eksempel undervisningens teori); brukes ofte i motsetning 

til praksis» (Store Norske Leksikon 2015: https://snl.no/teori). Praksis defineres slik: «Praksis,

handling, virkeliggjørelse av en hensikt. I dagligtale betyr praksis en persons benyttelse av 

sine teoretiske kunnskaper i det praktiske liv» (Store Norske Leksikon 2011: 

https://snl.no/praksis). Når man tenker på sangundervisning, eller instrumentalundervisning 

generelt (her inkluderes sangundervisning- stemmen er tross alt også et instrument), vil man 

nok si at mesteparten av undervisningen består av praksis, altså utøving på instrumentene. 

Poenget med timene er tross alt å lære å spille instrumentet. Men som definisjonen av praksis 

sier, benytter man sine teoretiske kunnskaper når man utøver praksis. 

En annen måte å tenke på teori på er også å reflektere over egen praksis, hvorfor man gjør ting

og hvordan. Ordet teori kommer fra det greske theoria som betyr «beskuelse». Olaug Fostås 

skriver at vi er slik sett alle teoretikere; pedagogikk-, didaktikk- og praksislærere, forskere og 

lærebokforfattere, studenter og yrkesaktive, fordi alle er i stand til å beskue våre anstrengelser 

og gjøremål, spørre oss selv hva vi holder på med, og hvorfor (Fostås 2002: 42). Et annet ord 
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som kan være nyttig spesielt i instrumentalundervisning, er praksisteori. Fostås siterer Handal 

og Lauvås fra boken På egne vilkår hvor de forklarer begrepet nærmere: 

«I denne boka bruker vi uttrykket "praksisteori" om en persons private, sammenvevde, 
men stadig foranderlige system av kunnskap, erfaring og verdier som til enhver tid har 
betydning for personenes undervisningspraksis. Dette betyr for det første at "teori" i 
denne betydningen er et individuelt fenomen som fortløpende bygges opp gjennom en 
serie forskjellige hendelser (som praktisk erfaring, lesning, lytting, observasjon av 
andres praksis), sammenflettet med viktige verdier og idealer hos personen selv. En 
praksisteori er dermed ikke en vitenskapelig teori som anvendes for logiske forklaring 
eller forutsigelse. I et forsøk på å bestemme hvilke elementer praksisteorien består av, 
og hvordan disse elementene er forbundet med hverandre, går vi ut fra tre 
komponenter:
– personlige erfaringer
– overført kunnskap, andres systematiserte erfaringer (det vi ofte kaller teori)
– verdier (filosofiske, politiske og etiske)» (Handal og Lauvås sitert i Fostås 2002: 

43).

Fostås skriver at man her betrakter teorien som en tjener som man oppsøker for å få assistanse

og inspirasjon. Når man for eksempel får satt ord på ting man har tenkt fra før, såkalt taus 

kunnskap, får man en bedre og klarere forståelse av denne kunnskapen. Hun skriver at «man 

får bedre innsikt i hva man selv vet» (Fostås 2002: 43). Man bygger opp sin praksisteori 

gjennom både å jobbe med undervisningen og å lese teori parallelt. 

Når det gjelder instrumentalopplæring, ble det fra gammelt av sett på som kun et 

håndverksfag, ikke et studium. Det foregikk gjennom mesterlære, og mesteren lærte fra seg alt

det han hadde lært akkurat slik han hadde lært det. Fostås skriver at da sto man igjen med 

masse taus kunnskap, fordi man ikke hadde ord på det man hadde lært. Hun skriver at i de 

siste 50-60 årene (boken er fra 2002) har det skjedd mye med institusjonaliseringen og den 

statlige styringen av alle former for lærerutdannelse. Instrumentallæreren har fått en 

akademikerrolle i tillegg til kunsthåndverkerrollen, og det er ikke alltid lett å finne en god 

balanse mellom disse to rollene (Fostås 2002: 41-42). Bak utøving av et instrument ligger det 

til grunn masse teori. Man må lese teori for å kunne lese noter, for å vite hvordan instrumentet

og kroppen fungerer, for å vite hva tempoanvisningene betyr, for å kunne lese rytme, for å vite

hvordan man skal framføre musikken stilriktig og flere andre komponenter ved musikken. 

Derfor er det viktig at undervisningen består av en balanse mellom teori og praksis, men som 

Fostås skriver er det ikke alltid lett å få riktig balanse for at eleven skal utvikle seg på best 
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mulig måte. 

I pedagogikkopplæringen er det felles pensum i didaktikk og pedagogikk for klasseroms-, 

instrumental- og ensembleundervisning, og Fostås påpeker at det da naturligvis ikke går an å 

dekke de spesifikke teoribehovene som hver enkelt undervisningsgren måtte ha. Teorien man 

lærer er altså ikke spesifikk for instrumentalundervisning. Hun skriver også at vi har fått mye 

teori til låns fra andre undervisningssammenhenger, og da er det ikke alltid kartet stemmer 

med terrenget – det er mange fellestrekk, men skjevheter kan innebære en skyggelegging av 

viktige faktorer innen instrumentalundervisningen (Fostås 2002: 45). Derfor er det mye av 

teorien man må oppsøke på egen hånd og lese seg opp til. Hvor mye instrumentrettet teori 

man får gjennom utdanningen kommer an på hvilken utdanningsinstitusjon man utdanner seg 

ved, og hvilke lærere man har når man skal ut i praksis og i undervisningsmetodikkfaget. 

Det fins utallige teoretiske fagområder som er relevante for instrumentalundervisningen. 

Fostås har laget en liste med en del av dem, noen eksempler er; anatomi, psykologi, etikk, 

filosofi, musikkteori, instrumentkunnskap, musikkpedagogisk historie (Fostås 2002: 44). Jeg 

beveger meg ikke inn i alle disse grenene i denne oppgaven, jeg fokuserer mest på det  

musikkteoretiske området med harmonikk og musikkhistorie, så jeg skal ikke gå videre innpå 

alle disse grenene, men det er greit å ha en liten idé av alt som skal inngå i tankeprosessene til 

instrumentallæreren. 

2.3 Sangtimens innhold

Når man leser bøker om sangundervisning, eller instrumentalundervisning for den saks skyld, 

er det ikke overraskende for meg at det fokuseres mye på sangteknikk og det er heller lite 

fokus på teori (hvordan man kan lese og tolke notebildet, hvordan man skal framføre 

musikken, formidling, hvilke kilder man skal gå til og så videre). Man må finne fram ganske 

mange bøker hvis man skal dekke alle områder av teorien før man kan begynne arbeidet med 

én enkelt sang. Hvordan kan man da få presset inn all denne kunnskapen inn på én sangtime? 

Her vil jeg gi en liten oversikt over hva en sangtime normalt skal inneholde. Jeg skal ikke 

bruke tid og plass på å gi eksempler på øvelser, da dette ikke er relevant for oppgavens 

problemstilling, men heller liste opp alle deler som bør inkluderes ved en sangtime. 

Selvfølgelig fins det ingen oppskrift for hvordan en sangtime skal utføres, noen ganger kan 

man avvike fra det man skal gjennom på grunn av dagsform og lignende, men det fins visse 
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aspekter som stort sett alltid inkluderes. 

2.3.1 Oppvarming

Når eleven kommer inn i undervisningsrommet og gjør seg klar til undervisning, er det første 

man skal gjøre å varme opp både kropp og stemme. I følge Svein Bjørkøy er hensikten med 

oppvarmingen følgende:

«-hensiktsmessig avspenning
-få i gang kropp, pust, støtte og stemme
-skjerpe konsentrasjonen
-forbedre den enkeltes og korets klang
-forbedre intonasjon og artikulasjon» (Bjørkøy 2004: 8). 

I avspenningsdelen er det vanlig å inkludere strekking av kroppen, bevegelsesøvelser og 

massering av kjeveparti, nakke og skuldre. Det er viktig at musklene i kjeven, rundt 

stemmebåndene og skuldrene er avspente når man synger slik at stemmen og pusten får flyte 

fritt. Noe av det viktigste når man skal synge er at man har en dyp pust og god støtte av tonene

og pusten, derfor er det en essensiell del av oppvarmingen. Som Bjørkøy skriver, er forholdet 

mellom innpust og utpust i sangåndedrettet motsatt av vanlig åndedrett. Man skal ha en kort 

og effektiv innpust og utpusten blir som oftest lengre for den skal rekke til lange fraser 

(Bjørkøy 2004: 12).  

Etter man har funnet fram til en god holdning med avspente muskler og god pust, begynner 

man med øvelser som skal hjelpe med å beherske ansatsen, slik at man får riktig lufttrykk mot

stemmebåndene og riktig fokusering. Bjørkøy skriver at det er viktig å finne den mest enkle 

og frie måten å starte tonen på, og det er å ta utgangspunkt i det den amerikanske 

sangprofessoren Oren Brown kalte «the primal sound», eller primallyden på norsk. 

Primallydene er lyder som vi er født med og som er spontane og frie, så som gråt, latter og 

sukk (Bjørkøy 2004: 17).  Man kan bruke taleøvelser for å trene ansatsen og for å få stemmen 

i gang. Dette er øvelser som ligger naturlig i stemmen og bidrar til en avspent og naturlig 

klang. Etter man har funnet en god ansats som verken er over- eller underkomprimert (for mye

trykk eller for mye luft), begynner man med sangøvelser midt i stemmen og beveger seg etter 

hvert oppover og nedover i ytterregistrene til man har funnet en god klang og stabil tone. 
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2.3.2 Repertoar

Nå er oppvarmingen ferdig, og man er klar for å begynne å arbeide med repertoar. Man 

tilpasser lengden på oppvarmingen etter hvor lang timen er, men i en 45 minutter lang 

sangtime bør oppvarmingen være rundt 10-15 minutter. Daniel Borch poengterer at hvor lang 

tid det tar å varme opp stemmen er også avhengig av hvor mye man synger til vanlig. Synger 

man hver dag, går det fortere å komme i gang, og man klarer å finne klangen og støtten man 

er ute etter mye fortere enn om man synger mer sporadisk (Borch 2005: 29). Tiden det tar 

avhenger også av dagsform. 

Man har nå en halvtime igjen av den 45 minutter lange timen, og da bruker man tiden på å 

jobbe med repertoar. Innenfor dette har man flere aspekter man ideelt skal jobbe med; 

melodilæring, rytme, harmonikk, pust, intonasjon, klang, teknikk, tekst og artikulasjon, 

frasering og formidling, historien bak sangen, komponistens intensjoner og så videre. Mange 

av disse elementene flyter over i hverandre når man jobber med det, og det skal gjerne fremstå

som en helhet, og alt skal henge sammen. Man kan kategorisere disse aspektene og dele de inn

i studering av notebildet (melodilæring, rytme, harmonikk, komponistens intensjoner), teknikk

(pust, intonasjon og klang) og tekst (artikulasjon, frasering og formidling). Historikken bak 

sangen kan plasseres både under studering av notebildet og tekst, det kommer an på hva som 

dukker opp av interessante musikalske eller tekstlige aspekter ved sangen. 

Når man jobber med teksten, jobber man samtidig med hvordan man skal frasere teksten og 

hvordan man ønsker å formidle. Man må sette seg inn i teksten, tolke den og lese den godt før 

man setter den sammen med melodien. Borch skriver at «sångarens primära uppgift är att sätta

sig in i texten så mycket att han eller hon kan återge den känsla eller förmedla det budskap 

texten rymmer» (Borch 2005: 81). Han skriver videre at første steg av interpretasjonen er å 

lese teksten, slå opp ord man ikke forstår, finne ut hva teksten handler om og finne ut hva man

vil formidle med den. Neste steg er å sette seg opp et indre bilde av miljøet tekstens handling 

skal utspilles i. Her må man kanskje forske litt på tiden diktet eller teksten ble skrevet på for å 

vite hvordan det var på den tiden, både fysisk og følelsesmessig (Borch 2005: 82-83). Når 

man setter sammen tekst og melodi kan man se hvordan man kan forsterke teksten gjennom 

sangteknikk og musikalske innslag. 

Å tolke notebildet tilfredsstillende både for komponisten og seg selv er høyst nødvendig før 
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en opptreden, skriver Borch (Borch 2005: 84). Hvor mye vekt man skal legge på å følge 

notebildet og hvor mye av seg selv man kan legge i det, har jeg diskutert med informantene 

mine, så det kommer jeg tilbake til i resultatdelen. På lik linje med teksten, kan også det 

musikalske ha underliggende motiv som er avgjørende for hvordan man synger det. Borch 

skriver at «snabbt tempo, durharmonik och korta fraser i låten kan signalera staccatofrasering, 

lätt sound, kvick tajming og hög intensitet i sången. Långsamt tempo, mollharmonik och 

legatomelodik skulle kunna tolkas sångtekniskt med stabil ton i bröstregistret, djup andning, 

släpig tajming och stora dynamiska förandringar» (Borch 2005: 85). Det fins også tegn ved 

det musikalske som er vanskeligere å finne eller å tolke, som man må forske på komponisten 

eller tidsånden for å finne ut hvordan man skal framføre. Da kan bøker om framføringspraksis

komme til nytte. 

Hva man legger vekt på å jobbe med i timen kommer an på hva slags sang det er, hva som er 

manglende i elevens teknikk eller formidling eller andre ting. Er det en sang som er vanskelig 

å relatere til på grunn av når den ble skrevet, må man kanskje jobbe ekstra med å sette seg inn 

i tidsalderen, mens er det en nyere komposisjon har den kanskje utfordringer harmonisk som 

man må ta tak i, eller deler man lurer på hvorfor komponisten har skrevet på den måten som 

man kanskje må utforske litt nærmere. Å fullføre en sang kan gå over flere sangtimer, men 

man korter inn prosessen om eleven er flink til å jobbe hjemme. Hvordan man kan inspirere 

og lære eleven til å ta fatt på det alene kommer jeg tilbake til i resultatkapittelet. 45 minutter 

går svært fort når timen skal inneholde alt jeg nå har gått gjennom; oppvarming både 

kroppslig og stemmemessig, arbeid med repertoar som inneholder arbeid med tekst, studering 

av notebildet, ren innlæring av sangen og arbeid med teknikk. På visse timer rekker man 

kanskje bare å jobbe med et av aspektene, for eksempel hvis sangen er ny kan det å sette seg 

inn i melodien ta opp hele timen. Da er det som sagt viktig at eleven lærer å øve godt hjemme,

ikke bare teknisk og sanglig, men også øve på å lese seg opp på sangen, studere notebildet, 

harmonikken, tidsånden og alt som gjør at eleven får en bra forståelse for musikken. 

2.4 Tro mot verket

Da jeg begynte arbeidet med denne masteroppgaven og hadde kommet fram til en 

problemstilling og forsket litt på området, begynte jeg å tenke på at det er vanlig å være svært 

tro mot verket i klassisk musikk, og å følge det som står i notebildet til punkt og prikke. Mens 

i populærmusikksjangere som for eksempel jazz, består ofte notebildet av en ramme man skal 
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forholde seg til, og så kan man improvisere og ta seg friheter innenfor den rammen. Jeg ville 

finne ut mer om hvorfor det er slik, så jeg skrev en oppgave som handlet om dette i et av 

metodefagene vi hadde i studiet. Jeg vil trekke fram en del av poengene i den oppgaven, siden

deler av intervjuene jeg har gjort har dreid seg om dette emnet. 

Jeg ville problematisere hvorfor det er så viktig i klassisk musikk å være tro mot verket og 

komponisten og følge partituret slavisk, og om det i det hele tatt er mulig å gjøre en såkalt 

autentisk framføring. Hvorfor kan man ikke synge klassisk musikk slik man vil, og slik man 

føler for? I teater kan man leke så mye man vil med stykkene man setter opp ved å fjerne og 

legge til scener, og man kan modernisere det til det punktet hvor det nesten ikke er mulig å 

gjenkjenne stykket. Og dette uten at noen reagerer på det. Det er i hvert fall slik det virker for 

oss som publikum. Som sagt er jazzmusikk ofte lagt opp til at man skal improvisere i sin egen 

stil, mens i klassisk musikk er det viktig å ikke gå glipp av så mye som et eneste 

artikulasjonstegn. Hvis man skal improvisere i klassisk musikk, står det i notene at man skal 

gjøre det (i barokkmusikk står det ikke i notene, men basert på framføringspraksis er det 

vanlig å gjøre det), og det fins ofte strenge regler for hvordan man skal gjøre det. Jeg spurte 

meg selv i den tidligere oppgaven jeg skrev hvorfor det er slik? Hvorfor kan man ikke ta seg 

friheter i klassisk musikk og gjøre musikken til sin egen? Hvorfor skal man rynke på nesen 

hvis en popmusiker tar et klassisk stykke og gjør om på stilen av det? Hendron kommer med 

et litt ekstremt utsagn og skriver at selv om det er mulig å nyte et kunstverk som ikke er 

autentisk representert, blir verdien vår basert på noe mindre genuint. Man kan ha en 

fornøyelig opplevelse, men deler av forståelsen fra opplevelsen blir feil. Man verdsetter ikke 

Beethovens verk, men en endret eller mindre ekte form av det (Hendron 1999: 102). 

2.4.1 Autentisk eller historisk informert framføring?

Er det i det hele tatt mulig å framføre et stykke helt autentisk? I andre halvdel av 1800-tallet 

oppsto bevegelsen som strebet etter autentiske framføringer i reaksjon mot moderniseringen 

av framføringsteknikker i musikk skrevet før 1800. Lydia Goehr skriver at bevegelsens mål 

var å autentisere framføringen av tidligmusikk til slik det ble framført på tiden da musikken 

oppsto (Goehr 2007: 279). På slutten av 1900-tallet ble denne debatten intensivert, og Peter 

Hill skriver at denne bevegelsen sikter mot en helhjertet «mint condition»-restaurering, hvor 

de supplerer teksten med forskning på framføringspraksis, og bruker instrumenter fra den 

tiden eller replikaer (Hill 1986: 3). Men for å være helt autentisk må man i følge Rousseau 
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penetrere alle ideene til komponisten, og gjøre det man ville gjort hvis man var på samme tid 

som komponisten, poeten, skuespilleren og sangeren, og så vil en ha funnet all uttrykket en er 

i stand til å gi til verket man skal framføre. Man må ha en balanse mellom eget uttrykk og å 

opprettholde den musikalske teksten trofast (Rousseau sitert i Hendron 1999: 100). Hendron 

føyer til at for å få en fullverdig autentisk framføring må man i tillegg til å fange opp alle 

detaljer i notene, også ha riktig lydproduksjon i stemmen, riktig lyd og teknikk på 

instrumentene, riktig stemming og intonasjon og så videre (Hendron 1999: 93). Erling 

Guldbrandsen sa i en forelesning at det ikke er fysisk mulig å utføre en helt autentisk 

framføring – selv om musikken blir spilt tilnærmet riktig ut i fra tiden den ble skrevet på, er 

publikum fortsatt i vår tid, og blir sittende og lytte til dette med «museumsører» 

(Guldbrandsen 2014a). 

Når man skal prøve seg på en autentisk framføring må man altså ta forventningene til både 

publikum og utøvere i betraktning. Man må lese partituret i forhold til en forståelse av 

tidligere praksis og oppfattelse av virkning. For å kunne forstå hva komponisten forventet 

med det han skrev, må man ha en forestilling av hva som var vanlig praksis på den tiden og 

hvilke forventninger som var vanlige ved å skrive ulik artikulasjon og så videre. Botstein 

skriver for eksempel at selv om en komponist ikke hadde skrevet indikasjoner på ekspressive 

gester som tempoforandringer eller dynamikk i partituret, betyr det ikke at komponisten ikke 

hadde forutsett at utøverne ville forandre tempo og bruke ekspressive gester på eget initiativ. 

Det var bare ingen grunn til å indikere dem. Det var heller ikke en forestilling om en 

enkeltstående riktig måte å formidle og gjengi musikken på (Botstein 2005: 2). 

Jeg argumenterte i den tidligere oppgaven jeg skrev for en historisk informert framføring, som

tar hensyn til komponistens intensjoner og en historisk forståelse av formidlingen. Det er visse

ting jeg mener man bør ta hensyn til for å få musikken til å lyde mest mulig slik komponisten 

ville, og for at formidlingen blir mest mulig stilriktig. Peter Kivy forklarer at en historisk 

informert framføring vil si at utøveren er informert med tanke på aspektene ved 

musikkhistorie som er relevant for framføringen av verkene - «a historically informed 

performance of Bach's Italian Concerto, for instance, will be a performance by a keyboard 

player who knows how the work was performed in Bach's time, what Bach's performing 

intentions were for the work, and so forth» (Kivy 2002: 130). Lydia Goehr skriver at «one 

can, they say, perform in an historically informed manner, without that entailing that one has 
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replicated perfectly the conditions of the past. By performing in an informed way, one just 

comes a little closer to what the past must have been like» (Goehr 2007: 282). Grunnen til at 

man skal være historisk informerte når man framfører er for å lære av feilene som har blitt 

gjort i fortiden. Kivy skriver at det viktigste med å studere historie er at vi ikke skal gjenta 

feilene vi har gjort i fortiden, dette gjelder generelt, men også for musikk (Kivy 2002: 131-

132). 

2.4.2 Hvorfor?

Det sier seg selv at det å være tro mot verket eller mest mulig historisk informert er en 

vanskelig oppgave, men hvorfor er det da så viktig å være tro mot verket i klassisk musikk? 

Peter Kivy reflekterer over denne tanken og skriver at hvis man vet hvordan Bach og hans 

disipler framførte den italienske konserten eller hvordan Mozart framførte sine pianosonater, 

kan man tilegne nye ideer om hvordan å framføre disse verkene som man kanskje ikke ville 

hatt hvis man ikke visste det. Men han skriver også at hvis den eneste grunnen til å være 

historisk informert er å få en mulig kilde til framføringsideer, gjør det ikke det å være historisk

informert til en særlig attraktiv holdning (Kivy 2002: 141). Det jeg tror han mener her er at 

det ikke er motivasjon nok til å være historisk informert, hvis alt man får ut av det er ideer om 

hvordan man kan framføre det. Men er ikke poenget med å være historisk informert å vite 

hvordan man skal framføre musikken mest mulig riktig? Her syns jeg Kivy snakker litt rundt 

seg selv. 

En idé som slo meg da jeg forsket på dette, var at det å være tro mot musikken i klassisk 

musikk og at det kanskje ikke er like viktig i populærmusikk, kan ha noe å gjøre med debatten

om at klassisk musikk oppfattes som «seriøs» musikk, mens populærmusikk oppfattes som 

mer «useriøs». Dette er uheldig på flere måter for begge parter, og spesielt 

populærmusikkforkjempere jobber fortsatt med å utjevne denne forskjellen. Richard 

Middleton skriver om noe han kaller «the musicological problem». Dette problemet beror på 

at musikkvitenskapen ikke har studert populærmusikk i like stor grad som vestlig 

kunstmusikk. Det har blitt sett på noe som ikke er verdt seriøs oppmerksomhet (Middleton 

1990: 103). Middleton skriver videre at et viktig aspekt av dette problemet, er at 

notasjonssystemet er bygd ut i fra vestlig kunstmusikk, og musikk som beveger seg bort fra 

systemet, blir svært vanskelig å notere. Populærmusikk som kanskje benytter intervaller som 

ikke er noterbare eller irregulære rytmer og så videre, blir vanskelig å notere. Et annet 
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problem med notasjon i populærmusikk, er at når notene blir sett på som selve musikken, 

nedprioriterer det framføringen. Man har vært svært opptatt av å analysere notene og det som 

er representert av notene, men notene plukker ikke opp alt. I populærmusikken er ofte 

framføringen det viktigste, mens notene kun er skjelettet av musikken (Middleton 1990: 104-

106). 

En annen ting som slo meg med denne tanken om at klassisk musikk er seriøs, mens 

populærmusikk er useriøs, er at det kanskje ikke er så farlig hvordan populærmusikkutøvere 

behandler notebildet, mens i klassisk musikk må man være seriøse og behandle verket med 

respekt og framføre slik det står? Dette er en eldre debatt, og det er satt litt på spissen for å få 

fram en mulig forklaring på hvorfor det er viktig i klassisk musikk å være tro mot verket. For 

hvis det er slik Middleton skriver, at notene er viktigst i klassisk musikk, og framføringen er 

viktigst i populærmusikken, så er det vel bare naturlig at det er mer fokus på å være tro mot 

verket i klassisk musikk (hvis man da ser på verket som partituret/notebildet). Selvfølgelig er 

ikke dette helt riktig, med tanke på at framføringen alltid er viktigst i musikk, det er tross alt 

gjennom framføringen musikken blir til. Men poenget er fortsatt at klassiske musikere 

vektlegger notebildet i mye større grad enn populærmusikere. 

Det blir mer og mer vanlig å eksperimentere med musikk og bruke stilarter sammen med 

andre sjangre – såkalt fusion. Så om man kommer til å akseptere klassisk musikk som blir 

gjort i en annen stil enn det den opprinnelig ble skrevet i, er vanskelig å forutse. Kivy tror ikke

det kommer til å gå den veien, og skriver at: «Exactly as in the case of the historically 

authentic performance, the space in which she [utøveren] can exercise her own taste and 

musical judgement will be an unwanted, undesirable gap, because the strong historicist 

premise states, unequivocally, that the historically informed performance is always best» 

(Kivy 2002: 143). Lydia Goehr er enig, og skriver at hun ikke er overbevist om at man kan 

kvitte seg fra enhver forpliktelse til autentisitet, spesielt hvis man forstår det å «være tro mot 

noe» som å være regulert av et gitt sett med idealer. Hun tror heller ikke at man kan omskrive 

musikkens historie som er produsert under verkkonseptet slik at det ser ut som om musikere 

aldri virkelig hadde komponert, framført, og dirigert verk. Men til slutt er hun litt mer 

håpefull: «I am, however, much more certain of the advantages that result from our more 

modestly allowing different performance movements to develop for themselves their own 

regulative ideals. (Of course, that does not mean that all will or should succeed.)» (Goehr 
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2007: 283-284). 

2.4.3 Tro mot seg selv og verket? 

Hvis det er så viktig å være tro mot verket, og historisk informert, hvordan kan en samtidig 

være tro mot seg selv og få fram også personlige trekk i framføringen? Man må forske på 

tidligere innspillinger, studere partituret nøye og finne ut om alt som er skrevet i notene 

kommer direkte fra komponisten eller om det er skrevet inn i ettertid av forlaget, lese 

biografier og historie fra tiden det ble skrevet, lese det som er skrevet om verket og eventuelle 

tekster eller brev komponisten har skrevet selv. Når man har gjort dette foregår det en 

hermeneutisk prosess hvor man tolker alt en har forsket og lest, og etter det må man ta valg 

om hvordan man skal få dette til å passe inn i en moderne kontekst og få det til å passe til et 

moderne publikum. Dette er en lang prosess som krever tid, ressurser og masse arbeid. Det er 

ikke alltid man har tid til å sette seg så godt inn i alt dette i hvert stykke man skal framføre. 

Man må i hvert fall finne en balanse mellom å forske på historikken og å tilføre sine egne 

ideer. Hvis man forkaster en av metodene, vil musikken enten virke anakronistisk eller helt 

stilistisk feil. 

Selv om man skal være så tro mot komponistens intensjoner som mulig, betyr det ikke at det 

ikke fins rom for tolkning og egen tilføyelse av det musikalske. I et seminar sa Erling 

Guldbrandsen at «regler skaper ikke hemming – det åpner opp måter å musisere på» 

(Guldbrandsen 2014b). Man skal holde seg innenfor visse rammer, men et partitur kan tolkes 

på flere måter, og da blir det automatisk rom for frihet. Dette kommer etter en har jobbet med 

verket, studert notene, tatt til seg musikken og teksten, og så er det rom for frihet. 

Kivy skriver at hvis man tar et hvilket som helst stykke fra fortiden, vil det ha to typer 

egenskaper: de vi har historisk kunnskap om og de vi ikke har historisk kunnskap om. Han 

skriver også at det fins en forpliktelse mellom komponisten og utøveren, en slags kontrakt, 

men i følge vilkårene av denne kontrakten, er det et hull mellom notasjonen, altså verket, og 

framføringen, og det er utøverens oppgave å fylle dette hullet. Når den primære forpliktelsen 

til notebildet er fullført, fins det et stort område av ubestemthet i partituret. For å fylle dette 

hullet mellom notasjon og framføring, må man rekonstruere, så nøyaktig som historisk 

kunnskap tillater, en tidligere musikalsk framføring (Kivy 2002: 136, 143). Et eksempel han 

gir, er: det står i notene at 2. obo skal spille konsert A (concert A). Da skal selvfølgelig 2. obo 
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spille det som står, konsert A. Men skal han spille med eller uten vibrato? Man vil tenke at 

dette er et valg utøveren må ta, men med en historisk informert framføring er det ikke et valg. 

Hvis dette verket ble komponert i en tid da vibrato ikke var kjent eller brukt veldig sjeldent, er

en vibratoløs lyd underforstått i partituret. Det som er underforstått i partituret er en del av 

partituret, og derfor en del av utøverens forpliktelse å overholde. Men Kivy innrømmer at 

partituret aldri fullt og helt kan bestemme lyden i framføringen, og der den ikke gjør det, har 

utøveren frihet til å utøve smak, musikalsk dømmekraft og kreativitet (Kivy 2002: 137).

2.4.4 I sangundervisning

Når man skal undervise i sang kan det være lett å velge den enkle måten å undervise på; man 

finner et stykke og lærer eleven melodien og teksten, og øver kanskje den inn sammen med en

akkompagnatør. Har man god tid setter man seg kanskje også inn i handlingen av operaen 

eller oversetter teksten på lieden man synger. Jeg sier ikke at dette er noe alle sangpedagoger 

gjør, men det virker som om en del tar «the easy way out». Lisa Koops skriver at det kan virke

lettere å studere og framføre musikalske verk uten å ta hensyn til deres kulturelle kontekst og 

framføringspraksis, men dette hindrer elevene i å få en full forståelse for kraften og bruken av 

musikken og stilistisk nøyaktighet (Koops 2010: 27). Grunnen til at jeg bare nevner 

sangundervisning her er at jeg har som sagt inntrykk av at det er vanligere i 

instrumentalundervisning å sette seg dypere inn i verket, men dette undersøker jeg nærmere i 

intervjuene og kommer tilbake til det i resultatdelen. 

Hendron skriver at forståelse er et av de første stegene mot å utvikle mening fra musikalske 

opplevelser, og som pedagoger streber vi mot å trenge gjennom denne meningen av musikken 

og så videreføre dette til eleven. Dette kan vi ikke oppnå ved å presentere eksempler av 

musikken som ikke er sanne representasjoner av kunsten vi viser fram. Man må vise historiske

informerte representasjoner av musikken (Hendron 1999: 95). Hvis man underviser på måten 

jeg nevnte her, berører man bare overflaten av hva musikken har å tilby og man går glipp av 

masse detaljer som man kunne fanget opp om man hadde satt seg inn i musikken historisk og 

analytisk. For å kunne undervise og gi eleven en god og helhetlig forståelse av musikken, må 

man lære å sette seg inn i musikken på den måten også selv, og hvordan man kan gjøre det 

kommer jeg også tilbake til i resultatene av oppgaven. 

Etter jeg skrev oppgaven om man skal være tro mot verket eller ikke, har mitt egen syn på det 
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forandret seg litt. Jeg er ikke like bastant i mine oppfatninger nå om at man skal være så 

autentisk som mulig når man framfører, for det å opptre autentisk er ikke mulig. Samtidig så 

ser jeg også at det ikke er en enten-eller situasjon å være tro mot verket eller tro mot seg selv, 

men jeg holder fast ved tanken om at man skal sette seg inn i verket så godt som mulig og 

forske på hvordan det har blitt gjort tidligere, for så å ta valg om hvordan man selv skal gjøre 

det. Man skal være historisk informert. Som pedagog er det uhyre viktig å reflektere over egne

pedagogiske metoder og valg. Jo mer kunnskap man har, desto bedre blir undervisningen. Har 

man tid til å jobbe med musikken på denne måten, kan det berike elevens forståelse og forhold

til musikken. Når det kommer til spørsmålet om hvorfor det er så viktig i klassisk musikk å 

være tro mot verket, fins det ingen klare svar. Jeg tror det kommer av tradisjon, og det er alltid

vanskelig å bryte med tradisjoner. 
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3. Metode 

I dette kapittelet vil jeg drøfte hvordan jeg har gått fram i oppgaven for å nå resultatene jeg har

ønsket. Det blir derfor en grundig gjennomgang av det kvalitative forskningsintervju og alt det

innebærer. 

Jeg har delt inn dette kapittelet i tre deler. Først har jeg tatt utgangspunkt i det kvalitative 

forskningsintervju og begrunnet hvorfor jeg har valgt en slik tilnærming til 

forskningsspørsmålet. Deretter har jeg tatt for meg relevant vitenskapsteori, fenomenologi og 

hermeneutikk – som er med på å danne fundamentet for det kvalitative forskningsintervju. Til 

slutt i dette kapittelet har jeg gått inn på selve intervjuprosessen hvor jeg først har tatt for meg 

utforming av intervjuguide og andre forberedelser, så selve intervjuet, transkripsjonsarbeidet, 

analyse av materialet og til slutt mine egne erfaringer i arbeidet.

3.1 Det kvalitative forskningsintervju

Det kvalitative forskningsintervju er én av flere kvalitative metoder. Jette Fog skriver at det 

fins for eksempel observasjon og deltakende observasjon, og metoden kan brukes alene eller 

sammen med andre metoder (Fog 1998: 12). Kvale og Brinkmann skriver at 

forskningsintervjuet har som mål å få fram betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres

opplevelse av verden forut for vitenskapelige forklaringer, det prøver å få med seg verden sett 

fra intervjuobjektenes side (Kvale og Brinkmann 2009: 21). I dette prosjektet prøver jeg å 

finne undervisningsmetoder som fungerer for ulike elever og pedagoger, og siden det er 

skrevet svært lite om akkurat dette emnet mener jeg derfor at å intervjue ulike sangpedagoger 

med bred erfaring fungerer best for å høste inn ulike metoder av undervisning. Dermed kan 

jeg høre hvilke metoder som fungerer for ulike elever og pedagoger. Forskningsintervjuene 

produserer kunnskapen som er mitt utgangspunkt for prosjektet.

I følge Kvale og Brinkmann har det kvalitative intervjuet vært brukt som metode i varierende 

grad gjennom hele det tyvende århundre i samfunnsvitenskapene, og det brukes mer og mer 

som selvstendig metode. De skriver også at i pedagogikkfaget har det vært en vanlig 

forskningsmetode i årtier (Kvale og Brinkmann 2009: 28, 30). Siden pedagogikk i stor grad 
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bygger på den enkeltes erfaring er det naturlig at intervjuer er en vanlig metode for å forske på

faget. Alle lærer forskjellig, og forskjellige metoder og forskjellige pedagoger kan ha ulik 

virkning på elevene, så å høre om erfaringene til pedagogene eller elevene kan være veldig 

interessant. Kvale og Brinkmann fortsetter med å si at denne populariteten av kvalitative 

metoder må ses i sammenheng med en kvalitativ orientering hvor prosesser og fenomener må 

beskrives før det kan utvikles teorier om dem og de må forstås før de kan forklares. De skriver

at: «Den kvalitative orientering innebærer at  oppmerksomheten rettes mot de kulturelle, 

dagligdagse og situerte aspektene ved menneskelig tenkning, læring, viten, handling og vår 

måte å forstå oss selv som personer på» (Kvale og Brinkmann 2009: 31).            

«Det kvalitative intervjuet blir noen ganger kalt ustrukturert eller ustandardisert. Siden det 

finnes få forhåndsstrukturerte eller standardiserte prosedyrer for hvordan disse intervjuene 

skal utføres, må mange metodologiske beslutninger fattes på stedet, mens intervjuet pågår» 

(Kvale og Brinkmann 2009: 35). May Britt Postholm forklarer forskjellen mellom strukturerte

og ustrukturerte intervjuer. Hun skriver at målet i strukturerte intervjuer er å innhente data 

som kan forklare atferd innenfor forhåndsetablerte kategorier, mens i ustrukturerte intervjuer 

prøver forskeren å forstå den komplekse atferden til de som studeres uten 

forhåndskategorisering (Postholm 2010: 73). Hun nevner også en tredje type intervju, og det 

er det halvplanlagte, formelle intervjuet.  Det er dette jeg har tatt utgangspunkt i, og Kvale og 

Brinkmann kaller dette det semistrukturerte forskningsintervjuet. Kvale og Brinkmann 

forklarer at dette «ligger nær opp til en samtale i dagliglivet, men har som profesjonelt 

intervju et formål. [...] Det er semistrukturert – det er verken en åpen samtale eller en lukket 

spørreskjemasamtale» (Kvale og Brinkmann 2009: 47).

Dette semistrukturerte intervjuet setter intervjupersonen i fokus og søker å innhente 

kunnskapen han besitter. Intervjuet er planlagt gjennom en intervjuguide, men samtalen kan ta

ulike veier innenfor guiden. På grunn av dette kan det dukke opp interessante synspunkt som 

kanskje ikke ville kommet fram i et strukturert intervju eller spørreskjema. Kvale og 

Brinkmann kaller dette «bevisst naivitet. Intervjueren viser åpenhet overfor nye og uventede 

fenomener, og unngår ferdigoppsatte kategorier og fortolkningsskjemaer» (Kvale og 

Brinkmann 2009: 47). Jeg valgte denne typen intervju, fordi det er vanskelig å vite hva som 
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trigger de virkelig interessante historiene. Noen ganger må man følge samtalen heller enn å 

styre for mye for å komme til den kunnskapen man leter etter. Dette krever at forskeren har en

god evne til å lytte og konsentrere seg om både å følge intervjupersonens tanker, men også å 

passe på at ikke samtalen faller for langt utenfor tema. 

3.1.1 Valg av informanter

Hvem jeg valgte å intervjue var for meg meget viktig for hvordan jeg så for meg prosjektet 

mitt. Det var viktig for meg at de jeg intervjuet skulle være erfarne sangpedagoger som 

underviser eller har undervist elever i riktig aldersgruppe, altså fra 18 til begynnelsen av 20-

årene. De måtte ha tanker om min problemstilling, slik at intervjuene deres hjalp meg å svare 

på denne. I sammenheng med dette satte jeg som krav at de måtte være hovedsaklig klassisk 

orienterte, siden jeg baserer oppgaven min på klassisk undervisning. De kunne gjerne 

undervise i forskjellige skoler og på forskjellig nivå for å få ulike perspektiver på 

undervisningen, men dette var ikke et krav. Kjønn hadde ingen ting å si med tanke på temaet 

mitt, men det ble tilfeldigvis fordelt ganske jevnt på kvinner og menn. I dette prosjektet sto 

jeg fritt til å velge de jeg ville intervjue, og jeg kunne velge eksperter på temaet. Av praktiske 

årsaker valgte jeg også å konsentrere meg om pedagoger bosatt i Oslo. Etter hvert fant jeg 

også ut at det ville være lurt å sammenligne sangundervisning og instrumentalundervisning, så

da bestemte jeg meg for også å intervjue en eller to instrumentalpedagoger. 

Prosessen med å finne villige informanter som innfridde på alle krav ble for meg en lang 

prosess, og jeg fant ut at jeg måtte være tilbøyelig til å endre litt på kravene. Jeg gikk gjennom

MFO og fant en liste over sangpedagoger avgrenset ut i fra område, og sendte e-post til de 

som passet kriteriene mine der jeg redegjorde for tema og problemstilling og forklarte 

intervjuprosessen. Responsen var dårlig – de få jeg fikk svar fra hadde enten for dårlig tid, 

eller så mente de at de ikke hadde nok kunnskap innenfor feltet jeg skulle skrive om. Jeg gikk 

gjennom flere runder med e-post og måtte etter hvert også trekke meg utenfor Oslo-området. 

Geografisk tilhørighet hadde ingenting å si for innholdet av oppgaven, så det gikk kun på det 

praktiske. Jeg ble til slutt godt fornøyd med de fem informantene jeg endte opp med, både 

med antallet og kvaliteten på dem. Alle var erfarne pedagoger som underviste på ulike skoler. 

Jeg fikk kun tak i én instrumentalpedagog, men til gjengjeld hadde han masse å si om temaet 

og overgikk alle forventningene jeg hadde til intervjuet. 
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3.1.2 Metodologiske og etiske utfordringer

Det er masse å tenke på før man skal foreta et forskningsintervju. Kvale og Brinkmann skriver

at en felle flere går i er at de velger kvalitative intervju som metode fordi de tror det er en 

enkel oppgave – nesten som en dagligdags samtale. De tenker at det ikke krever noe særlig 

forberedelse, kun en god idé. Men tvert imot, utføring av et forskningsintervju krever mye av 

intervjueren som må kunne mye om intervjutemaet, og må vite hvilke metodologiske 

muligheter som finnes. Problemene dukker ofte opp i analysearbeidet hvis man ikke er godt 

nok forberedt (Kvale og Brinkmann 2009: 34-35). 

Et annet aspekt er det etiske rundt forholdet mellom intervjueren og intervjupersonen. Det er 

viktig at intervjupersonen føler seg komfortabel og føler han kan snakke fritt uten å bli stresset

eller ubekvem. Jette Fog skriver at det første som må vurderes er om datainnsamlingen eller 

resultatene kan ha negativ effekt for de som deltar i undersøkelsen, og dette må vurderes i 

forhold til muligheten for at denne undersøkelsen gir kunnskaper som kan fremme livsvilkår 

og livskvalitet (Fog 1998: 196). Om undersøkelsen gir kunnskaper som veier opp for 

eventuelle negative konsekvenser eller ikke, er en vurdering forskeren må ta, og ta ansvar for. 

Kvale og Brinkmann skriver at kunnskapen som kommer ut av et intervju, er avhengig av 

relasjonen mellom intervjueren og intervjupersonen, og relasjonen er avhengig av 

intervjuerens evne til å skape et rom der intervjupersonen kan snakke trygt og fritt. Dette 

krever en balanse mellom intervjuerens ønske om å innhente interessant kunnskap og hans 

respekt for intervjupersonens integritet etisk sett (Kvale og Brinkmann 2009: 35). 

Kvale og Brinkmann skriver også at «etiske problemstillinger preger hele forløpet i en 

intervjuundersøkelse, og man bør ta hensyn til mulige etiske problemer helt fra begynnelsen 

av undersøkelsen til den endelige rapporten foreligger» (Kvale og Brinkmann 2009: 80). Før 

intervjuet foreligger, må man ha intervjupersonenes samtykke til å delta i undersøkelsen og 

man må vurdere om intervjupersonene skal være anonyme eller ikke med tanke på 

konsekvenser undersøkelsen kan ha for dem i ettertid. Under selve intervjuet må man 

klarlegge intervjurapportens konfidensialitet og være bevisst på at prosessen kan endre 

intervjupersonens selvbilde og være stressende. Da må man være forberedt på at 

intervjupersonen kan trekke seg fra intervjuet. Etter intervjuet har man arbeid med 

transkripsjon og analysering. I transkripsjonen må man vurdere hvordan man skal notere 

muntlig språk, prøve å notere alt slik at det ikke avviker fra det intervjupersonen prøvde å si, 
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mens i analysearbeidet dukker spørsmålet om hvor dypt og kritisk man skal analysere. Til slutt

er det forskerens etiske ansvar at kunnskapen som er rapportert er så sikker og verifisert som 

mulig, og å vurdere konfidensialiteten og hvilke konsekvenser rapporten har for 

intervjupersonene (Kvale og Brinkmann 2009: 80-81). 

Gjennom hele intervjuprosessen, var jeg svært nøye med å vurdere hvilke konsekvenser denne

undersøkelsen kunne ha for mine intervjupersoner, og hvordan jeg kunne gjøre prosessen så 

behagelig for begge parter som mulig. For meg gjaldt det da å alltid være ærlig og å fremlegge

all informasjon som var nødvendig til intervjupersonene både før, under og etter intervjuet slik

at de visste akkurat hvordan alt skulle foregå. Kvale og Brinkmann skriver at «kvalitative 

forskningsintervjuere forsøker ikke å "løse" problemene med hensyn til samtykke, fortrolighet

osv. en gang for alle, men arbeider på et område der det ofte er viktigere å forbli åpen overfor 

de dilemmaer, ambivalenser og konflikter som med sikkerhet vil oppstå i løpet av 

forskningsprosessen» (Kvale og Brinkmann 2009: 87). Jeg vurderte lenge om 

intervjupersonene mine skulle være anonyme eller ikke. Dette kommer an på om det avsløres 

private data som bør behandles konfidensielt, om intervjuet kan virke skadende på personen, 

og om det i det hele tatt er nødvendig for intervjuets innhold å avsløre hvem det er. Ettersom 

dette er intervjuer om metodisk praksis som ikke nødvendigvis berører private hendelser eller 

andre personer enn intervjupersonen, ser jeg ikke at intervjuet skal skade intervjupersonens 

privatliv eller rykte. Etter samtale med veilederen min som mente at det ikke var noen grunn 

til å anonymisere deltakerne, bestemte jeg meg for å bruke navn, stilling og arbeidssted i 

oppgaven. Dette informerte jeg om i den skriftlige avtalen jeg nevner nedenfor, slik at om 

deltakeren hadde problemer med å bli navngitt, ville jeg forandret på det. 

Før jeg tok kontakt med intervjupersonene måtte jeg søke om tillatelse til å gjennomføre 

intervjuene fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i forbindelse med lagring av 

persondata. Da jeg fikk klarsignal fra dem, måtte jeg formulere e-posten jeg skulle sende ut til

intervjupersonene så nøye som mulig. Her redegjorde jeg for prosjektets problemstilling og 

tema, informerte om varighet av intervjuet, hva som skulle skje med opplysningene om dem 

og intervjuanalysen og at de kunne trekke seg når som helst i prosessen. Kvale og Brinkmann 

skriver at det er viktig at intervjupersonene informeres om formål og hovedtrekk ved 

undersøkelsen, og mulige risikoer og fordeler ved å delta. De bør også informeres om 

fortrolighet og om hvem som vil ha adgang til materialet. Forfatterne kaller dette informert 
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samtykke. De anbefaler også i visse tilfeller å utforme en skriftlig avtale (Kvale og Brinkmann

2009: 88-89). Jeg fulgte dette rådet og tok med en skriftlig avtale til hvert intervju som de 

skulle skrive under på for å ha alt på det rene.

Under selve intervjuet prøvde jeg å legge best mulig til rette for at intervjupersonene følte seg 

komfortable med å snakke fritt og åpent om sin undervisningsmetodikk. Selv om kanskje 

noen tenker at undervisning ikke vil være noe problem å snakke om, kan det dukke opp 

personlige temaer og noen legger svært mye av seg selv inn i undervisningen, dermed er det 

viktig at man ikke bagatelliserer viktigheten av å være varsom overfor andres uttalelser. 

Transkripsjonsarbeidet vekket mange etiske spørsmål i meg. Hvis intervjupersonen mumlet i 

en uttalelse, og det var vanskelig å høre hva han sa, skulle jeg da droppe den uttalelsen, prøve 

å tolke hva han mente eller skrive det slik jeg hørte det selv om det ikke ga mening? Og hvis 

det dukket opp muntlige uttrykk, hvordan skulle jeg få fram samme mening på trykk? Her 

måtte jeg vurdere alt nøye og prøve å gjøre slik at ikke intervjupersonenes integritet ble utsatt.

I analysen måtte jeg fortolke utsagnene til intervjuobjektene. Meningsfortolkning kan være 

vanskelig. Man må stole på sin egen magefølelse hvis det er noe som er litt uklart. Når man 

snakker uten å ha forberedt seg er det ikke alltid man har like klar tale, eller er like klar i hva 

en mener. Jeg hadde planer om å sende mail med analysen av intervjuene til intervjuobjektene 

for å høre om jeg hadde oppfattet noe feil, men etter å ha hørt gjennom intervjuene flere 

ganger, og ha transkribert dem, var det egentlig ingen store problemer som viste seg. Dette 

tror jeg var et resultat av at jeg hadde brukt såpass god tid på intervjuforberedelsene, og 

selvfølgelig at de jeg snakket med er erfarne pedagoger med klare og tydelige meninger om 

undervisningen sin.

3.1.3 Min rolle som forsker 

Jeg visste ut i fra lesing at det å ta for seg forskningsintervjuer som metode ikke kom til å bli 

enkelt. Kvale og Brinkmann nevner mange kvalifikasjonskriterier for intervjueren som stiller 

store krav til forberedelse både mentalt og praktisk, man skal i følge dem være kunnskapsrik, 

strukturerende, klar, vennlig, følsom, åpen, styrende, kritisk, erindrende og tolkende (Kvale og

Brinkmann 2009: 177-178). Det var svært viktig at jeg som forsker tok på meg riktig rolle da 

jeg gikk inn i intervjuene og gjorde alle de mentale og praktiske forberedelsene som var 

nødvendig, for som Kvale og Brinkmann også skriver, er:
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«Forskerens rolle som person, forskerens integritet, [er] avgjørende for kvaliteten på 
den vitenskapelige kunnskap og de etiske beslutninger som treffes i kvalitativ 
forskning. [...] Betydningen av forskerens integritet øker i forbindelse med intervju, 
fordi intervjueren selv er det viktigste redskapet til innhenting av kunnskap. 
Fortrolighet med verdispørsmål, etiske retningslinjer og etiske teorier kan bistå 
forskeren med å treffe valg som veier etiske hensyn opp mot vitenskapelige 
hensyn i en undersøkelse. Men når det kommer til stykket, er forskerens integritet – 
hans eller hennes kunnskap, erfaring, ærlighet og rettferdighet – den avgjørende 
faktor» (Kvale og Brinkmann 2009: 92). 

Det var også viktig at jeg beholdt forskerrollen, og ikke opptrådte som kollega i intervjuene, 

siden jeg er utdannet sangpedagog. Jeg ville ikke blande inn for mye av mine tanker om 

metodikken i intervjuene med fare for å påvirke intervjupersonene for mye. Jeg ville at dette 

skulle være helt og holdent deres tanker og erfaringer. Samtidig ville jeg ikke at samtalen 

skulle spore av mitt tema for mye, så det er en fin balanse mellom overkjøring og forsiktig 

styring av tema. Som Kvale og Brinkmann skriver så er det forskeren som definerer og 

kontrollerer samtalen, så det er ikke en samtale mellom likeverdige deltakere. Intervjueren gir 

temaet for intervjuet og skal følge kritisk opp svarene på spørsmålene (Kvale og Brinkmann 

2009: 23). 

Det å holde en viss avstand til intervjupersonene var også viktig for meg. Med tanke på at jeg 

har hatt noen av intervjupersonene som sangpedagoger selv, og en av intervjupersonene er 

min egen mor, tenkte jeg at det var lett at den profesjonelle avstanden kunne bli for liten. Det 

er fare for å analysere ut i fra denne kjennskapen, og ikke forbli nøytral i arbeidet. Jeg ville 

heller ikke at intervjupersonene jeg har et forhold til, røpte følelser og opplevelser de 

vanligvis ikke ville gjort, og angret seg i ettertid. Kvale og Brinkmann skriver at «en erfaren 

intervjuers kunnskap om hvordan man skaper kontakt og bryter igjennom en deltakers 

forsvarsmurer, kan med et uttrykk fra en terapeut-forsker [Fog, 2004] tjene som en "trojansk 

hest" som kan bringe intervjueren inn på områder av en persons liv dit han eller hun ikke er 

invitert» (Kvale og Brinkmann 2009: 93). Med tanke på temaet var jeg ikke videre bekymret 

for å opptre som en terapeut for intervjupersonene og lure dem til å åpne seg mer enn de selv 

ville, jeg var svært bevisst på å holde meg til undervisningmetodikk og ikke gå inn på 

følelseslivet til verken intervjupersonene, elever av dem eller meg selv. 
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3.2 Relevant vitenskapsteori

Fenomenologer er opptatt av å vise hvordan mennesker opplever fenomener i sin livsverden, 

mens hermeneutikere er opptatt av fortolkning av mening (Kvale og Brinkmann 2009: 33). I 

disse studiene er det meningsdannelse som står sentralt. Forskjellen mellom de to teoriene er i 

følge Berg-Sørensen at hermeneutikken legger vekt på fortolkning som sosial aktivitet og 

vitenskapelig vei til ervervelse av kunnskap om sosiale handlinger, mens i fenomenologien er 

det hvert enkelt menneskes erfaringer som står i fokus, og hvordan fenomenene framtrer for 

de menneskene (Berg-Sørensen 2010: 149). I kvalitative intervjuer er det intervjupersonenes 

opplevelser, erfaringer og verdier som er i fokus, altså deres egen livsverden, og derfor hører 

kvalitative intervjuer hjemme innenfor fenomenologien. Derfor skal jeg presentere det 

fenomenologiske vitenskapelige perspektivet i det følgende delkapittelet. Deretter skal jeg 

presentere hermeneutikken med tanke på at man foretar en slags fortolkning/tekstanalyse når 

man transkriberer og analyserer intervjuene.

3.2.1 Fenomenologi 

Kvale og Brinkmann skriver at fenomenologien ble grunnlagt ca år 1900 av Edmund Husserl, 

og at den tok flere retninger i ettertid. Først var fenomenologiens gjenstand bevissthet og 

opplevelse, men senere omfattet det også menneskets livsverden (Kvale og Brinkmann 2009: 

45). Fenomenologiske studier beskriver altså den meningen mennesker legger i opplevelser 

knyttet til erfaringer av fenomener. Berg-Sørensen skriver at hvis man ser på fenomenologien 

gjennom hermeneutiske briller, så er fenomener allerede tilskrevet mening i kraft av 

menneskets forforståelse. Vi kan ikke erkjenne verden slik den egentlig er, men kun som den 

framtrer for oss. Mens fra fenomenologisk side er slik fenomenene framtrer for oss den eneste

virkelige verden (Berg-Sørensen 2010: 160). Dermed er den subjektive erfaringen det 

viktigste i erfaringen av fenomener. 

Det finnes flere retninger innenfor fenomenologien, og May Britt Postholm skriver at man kan

skille mellom et sosiologisk og et psykologisk, individuelt perspektiv; 

«ved bruk av en sosial-fenomenologisk tilnærming undersøker forskeren grupper av 
individer og hvordan disse bevisst utvikler mening i en sosial interaksjon. [...] I 
psykologisk fenomenologi står imidlertid individet i fokus. Målet med denne 
forskningen, som fokuserer på individet, er å gripe enkeltmenneskets opplevelse, 
samtidig som forskeren prøver å finne ut hvordan erfaringen av det samme fenomenet 
oppleves av flere enkeltindivider» (Postholm 2010: 41).  
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Den førstnevnte gruppen fokuserer altså på gruppeundersøkelser, mens den andre fokuserer på

det psykologiske ved individet. 

Innenfor fenomenologiske studier er intervjuer stort sett den eneste datainnsamlingsmetoden 

som brukes. Kvale og Brinkmann skriver at «når det er snakk om kvalitativ forskning, er 

fenomenologi mer bestemt et begrep som peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener 

ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av informantene, ut 

fra den forståelse at den virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter» (Kvale og 

Brinkmann 2009: 45). Postholm skriver at «fenomenologisk forskning handler om å finne den

sentrale underliggende meningen eller essensen i en opplevd erfaring» (Postholm 2010: 78). 

Hun supplerer med å si at den fenomenologiske forsker stiller ikke opp med ferdig formulerte 

spørsmål som deltakerne skal svare på, men han bestemmer tema og lager en liste som han vil 

berøre i løpet av intervjuet. Her er vi tilbake på det hun kaller det halvstrukturerte intervjuet 

(Postholm 2010: 78). Forskeren vil også utvikle sin forståelse av fenomenet i løpet av 

intervjuene, men det er viktig at han legger dette til side så han møter alle deltakerne på 

samme måte. Dette for å få fram deltakernes perspektiv. 

I min studie er det for meg viktig å presisere at folk lærer på forskjellige måter, og at en 

metode kan fungere godt for noen, men være ubrukelig for andre. Derfor er det nyttig å 

fokusere på fenomenologien og høre hvordan de forskjellige sangpedagogene opplever 

hvordan de forskjellige metodene fungerer på ulike elever, og hvordan de opplever hva som 

fungerer best for sin egen del. Jeg er ute etter de personlige, subjektive opplevelsene hos 

intervjupersonene, og derfor valgte jeg en metode, det kvalitative forskningsintervju, som tar 

utgangspunkt i fenomenologiske studier. 

3.2.2 Hermeneutikk

Det at jeg tar utgangspunkt i fenomenologien i min studie, betyr ikke det at jeg utelukker 

hermeneutikken helt. Berg-Sørensen skriver at hensikten med hermeneutikken er at meningen 

til ytringer eller utsagn blir forståelig ved fortolkning eller oversettelse og blir til et språk som 

er allment tilgjengelig (Berg-Sørensen 2010: 149). Hermeneutikken er ulike måter å tolke og 

forstå opplevelser på. Det er ikke snakk om bare tekst, men også kunst og andre symboler. 

Lock og Strong  skriver at de tidlige hermeneutikerne søkte å gjenfinne ånden og intensjonen i

ord, symboler og kunst slik den var da det ble skapt. Hermeneutikere i dag lokaliserer mening 
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i tid, sted og kommunikativ interaksjon. De skriver at «på én måte innebærer en hermeneutisk 

tilnærming til praksis en fortolkende bestrebelse etter å oppnå delt forståelse og 

transformering av mening» (Lock og Strong 2014: 87). 

Henriette Højberg skriver at i takt med at kvalitativ metode har funnet vei inn i 

samfunnsvitenskapen, har også hermeneutikken gjort det. Hun hevder at den metodiske og 

filosofiske hermeneutikk danner grunnlaget for forskjellige kvalitative forskningspraksiser, 

metoder og teknikker (Højberg 2013: 318). Det finnes ikke én metodisk løsning som viser en 

metodisk framgangsmåte i hermeneutisk analyse, men det har dukket opp flere. Folk som har 

jobbet med den filosofiske hermeneutikk på et metodisk grunnlag er bl.a. Steinar Kvale, Jette 

Fog og Hanne Fredslund. De har utarbeidet forskjellige metodiske prinsipper som fokuserer 

på fortolkning og forståelse som fundament for en samfunnsvitenskapelig analyse. Højberg 

skriver videre at «Inden for samfundsvidenskaberne er hermeneutikken ikke en cementeret 

forskningstradition, men en position, der er i stand til at give et filosofisk og 

videnskabsteoretisk argumentationsgrundlag for den kvalitative traditions 

forkningsberettigelse» (Højberg 2013: 319). Hun presiserer at hermeneutikken har vist sin 

relevans i blant annet spørsmålet om hvilken rolle forskeren spiller i et forskningsforløp, 

hvordan det er mulig å oppnå innsikt i de sosiale aktørers praksis og handlingsbegrunnelser, 

og til sist er det spørsmålet om hvordan denne innsikten oppnås i aktørenes sosiale verden. 

Når det er snakk om forskerens rolle, gir den hermeneutiske analysen oppmerksomhet rundt at

alt som gis mening, gis mening av forskeren og av hans fordommer og forståelseshorisont 

(Højberg 2013: 319-320). Forskeren setter altså sitt eget preg på resultatene i en undersøkelse,

så forskningsresultatet er med andre ord et resultat av forskerens gjensidige samspill med 

forskningsobjektet. 

Innenfor samfunnsvitenskapene er hermeneutisk analyse som oftest knyttet til to ulike 

metoder, intervjuer og fortolkning av historiske og nåtidige dokumenter. Højberg skriver at en 

filosofisk hermeneutisk analyse er først og fremst dialog og samtale, fordi det er i samspill 

mellom forskeren og intervjupersonen at mening og forståelse oppstår. Kvalitative intervjuer 

er en opplagt måte å samle inn data på og foreta en hermeneutisk analyse på bakgrunn av.  

Samtalen er sentral for hermeneutikkens kunnskapsbegrep; kunnskap er samtale (Højberg 

2013: 320-321). Fortolkningsarbeidet i et kvalitativt intervju er avgjørende for hvordan 

resultatene av studien blir, og er derfor en svært viktig del av prosessen i forskningen. 
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Hvordan man kan gå fram for å tolke en tekst, vil jeg gå mer innpå senere i kapittelet om 

analysen av intervjuet. 

3.3 Intervjuet

Her skal jeg først ta for meg forberedelsene som er nødvendig før man setter i gang med 

intervjuene, så gå i gang med hvordan man utfører intervjuene, og til slutt gå gjennom hva 

slags etterarbeid som må gjøres.

3.3.1 Utforming av intervjuguide og andre forberedelser

Den viktigste prosessen i et forskningsintervju, vil jeg påstå er forberedelsene. Er ikke 

intervjuet godt planlagt og gjennomtenkt, vil resultatene bli påvirket av dette. Kvale og 

Brinkmann har delt inn intervjuundersøkelser i syv stadier, og de første to er tematisering og 

planlegging (Kvale og Brinkmann 2009: 118). Tematisering vil si at man formulerer formålet 

med undersøkelsen og finner ut av undersøkelsens hvorfor- og hva-spørsmål før man velger 

hvordan. Slik beskriver de prosessen i tematisering:

• «hvorfor: klargjøre formålet med studien 
• hva: innhente forhåndskunnskap om emnet som skal undersøkes
• hvordan: innhente kunnskap om ulike intervju- og analyseringsteknikker, og bestemme

hvilken man skal benytte for å innhente den kunnskapen man ønsker» (Kvale og 
Brinkmann 2009: 121).

Jette Fog skriver at de fleste prosessene før et intervju er usynlige, men virksomme. Hun 

skriver at for det første er det lurt å undersøke hva som er tidligere skrevet om emnet du har 

valgt, slik at man er klar over eksisterende teori. Dette går inn i det første stadiet av Kvale og 

Brinkmanns modell; tematisering. Man må også gjøre klart for seg hvilket perspektiv man ser 

saken fra og hvilke perspektiver man ser i den. Disse forberedelsene spiller inn i valg av 

metode, valg av intervjupersoner og valg av relevante samtaletemaer (Fog 1998: 17). En 

annen viktig av disse «usynlige» forberedelsene er å finne ut hvilket forhold en selv har til 

emnet. Dette går litt på hvilket perspektiv man ser saken fra, slik Jette Fog nevnte, men også 

hvilke fordommer en har til saken, hva man ser på som absolutte sannheter og hvordan ens 

tanker og følelser er til feltet. Det er her viktig å være klar over egne begrensninger, slik at 

man kan åpne seg i intervjuene for at intervjupersonene kanskje har andre tanker om emnet 

enn en selv. 
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I planleggingsfasen ligger det at man tar hensyn til hva man vil innhente av kunnskap når man

planlegger og at man tar hensyn til moralske implikasjoner. En annen forberedelse som er 

viktig i forkant av et intervju, er å utarbeide en intervjuguide. Dette er ikke nødvendigvis en 

detaljert liste over konkrete spørsmål i rekkefølge, men mer et skjema over temaer man vil 

innom i løpet av intervjuet. Kvale og Brinkmann skriver at en intervjuguide er et manuskript 

som strukturerer intervjuet mer eller mindre stramt. Det kan enten inneholde noen temaer som

skal dekkes, eller det kan være en detaljert liste av formulerte spørsmål. I det semistrukturerte 

intervjuet vil guiden inneholde emner som skal dekkes og forslag til spørsmål. De foreslår 

videre at man deler intervjuguiden i to deler, en med tematiske forskningsspørsmål og den 

andre med spørsmålene som skal stilles. Forskningsspørsmålene er ofte formulert i et teoretisk

språk, mens intervjuspørsmålene bør være skrevet som dagligspråk (Kvale og Brinkmann 

2009: 143-145). 

Jan Trost skriver at man ikke burde ha med seg en guide med for omhyggelig formulerte 

spørsmål, for man skal la intervjupersonen mest mulig styre rekkefølgen på samtalen og velge

delaspekter ved intervjuet. Man bør i stedet ha en liste med spørsmålsområder. I følge Trost 

bør listen være kort og ta opp store delområder. På forhånd skal man lære seg guiden utenat 

(Trost 1993: 25). Guiden må utarbeides på den måten forskeren er mest komfortabel med, 

Kvale og Brinkmann skriver at det vil variere fra undersøkelse til undersøkelse om 

spørsmålene er bindende for intervjueren eller om han skal bestemme selv hvor nær han skal 

holde seg til guiden (Kvale og Brinkmann 2009: 143). Men hvis intervjuguiden er for 

detaljert, er det lett å dette helt ut av intervjuet hvis ikke alt går i riktig rekkefølge eller 

retning. Jette Fog skriver at en detaljert spørreguide også kan lett komme imellom 

intervjupersonen og forskeren, at forskeren blir distrahert vekk fra kontakten med den andre 

personen ved å være for opptatt med spørreguiden foran seg (Fog 1998: 117). Intervjuguiden 

må tillate forskeren å lytte til intervjupersonen og bevege seg fritt og naturlig i temaene som 

er skrevet ned. 

Hvis intervjusituasjonen er uvant, kan det være lett å føle seg avhengig av en detaljert 

spørsmålsliste, men et godt tips kan da være å utføre et eller flere prøveintervjuer med noen 

man er komfortable med. Da erfarer man hvordan det er å lytte og hvor mye konsentrasjon 

man må rette mot dem man intervjuer, og hvor mye man kan se på intervjuguiden uten å miste

fokus. 

32



3.3.2 Selve intervjuet

Når man har kommet så langt at en har tilstrekkelig kunnskap om emnet, har utarbeidet en 

intervjuguide og har gjort alle praktiske forberedelser, er det klart for at selve 

forskningsintervjuet kan utføres. Kvale og Brinkmann kaller dette den mest engasjerende 

fasen i en intervjuundersøkelse, hvor den personlige kontakten og ny innsikt i 

intervjupersonenes livsverden gjør det interessant og spennende å intervjue (Kvale og 

Brinkmann 2009: 137). I det semistrukturerte livsverdenintervju skal man utforske en annen 

persons erfaringer og tanker, og Spradley beskriver dette fint i en introduksjon til det 

antropologiske intervju: 

«Jeg ønsker å forstå verden ut fra ditt synspunkt. Jeg ønsker å vite hva du vet, på den 
måten du vet det. Jeg ønsker å forstå betydningen av dine opplevelser, være i dine sko, 
føle ting slik du føler dem, forklare ting slik du forklarer dem. Vil du være min lærer 
og hjelpe meg med å forstå» (Spradley i Kvale og Brinkmann 2009: 138)?

For å få lov til å entre intervjupersonens livsverden, er de første par minuttene av intervjuene 

avgjørende, skriver Kvale og Brinkmann. Intervjupersonen vil ha en klar oppfatning av 

intervjueren, så det er essensielt at intervjueren skaper god kontakt ved å lytte oppmerksomt 

og vise interesse, forståelse og respekt for det intervjupersonen sier, og ved at intervjueren er 

avslappet og klar over hva han ønsker å vite (Kvale og Brinkmann 2009: 141). De første 

minuttene av intervjuet inneholder som oftest en introduksjon av intervjueren, om ikke 

intervjudeltakerne er kjente fra før av, og en kort orientering om hva formålet ved intervjuet 

er. Man kan også forklare litt om hvordan intervjuet skal foregå og hva som skjer med det i 

etterkant av intervjuet. Her er det også rom for eventuelle spørsmål intervjupersonen har før 

selve intervjuet begynner. 

Under intervjuet er det viktig at en er avslappet og lytter godt til det intervjupersonen sier, og 

at en ikke er for avhengig av det som står i intervjuguiden, men samtidig ikke sporer av tema 

for mye. Man må ha en fin balanse mellom å la samtalen gå fritt og å styre intervjupersonen 

tilbake til temaet  en vil ha kunnskap om. Kvaliteten på intervjuet er avhengig av at man vet 

hva man skal spørre om, hvorfor man spør og hvordan, skriver Kvale og Brinkmann. De 

poengterer at man kan foreta korte intervjuer som likevel er innholdsrike hvis man har dette 

klart for seg. Moderne forskningsintervjuer er ofte for lange og fylt med tomprat (Kvale og 
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Brinkmann 2009: 173). Hvis man lar intervjupersonen gå for langt vekk fra temaet, kan man 

ende opp med et intervju hvor kun en lav prosentandel av det har relevans for temaet en 

forsker på. Kvale og Brinkmann lister opp seks kvalitetskriterier for et intervju:

• «I hvilken grad fås spontane, innholdsrike, spesifikke og relevante svar fra 
intervjupersonen?

• Jo kortere intervjuerens spørsmål er og jo lengre intervjupersonens svar er, 
desto bedre.

• I hvilken grad følges spørsmålene opp fra intervjuerens side, og hvordan 
klargjøres betydningen av de relevante delene av svaret?

• Idealintervjuet blir i stor grad tolket mens det pågår.
• Intervjueren forsøker i løpet av intervjuet å verifisere sine fortolkninger av 

intervjupersonens svar.
• Intervjuet er "selvkommuniserende" – det er i seg selv en fortelling som ikke 

krever særlig ekstra kommentarer og forklaringer» (Kvale og Brinkmann 2009:
175). 

De tre siste punktene om at intervjuet tolkes, verifiseres og kommuniseres i løpet av selve 

intervjuet, krever ekspertise fra intervjueren, og kan synes å være uoppnåelige, men de kan 

også fungere som retningslinjer for god intervjupraksis. 

For å vie all nødvendig oppmerksomhet til intervjupersonen, er det nødvendig at ikke 

intervjueren er avhengig av å notere ned alt det intervjupersonen sier. Det vanligste er å bruke 

en lydopptaker. Den sørger for at man kan konsentrere seg om å lytte og stille gode 

oppfølgingsspørsmål, og kun notere ned hvis det er noe viktig som skjer som ikke 

lydopptakeren kan fange opp. Her er det essensielt at opptakeren blir testet på forhånd, at alle 

innstillinger er korrekte, at det er nok batteri eller strømtilførsel og at det er tilstrekkelig plass 

på minnekortet. Det er ingen ting verre enn å komme hjem etter intervjuet og finne ut at 

opptakeren ikke har fungert. Hvis intervjupersonen snakker lavt eller mumler, må man ha nok 

mot til å be de snakke høyere eller tydeligere. Det bør heller ikke være for mye bakgrunnsstøy,

så sørg for at intervjuet blir gjort i et mer eller mindre stille lokale. 

Når det kommer til spørsmålene man skal stille i intervjuet, skriver Kvale og Brinkmann at 

«spørsmålene bør være lett forståelige, korte og frie for akademisk språk. Et begrepsmessig 

godt, tematisk forskningsspørsmål er ikke nødvendigvis et godt dynamisk intervjuspørsmål» 

(Kvale og Brinkmann 2009: 144). Med andre ord, hvis man har skrevet ut noen eksempler på 

spørsmål i intervjuguiden, bør disse formuleres på en muntlig, lett forståelig måte som ikke 
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høres kunstig ut eller kan misforstås i intervjusituasjonen. En annen kunst i 

intervjusituasjonen, er å stille gode oppfølgingsspørsmål. Igjen er her det viktige å lytte til hva

som blir sagt og hvordan det blir sagt. Som Kvale og Brinkmann sier videre om spørsmål, 

krever oppfølgingsspørsmål at «intervjueren har øre for og kunnskap om intervjutemaet, 

sensitivitet overfor intervjuets sosiale relasjon, og at intervjueren vet hva han eller hun gjerne 

vil spørre om» (Kvale og Brinkmann 2009: 151). 

Kvale og Brinkmann skriver at som en avslutning på intervjuet er det viktig å ha en debrifing 

der intervjupersonen blir spurt om han har mer å si eller ytterligere kommentarer til temaet ut i

fra sine erfaringer, og hvordan han opplevde intervjuet og hvilke tanker og følelser han har i 

etterkant. Når intervjuet er over kan intervjupersonen føle en viss anspenthet fra å ha vært 

åpen om personlige og emosjonelle opplevelser, men han kan også føle seg beriket og fått ny 

innsikt om temaene i intervjuet (Kvale og Brinkmann 2009: 141-142). Intervjuet kan også 

avsluttes med at intervjueren oppsummerer det han har fått ut av intervjuet, og 

hovedpoengene intervjupersonen har kommet med, og så kan intervjupersonen kommentere 

det og rette opp hvis noe er feiltolket.  

Rett etter intervjuet kan det lønne seg for intervjueren å sette seg ned og gå gjennom intervjuet

mentalt, og notere ned viktige kroppsgester og lignende som ikke opptakeren har fått med seg.

Slike ting kan lett gå i glemmeboken bare noen timer senere. Kvale og Brinkmann skriver at 

hvis intervjuet skal rapporteres eller siteres fra, er det viktig å uttrykke den sosiale konteksten 

i intervjuet så godt som mulig. De skriver at man skal prøve «å formidle rammen for og 

stemningen i en samtale» (Kvale og Brinkmann 2009: 143).  Det er også lurt å tenke gjennom 

hva en har kommet fram til i intervjuet; hva var hovedpoengene? Sa denne intervjupersonen 

noe interessant som skilte seg spesielt ut fra de andre intervjupersonene? 

3.3.3 Transkripsjon

Selv om intervjuet er gjennomført, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Etter intervjuene 

må man transformere samtalen fra muntlig språk og ned på papiret. Transkripsjonen er en 

stivnet utgave av en levende prosess, skriver Jette Fog (Fog 1998: 129). Transkriberingens 

formål er at intervjuet blir bedre egnet for analyse. Et stort spørsmål i denne prosessen er om 

samtalen skal gjengis akkurat slik det ble sagt, eller om man skal gjøre om muntlige uttrykk til

godt, skriftlig språk. Som Kvale og Brinkmann sier, kan et velformulert muntlig uttrykk virke 
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usammenhengende og repetitivt når det skrives ned akkurat slik det ble sagt (Kvale og 

Brinkmann 2009: 187).  Det viktigste er at meningen i det som ble sagt forblir den samme, fra

lydopptaker til papir. Det er en hel del som går tapt i transkripsjonen. Kroppsspråk, 

stemmeleie og ironisk tonefall er eksempler på viktige faktorer ved samtalen som man ikke 

kan gjengi på en ordentlig måte på papiret. 

Det kan dukke opp en del problemer når man transkriberer, for eksempel hvis noe på 

lydopptakeren er uklar tale, skal man da tolke det i forhold til konteksten og skrive det man 

tror han sa, eller skal man hoppe over den setningen? Man kan gå glipp av viktige poeng hvis 

man utelater setningen, men på samme tid kan man komme fram til et helt annet poeng om 

man skriver ned noe som er feil. Et annet problem som kan dukke opp er om man skal skrive 

ned ordrett med henvisninger til kroppsspråk og lignende, eller gjøre om til skriftspråk, slik 

jeg nevnte tidligere. Skal man ta med pauser, alle lyder som lages mellom ord, følelsesuttrykk,

repetisjoner og så videre? I visse samtaler kan disse faktorene ha betydning for meningen som

kommer ut av den. Jette Fog nevner et eksempel hvor en person i et intervju sier «jeg elsker 

henne» i en likegyldig tone mens han trekker på skuldrene. Men på papiret står det kun «jeg 

elsker henne». Så det som var flyktig i samtalen står nå svart på hvitt på siden, mye mer 

entydig enn i den levende samtalen (Fog 1998: 131). 

Kvale og Brinkmann skriver at når man skal transkribere et intervju, kommer spørsmålet om 

hva slags detaljnivå man skal skrive på an på om det dreier seg om meningsanalyse av store 

intervjutekster i vanlige intervjuprosjekter, eller om det er fokus på den språklige stilen og det 

sosiale samspillet i et forskningsintervju (Kvale og Brinkmann 2009: 191). Man må vurdere 

om ord som «eh...», «hmmm...» og «ehm...» er viktige for innholdet av samtalen, eller om det 

er overflødig. Noen muntlige gester og kroppslige uttrykk kan være avgjørende for meningen 

i samtalen, mens andre kan man utelate. Hvor man setter komma og punktum kan også gi 

ulike betydninger. I talespråket, skriver Jette Fog, er det mindre krav til formell presisjon, med

tanke på grammatikk, ordvalg og så videre. Vi gjentar oss selv mye, ytrer halve setninger uten 

å fullføre, antyder noe, og lytteren forstår med letthet. Når dette kommer ned på papir, 

forsvinner det forståelige ved det, og det kan se famlende og upresist ut, i motsetning til 

inntrykket man fikk i samtalen. Man må altså løsrive seg fra personens ord og transformere 

disse ordene til forståelig utskrift uten å miste betydningen bak dem (Fog 1998: 131-132). 
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Som Kvale og Brinkmann skriver, finnes det ingen korrekt transkripsjon; «Det finnes ingen 

sann, objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form. Et mer konstruktivt spørsmål er: "Hva

er en nyttig transkripsjon for min forskning?"» (Kvale og Brinkmann 2009: 194). 

3.3.4 Analyse av materialet

Neste steg i intervjuprosessen, er å analysere intervjuene. Etter intervjuene har man ofte 

utallige sider med mer eller mindre relevant stoff for prosjektet. Man må analysere dette for å 

finne ut hva som kan brukes og hva som egentlig ble sagt. Man må kategorisere alle de ulike 

tankene i intervjuene og samle de til ulike temaer og organisere slik at det er lett å gå tilbake 

til transkripsjonene for å hente materiale. Kvale og Brinkmann skriver at det store spørsmålet i

forbindelse med dette er: «Hvordan skal jeg finne en metode for å analysere de 1000 sidene 

med intervjutranskripsjoner som jeg har samlet inn» (Kvale og Brinkmann 2009: 197)? Det 

hele kan virke veldig overveldende. Løsningen er å skifte fokus fra mengden og heller spørre: 

«Hvordan går jeg frem når jeg vil analysere de mange interessante og komplekse historiene 

intervjupersonene fortalte meg» (Kvale og Brinkmann 2009: 199)? 

Det å analysere er en helt annen prosess enn intervjuprosessen. Man tar på seg forskerrollen i 

stedet for intervjuerrollen, og man går fra å jobbe med en levende prosess til å jobbe med noe 

som allerede har skjedd og er skrevet ned, Jette Fog kaller som sagt dette en stivnet utgave av 

intervjuene (Fog 1998: 24-25). I intervjuet er man to som interagerer og påvirker hverandre, 

og man fortolker hvert sekund av samtalen. På den annen side har vi utskriften som foreligger 

slik den er og kan ikke forandres, men den kan tolkes på flere måter. Som Fog skriver videre 

går det fra å være deres samtale, til å være forskerens empiriske materiale (Fog 1998: 25). Vi 

er i konstant dialog med utskriften, og fortolkningen og forståelsen i denne dialogen er en 

aktiv prosess, dermed mener jeg det er litt feil å kalle utskriften en stivnet utgave. 

Analyseprosessen starter i intervjuene og man fortsetter å jobbe med intervjuene etter de er 

nedskrevne, og de utvikler seg stadig. 

Hvordan man analyserer har konsekvenser for hvilke resultater en får, så før man finner en 

metode for å analysere, må man finne ut hva som skal undersøkes og hvorfor. Når man har 

klart for seg hva som skal undersøkes, må man finne ut hva slags metode for analyse som får 

fram det en skal si i oppgaven best mulig. Kvale og Brinkmann deler inn analysearbeider i 

analyse med fokus på mening, analyse med fokus på språk og generelle analyser. I mitt 

37



prosjekt har jeg ikke fokus på hvordan intervjupersonene sier ting, men hva de sier og hvilken 

mening det gir. Jeg har derfor tatt utgangspunkt i analyser med fokus på mening. De sier 

videre at koding er en av de vanligste formene for dataanalyse i dag. Her leser man gjennom 

transkripsjonene og kategoriserer de relevante avsnittene (Kvale og Brinkmann 2009: 204-

205). Videre skriver de at koding kan organisere intervjuene og gir struktur og overblikk over 

omfattende tekster. Meningsfortolkning på en annen side, tar ofte utgangspunkt i små utsnitt 

av intervjuene og utvider de opprinnelige tekstene gjennom en rekke fortolkninger (Kvale og 

Brinkmann 2009: 208). 

Når man skal begi seg ut på å kode en lang tekst, knytter man et eller flere nøkkelord til et 

tekstavsnitt slik at man senere kan identifisere en uttalelse. Man kan også kategorisere etter 

innhold eller mening. Dette gjør det mulig å se hvor hyppig bestemte temaer nevnes i en tekst.

Kvale og Brinkmann skiller mellom begrepsstyrt koding og datastyrt koding. Ved begrepsstyrt

koding bruker man koder som forskeren har utviklet i forveien enten ved å ha sett på noe av 

materialet eller ved å se på eksisterende litteratur på området. Datastyrt koding betyr at 

forskeren begynner uten koder og utvikler dem heller ved å lese materialet (Kvale og 

Brinkmann 2009: 209). Ved meningsfortetting tar man lengre uttalelser og finner den sentrale 

meningen og forkorter det til en enkel setning. Dette gjør teksten mye mer ryddig og 

forståelig. På en annen side har man meningsfortolkning som ofte fører til en tekstutvidelse. 

May Britt Postholm har satt opp en hjelpsom liste over hva en må gjøre ved analyse  av 

datamateriale. Dette er én måte å gjøre det på, men jeg syns det var strukturert og oversiktlig å

ha en punktvis guide til analysen. Dette mener hun er en god måte å kode datamaterialet på:

«1 Lese grundig igjennom datamaterialet, (transkripsjonen), flere ganger.
2 Bestemme seg for hvordan han eller hun vil behandle materialet, hvordan han eller 
hun vil gå frem for å kode og kategorisere dataene. I løpet av gjennomlesningene kan 
forskeren i høyre marg skrive stikkord som forteller hva dette er (koder, jf. Figur 5.1 i 
dette kapitlet.)
3 Begynne å notere ned navnene på de ulike kategoriene som vokser frem på venstre 
side i transkripsjonene (jf. Figur 5.1).
4 Samle i bunker dataene som hører inn under hver enkelt kategori etter at han eller 
hun har kodet og kategorisert materialet. Det kan forekomme at flere eller alle 
kategoriene er å finne på de enkelte transkripsjonsarkene. Det blir da nødvendig å 
kopiere opp disse arkene i det antall kategorier som befinner seg på dem, slik at de kan
fordeles i sine respektive bunker.
5 Lese teori også i denne delen av forskningsprosessen. Analysen avsluttes ikke før 
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forskeren har satt siste punktum for skrivearbeidet.
6 Alltid ha notatboken for hånden i denne prosessen slik at han eller hun kan skrive 
ned sine umiddelbare tanker og refleksjoner» (Postholm 2010: 105).

For å finne ut hva slags kategorier jeg ville ta utgangspunkt i, fant jeg ut at det var lurt å gå til 

intervjuguiden jeg hadde laget på forhånd av intervjuene. Der hadde jeg allerede kategorisert 

spørsmålene etter innhold, og selv om intervjuene ikke alltid fulgte samme rekkefølge, kunne 

jeg ta utgangspunkt i disse kategoriene for å systematisere intervjuene. Dette var kun for å 

dele inn intervjuene i hovedkategorier. Jeg kom fram til følgende kategorier som dekket det 

jeg prøver å finne ut av: 1.Pedagogens egen innstudering; her dekkes hvordan pedagogene 

selv går fram for å lære stykkene og sette seg inn i dem, hvilke metoder de bruker for å finne 

ut av komponistens intensjoner, og hva de legger vekt på ved innstuderingen. Jeg spurte også 

om hvor mye og hva slags fokus på det var på slik innstudering i utdanningen deres. 

2.Overføring av egen kunnskap til eleven; I dette andre punktet forklarer jeg hvordan 

pedagogene går fram i timene for å lære elevene det pedagogen har lært i egen innstudering, 

eller eventuelt hvordan eleven kan lære å sette seg inn i det på egen hånd. Jeg kommer også 

innpå om det å undervise på denne måten kan ha negative implikasjoner for undervisningen 

eller eleven. 3.Vektlegging av komponistens intensjoner, harmonikk og historie; her kommer 

det fram hvor mye vekt de forskjellige pedagogene legger på de forskjellige områdene jeg 

forsker på, både i timene med elevene og for sin egen del. 4.Fokus på å være tro mot 

notebildet i klassisk musikk; her diskuterer jeg med pedagogene hvorfor det er så viktig i 

klassisk musikk i forhold til for eksempel jazz å følge notebildet slavisk og å være tro mot 

komponistens intensjoner. Her dukker også spørsmålet om stilforståelse og 

framføringsspraksis opp. 5.Sangere sammenlignet med instrumentalister; til slutt drøftes det 

om det er noen forskjell på hvordan sangpedagoger setter seg inn i musikken og hvordan de 

underviser og hvordan instrumentalpedagoger gjør det. Her vil jeg også ha fokus på 

tekstaspektet for sangere, og om det har noe å si for innstudering og opplæring. Jeg vil også 

her kort diskutere samspill mellom sangere og instrumentalister, og hvordan man må sette seg 

inn i hverandres stemmer. 

For å utarbeide en skikkelig analyse av materialet, måtte jeg lese gjennom transkripsjonene 

flere ganger, benytte meningsfortetting for å enklere se hva som kom ut av intervjuene, og så 

kategorisere de etter hovedkategorier og underkategorier. Jeg brukte kategoriene jeg hadde 

kommet fram til gjennom intervjuguiden, ga de hver sin farge, og gikk grundig gjennom 
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intervjuene og ga innholdet riktig farge. Derfra var det enklere å trekke ut viktig 

meningsinnhold i de kategoriene jeg holdt på med. Det var interessant å se hva som kom fram 

av mening i de forskjellige intervjuene ved å stille stort sett de samme spørsmålene. 

I dette arbeidet spurte jeg meg selv om hvor riktig mine analyser er i forhold til det mine 

intervjupersoner prøvde å si. Som May Britt Postholm skriver så er forskeren det viktigste 

forskningsinstrumentet i kvalitativ forskning, og analysen vil farges av forskerens erfaringer 

og opplevelser, og forskerens individuelle teorier og perspektiver. Man skal likevel prøve å 

legge til side sine egne perspektiver og møte materialet med et åpent sinn (Postholm 2010: 

86). Kvalitativ forskning kan med andre ord aldri være helt objektiv, men i følge Kvale og 

Brinkmann kan et velutført faglig intervju ses på som en objektiv forskningsmetode med 

tanke på at den ikke er ensidig (Kvale og Brinkmann 2009: 247). 

3.3.5 Mine erfaringer i prosessen

Arbeidet med intervjuene har tatt mye lengre tid enn først antatt. Forarbeidet med å utforme 

intervjuguiden brukte jeg mye tid på, siden jeg visste at det la grunnlaget for om intervjuene 

ble nyttige for oppgaven min og i hvor stor grad de ble det. Det som tok uventet lang tid, var å

finne informanter, eller intervjupersoner som jeg også kaller dem. Jeg ble overrasket over hvor

mange som sa at de ikke følte de hadde nok kunnskap på området, noe som får meg til å lure 

på om jeg hadde utformet e-posten jeg sendte til dem på en uheldig måte. Temaet jeg tar opp 

er noe alle pedagoger har en formening om, i hvert fall mer eller mindre, men det kan hende at

teksten jeg skrev gjorde at temaet virket mer komplisert eller spesielt enn det er. Heldigvis 

fikk jeg intervjuer med et godt utvalg sangpedagoger og en instrumentalpedagog, fra 

forskjellige skoler og med forskjellige erfaringer. 

Selve intervjuene gikk veldig bra. Samtalen fløt greit med alle, og jeg følte at de åpnet seg for 

meg og jeg fikk mange gode synspunkt og historier ut av dem. Jeg var veldig oppmerksom på 

at jeg skulle gi tid til tenkepauser og at jeg ikke stresset for mye med spørsmålene, og jeg tror 

det var nyttig. Flere ganger under intervjuene tok intervjupersonene seg lange tenkepauser før 

de kom med kanskje den nyttigste informasjonen. Jeg er glad jeg leste såpass mye på forhånd 

om intervjuteknikker, jeg fikk mange nyttige tips. 

Etterarbeidet er vel det som tok lengst tid, og det er kanskje noe jeg føler jeg aldri kommer til 
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å bli ferdig med. Jeg slet veldig med å finne ut hvordan jeg skulle analysere intervjuene, og 

hvordan jeg skulle få det fra transkripsjon til ferdig tekst. Dermed ble dette den mest krevende

prosessen i mitt arbeid. Da jeg knakk koden i denne utfordringen, fløt arbeidet bedre. Det var 

mye informasjon som var veldig nyttig, og noe som var mindre viktig for oppgaven min, og 

det gjaldt å sile ut det som ville være mest betydningsfullt for oppgaven. Jeg tror nok jeg 

kunne vært mer effektiv i prosessen med etterarbeidet, men jeg er fornøyd med resultatet, og 

det er det viktigste. 
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4. Resultater

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for resultatene av undersøkelsen min. Siden intervjuer er 

metoden jeg stort sett har tatt utgangspunkt i, vil disse stå for hovedparten av resultatene jeg 

har kommet fram til. Målet har vært å finne ut hvordan sangpedagoger bruker kunnskap de 

har om komponistens intensjoner, historie bak sangene og harmonikk i sangundervisning og 

hvordan de overfører denne kunnskapen til elevene. Jeg har også prøvd å undersøke om det er 

forskjell på hvordan sangpedagoger underviser dette i forhold til instrumentalpedagoger. 

Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert gjennom kategoriene nevnt i forrige kapittel; 

1.Pedagogens egen innstudering 2.Overføring av egen kunnskap til eleven  3.Vektlegging av 

komponistens intensjoner, harmonikk og historie 4.Fokus på å være tro mot notebildet i 

klassisk musikk 5.Sangere sammenlignet med instrumentalister. 

Intervjuene ble gjennomført i Oslo, Ridabu og Kristiansund i perioden mai-august 2014. Etter 

skriftlig og muntlig avtale med både intervjupersonene og NSD kan jeg navngi 

intervjupersonene og oppgi arbeidssted og stilling. Dette gjør det enklere å klarere hvilken 

aldersgruppe og hvilket nivå pedagogene jobber med, og om det er instrumentalpedagogen 

eller sangpedagogene som ytrer sine meninger. Personene jeg har intervjuet er:

• Barbro Marklund-Pētersone  -    Professor i sang ved Norges Musikkhøgskole, Oslo 

• Njål Thorud           -    Tidligere sangpedagog ved Toneheim Folkehøgskole, 

     Ridabu

• Pål Rullestad    -    Sangpedagog ved Foss Videregående skole, Oslo

• Gail Opaas    -    Sangpedagog ved Atlanten Videregående skole, 

      Kristiansund

• Jonas Haltia    -    Trompetist i Oslo Filharmoniske Orkester og bl.a. 

     Pedagog ved Norges Musikkhøgskole, Oslo 

For ordens skyld vil jeg opplyse om at jeg har valgt å kalle pedagogenes studenter/elever for 

elever, bare for å ha en fellesbetegnelse for dem, selv om det kanskje heter studenter når man 

snakker om høyere utdanning. I tillegg vil jeg si at Gail Opaas er min mor, og hun var også 

min sangpedagog på videregående skole. 
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4.1 Pedagogens egen innstudering 

Når sangere skal lære seg nytt stoff, er det mange måter å gjøre det på. For de fleste er det 

viktig å ha det tekniske i orden før man skal tilføre stykket noe eget. Det interessante for min 

forskning er hvordan de ulike pedagogene innstuderer stykker med tanke på hvordan de får et 

innblikk i harmonikken i det de skal synge eller spille når de står alene på øvingsrommet, om 

og hvordan de finner informasjon om stykket og komponisten, og om de studerer notebildet 

nøye og tar komponistens intensjoner i betraktning. Jeg ville også finne ut om dette var lagt 

vekt på i utdanningen deres, og om det eventuelt har forandret seg hvis det ikke var et sentralt 

tema da mine informanter utdannet seg som musikkpedagoger og musikere. Den første delen 

av intervjuene jeg gjorde dreide seg om dette, og her skal jeg trekke fram de mange 

interessante metodene pedagogene benytter seg av under egen innstudering av et verk. 

4.1.1 Første steg?

Hva er det første en pedagog gjør når han eller hun får et nytt stykke i hånden? Nå snakker jeg

om pedagogen utenfor undervisningssituasjonen, altså som musiker og når han skal innstudere

et nytt verk. Det kan selvfølgelig være et stykke som er veldig kjent, og som er gjort mye før. 

Da har man ofte en del kunnskap om stykket allerede. Men blir man spurt om å synge eller 

spille et mindre kjent verk av Händel, eller et stykke av en komponist som fortsatt lever, 

hvordan går man fram for å innstudere det? Jeg spurte mine intervjupersoner om nettopp 

dette. 

Alle sangpedagogene jeg intervjuet hadde hver sin måte å sette seg inn i et verk på. Gail 

Opaas sier at hun velger stykker etter epoke og om de passer sammen i konsertsammenheng, 

og ser litt på hvordan stykkene skal framføres med tanke på epoke og stilart. Etter dette 

kommer arbeidet med å innstudere selve musikken. Da har hun allerede en tanke i hodet om 

hvordan musikken skal framføres, og hun kan lettere gli inn i riktig stil også i innøvingen. Når

hun skal lære selve musikken ser hun på rytme og hva som skjer i akkompagnementet, før hun

synger melodien på en vokal. Etter hun har lært selve melodien, leser hun teksten som et dikt 

og oversetter det hvis det er et fremmedspråk. Til slutt, når hun føler seg komfortabel med å 

synge melodien og å spille litt av akkompagnementet til, synger hun på tekst. 

Pål Rullestad har litt den samme tankegangen, men begynner litt annerledes. I stedet for å 
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begynne med stilistiske trekk og så gå på det rent musikalske, virker det ut i fra det han sier 

som han jobber parallelt med begge deler. Han sier: «Jeg pleier å starte innstuderingen av alt 

stoff med å øve vokalise på det jeg selv skal synge. Det er det første jeg gjør. Så leser jeg tekst

og mimer tekst og jobber teknisk med å få dette til å klinge og henge sammen. Det er den 

biten av innstuderingen som går på det rent vokale. Parallelt med det så leser jeg» (Rullestad).

Han forteller også at en del ting kjenner han godt, men om det er ting han ikke kjenner, prøver

han å få rede på når det er laget, om det inngår i en større sammenheng, lese hele diktverket 

hvis det er en del av et diktverk, se på tidsånden og hva som gjaldt på den tiden da det ble 

skrevet og hvilken motivasjon komponisten hadde til å skrive det. Han nevner et viktig 

problem man har når man er profesjonell musiker og pedagog, og det er tidsklemma; «Det er 

ikke alltid du får innstudert alt med alle parametere før du skal gjøre det. Du rekker det bare 

rett og slett ikke. Tidsklemma hindrer deg i å gjøre dette like samvittighetsfullt hver gang» 

(Rullestad). Han sier at det viktigste er å få det til å fungere rent musikalsk, og at det en 

avleverer er akseptabelt, men jo mer i dybden en kan gå, desto bedre. 

Njål Thorud har en litt annen tilnærming til nye stykker. Det virker som han er svært opptatt 

av det harmoniske i første rekke, og å se om det er interessant eller ikke. Han sier at «Jeg 

spiller veldig ofte sangene uten alltid å være helt bevisst på melodien i første omgang, og da 

kommer det harmoniske fram og hvordan akkompagnementet er bygget om, og om jeg syns 

det er interessant nok» (Thorud). Han sier videre at han også ser på det melodiske og tekstlige;

«Det er tre forskjellige ting som jeg på en måte forsøker å fange på en eller annen måte, ikke 

sant? Men ofte så ser jeg bare på notene og forsøker å skape meg et bilde av hva det her er for 

noe, før jeg faktisk har hørt dem, og det er klart at det er noe man lærer ved at man holder på 

med det» (Thorud). 

Barbro Marklund-Pētersone forteller ikke så mye om hvordan hun innstuderer det musikalske,

men velger å poengtere mer hva hun legger vekt på stilistisk ved nye stykker. Hun sier at: 

«Det er veldig viktig for meg at man fraserer wienerklassisk sånn at det høres 
wienerklassisk ut, og ikke romantisk, eller når man improviserer i kadenser at man 
tenker etter hva slags epoke man er i. Det er jo regler for det meste vi gjør. [...] Jeg 
sjekker alltid hva det er for komponist, hvilken epoke han tilhører, og hva som er 
stildragene innenfor hver epoke. Det tror jeg jeg er ganske sikker på. Hvordan forslag 
skal være, om det er appogiatura, om man skal improvisere eller ikke, hvordan 
begynner man en barokktrille, hvordan begynner man en romantisk trille, hva er det 
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som skiller dem? Altså, jeg syns det er viktige ting» (Marklund-Pētersone). 

Dermed virker det som om hun er nøye med å innøve alt i riktig stil og etter komponistens 

intensjoner fra begynnelsen av.

Trompetist og pedagog Jonas Haltia skiller mellom å innøve et soloverk og et orkesterverk. 

Han sier at han er opptatt av å sette seg inn i komponistens intensjoner om det er en levende 

komponist:

«Da forsøker jeg å ta kontakt med komponisten, om det er et soloverk. Om det er et 
orkesterverk, så har vi ikke mulighet til det, det blir for omfattende. Om det er hundre 
personer som ringer til Matre for å spørre hva han har tenkt seg eller noe. Da er det 
dirigenten som blir mellomledd. Men innstuderer du et soloverk, tar man kontakt med 
komponisten. Er det ikke levende komponist, setter man seg inn i hvilken tidsperiode 
og hvilket land og hva det fins for referanser rundt omkring det. Allting er et 
tidsspørsmål» (Haltia). 

Her nevner også Haltia tidsklemma, og snakker om at alt er avhengig av hvor mye tid man har

for å gjøre grundig research på noe. Han sier også at hvis noe er nyskrevet, så får de ofte en 

introduksjon til stykket på første prøve, så da blir det mer å tolke notebildet, tolke tempo, 

tolke hva man kan lese ut av selve notebildet mer enn å grave dypt i intensjonene til 

komponisten på egen hånd.

4.1.2 Notebildet

Jeg gjorde et stort poeng ut av å spørre om pedagogene legger stor vekt på selve notebildet i 

innøvingen, og om de lytter til innspillinger for å få ideer. Ettersom notebildet kommer fra 

komponisten (uten å ta hensyn til dårlige utgaver hvor mye i notebildet er lagt til i ettertid av 

andre enn komponisten selv), ble det viktig for meg å undersøke hvordan og i hvilken grad 

intervjuobjektene vektlegger komponistens intensjoner. Innspillinger kan som kjent inneholde 

feil, egne tolkninger av musikerne, eller overdrivelser av musikalsk uttrykk. Dette kan være 

uheldig å lytte til, da man kan henge seg opp i feil eller andres tolkninger, og miste sin egen 

tolkning av stykket. 

Tilsynelatende har ingen av pedagogene problemer med å lytte til innspillinger, men det er 

uenighet i om det er det første man bør gjøre i innstuderingsfasen eller ikke. Gail Opaas sier 

for eksempel at: «Jeg har brent meg en gang på å høre på en innspilling først, og det gjør jeg 

aldri igjen. Sopranen sang en tone feil, og den satt så godt i hodet mitt. Og hun var en veldig 
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flink profesjonell sanger. Jeg syns det er veldig artig å høre på innspillinger etter man har gjort

seg opp en mening selv, men ikke først» (Opaas). Barbro Marklund-Pētersone tilføyer at: «jeg 

vil faktisk skape meg en aldeles unik og original begynnelse av en sang, fordi jeg tenker at det

er meg som skal synge den, og det blir ikke veldig interessant om jeg imiterer Anna Netrebko.

Det blir ikke interessant fordi det ikke blir min versjon, og jeg tror at publikum er mye mer 

interessert i noe som er originalt og kommer fra meg» (Marklund-Pētersone).  De er altså 

enige i at de gjerne lytter til innspillinger, men aldri før de har lært sangen og gjort seg opp en 

mening om den selv. Jeg tror nok de fleste prøver å unngå å lære et stykke etter en innspilling,

i hvert fall uten å ha notene i hånden. 

Njål Thorud sier at han også holder seg unna innspillinger i begynnelsen, men etter han har 

skaffet seg et inntrykk selv, sier han at han kan «gå og plukke litt» (Thorud). Hvis man lytter 

til flere innspillinger, kan man komme over mange gode ideer som det er lov til å stjele. Men 

først vil han se og lese teksten og gjøre det som står i notene. Han forteller videre at: «mye av 

informasjonen står der [i notene], men synger du Schubert og tidligere komponister så står det

ikke veldig mye informasjon fra deres tid. [...] Og da må du gå inn i det først» (Thorud). Her 

må man gå til framføringspraksis og lære ut i fra hvordan de skriver og hva som var vanlig på 

den tiden, for å vite hvordan man skal framføre det. Thorud sier at det finnes mye skrevet om 

hvordan man framfører den typen musikk, og i hvilke sammenhenger den ble framført. Han 

poengterer at den ikke ble framført i store konsertsaler: «Schuberts lieder, for eksempel, de ble

framført i veldig små sammenhenger. Og det betyr jo noe rent musikalsk. For Schubert har 

skrevet ting som kan være veldig romantisk, og så faller man ned i den veldig romantiske 

stilen, også er det feil, ikke sant» (Thorud)? 

Å lytte til innspillinger kan ikke bare resultere i at man lærer feil, men som Gail Opaas sier 

videre kan innspillinger gjøre at utøveren ikke tror han kan gjøre det like bra, eller at stykket 

ikke passer til han. Hun tenker da på «stemmetype, tonekvalitet og interpretasjon» (Opaas). 

Dersom en sanger har en stor, mer dramatisk stemme, betyr det ikke at en lyrisk sopran ikke 

kan synge den samme sangen. Man velger gjerne sanger og arier som er riktig i forhold til 

stemmetype, men noen verk tolererer også flere stemmetyper, og det er interessant hvordan en

og samme sang kan ha så mange ulike tolkninger og vinklinger. 

Pål Rullestad er enig i at det er skummelt å bli låst i en forestilling av hvordan ting skal være, 
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men han poengterer at det er ikke alltid man kan unngå å høre innspillinger før man har 

notene i hånden: «Unntakene er det du har hørt tusen ganger, selvfølgelig. Det fins jo ting som

er kjente som du ikke kommer deg utenom. Så det nytter ikke å ha en original approach til 

"Julsång" av Adolphe Adam, det er jo ikke mulig» (Rullestad). Det positive aspektet i denne 

situasjonen er at man ofte har hørt utallige innspillinger av samme sang, og har da ikke et 

problem med å lære inn feil fra innspillingene, og man kan plukke litt av hvert fra flere 

innspillinger som allikevel gjør at man får en egen tolkning av den. 

Jonas Haltia har ikke samme redsel for å lytte til innspillinger. Han forteller om da han var 

student: 

«Jeg skulle gjøre Bachs h-mollmesse, og da tror jeg jeg brukte en eller to dager. Jeg 
tror jeg hørte gjennom elleve innspillinger av Bachs h-mollmesse. Den tar to timer. Så 
jeg brukte ekstremt mye tid. [...] Jeg gikk på universitetsbiblioteket og lette fram 
utrolig mange innspillinger, så fant jeg en innspilling som jeg syntes hørtes fin ut 
tempomessig, karaktermessig, og så var det den jeg brukte som referanse. Men nå er 
det mye enklere, det fins jo youtube og spotify, så det går mye fortere» (Haltia). 

Jeg vet ikke om det er sangere som er ekstremt varsomme når det kommer til å lytte til 

innspillinger (til forskjell fra instrumentalister), men Haltia har altså et ganske avslappet 

forhold til å lytte til innspillinger. På den annen side er han også opptatt av notebildet. Han 

nevner ikke om han studerer notebildet før han lytter til disse innspillingene, eller om han gjør

det mens han lytter, dermed kan jeg ikke uttale meg vedrørende dette i hans tilfelle.

Når man får utlevert nye stykker og notene i hånden, er det stor forskjell på hvor mye tid folk 

bruker på å studere notebildet nøye og å analysere hva som virkelig står der, og å finne ut hva 

komponisten mener med det han har skrevet og hvordan han vil det skal høres ut.  Jeg må 

innrømme at jeg tidligere har vært for dårlig til å bruke tid og innsats for å finne ut av dette 

selv, men jeg innså nødvendigheten av det etter min tid på Griegakademiet. De anledningene 

jeg virkelig har satt meg inn i komponistens skrivemåte og notebildet, har både jeg og 

publikum fått en mye bredere opplevelse av musikken enn før. 

Pål Rullestad sier at som gammel trombonist og dirigent er han veldig opptatt av notebildet, 

og setter seg alltid ned foran pianoet og spiller klaversatsen ved siden av sin egen linje. Han 

sier at «du lærer ikke musikken ved å bare lære din egen linje» (Rullestad). Når jeg spør hva 

man skal gjøre som sangpedagog hvis man ikke kan spille piano, svarer han at man da er 
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avhengig av å ha en pianist tilgjengelig eller å høre det innspilt. Det er etter hans formening et 

handicap, og mener det må være fryktelig vanskelig. Alle de andre sangpedagogene jeg 

intervjuet fremhevet også at det er viktig å kunne spille litt piano, for å kunne sette seg inn i 

harmonikken og akkompagnementet. Gail Opaas forteller for eksempel at hun ikke er god til å

spille, men hun øver mye ved å spille en og en hånd og sette dem sammen. Hun syns det er 

merkelig om utdannede sangpedagoger ikke kan spille i det hele tatt, så hun tror heller de 

vegrer seg og er redd for å spille feil. Hun forteller til elevene sine at: «jeg vil høre mest på 

deg, men jeg prøver å gi deg litt harmonisk bakgrunn sånn at du vet hva som skjer, fordi du 

skal møte en akkompagnatør, så forbereder jeg deg på at hvis jeg spiller feil, så fortsetter du. 

Og da hvis en akkompagnatør spiller feil, så blir du ikke vippet av pinnen» (Opaas). 

Barbro Marklund-Pētersone er en god pianist, og merker selv at hennes elever lærer dobbelt så

mye repertoar, for alt blir så mye mer effektivt når man spiller. Da hun svarte på hvordan man 

kan sette seg inn i notebildet hvis man ikke kan spille piano, sa hun:

«Jeg tror det blir mer polyfon tenkning. Altså, jeg kan ikke svare for andre, men det er 
det jeg gjetter på. Når jeg har andres studenter i masterclass [...], så ser jeg hvordan de 
tenker. Det merkes om de ikke har telt inn et mellomspill, men bare begynner, [...] eller
om man har hørt den lille melodien i klaveret som jeg kan fange opp. Du ser jo 
hvordan et menneske puster» (Marklund-Pētersone).

Det virker som om det auditive er veldig viktig når det kommer til det harmoniske. I stedet for

at man sitter med notene og analyserer for hånd, trener de seg opp til å høre 

akkordprogresjoner og lignende. Njål Thorud påpeker at det er det auditive som er interessant 

for han, og oppfattelsen og følelsen av spenninger og avspenninger. 

Samtidig er det viktig å lese også det som står rundt selve notene, og Barbro Marklund-

Pētersone sier at man ikke kan slurve når man er profesjonell sanger: «man kan ikke slurve 

med uttale, man må vite hva hvert eneste ord betyr, og man må ha sett hva slags anvisninger 

det står i musikken, står det poco allegretto eller hva? Så man må lese godt det materialet man 

har, og spille gjennom klaverstemmen sånn at man vet hva slags harmonier det er som ligger 

under» (Marklund-Pētersone). Jeg lurte også på hva de gjør hvis de finner noe i notebildet de 

ikke skjønner, eller noe de vil undersøke, og da svarte Gail Opaas at hun har veldig respekt for

komponisten, og vil ikke dvele for lenge ved hva han har skrevet. Hvis for eksempel teksten 

betyr «stille» og de har skrevet dynamikk som ikke passer til, prøver hun allikevel å få det til å
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fungere, for som hun sier hadde nok komponisten en tanke bak det. En gang jeg sang et stykke

av Ketil Hvoslef skrevet for sang, blokkfløyte, gitar og piano, var vi så heldige at vi fikk 

arbeide med komponisten. Vi stilte han flere spørsmål om hva tanken hans var bak det han 

hadde skrevet, og fikk til svar at det kunne han ikke huske, og at han nok ville skrevet det 

annerledes i dag. Så som Opaas sier, er det noen ganger viktig å bare akseptere det 

komponisten har skrevet, med viten om at han hadde en tanke bak det da han skrev det. 

4.1.3 Innhenting av kunnskap 

Hvordan kan man avdekke meningen av det som står i notebildet? Hva om man finner noe 

man lurer på hvordan skal spilles eller synges, eller hva komponisten mente med akkurat det, 

hvordan finner man ut av dette? Dette er en svært viktig del av innstuderingen av musikk. 

Selv om man gjerne skal bidra med sitt eget uttrykk i det man synger eller spiller, skal det 

tekniske i notebildet være på plass. Dersom komponisten ikke er tilgjengelig for spørsmål, kan

det være vanskelig å avklare. Jeg spurte informantene mine om dette; både for å få tips til 

egen innstudering, og for å se hvor mye tid de legger i slikt arbeid. 

Nå har man en stor hjelp i internettet. Teknologien gjør at man kan finne ganske mye på nettet,

men som Gail Opaas påpeker er bibliotekene brukt altfor lite til egen forskning. Der finner 

man bøker hvor folk har brukt år på å forske på ting for å tilgjengeliggjøre kunnskapen sin, og

det er ikke nødvendigvis sånt man finner på internett. Opaas sier at hun måtte lese gjennom 

mange bøker under utdanningen sin, for å finne svar på spørsmål som «hvorfor var den frasen 

i den symfonien skrevet sånn?» og så videre. Det krevde altså masse lesing. Pål Rullestad sier 

også at det første han ville sett etter, er litteratur. Han sier at det finnes ganske mye litteratur 

skrevet selv om man ikke kjenner til det selv. Ellers sier han at «med internett i hånda, så er jo 

alt mulig i dag» (Rullestad). 

Men hva om man ikke finner litteratur om verket? Hvis det for eksempel er relativt nytt, er 

sjansene for å finne forskning på det mindre. Pål Rullestad sier «jeg har framført sanger som 

jeg ikke har visst hva var, men da har jeg hatt noen som har kjent til komponisten, som man 

kunne snakke litt med» (Rullestad). Han er så heldig at han har en del kontakter som kan 

hjelpe han hvis det er noe som er uklart, men som Jonas Haltia sier, trenger man ikke alltid gå 

så langt for å finne ut av ting. Man kan finne kolleger som har spilt samme verk, og som 

kanskje sitter inne med masse informasjon, så slipper man masse av jobben ved å spørre de. 
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Han sier at han ikke har noen hemninger på å stjele ideer. Gail Opaas sier også at det er en god

idé å ta kontakt med folk som kjente komponisten, eventuelt familie eller utøvere. Hun 

framhever for eksempel Ann Brown, som var veldig tett på komponistene hun sang verker av, 

og hun var veldig fin å spørre mens hun levde. En annen god idé Gail Opaas kom med, var å 

finne forskere som har forsket på komponisten, ettersom de ofte innehar mer informasjon enn 

det en kan finne på nettet eller i bibliotekene. Til slutt sier hun at hvis komponisten enda lever,

er det også mulig å sende en mail eller prøve å ta kontakt på annet vis hvis man lurer på noe. 

Om man har mulighet, kan man utvide kunnskapen om komponisten ved å oppsøke andre 

verk hun eller han har skrevet og dermed legge grunnlag for en dypere forståelse. Gail Opaas 

sier at det er sjelden hun kun synger én sang av en komponist; «jeg liker å fordype meg i hva 

den komponisten har gjort, og se hvor mye de har forandret gjennom årene, og se når de har 

skrevet stykkene jeg synger» (Opaas). Njål Thorud sier det samme: 

«jeg synger aldri bare én, altså jeg synger kanskje en sang, men jeg har i hvert fall spilt
gjennom og forsøkt å skaffe meg et bilde av de sangene rundt. For da setter du sangen 
inn i en sammenheng, og jo mer du kan om den tida, eller stilhistorisk, hvordan man 
tenkte politisk, alle de tingene har en betydning selv om det ikke direkte betyr noe for 
den sangen. Men du skaffer deg kunnskap om den tida komponisten levde, hvorfor han
skrev det og hvorfor han plukket de tekstene. Og det her kan man jobbe veldig lenge 
med, eller det kan variere. Noen sanger er veldig lette å finne, og andre må du jobbe 
mer med for å se hva det er, og hva det handler om» (Thorud). 

Ofte er en sang en del av en samling, eller en syklus, som gir en mulighet til å se på de andre 

sangene og på den måten lære mer om hvordan komponisten skrev, og å se om ting går igjen i 

stykkene. 

Haltia sier at hvis man har problemer med å få resultater av sine undersøkelser, må man la sin 

egen tolkning være dominant slik at det ikke blir blåkopi av noe annet. Man behøver 

referanser for å kunne bearbeide stoffet; «man kan se hvilken tidsperiode han levde i og se 

hvilke som var samtidige, og hvor kan han ha hentet inspirasjon fra» (Haltia). Pål Rullestad 

utdyper: «Hvis notasjonen er veldig vanskelig, og det hender jo, så er det veldig stor personlig

frihet, ikke sant? Det er grenser for hvor mye du skal lære av andre, men det er greit å ha noen

referanser» (Rullestad). 
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4.1.4 Sangpedagogisk utdanning

Når man skal ta en sangpedagogisk utdanning, er pensumet omfattende – sangteknisk teori, 

praksis i ulike skoler, psykologi, pedagogikk og så videre. Er det rom for å lære hvordan man 

fordyper seg i musikken, slik jeg skriver om i denne oppgaven, eller er det et område i 

utdanningen som er oversett eller utelatt på grunn av tidsmangel? 

Jeg har allerede nevnt at dette var en sentral del i utdanningen til Gail Opaas, der de fikk i 

oppgave å finne ut hvorfor komponisten skrev bestemte fraser i den symfonien, for deretter å 

måtte lese seg fram til svaret selv. Hun sier at på skolen hun gikk på (hun utdannet seg i USA)

var det tre professorer i sang som samarbeidet tett, og elevene tok ofte timer hos de andre 

lærerne for å få hjelp på områder hvor de utmerket seg. I tillegg brukte lærerne kunnskapen til

elevene hvis de skulle synge noe selv som en elev tidligere hadde forsket på, så det virker som

om alle samarbeidet på hennes skole for å finne ut av spørsmål de måtte ha om musikken. I 

tillegg sier hun at: «vi hadde også interpretasjon og performance class, og performance var 

slik at du måtte gjøre alt i riktig stil. Vi diskuterte, og diskuterte hva som skjer om du går 

utenom stilen og om det er godtatt og om vi tør å gjøre det. Så jeg syns det var veldig bra. Og 

musikkhistorikerne hjalp oss med å finne ut hvordan vi brukte biblioteket på en bra måte» 

(Opaas). Da Opaas flyttet til Norge jobbet hun på konservatorienivå en stund og fikk et helt 

annet inntrykk enn hvordan det var i USA. Sangpedagogene samarbeidet ikke, og ingen 

snakket om undervisningen sin til andre, så det var vanskelig å vite hva det var fokus på. Det 

fantes heller ikke interpretasjonsfag på skolen hun underviste på i den tiden, men i ettertid har 

hun inntrykk av at det er mange flinke pedagoger rundt om i landet som har et godt fokus på 

dette. 

Pål Rullestad sier at «dette med å være nysgjerrig og å søke utenfor boksen, det kan ha endret 

seg [...], det er annerledes nå enn da jeg gikk på høgskolen, men det var veldig uvanlig den 

gangen» (Rullestad). Han følte at alle gikk gjennom samme repertoar, mens han var mer 

interessert i å finne noe nytt og utforske litt på egen hånd. «Det er jo ikke nødvendig å synge 

Winterreise, det har jo så mange andre gjort» (Rullestad). Selv om repertoarvalg kanskje ikke 

virker som det direkte har noe å gjøre med min problemstilling, så er det betraktelig mye 

enklere å ta fram en sang som alle synger og alle kan litt om, enn å finne nytt repertoar, hvor 

man må utforske og gjøre jobben fra begynnelsen av, uten å få noe gratis. På konservatoriene 

nå er det mange flere som er interessert i å synge sanger som ingen har sunget. Det er fortsatt 
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et standardrepertoar som de fleste synger seg gjennom, men det virker som om 

nysgjerrigheten har vokst betraktelig blant unge sangere. 

Njål Thorud sier at han tror dette er noe man må jobbe med selv. Han tror det er altfor lite 

fokus på dette i utdanningen, og har inntrykk av at elevene hans lærer seg sanger ut i fra 

innspillinger. Om dette forteller han: «Og det er jo egentlig litt forræderirsk, for plutselig har 

den innspillingen feil, eller de har gjort noen valg, og så blir man låst i det valget i stedet for å 

forsøke å finne ut selv hvordan en vil gjøre det. Ut i fra notene, ut i fra den teksten man 

faktisk har foran seg» (Thorud). 

Barbro Marklund-Pētersone forteller at hun baserer sin kunnskap veldig på sin utdannelse, 

men noen ting har hun måtte lest seg opp på i ettertid. Hun sier at hun hadde mye teori i sin 

første utdannelse og syntes det var veldig interessant, og ut i fra det sjekker hun alltid hva 

slags komponist det er, hva slags epoke han tilhører og hva som er stiltrekkene innenfor den 

epoken og så videre. Men hun poengterer også at alt ikke har kommet fra utdannelsen hennes, 

mye har hun lært ved å være aktiv frilanser i forskjellige miljøer. Hun har plukket opp mye fra

forskjellige dirigenter, instruktører og sangpedagoger. Hun framhever særlig professor Erik 

Saeden: «han har betydd masse for meg, for han var veldig pirkete. Man kom ikke til 

undervisningen hans uten å ha slått opp hvert eneste ord i teksten, eller med feil uttale» 

(Marklund-Pētersone).

Det er veldig forskjellige erfaringer blant sangpedagogene jeg har intervjuet, og jeg vet ikke 

om det varierte fra skole til skole, eller land til land, men jeg tror at mye er opp til en selv når 

en går sangpedagogikkens vei. Hvis man er flink til å sammenflette kunnskapen en lærer i de 

forskjellige fagene, skal det være mulig å få et godt innblikk i hvordan man fordyper seg i 

musikken. Teorifag som musikkhistorie, satslære og interpretasjon er fag de fleste 

sangpedagoger må ha i løpet av utdannelsen, og der kan man lære utrolig mye som man kan 

bruke når man skal undersøke musikken man synger. Jeg tror det er mer fokus på det nå, i 

forhold til for 20-30 år siden. Interessen for ny eller uoppdaget musikk vokser, og med det 

vokser nysgjerrigheten for å finne ut mer om den musikken. Forhåpentligvis er dette et virus 

som sprer seg og smitter til å gå dypt inn i all musikk man synger eller spiller – enten den er 

kjent eller ukjent.
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4.2 Overføring av egen kunnskap til eleven                                                                     

Hittil har jeg diskutert med mine informanter hvordan man kan fordype seg i musikken og 

lære mer om hvordan man skal framføre den, og hvor man finner informasjon om 

komponistens intensjoner. Dette handlet altså om hvordan man som pedagog innstuderer 

musikken selv. Neste del handler om undervisningssituasjonen. Hvordan kan eleven få et 

bedre inntrykk av harmonikk, historie og komponistens intensjoner i det de synger? Jeg ville 

finne ut hvordan dette blir formidlet til elevene, eller om det er lagt vekt på i timene i det hele 

tatt. Dette er et svært individuelt spørsmål, fordi det er opp til hver og en pedagog hvordan 

han legger opp undervisningen sin, men jeg mener det er interessant å undersøke siden jeg har

opplevd at dette elementet av undervisningen har vært mer eller mindre manglende i masse av

undervisningen jeg har hatt selv eller observert. 

Jeg spurte hvordan pedagogene presenterer et nytt stykke for elevene sine for å se om de 

legger vekt på å gå gjennom stykket nøye helt fra begynnelsen med tanke på historikk, 

harmonikk og intensjoner, eller om det kun er lagt vekt på å lære melodien. Jeg var også 

interessert i metodene de bruker i undervisningssituasjonen, og ville finne ut hvordan 

pedagogene kan overføre kunnskapen sin over til elevene og finne ut om elevene kan lære seg 

å finne ut av ting de lurer på ved stykkene selv. Et annet aspekt jeg ville finne ut mer om, er 

om teksten har noe å si for sangere, om teksten kan brukes som et verktøy for å lære om 

harmonikken og komponistens intensjoner, og om det da kan gjøre det lettere for eleven å 

sette seg inn i disse aspektene. Til slutt i dette delkapittelet drøfter jeg om dette å sette seg inn 

i musikken på denne måten, kan ha noen negative konsekvenser for elevene. Disse 

spørsmålene vil nok ha svar som er ulike avhengig av nivå og alder på elevene, så om dette er 

en avgjørende faktor vil jeg også diskutere det i svarene. 

4.2.1 Presentasjon av et nytt stykke

Hvordan presenterer man et nytt stykke for eleven? Dette er et veldig åpent spørsmål, men jeg

skrev det slik med vilje, så jeg kunne høre hva pedagogene helt ærlig legger vekt på i 

innstuderingen for elevene. Hadde jeg spurt når de eventuelt presenterer historien bak 

stykkene og lignende, tror jeg de hadde svart på en helt annen måte. 

Gail Opaas sier at hun liker å gi elevene klassiske stykker som det er nesten umulig å finne 

innspillinger av, så elevene blir tvunget til å studere notebildet, klappe rytmen og lære 
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melodien – enten på egen hånd hvis nivået på eleven tilsier at de kan gjøre det, eller i timen. 

Hvis de lærer det sammen i timen, sier Opaas at hun snakker litt om hvor stykket kommer fra, 

hvem komponisten er og hvilken epoke det er fra. Så lærer eleven melodien uten tekst først. 

Her sier altså Opaas at de snakker om historikk bak stykket helt i begynnelsen av 

innstuderingen, slik at eleven får et innblikk i hvordan ting var da det ble skrevet og kanskje 

får et annet forhold til stykket enn om de bare hadde lært selve musikken. Hun forteller videre

at læringen om komponistens intensjoner og så videre følger med i prosessen, hun sier at: 

«Jeg sier: "nå ser du at komponisten har skrevet en crescendo der og mezzoforte, hvorfor tror 

du han har gjort det"? Og så diskuterer vi det, og vi ser kanskje at det er fra den og den 

perioden hvor de var veldig bevisst på at det skal være mye mer følelse i musikken og så 

videre, så går vi inn i det på den måten» (Opaas). 

Pål Rullestad vektlegger viktigheten ved å etablere et tillitsfullt forhold til eleven, slik at de er 

åpne for nye ting og nye tanker. Så kan man presentere stoffet til eleven, enten ved å høre på 

sangen eller at han går gjennom den ved klaveret. Først blir de altså kjent med musikken og 

hører hvordan den er, så sier han videre at deretter forteller han om hvilken tidsalder det er og 

sier litt om hva det er for noe. Dette mener han motiverer elevene, for han sier at: 

«noen har problemer med motivasjon, hvis vi da snakker om for eksempel å presentere
eldre stoff, 1800-tallsmusikk for en ungdom som ikke vil gjøre noe annet enn å synge 
sen popmusikk eller soul, ikke sant [...]. Så da er det et spørsmål om å presentere 
stoffet og gjøre det interessant i den forstand at man setter det inn i en tidsramme hvor 
det hører hjemme, og snakker litt om teksten, og hvorfor man uttrykte seg sånn som 
man gjorde den gangen. Mye av det som er problematisk med ungdom og romantisk 
musikk er at språket er så innmari blomstrende, ikke sant? Og det er klart at det er helt 
unaturlig for oss i dag. Så da pleier jeg å si at du må se det med 1814-briller. Og prøve 
å komme tilbake på 1860-tallet og se hvordan det var da. Hvor damer hadde skaut og 
ikke fikk lov til å slippe ut håret, og alt var veldig mye mer tilkneppet, og hvor 
registeret var mye mindre, så må du oversette det til i dag, ikke sant» (Rullestad). 

Rullestad vil med andre ord presentere det musikalske for eleven først, før han går på det 

innholdsmessige. Han sier at det er viktig at det ikke blir altfor mange ting å tenke på i 

begynnelsen, for da gir de opp. 

Litt av den samme tankegangen har Njål Thorud. Han vil også presentere musikken for eleven

først, uten å overlesse med altfor mye informasjon. Han sier at han ofte spiller gjennom 

akkompagnementet, og så blir det så som så med melodien, og så får de et inntrykk av den. 
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Deretter går de hjem og jobber med det eller hører på det en ukes tid før de bestemmer seg for 

om de vil jobbe med den. Det kan være at eleven ikke liker det, eller at det er feil å synge det 

akkurat nå, men han poengterer at det er viktig at de har prøvd før de eventuelt forkaster den. 

Etter de har bestemt seg, sier Thorud at da kan han fylle på med kunnskap om stykket. Han 

sier at det kommer mer og mer informasjon om stykket etter hvert som de holder på med det.

Barbro Marklund-Pētersone arbeider med elever på et annet nivå, så for henne er det ikke slik 

at hun må sitte og lære elevene melodien. Hun sier at det er ingen av hennes elever som må ha

veiledning for å komme gjennom en lied, men hun sier at av og til spiller hun gjennom ting 

for å vise, eller for å få entusiasmen deres med, for det kan være ukjent musikk som de da 

oppdager for første gang, og hører hvor vakkert det er.  Andre ganger gir hun stykkene i hånda

til elevene og sier at de skal se på det og se om de liker det, og da får de begynne forfra selv. 

Da går de hjem og lærer det, og så får de korreksjon på neste time. Når det gjelder kunnskap 

om sangen og komponisten, sier hun at de må komme forberedt til neste time: «hvis jeg ga 

deg en sang for en uke siden, og du kommer hit og ikke har lest på den, da blir jeg ganske sur»

(Marklund-Pētersone). Hun forventer at de har slått opp komponisten og tekstforfatteren og at 

de vet en del om epoken. Dette er snakk om elever på musikkhøgskolen som er vant til å 

jobbe selvstendig med dette, så det blir noe annet enn elever på for eksempel videregående 

skole. 

Jonas Haltia, som også underviser på musikkhøgskolen, gjør dette på nesten samme måte som

Marklund-Pētersone. Han sier at: «i blant får de et verk i hånda, så sier jeg at de skal gjøre 

research på det her selv [...], man kan også demonstrere for dem eller de kan prøve selv. Og de

kan kanskje høre en innspilling på det» (Haltia). Han oppmuntrer elevene til å gjøre research 

på stykket på egen hånd, men han tilføyer at hvis de har dårlig forståelse på et verk som han 

har kunnskap om, så stiller han ledende spørsmål til det.

Alle pedagogene jeg intervjuet har hver sine måter å presentere nye stykker for elever. På litt 

høyere nivå er det naturlig at eleven jobber selvstendig, og står for innstudering av det 

musikalske selv, og pedagogene forventer også at de leser seg opp på stykkene selv. Elevene 

får selvfølgelig veiledning av pedagogene hvis de behøver det. På videregående og 

folkehøgskole derimot, er ikke nødvendigvis elevene trent til å finne ut av ting på egen hånd, 

så de trenger litt mer veiledning. Etter det informantene mine sa i intervjuene, virker det som 
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om alle legger stor vekt på å studere historien bak stykkene og å finne ut om komponistens 

intensjoner i det han har skrevet, men det undervises på forskjellige måter. Hvordan dette blir 

gjort skal jeg komme nærmere inn på i neste delkapittel. 

4.2.2 Overføring av kunnskapen

Jeg har såvidt skrevet om hvordan pedagogene underviser for å lære elevene om historikk og 

komponistens intensjoner i stykkene de lærer, og dette blir utdypet mer i dette kapittelet. Som 

sangelev kan man ikke alltid være avhengig av en sangpedagog for å lære mer om stykkene 

man synger. På et punkt slutter man kanskje med sangtimer, men vil fortsette å synge, eller 

kanskje utdanne seg som sanger eller sangpedagog. Derfor ville jeg høre hvordan pedagogene 

kan motivere elevene til å finne ut om disse aspektene ved musikken på egen hånd, og hvor 

elevene eventuelt skal gå for å finne ut av det.  

Velger man å gå musikklinja på videregående, har man en rekke obligatoriske fag, som 

musikkhistorie, komposisjon, hørelære og så videre. Selv om fagene ikke har disse navnene 

lenger, er innholdet stort sett likt. Klarer man som elev å trekke kunnskapen man lærer i disse 

fagene inn i instrumental- eller sangundervisningen, har man allerede kommet et stykke når 

det gjelder å bli en selvstendig sanger eller sangelev. Gail Opaas sier at hvis de jobber med et 

nytt stykke, bruker hun ofte å spørre elevene om historikk eller om komponistene, for å høre 

om de har lært om det i musikkhistorie. Hun sier at «det kan hende de har vært borti den type 

musikk uten at jeg vet om det» (Opaas). Dette er en god teknikk for å få eleven til å tenke litt 

selv også, og prøve å sammenflette fagene. Synger man noe i den og den stilarten eller av den 

og den komponisten, kan det også bli mer interessant for eleven å lære om det i andre fag.  

Jeg nevnte også at Haltia stiller ledende spørsmål i undervisningssituasjonen hvis det er noe 

han mener eleven har misforstått i egen lesing. Han nevner for eksempel Hindemith, og spør 

elevene om å beskrive hvordan en krig så ut, siden han komponerte masse under krigen i 

Tyskland, og da får elevene et bilde av hva selve bildene i musikken representerer og hva han 

ville formidle med det. Han sier at «alle har bilder fra krigsfilmer eller dokumentarfilmer om 

hva som har skjedd. Så ser man bildene, og da blir det lettere. Men det må vi da formidle til 

eleven» (Haltia). Det å sette musikken i sammenheng med samfunnet da det ble skrevet, kan 

være avgjørende for det musikalske. Barbro Marklund-Pētersone tester ofte elevene sine i 

vanskelige og kanskje ukjente emner: 
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«Om noen kommer med Stenhammar, så sier jeg "hvilket var det første 
symfoniorkesteret i Sverige? Og hvem dirigerte det"? "Ja, det må være 
filharmonikerne i Stockholm"? "Nei, det var filharmonikerne i Gøteborg og det var 
Wilhelm Stenhammar som var dirigent for dem". Eller hvordan kom det seg at 
Wilhelm Stenhammar ble stor i Norrland? Han turnerte i Norrland, hvordan kunne han 
gjøre det? Nei, det er det ingen som vet. Jo, fordi at de bygde ut jernbanen på den 
tiden. Sånn at han kunne faktisk ta seg fram uten hest og kjerre. Jeg tester dem, og 
erter dem litt. Nei, de må ikke komme hit og være amatører på området. De må lære 
seg en profesjonell holdning, og de må lære seg å gå til kildene. Hvor ellers skal man 
lære om man ikke går til kildene» (Marklund-Pētersone)?

Hvordan kan man lære elevene til å finne ut av slik kunnskap om musikken selv? Man må 

først og fremst klare å motivere dem til å bli interessert i å finne ut av det, hvis ikke er poenget

borte. Man må trigge interessen og nysgjerrigheten deres for å grave litt i musikken, og på den

måten får man et personlig forhold til musikken. Gail Opaas mener elevene på videregående 

undervurderer seg selv. Hun sier at de føler at det å finne ut av slik informasjon på egen hånd, 

er som å ta en høyere utdanning, mens Opaas tror de hadde klart det fint. Men hun merker 

også at om eleven finner eller får et stykke som han liker, går de ofte hjem og fordyper seg på 

egen hånd, så kommer de til neste time med flere sanger av samme komponist som de vil 

lære. 

Njål Thorud gir aldri elevene beskjed om at de skal gå hjem og lese seg opp på det og det 

stykket og se på harmonikken, men når han snakker litt om det i timene, er det mange som blir

veldig nysgjerrige på å finne ut mer, så begynner de å titte selv. Thorud sier at «det er en 

prosess hvor jeg prater om det, og så kan det hende at de undersøker mer og mer selv, men 

ikke i første omgang» (Thorud). Elevene blir altså nysgjerrige og interesserte i å lese mer om 

stykket, og det skal ikke nødvendigvis så mye til. Bare at de liker stykket kan gjøre mye. Eller

at pedagogen setter det inn i en interessant sammenheng, så det er lettere å relatere til det. 

Det å trigge interessen til elevene er Pål Rullestad veldig opptatt av. Han prøver å utstråle at 

han tar elevene på alvor, og han gjør det svært klart at han forventer at elevene selv finner ut 

av ting. Han sier at han tror de skjønner ganske tidlig at han ikke har tenkt å håndgå dem. Han

gir et eksempel: «Når for eksempel noen kommer og ikke har øvd, biinstrumentelever eller 

noe sånt, så sier jeg: "ok, men fint. Da øver du nå, og så går jeg og tar en kopp kaffe. Så 

kommer jeg tilbake når det er fem minutter igjen så hører jeg hva du har fått til. Hvis du ikke 

kan øve hjemme må du øve nå". Og da skjønner de det som regel, jeg gjentar det ikke en gang
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til» (Rullestad).

Det er ikke alltid alder har så mye å si for læringstempo og utvikling, men modenhet er 

avgjørende. Alle elever utvikler seg i forskjellig tempo, og dette understreker Pål Rullestad. 

Han har undervist på mange forskjellige nivåer; kulturskole, videregående, skolekorps, og har 

hatt kor på Barratt Due og teaterhøgskolen. Han sier at for eksempel på kulturskolen har man 

veldig lite tid i hver time, så det er litt for knapp ressurs for å gå i dybden med hver enkelt, 

men det kommer an på hvor langt de kommer. Han forteller at han hadde Janne Berglund som 

kulturskoleelev, og i dag er hun solist på operaen. Hun hadde kommet langt allerede som 

femtenåring, så da kunne de gå mye mer i dybden av musikken enn med de andre elevene. Det

kommer også an på hvor mottagelig eleven er. 

Det er foreløpig sagt lite om hvordan pedagogene angriper det harmoniske i musikken med 

elevene. Barbro Marklund-Pētersone er utrolig opptatt av at elevene hennes skal tenke 

harmonisk og tenke akkorder i det de synger. Hun sier at «jeg må fostre de unge studentene 

som kommer til meg, jeg må fostre dem til å høre akkorder» (Marklund-Pētersone). Hun 

forteller en historie som hun ofte også forteller til elevene sine: 

«Jeg husker en gang da jeg sang Johannespasjonen eller Juleoratoriet eller noe, 
Juleoratoriet tror jeg det var, i Luleå domkirke, og der var det jo fullt, tolvhundre 
personer, direktesending i radio, og så fikk jeg feil tone av celloen, han ga meg en 
kvart for høy tone, han leste feil på en kvart, men jeg hadde jo fulgt med i det som var 
før, og sunget med, så jeg begynte riktig allikevel. Og jeg så dirigenten bare... han ga 
en tone til, og den tonen var også feil, altså, han ga to ganger feil tone, begynte liksom 
på et resitativ, men jeg begynte riktig allikevel, fordi jeg hadde fulgt med i timen, men 
det hadde jeg aldri klart om jeg ikke visste at jeg skulle begynne i D-dur, og jeg fikk en
g av han, og g hører jo slettes ikke hjemme i D-dur. Så jeg reddet jo forestillingen, og 
det var jo direktesending i radioen, så det hadde vært ganske prekært om hele det 
resitativet hadde gått i dass på grunn av en tone feil. Og etterpå så kom dirigenten fram
og sa: "åh, you saved my ass"! Det glemmer jeg nok aldri. Så jeg pleier faktisk å 
fortelle det til noen studenter når vi diskuterer det her. Det her er sånt som skjer, vi er 
bare mennesker og vi gjør feil. Og det kan godt skje at du får en feil tone, og du må 
vite hvor du er hen, så tenk h-moll, og tenk e-moll, og tenk fiss-dur, så du har e-mollen
ferdig i hodet, så du vet hvor du er» (Marklund-Pētersone). 

Jeg kommer tilbake til hvordan hun lærer elevene til å høre akkorder i kapittel 4.3. 
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4.2.3 Tekst som læringsverktøy

Det er én ting sangere må forholde seg til som ikke instrumentalister må, og det er tekst. I det 

første intervjuet jeg hadde med Njål Thorud begynte han å snakke om hva teksten har å si for 

måten musikken er skrevet, og det fikk meg til å reflektere mye mer over teksten. I de videre 

intervjuene mine, spurte jeg intervjupersonene mine om de tror teksten kan hjelpe med 

forståelse for hvorfor musikken er skrevet slik den er, og da fikk jeg mange interessante svar. 

Selv om jeg ofte har lagt merke til at ord som skal framheves legges på viktige akkorder, og at

stemningen i musikken ofte samsvarer med teksten, hadde jeg ikke tenkt så veldig mye over 

hvor mye mer teksten har å si harmonisk og kompositorisk. 

 

Gail Opaas legger stor vekt på at elevene skal lære seg teksten godt og få et forhold til den før 

de setter melodi sammen med tekst. Hun ber dem lese det som et dikt først, så snakker de litt 

om toneart, akkompagnement og stemning. Etter hvert begynner elevene å tenke på at alt 

henger sammen. Hun nevner Sommerfeldts «Fløitestubb» som et eksempel: «de leser Henrik 

Ibsens dikt, og har lært melodien på "lo", så ser de på pianostemmen, og vi diskuterer toneart, 

så er det i moll, og det er jo perfekt, for det er litt melankolsk tekst, så da begynner de å tenke 

litt i de baner. Alt henger sammen» (Opaas). Teksten henger altså ofte sammen med musikken.

Pål Rullestad sier at for eksempel «i barokkmusikk så er ofte teksten billedlagt veldig 

bokstavelig med tanke på hvordan det er lagt ut rent melodisk. Det hender også at det er litt 

harmonikk som underbygger dette, særlig på triste ting. Men i romantikken vil man ofte finne 

de harmoniske spenningene på ord eller i situasjoner hvor ting er vanskelig. Det henger ofte 

sammen, hvis komponisten er god» (Rullestad).

Men hva med musikk hvor harmonikk og melodi strider mot teksten? Noen ganger skriver 

komponistene musikk som ikke virker som om henger sammen med teksten i det hele tatt, 

men det er ofte som en effekt. Pål Rullestad forteller at dette kan oppleves veldig sterkt: 

«Hvis ting er veldig motstridende, så er det komponistens måte å spille mot teksten på.
For å få ting til å bli veldig mye sterkere, ved at du, for eksempel, et veldig godt 
eksempel er den visa om hoffnarren, "hei plingeling" ["Hersker og Narr" – Erik Bye]. 
Hvor det er en sånn veldig lett og lystig hoffnarrvise som har veldig alvorlig innhold, 
og handler om krig og død og masse greier. Det blir utrolig sterkt, da blir det et 
virkemiddel til å formidle tekst, og hoffnarren kan si ting som ingen andre kan. Litt 
sånn var det på 1800-tallet og, at man pakker ting inn litt penere, ved å si noe ordentlig
stygt så pakker man det inn littegranne for at det skal være lettere å selge det, mens 
innholdet kanskje blir enda sterkere av det. Du får motsetningsforhold mellom tekst og
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musikk. Det er et veldig gammelt virkemiddel, veldig effektivt. Brukes i teater hele 
tiden. Du har jo [Rullestad setter seg ved pianoet og spiller temaet til "Mac the 
Knife"], handler jo bare om mord og faenskap. Det er jo ikke noe uvanlig virkemiddel.
Men det er veldig bevisst. Det er bevisst fra komponistens side å sette det i motsetning 
for å gjøre publikummet urolige eller til å bli usikker, på en måte. Så det er en 
skuespillerteknisk sak. Og da vil jeg gjerne forsøke å forsterke det, måten du 
overleverer teksten på, hvis du avleverer et truende budskap med et smil, så er det 
fryktelig mye mer skummelt» (Rullestad).

Her snakker Rullestad om at tekst og stemning ikke passer sammen, men Njål Thorud nevner 

også at betoningen i tekst og melodi kan være motstridende: 

«Her ligger det et veldig viktig ord, men på en veldig ubetont taktdel. Og det har ofte 
komponisten gjort med mening. Det kan jo gjøre at det ordet blir enda viktigere, ikke 
sant? Det er som å gjøre en crescendo, og så subito piano. Det skulle egentlig kommet 
et toppunkt, men så hender det noe annet. Og da er det veldig spennende å se hva som 
hender harmonisk. Plutselig blir den ubetonte taktdelen kjempetung, kjempeviktig» 
(Thorud).  

Dette kan virke forvirrende for en fersk elev, men da kan det være nyttig å gå gjennom tekst 

og harmonikk sammen.

Barbro Marklund-Pētersone forteller at hun liker å gå på oppdagelsesferd med eleven i 

musikken. Sammen vekker de den naturlige nysgjerrigheten og ser på tonesymbolikk og andre

interessante aspekter ved tekst og musikk. Barbro sier at det fins flere mestere på 

tonesymbolikk, og Bach er en av dem; Bach ville aldri satt ordet «licht» på annet enn en høy 

tone, eller «dunkel» på en lav tone, og når elevene får et forhold til dette, synger de 

annerledes. Hun sier: «Synger du ordet licht, synger du det med mye lengre l, og mye lysere 

vokal. Du fargelegger det på en helt annen måte om du har fått øynene opp for det» 

(Marklund-Pētersone). Hun kommenterer det for elevene i timene stadig vekk, og hvis 

elevene klarer å fange opp at det er noe spesielt med det, blir elevene glade og det blir veldig 

personlig for dem. Hun sier at «man må nesten provosere den [nysgjerrigheten], så blir det 

veldig hyggelige timer» (Marklund-Pētersone). 

Som tidligere nevnt var det Njål Thorud som begynte å snakke om forholdet mellom tekst og 

musikk, og han legger stor vekt på teksten i undervisningen, og bruker det aktivt som et 

verktøy for å gjøre elevene oppmerksomme på harmonikken og symbolikken i sangene. Han 

ser ofte på sammenhengen mellom hvilke myter og symboler som fins i sangen og i teksten, 
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og i hvilken sammenheng og periode teksten er skrevet for å få et mer helhetlig bilde av 

musikken. Dette er noe han jobber med sammen med elevene etter de har lært sangen og skal 

begynne å fortolke. Jobber de med et annet språk, er det en lengre prosess, for de må lære 

uttale og oversette, og det er en prosess før de kjenner nyansene i språket og skjønner hva alt 

som er skrevet betyr. 

4.2.4 Negative konsekvenser

Da jeg utarbeidet problemstilling og tema for denne oppgaven, tenkte jeg at det må være 

viktig og riktig for alle sangelever å få dybdeundervisning, og at jo mer kunnskap om 

musikken, desto bedre. Etter hvert som jeg arbeidet med intervjuforberedelsene, slo det meg 

at kanskje ikke slik undervisning passer for alle. Ikke alle er like i måten de lærer på, og 

kanskje det å utforske notebildene og historien så nøye kan virke som et hinder for noen. Jeg 

ville høre nærmere om mine intervjupersoner hadde noen tanker om dette, eller erfaringer å 

dele. 

De fleste vil nok tenke slik jeg gjorde i begynnelsen; at kunnskap ikke kan være noe negativt. 

Måten jeg tenker det kan stoppe opp læringen til eleven, er hvis en har en elev som tar alt man

sier bokstavelig og henger seg veldig opp i at alt skal være slik læreren sier. Hvis læreren for 

eksempel går gjennom alle detaljer i notebildet som er interessante, så kan det bli vanskelig 

for den eleven å få rom til å formidle noe fra seg selv, og det hele kan virke litt mekanisk. Da 

jeg spurte pedagogene om de tror slik undervisning kan ha negative konsekvenser for 

læringen, var også deres første tanke at kunnskap er ikke noe negativt, men da jeg utdypet hva

jeg tenkte på, kom det litt andre perspektiver og historier fra dem. 

Gail Opaas sier at: «Ja, det tror jeg kan være et problem. Når folk er så opptatt av å være 

flinkeste elev på skolebenken, så kommer de i veien for seg selv. Fordi de overarbeider alt 

som blir matet til dem, i stedet for å sortere og tenke "er det for meg? Er det riktig for meg å 

gjøre det på den måten?" For jeg sier også i timene at "jeg er en sangpedagog, det fins mange 

sangpedagoger, og jeg syns det er fint om du prøver det her, men andre syns kanskje ikke det 

er bra for deg eller at du ikke skal gjøre det på den måten. Det er opp til deg å finne ut hva 

som er bra for deg. Du kjenner det selv etter hvert"» (Opaas). Det er veldig individuelt 

hvordan elever og sangpedagoger arbeider med et stoff, og resultatet blir varierende deretter. 

Det er ofte det som gjør musikken spennende, at det kan komme så mange forskjellige 
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tolkninger ut av samme sangen. Dette er selvfølgelig innenfor rammene som notebildet gir. 

Pål Rullestad skiller mellom hva man gjør på øvingsrommet og hva man gjør på scenen. Han 

sier at: «Det er to viktige ting i opplæringen. Det er to motsetninger. Og det ene er det du gjør 

på øverommet, hvor du står og er på laboratoriet, og du dissekerer alt og tar det fra hverandre 

og prøver å bygge det opp, ikke sant? Det er én greie, det foregår her. På scenen må du la alt 

fare. Kan ikke stå og tenke på det da, det har du ikke tid til. Så det du ikke har inkorporert på 

autopilot innen du står på scenen, det får du ikke gjort noe med» (Rullestad).  Han gir et 

eksempel med kordirigenter. Han forteller at mange dirigenter gir store verk til amatørkor, og 

instruerer verkene i hjel. Hvis det blir for mye informasjon, blir det så mye å tenke på at ikke 

koret synger. Han sier at det viktigste er at de synger ut først, så tar de det andre etterpå. Jeg, 

for min del, er enig i at det viktigste er at en ikke må overinstruere og ikke gi altfor mye 

informasjon. Man må også se an eleven eller koret, som det her er snakk om. Mange elever er 

svært mottagelig for informasjon og lar det ikke hindre dem i å formidle, mens andre blir litt 

for manisk med tanke på å gjøre alt riktig og følge notebildet til punkt og prikke. 

Det er enighet blant pedagogene jeg intervjuet at kunnskap er ikke noe negativt, men hvis man

ikke klarer å formidle det en har lært, er poenget borte. Njål Thorud poengterer at sangere er 

utøvende personer. Han sier at det ikke er noe galt å sitte og studere musikken på rommet, det 

kan være veldig spennende, men man må kunne formidle den kunnskapen til eleven som skal 

synge det og gi dem en fordypet kunnskap som hjelper dem med å formidle dette videre. Han 

sier at man må være forsiktig med hvordan man sier ting, spesielt til elever som tar til seg alt 

og gjør alt en sier. Han sier at «du må lære eleven å bruke hodet selv. En viss frihet har alle 

elever. Så du må være forsiktig med hva du sier og hvordan du sier det. Og kanskje få eleven 

selv til å oppdage ting, enn at du forteller hva de skal gjøre» (Thorud). Dette kan man gjøre 

ved å spørre hvordan eleven vil gjøre det, og trigge fantasien litt. Han sier at ofte må man snu 

på det og la eleven fortelle læreren mer enn læreren forteller eleven. Det er en effektiv 

læringsmetode for mange, da husker de bedre hva som er sagt, og de må tenke mye mer selv. 

Barbro Marklund-Pētersone er meget opptatt av å «lese boken forfra». Hun sier at man må 

alltid begynne med notebildet, og så se hva en må jobbe med. Hun nevner at det kan være 

negativt å studere musikken nøye hvis forlaget har lagt til masse selv i notene. Altså forlaget 

har skrevet inn ting i notene som ikke komponisten skrev i sine noter. Da må man være 
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bevisst på det, og gå til en annen versjon eller studere hvordan man skal framføre det. Hun gir 

et eksempel: 

«Et godt eksempel er jo twentyfour italian songs and arias fra Schirmers, der står det 
masse mer store crescendoer og sånn, som slettes ikke var typisk for Carissimi. Så det 
syns jeg er litt ille. Men altså, det er jo et produkt av femtitallet når man ikke visste 
bedre. Jeg er født i femtien, ikke sant, og da gjorde man alt romantisk, og man visste 
ikke bedre. Så en sånn bok må man jo lese med stor kritikk, fordi at sangene er jo 
fantastiske. De vil man jo at alle studenter skal synge noe av. Fordi at melodiene er så 
utrolig pene og vakre og det er en veldig viktig del av barokken, den tidlige barokken 
syns jeg er veldig viktig. Så alle må synge noe fra den boka, men jeg gjør om veldig 
mye hva gjelder crescendo, diminuendo og tenuto. Jeg tror ikke det var så mange 
tenutoer på den tiden som det står i den boken. Da skjønner man jo at det er 
forleggeren som har lagt til noe. Så man må lese seg opp og finne ut hva som er 
komponisten og hva som er forleggeren. Og det er vel den boka som man kan kritisere 
mest av det vi bruker her, egentlig. Den har jeg nok en gjennomgående kritikk av, men 
jeg kan ikke la være å bruke sangene» (Marklund-Pētersone). 

Dette er et eksempel på at man også må lese seg opp på epoken, og hva som var 

framføringspraksis på den tiden, og se det i forhold til notebildet. Det fins mange eksempler 

på dårlige utgaver av noter, så man må passe seg litt for å ta alt som står i notene bokstavelig.

Jonas Haltia mener at det å ha kunnskap om et verk aldri kan være negativt i det musikalske 

aspektet. Han har hatt elever som har vært overanalytiske, som har vært redde for å ikke spille

musikalsk nok, så de har overinterpretert musikken, dermed har det gått for langt den veien og

blitt for svulstig og nesten dårlig smak. Han poengterer at som oftest savner han karakter i 

musikken, og syns elevene setter seg litt for dårlig inn i den. Han vil gjerne at de ser på kunst 

og bøker fra samme tidsperiode: «Spiller du et impresjonistisk verk, så kan du også se på 

impresjonistiske kunstverk så du får en sammenheng» (Haltia). Han må mase litt på elevene 

for at de skal gjøre nok jobb med et verk, men han sier at sluttresultatet blir som oftest bra. 

Det skal ikke være negativt å ha kunnskap om et stykke, men man må lære hvordan man 

bruker det så det blir en fin balanse mellom riktig framføring ut i fra notebildet og epoke, og 

egen tolkning og formidling som gjør at publikum kan forholde seg til musikken og får noe ut 

av det. Det skal tross alt være levende musikk, ikke maskin.
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4.3 Vektlegging av komponistens intensjoner, harmonikk og historie

Det er mange ting som skal med i en sang- eller spilletime. Dette lagde jeg en oversikt over i 

teorikapittelet. Man skal tross alt først og fremst lære å synge eller å spille, så tekniske øvelser

og lignende kommer man ikke utenom. Man skal også lære sanger, så melodilæring er også et 

viktig element. Etter dette har man gjerne fylt opp en hel time, enten det er snakk om ca 20 

minutter på kulturskolen eller 45 min for hovedinstrumentelever på videregående skole. Hvor 

kommer da læring om musikkens historie, eller utforsking av harmonikken eller komponistens

intensjoner inn? Jeg ville høre hvor mye dette blir vektlagt i timene, eller om det blir lagt til 

etter timene og egenarbeid for eleven. 

4.3.1 Hvorfor er det viktig?

Jeg spurte informantene om hvorfor de syns det er viktig, eventuelt ikke viktig, at elevene 

lærer historien bak stykket de spiller eller synger, og at de studerer notebildet nøye med tanke 

på harmonikk og hva komponisten har ment med det han har skrevet. Gail Opaas sier det har 

litt med respekt å gjøre: 

«Det er nesten som å tenke på elevene og deres hverdag, de syns at de er viktige. De 
syns at de selv er viktige, og så da har de plutselig et verk av en person som også er 
viktig, så de skal tenke på at det ikke bare er dem som er viktig her i verden, men "ok, 
her var det en komponist, og jeg skal framføre noe den personen har laget". Så det er 
litt sånn... respekt. De har brukt masse tid på å lage en sang som tar tre minutter, eller 
to og et halvt, eller tyve sekunder. Brukt masse tid. Og det snakker vi om og. Og da når
de kommer til komposisjon [faget], så finner de ut at det tar masse tid, og jeg tror at de 
begynner å få litt mer respekt for det og da» (Opaas).

Det er viktig for elevene å ha respekt for verket og komponisten, og derfor sette seg inn i 

hvordan det skal framføres, hva som er historien bak det, og å lære det skikkelig godt i helhet 

før det framføres. Rent praktisk nevner hun også at det er viktig for eleven at han setter seg 

inn i harmonikken, eller akkompagnementet, før han møter akkompagnatøren. De har lite tid 

med akkompagnatøren, og det skal helst være så effektivt som mulig. Da hjelper det masse 

om eleven har tatt seg tid til å studere hele notebildet på forhånd, slik at han ikke får noen 

overraskelser underveis. 

Det var konsensus blant informantene om at det er viktig for elevene å sette seg inn i 

harmonikken, mest for praktiske årsaker. Som Opaas nevnte, er det viktig å kunne musikken 

godt før man møter en akkompagnatør eller et ensemble man skal spille med. Man merker 

godt om en elev har satt seg inn i akkompagnementet, eller bare lært sin egen stemme. Det er 
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noe med å «leke» med de man spiller med. Musikken henger sammen, og ofte spiller de 

forskjellige stemmene «call and response» eller de snakker sammen, og da er det veldig 

tydelig i framføringen om sangeren eller solisten bare har sett på sin egen stemme. Nå er dette 

en oppgave først og fremst om sangere, men jeg tenker at det må være ganske utbredt blant 

instrumentalister også at en kun lærer sin egen stemme, siden de ofte får utdelt kun sin egen 

stemme. Da er det viktig å ta seg tid til å låne et partitur for å studere resten av det. 

Når det gjelder historikk og komponistens intensjoner, er dette også svært viktig at elevene 

setter seg inn i. Det henger sammen med hvordan eleven framfører og formidler stykket. 

Synger man et stykke fra barokken uten å lese om det, er det lett å havne i et romantisk spor 

med masse vibrato og svulmende følelser. Man må lese seg opp om tidsperioden og 

komponisten for å få en mest mulig riktig framføring av stykket. Er det snakk om å gå bort fra

denne stilen, er det en annen sak, men jeg mener fortsatt at det først og fremst er viktig å vite 

hvordan det skal framføres med tanke på tiden det ble skrevet i, og kanskje deretter leke med 

forskjellige interpretasjoner av stykket. 

4.3.2 Harmonikk

Som alle pedagoger kjenner til, er ikke en 45 minutters spilletime nok til å gjennomgå 

teknikk, øvelser, sanger og i tillegg gå i dybden av all musikken. Man har et visst repertoar 

man skal gjennom, enten det er snakk om videregående skole eller høyere utdanning. I 

privattimer kan man bruke mer tid på stykkene, men også her må man passe seg. Å holde på 

med ett stykke altfor lenge kan gjøre eleven utålmodig og lei. Hvordan kan man fordele tiden 

man har på alle aspektene man skal gjennom? Hvor mye vekt skal man for eksempel legge på 

å undervise om harmonikken i stykkene? Dette spurte jeg informantene mine om. 

Gail Opaas, som underviser sang på videregående skole, sier at ofte kommer elevene uten å ha

hatt en sangtime før, og kanskje kan de ikke noter overhodet, så da er det ikke mye tid til å 

lære alt en skal gjennom på tre år, dermed har ikke undervisning i harmonikk veldig stor plass.

Hun understreker samtidig at det er viktig å lære så mye som mulig om musikken slik at det 

blir en skikkelig sammenheng for dem. Hvor fort elevene lærer, er individuelt, sier hun videre.

Og jo mer inspirerte de blir, desto mer øver de og så blir de mer modne i stemmen og lærer 

mer og mer. Da får man mer tid til å jobbe harmonisk. Men det er andre som ikke får ballen til

å rulle, og da bruker man mer tid på det elementære og mindre tid på å gå i dybden. 
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Den andre sangpedagogen på videregående, Pål Rullestad, har fokus på det harmoniske i 

timene, men ikke med det første. Først fokuserer han på at eleven har lært melodien, så går de 

gjennom hva som er typisk for tidsalderen, og hvor teksten fargelegges harmonisk. Han syns 

det er viktig å også komme forberedt til timene. Elevene må jobbe med dette på egen hånd 

også, men han sier at noen er lettere å øve opp enn andre. Noen har større forutsetninger for 

egenarbeid og å ta tak i ting på egen hånd. Hvis det er noe de lurer på, spør de bare i timen. 

I delkapittelet om tekst som læringsverktøy, sa Njål Thorud at han jobber mye med tekst og 

bruker det som et verktøy for å gjøre elevene oppmerksomme på harmonikken, men han sier 

at han ikke jobber veldig spesifikt med harmonikken for seg selv, det er mer hvis det er noe 

som hender rent musikalsk, så ser de på hvorfor det er skrevet på den måten. Han sier også at 

det er interessant å se på det harmoniske i forhold til teksten. For eksempel hvis det kommer 

en heftig akkord akkurat på et bestemt sted og et bestemt ord, så ser de på det og diskuterer 

hvorfor komponisten har gjort det slik. Og dette understreker interpretasjonen og 

formidlingen. Når han går gjennom dette med elevene i timene, blir de mye mer opptatt og 

nysgjerrige på det selv, og stiller spørsmål til sangene som: «hvorfor kom høydepunktet der? 

Hvor betoner du? Hvor ligger betoningen i takten og frasen? Hvor skal du hen? Hender det 

noe harmonisk som understreker, har komponisten bestemt noen ting der» (Thorud)? Han sier 

at det å finne ut av sånt selv, er en modningsprosess. Det er ikke noe elevene gjør i første 

omgang, men etter hvert som elevene utvikler seg, utvikler også ofte interessen for å finne ut 

mer om det harmoniske og så videre. Det er visse aspekter man er mer interessert i, og andre 

som man ikke legger så stor vekt på, men Thorud mener altså at teksten er et godt 

utgangspunkt for å finne ut mer. 

Barbro Marklund-Pētersone er som sagt svært opptatt av at elevene hennes skal tenke 

harmonisk, og legger stor vekt på det i timene. Hun gjør elevene oppmerksomme på 

akkordprogresjoner i timene slik: 

«Hvis det kommer en akkord som er veldig spesiell som kanskje leder veldig kraftig til
den neste, eller bryter av, så vi blir veldig overrasket, og jeg kommenterer alltid sånt. 
Jeg vil at de skal få opp øynene for harmonikken. Jeg syns det er kjempeviktig. [...] Jeg
maser jo om de der akkordene hele tiden. "Hør nå her på den flotte akkorden. Hørte du
hva han la til nå som han ikke hadde forrige gang vi passerte akkurat det her stedet?" 
Og så gjør jeg dem oppmerksomme på det, og de blir veldig glade. De får en 
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dimensjon som de ikke har funnet ut av selv» (Marklund-Pētersone).

Hun er også opptatt av at elevene leser hele partituret og ikke bare sin egen stemme, slik at de 

kan se hva som skjer under, hvor orkesteret kommer inn, hva slags ledetone som gis som 

eleven kan komme inn gjennom og så videre. Hun poengterer hvor viktig det er å orientere 

seg fra det notematerialet man har, slik at man slipper å stå og tviholde på en tone og være 

nervøs for om man kommer inn riktig. I stedet kan man heller tenke at; «ok, jeg endte på H-

dur i koralen, og skal begynne på en d». Da kan man slappe av i mellompartier. Man må trene 

opp gehøret og alltid tenke harmonier, så blir alt lettere i framføringer. 

4.3.3 Historikk og komponistens intensjoner 

Her ville jeg høre hvor mye pedagogene vektlegger å lære elevene bakgrunnen til stykkene og

bakgrunnen til hvorfor de ble skrevet slik de er. Jeg har flere ganger ytret min mening om 

hvor viktig jeg syns det er at man har helhetsforståelse for det man synger, slik at man ikke 

bare synger stykket, men også føler det. Det skal være som om det er du som forteller 

historien, ikke at du forteller noe som andre har opplevd. Men det er alltid tidsklemma som 

kommer i veien for å arbeide såpass i dybden som jeg, og sikkert mange flere, ønsker. 

Gail Opaas forteller at det å lære elevene om historikk og komponistens intensjoner, blir litt på

samme måte som harmonikken. Det er veldig avhengig av hvilket nivå eleven har kommet til 

og hvor fort de lærer. Men hun sier at det er utrolig viktig å vite nok om musikken før man 

framfører den: «Hver sang blir en pakke, kan man si. Når de har lært den skal de ofte 

presentere det på en huskonsert eller synge det på tentamen, og da skal de vite mye om det 

der. Da skal de kjenne sangen godt, og de skulle ha lært det de burde ha lært om den for det 

nivået de ligger på» (Opaas). Hun legger til at det er alltid mer man kan lære. Hvis man for 

eksempel tar fram den samme sangen tyve år senere, så er det nok en del man har gått glipp 

av. Det gjelder å ha lest nok til at man føler at man har et grep om hvor sangen kommer fra, i 

hvilken sammenheng den ble skrevet i, hvordan komponisten skrev og hva den handler om. 

Njål Thorud mener det er svært viktig at eleven har nok kunnskap om formidlingspraksis og 

historikk, og sier at det er noe han alltid har med i undervisningen. Han forklarer ofte til 

eleven hvordan musikken ble gjort på den tiden den ble skrevet og hvorfor de gjorde det på 

den måten. Han syns det er viktig at eleven framfører riktig stilmessig. Samtidig vil han også 
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at eleven skal jobbe med dette på egen hånd, for det blir ikke alltid nok tid til det i timene. 

Han sier: 

«Da kan jeg kanskje foreslå at de går hjem og hører på noen som jeg mener gjør det 
her på en bra måte, som for meg er riktig måte. Gå hjem og hør hvordan de gjør det, 
for det er alltid noen som er for meg mer fasiter enn andre. Også kan de tenke litt på 
hvordan de gjorde det, og at det var spennende da de gjorde sånn og sånn. Og kanskje 
høre på litt flere ting enn bare den ene sangen» (Thorud). 

Hvordan pedagogene underviser elevene om historikk, harmonikk og komponistens 

intensjoner varierer. Noen arbeider aktivt med det i timene, mens andre gjør litt av det i 

timene og forventer at elevene jobber med det på egen hånd. Uansett er det enighet om hvor 

viktig det er at eleven lærer noe om det og får en interesse for å finne ut av det også på egen 

hånd.

4.4  Fokus på å være tro mot notebildet i klassisk musikk

Som jeg skrev om i teoridelen, er det svært vanlig i klassisk musikk å følge notebildet til 

punkt og prikke, og å være så tro som mulig mot komponistens intensjoner og mot hvordan 

musikken skal framføres. Friheter som improvisasjon og lignende er forbeholdt 

populærmusikken. Improvisasjon skal kun utføres når det står i notene, eller i for eksempel 

barokkmusikk, da dette var vanlig praksis i vestlig kunstmusikk. Dette sier jeg slik for å sette 

det litt på spissen, jeg er fullt klar over at det tas friheter også i den klassiske musikkverdenen.

Jeg har lest mye om forskere som problematiserer dette med å være tro mot verket, men jeg 

var interessert i å høre hva pedagoger som utøver musikk selv og jobber med elever som 

utøver musikk tenker om dette. Jeg ville også høre om de legger vekt på dette i timene, om de 

vil at elevene skal framføre mest mulig tro mot verket eller om de lar elevene ta friheter og 

framføre ut i fra egne følelser og meninger om hvordan det skal framføres. 

4.4.1 Hvor tro skal man være?   

Jeg skrev at det er umulig å vite hvordan et verk skal framføres nøyaktig slik det var gjort på 

tiden det var skrevet, og at det heller ikke er mulig å gjennomføre, og dette poengterer også 

Gail Opaas. Hun sier at vi ikke vet noe særlig sikkert om dette før i slutten av romantikken, så 

før dette må vi gjette oss fram til hvordan det ble gjort. Vi har ikke innspillinger som kan 

fortelle oss noe om det, så hvordan kan vi vite om noen har gått helt bort fra det Mozart ville 

gjort, bortsett fra å følge det som står i notene? Det blir en del synsing, mening, og gjetting 
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som Gail Opaas sier. Men hun sier også at vi har funnet for eksempel gamle instrumenter som 

kan si oss mer om hvordan lydbildet var og hva det var som akkompagnerte sangerne, og da 

kan vi tenke at; «ok, de kunne ikke hatt så store stemmer for det var ikke mye lyd de 

instrumentene lagde» (Opaas). Men diskusjonen om de bare brukte «straight tones» eller om 

de brukte vibrato, er det nok vanskelig å komme helt i land med. 

Jonas Haltia stiller spørsmål ved om man er originale nok når man spiller for eksempel 

barokkmusikk. Han sier: 

«Vi spiller fort, vi spiller på moderne instrumenter. I mitt fall spiller vi på trompeter og
ikke barokktrompeter, vi spiller ikke på tarmstrenger, vi har lengre buer, vi spiller ikke 
på barokkfele. Så vi har modernisert oss. Tempomessig er vi sikkert far out, og 
pitchmessig har vi jo steget en halv tone fra originaltoneartene» (Haltia).

Haltia er enig med Gail Opaas om at man kan bare danne seg en forestilling om hvordan det 

ble spilt på tiden det ble skrevet, for man har ikke innspillinger som går så langt tilbake som 

for eksempel barokken. 

Pål Rullestad mener det er en myte at klassisk musikk skal framføres til punkt og prikke ut i 

fra notebildet. Han mener at hver stilart har sin idiomatikk som man kan improvisere ut i fra. 

Han nevner barokken hvor det er mye koloratur en kan selv legge til, men også i for eksempel 

Verdi og Puccini, improvisasjonsmulighetene er bare mindre der. Man har alltid rammer å gå 

etter for improvisasjon, men det gjelder stort sett all musikk. Men han ser fortsatt poenget med

at det er strengere rammer for musikk skrevet av Wagner enn for for eksempel i jazz med  

standardlåter:

 «måten man noterte standardlåter på, det noterte man jo enklest mulig. Det er egentlig 
bare krota ned, de har ikke forsøkt å notere det slik det høres ut. Men det er forskjell 
der og, går du til Richard Rogers sine musikaler, og du skal synge det i en 
musikalforestilling, da skal det være sånn det står i notene [...]. Det er noe med å 
kjenne hver enkelt komponists intensjon, vite hva han mente med det og hvor stor 
frihet det er i denne sjangeren. Det går på sjangerforståelse mer enn noe annet» 
(Rullestad). 

Rullestad snakker videre om at han mener det er for lite snakk om estetikk i høyere 

musikkutdanning, med mindre man går på universitetet, slik han gjorde. Han mente det var en

stor fordel å kunne litt om estetisk historie og stilhistorie. Han trekker et eksempel: «det blir 

vanskeligere og vanskeligere å notere, når man kommer til John Cage så er veldig lite notert. 
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Du skal synge et europakart, ikke sant? Da har du stor frihet. Det varierer fra sjanger til 

sjanger, så du må ha sjangerforståelse» (Rullestad).

Jeg har snakket litt om det er mulig å være tro mot verket, men er det en utbredt tanke blant 

pedagogene at vi burde prøve så godt vi kan? Gail Opaas sier at hun tror det er et resultat av 

opplæringen – studenter og elever blir fostret til å være nøye i opplæringen, og så fester det 

seg. Samtidig sier hun at det er viktig at det er slik, for hun har erfaring om at mange er litt for

sløve med dette – rytme, melodi, intonasjon, interpretasjon og så videre. Hun sier: «men når 

man har kommet til et visst punkt i sin egen utøving, må man si "ok, nå har jeg fulgt alt jeg 

skal, nå må jeg ha den friheten." Og jeg tror det er få som når det punktet. For når du når det 

punktet, begynner du virkelig å kose deg med musikken, og da kommer kanskje de 

intensjonene som komponisten egentlig hadde» (Opaas). For komponisten hadde kanskje ikke

tenkt at alle framføringer av stykket skal være like, men at hver utøver skal gi sitt eget uttrykk 

som gjør hver framføring unik og interessant? 

Njål Thorud nevner flere ganger at det skal være musikk, og ikke maskin. Med dette mener 

han at det er det menneskelige sinn som formidler musikken. I notene står det beskrivelser av 

hvordan musikken skal framføres, men ingenting er absolutt. Kanskje står det et tempo, men 

det kan variere med tanke på hvilket rom man synger i, hvilken stemme man har og så videre. 

I hvert fall innenfor noen begrensninger. Hvis alt var absolutt kunne en maskin framført 

musikken – da hadde den ikke levd. Han sier: «det er ut i fra din erfaring og kunnskap totalt 

sett du har noen friheter, for det har du alltid som interpret» (Thorud). 

Når man framfører musikk, er det en tradisjon man forvalter, og Barbro Marklund-Pētersone 

mener det er veldig viktig hvordan man gjør det. Man skal i følge henne gå først og fremst 

etter det som står i notebildet. Hun har veldig respekt for tradisjon, og sier at hvis man skal 

holde på med kunstmusikk, må det bli så nært opp til den kunsten som det en gang var. Hvis 

man ser noe man føler man må avvike fra, er det kanskje lov det også, men først og fremst 

følge notebildet. Med mindre det er forlaget som har lagt til noe. Hun forteller videre at: 

«alt som er tradert; kunst, musikk, bibelen og så videre, med sterke tradisjoner blir det 
veldig få avvik til vår tid. Jeg tenkte på da de fant dødehavsrullene i den saltgrotten i 
sør-Israel i ørkenen, og så åpner de den og ser at det står akkurat den teksten som står i 
bibelen. Da blir jeg ganske imponert. De har sittet der med sine smågutter fra 
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femårsalderen og tradert utenat, kapittel etter kapittel, fra generasjon til generasjon, så 
tenker jeg at det må være i musikk også at vi gjør det beste vi kan ut av den epoke vi 
har foran oss, og vi kan helt sikkert ikke vite alt, men vi kan prøve å oppdatere oss og 
lese mer om ny forskning og vi kan lytte på nye innspillinger som har fått spesielle 
priser for at de er så tro til kilden som det nesten er mulig, ikke sant? Altså, da jeg var 
ung sang vi Johannespasjonen i romantisk stil og det var ingen av oss som sa noe om 
det. Så derfra til den versjonen jeg synger i dag er det stor forskjell på» (Marklund-
Pētersone).

Stilforståelsen forandrer seg altså gjennom årene. Man oppdager mer og mer informasjon om 

hvordan ting var gjort på tiden det ble skrevet, og informasjonen blir mer og mer tilgjengelig. 

Pål Rullestad snakket tidligere om sjangerforståelse, eller stilforståelse som jeg syns er et 

bedre ord, og han nevner at hvis man hører Kirsten Flagstad eller Jussi Bjørling synge sanger 

fra gullalderen, så gjør de det veldig annerledes enn vi ville gjort i dag, med mye større 

innsving, mye mer portamento, og kanskje det vi ville kalt dårlig smak i dag. I dag vil vi 

gjerne at norsk nasjonalromantikk skal ha et klart lydbilde, man skal høre bekken renne og så 

videre. Mens ungdom er kanskje for redd for å gi seg hen i romantikken, så det forekommer 

ikke engang en portamento. Det at unge sangere er redd for dette, kan komme av mangel på 

dybde i musikken. Det handler om å kjenne til det og å ha hørt nok. Rullestad snakker ofte om

stilforståelse med elevene sine, for han mener det er altfor lite snakk om det i undervisning. 

Hvorfor man skal være tro mot verket i klassisk musikk i forhold til for eksempel jazz, 

snakker Jonas Haltia litt om. Han tror at den noterte musikken i den klassiske verdenen har en 

intensjon om hvordan komponisten ville ha det framført, og da skal man prøve å være tro mot 

denne intensjonen. Jazz, på en annen side, er en mer levende form som skal ta veien noe sted. 

Han drar en fin parallell til vin: 

«Om du tar italiensk vin, for eksempel, der går de tilbake og dyrker det som det har 
vært for hundre og femti år siden. De har presise oppskrifter i tid, og de har prøvd å 
beholde den samme vinen som ble laget på samme vis. Men vi kan godt slippe den helt
fri og så kan du finne masse om du for eksempel lager den på ståltønner i stedet, så den
utvikler seg, men da forsvinner også kanskje kunnskapen om hvordan originalen var. 
Men det er jo det som er fint med jazz, at den får leve og  bare ta veien dit den tar» 
(Haltia).

Det er altså viktig å prøve å ta vare på intensjonene til komponisten i klassisk musikk, slik at 

den ikke dør ut. Tar den klassiske musikken altfor mange nye veier, kan man miste oversikt 

over hva tradisjonene sier.
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På tross av dette gjøres det ofte nytolkninger av klassiske verk, og mange rynker på nesen av 

dette. For eksempel har det vært gjort hip hop-versjoner av klassiske stykker. Pål Rullestad 

mener at dette ikke er noe problem, så lenge man gjør det med overbevisning. Han påpeker at 

det er som oftest ikke det musikalske som er problemet, men heller at de ikke kan teksten godt

nok. Han sier at det er for eksempel gjort mange nytolkninger av Haugtussa av Grieg, men 

man kan ikke synge det hvis man ikke har lest hele teksten. Man må vite hvem Veslemøy er, 

og når hun synger om elsk og at hun blir bundet, så er det snakk om sex med stor s. Han 

mener dette ofte syndes mot, og hvis den som synger det ikke skjønner dette, så lever ikke 

stykket ordentlig. 

Som han antydet, er Jonas Haltia litt mer skeptisk til versjoner av for eksempel Beethoven 

med rockekomp. Han sier at barna vokser opp og tror Beethoven skal ha rocketrommer og 

bass i kompet, og da mister de perspektivet på hva originalen var. Han er redd for at om man 

går flere generasjoner framover så mister man hva grunnideen var. Han sier at: «Det er litt 

farlig om man fikler for mye med oppskriften. Du må vite hva originalen er og holde den 

atskilt, og så kan du godt ta et nytt bilde. Det er det samme i Photoshop. Du kødder ikke med 

det fine konfirmasjonsbildet, du tar en kopi og så begynner du å retusjere og klippe og så 

videre. Men du beholder originalen» (Haltia). Derfor mener Haltia at det er viktigere å forsøke

å være tro mot det komponisten hadde tenkt med musikken.

Njål Thorud forteller i intervjuet at han hadde hørt noe hvor de improviserte mye friere enn 

vanlig, og han ble veldig overrasket. Han tenkte at han faktisk kan akseptere det, for det var 

innenfor noen musikalske rammer som var helt ok. Så han tror kanskje at det kan utvikle seg i 

den retningen at folk blir mer og mer vant til å improvisere, og at det trekkes inn i også 

klassisk musikk. Han sier at noen kan kanskje si at det er feil, men musikalsk så fungerer det 

godt. Hvis de rynker på nesa av det, får de bare gjøre det. Han sier at i sluttresultatet når man 

står foran publikum, handler det om at en klarer å formidle musikken og teksten til de som 

sitter og hører på. Målet er at publikum syns det er spennende. Men han poengterer at det 

fortsatt er viktig å holde seg innenfor visse musikalske rammer, man skal gå til musikken som 

er skrevet (partituret) og tolke det innenfor de rammene man har, men så må man legge til sitt 

eget. Hvis ikke blir det ikke levende. Det er nok større rom for interpretasjon enn de fleste 

tror. 
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4.4.2 Elevene – tro mot seg selv eller verket? 

«Hvordan vil du at eleven skal framføre? Mest mulig tro mot verket eller tro mot seg selv?» 

Dette var spørsmålet jeg stilte pedagogene. Jeg forventet ikke å få et bastant svar om at enten 

det ene eller det andre var riktig, men som jeg tenkte ville de fleste ha en god blanding. Skal 

man være tro kun mot verket, blir det kanskje en mekanisk framføring, men de fleste vil 

fortsatt at elevene skal lære seg notebildet godt og å framføre riktig med tanke på det som står 

der, men også formidle det som står i musikken, og det kan kun gjøres hvis man synger eller 

spiller ut i fra egne følelser og tanker om musikken.

Gail Opaas gjentar det hun sa om at når man har kommet til et visst punkt hvor en er trygg 

med melodi, tekst og akkompagnement og annet som står i teksten, så går det litt av seg selv. 

Da får elevene den tryggheten de trenger til å kunne formidle og å virkelig gi av seg selv. Men

hun opplever dessverre at det er få i videregående skole som når dette nivået så godt som de 

kunne ha gjort. De har kanskje ikke oppfattet godt nok hva det vil si å formidle. Igjen er det et

spørsmål om modenhet og læringskurve. Hun sier her at først er det viktig at eleven lærer alt 

som står i notebildet, og så kan han starte formidlingsprosessen. Men er det slik at når en 

formidler, så formidler man teksten og musikken som noen andre har skrevet, formidler man 

da ut i fra seg selv eller ut i fra de som skrev det? Skal man legge til noe eget i det som er 

skrevet fra før? Gail Opaas mener man utvikler en indre følelse for det man framfører, at alle 

føler og tolker tekst og musikk forskjellig, og derfor blir stykkene forskjellig for hver utøver 

som framfører dem. Det fins altså ikke én riktig formidling, og Gail Opaas avslutter denne 

delen av intervjuet med å si at: «dette gjaldt nok på tiden da Mozart eller Pergolesi levde også.

Folk hadde forskjellige stemmer og personligheter på den tiden også» (Opaas). 

«Musikken må si noe til folk» (Rullestad). Rullestad mener at det viktigste er 

kommunikasjonen. Hvis ting er helt i orden og helt dødt, er det uinteressant. Men han ønsker 

også selvfølgelig at det er i rimelig tro mot komponistens intensjoner. Så det å kommunisere 

og å kunne musikken godt, går hånd i hånd. Han sier at man har en del muligheter for å legge 

til litt av seg selv, spesielt i tekstlig interpretasjon, frasering, og personlig klangfarge. «Når 

elevene begynner å bli flinke», sier han, «så prøver man å gjøre noe med klangfargene til 

elevene som gjør at de kan fargelegge litt med tanke på hva man synger om» (Rullestad).

Njål Thorud mener det først og fremst er viktig å være tro mot notebildet. De skal lære det og 

73



kunne det veldig godt, og ha fordypet seg i det som fins av litteratur og informasjon. Man skal

virkelig ha jobbet med det musikalske, vokalene og det tekstlige og ha gjort teksten til sin 

egen. Først når en er der, vil en personlig bit komme inn i det, men som ikke går utenfor de 

rammene som sangen har og som komponisten har. Han er steintøff på det med elevene. Det 

skal være riktig harmonisk, riktige toner, riktig rytme og alt annet. Det man kan jobbe med 

selv og tolke, er det dynamiske, tempo og å løfte fram tekstlige biter. Man synger ikke sine 

egne ord, men man synger andres ord som man må formidle gjennom seg selv. Thorud har litt 

samme tankegang som Opaas, med at man kommer til et punkt hvor man har lært alt det 

nødvendige ut i fra notebildet, og så kan man jobbe med personlighet og nyanser. Når man når

dette punktet blir sangen elevens eie, og han føler at han kan legge egne følelser i den. 

Barbro Marklund-Pētersone er like tøff mot elevene når det kommer til å være nøyaktig i 

innstuderingen som Thorud. Hun sier at formidlingen er noe som vokser jo mer man kommer 

inn i stykket. Den er aldri ferdig med en gang. Hun sier at formidlingen kan gjerne være helt 

elendig ved første gjennomspilling, så lenge rytme, melodi og alt som står i notene blir riktig 

først. Etter dette vil hun se sangen vokse og få nye perspektiver, og det er her egne følelser og 

egen tolkning kommer inn.  Men det er for Barbro viktig med rammer også i egen tolkning. 

Hun liker ikke når folk synger barokkmusikk i romantisk stil, for eksempel. «Man må holde 

seg innenfor rammen, og så kan man male bildet litt forskjellig innenfor den rammen» 

(Marklund-Pētersone). Hun syns ikke noe om folk som imiterer etter andre sangere, hvis de 

kommer og synger som Jussi Bjørling er ikke det interessant, for da slurver de med det som 

står i notebildet. Hun sier at de kan godt ta etter ting som er riktig i stil, men etter det må det 

bli personlig. Målet er å gå fra et strikt notebilde og ut til noe som blir veldig personlig som 

berører folk. Hun avslutter med å si at hun aldri blir berørt av noe som er urytmisk, i feil stil 

og tolkninger som ikke hører hjemme hos den komponisten. «Men om rammen er god, og i 

tillegg får vi det personlige, da føles det som vi bare har krydret matretten perfekt, ikke sant?»

(Marklund-Pētersone). 

Jonas Haltia nevner noe interessant som ingen av de andre sa noe om, og det er at man må ta 

hensyn til forutsetningene elevene har til å gjøre stykket. Hvis man for eksempel velger et 

tempo som er så langsomt som det står eller som hjertet sier det skal være, men at man da blir 

så sliten at man ikke klarer å gjennomføre verket, er poenget borte. Da må man skru opp 

tempoet. Igjen er individuelle forskjeller en avgjørende faktor. Noen har kanskje en bra fysisk 
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utholdenhet, så de kan spille så sakte som det står, mens andre må spille litt fortere. Det ender 

med at man må tolke notebildet også litt ut i fra egne forutsetninger, og ikke minst rammene 

rundt framføringen. Står det piano i notene, er det forskjell på hvor svakt man tør å spille om 

man for eksempel er på et aldershjem og står en meter fra publikum, i forhold til om man er 

på en eksamenskonsert i en stor sal eller på direktesendt tv.

Det er masse å ta hensyn til både når en selv skal framføre og når elevene skal framføre. Jeg 

tror de fleste har kommet fram til at det er viktig å være så tro som mulig mot notebildet i 

klassisk musikk, men at det også er rom for egen tolkning. Og da mener jeg tolkning både ved

å ta hensyn til fysiske forskjeller på individer, men også følelsesmessige forskjeller. En tekst 

kan bety forskjellige ting avhengig av hvem det er som leser den. 

4.5 Sangere sammenlignet med instrumentalister

Det siste delkapittelet i resultatdelen av denne oppgaven handler om det er noen forskjell på 

hvordan instrumentalpedagoger underviser sammenlignet med sangpedagoger med tanke på 

om de går i dybden av stykkene og jobber med harmonikk og så videre. Som jeg nevnte i 

innledningen, satt jeg ofte i kantina med andre sangere da jeg gikk på Griegakademiet. Vi satt 

og snakket sammen om alt og ingenting, mens flere instrumentalelever satt og nærmest 

analyserte verkene de holdt på med harmonisk og leste seg opp på komponist og tidsperiode. 

Jeg tenkte at dette var imponerende, er dette vanlig for instrumentalister? Av min erfaring som

sangelev har ikke dette vært vanlig å fokusere så mye på verken i timene eller utenfor. 

Selvfølgelig har jeg lest litt om komponister og tolket tekst, spilt gjennom akkompagnement 

for å få et innblikk i harmonikken, men det har stort sett ikke gått noe særlig dypere enn det. 

Derfor ville jeg nå finne ut om det er vanligere i instrumentalundervisning å undervise på 

denne måten, eller om det bare gjøres på forskjellige måter enn i sangundervisning. 

4.5.1 Tekst 

Noen av sangpedagogene jeg intervjuet underviser eller har undervist også i andre 

instrumenter, dermed var det interessant å høre om de underviste forskjellig i sang enn de 

gjorde i de andre instrumentene. Selvfølgelig blir det annerledes med tanke på at man har et 

fysisk instrument man skal lære, og teknisk er det svært annerledes, men jeg tenker på måten 

de går i dybden av stykkene og hva de forventer at elevene jobber med selv. Gail Opaas 

underviser i saxofon også, og drar fram tekstaspektet som en vesentlig forskjell i 
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undervisningen. Når man for eksempel skal formidle, mener hun at det kan være vanskeligere 

for instrumentalister å finne fram til formidling enn for sangere som har en tekst å forholde 

seg til. Men de instrumentalistene som går i dybden av musikken, finner formidlingen i 

melodien. Hun liker derfor å få sangere til å synge sangene på o eller lo eller lignende, så må 

de lære det på samme måte som en instrumentalist. Opaas mener det er like viktig i sang å 

lære alt som instrumentalister gjør, men hun peker på at det er forskjell i tekniske øvelser. 

Som instrumentalist er det mye mer fokus på skalaer og etuder og så videre enn det er i sang. 

Njål Thorud fremhever også forskjellen på om en sanger synger noe som har tekst eller ikke. 

Synger man en vokalise må man gå inn i musikken på en annen måte og gå mye mer inn i det 

harmoniske og finne hvor høydepunktet og hvor spenningene er. Mens har man tekst, så styrer

teksten mye mer. Teksten styrer mye av det musikalske. Det er nok mye av grunnen til at 

sangere jobber annerledes med musikken enn instrumentalister. Som instrumentalist må man 

jobbe mye mer med harmonikk og så videre for å gjøre det interessant. Han sier ikke at det er 

mindre viktig for en sanger å jobbe harmonisk, men det er nok mer naturlig for 

instrumentalistene. Jobber man sammen må man gå i dybden av både det tekstlige og 

musikalske sammen. 

Har man en dimensjon mindre å ta hensyn til, har man mer tid til annet. Jo flere dimensjoner 

man skal spre konsentrasjonen på, desto større sjanse er det for at noe faller litt av. Dette er 

Barbro Marklund-Pētersones tanker. Hun sier at sangere som har tekst, har ikke bare diksjon å

lære, men det skal også være et språk. Det er ganske vanskelig å få språket perfekt, og det går 

med ganske mye tid til det.

«Det skal bli tydelig og du skal få vektleggingen på riktig stavelse og opptakten skal 
være lett i stedet for tung og du må vite trykkpunktet i hvert eneste språk [...]. Det tar 
tid for en sanglærer å lære seg språk og være i en språkmelodi, og det er en teori at 
man lett begynner å slurve med noe fordi man må spare inn tid. En fiolinist, han kan jo
sette i gang og se på dynamikken med en gang, kanskje» (Marklund-Pētersone).

Tekst er altså et aspekt av undervisningen som tar masse tid, og kanskje tar opp tiden man 

ellers ville brukt til å jobbe harmonisk eller med bakgrunnen til sangen eller 

komponistkunnskap. Alle aspekter ved undervisningen er viktige, så hvor skal man da legge 

fokuset?
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4.5.2 Hvor er fokuset?

Er det instrumentalundervisning eller sangundervisning som fokuserer mest på å sette seg inn 

i harmonikken i stykkene? Hva med å lese om bakgrunnen til musikken eller om 

komponisten? Man kan selvfølgelig svare på disse spørsmålene ved å si at det er veldig 

individuelt og opp til hver pedagog, men jeg er ute etter å vite hva «flesteparten» gjør. Rykter 

springer ofte ut av en liten sannhet, og ryktet er at sangere ofte ikke har satt seg inn i 

harmonikk og andres stemmer når de for eksempel synger med orkester og at de ikke kan 

hørelære godt nok, for eksempel rytme. Er det mangel på fokus på dette i undervisningen som 

har skapt dette ryktet, eller er det kun «instrumentmobbing», som for eksempel bratsjen ofte 

blir utsatt for? 

Pål Rullestad mener det er stor forskjell på instrumentalundervisning og sangundervisning, 

men han sier at forskjellen er størst på elevene. Han underviser både sang og 

trombone/messingblås, og han sier at «når du har nybegynnere er det et fett, men når folk har 

holdt på en stund, så er det veldig stor forskjell på hva man har tilegnet seg av formell 

notekunnskap. I sang kan du på en måte gjøre veldig mye på øret uten å måtte kunne lese» 

(Rullestad). Han mener sangere kan dra stor nytte av å spille et instrument i tillegg til sang, 

ikke nødvendigvis på et høyt nivå, men det kan hjelpe mye. Når man da kommer på 

videregående blir ikke de halve timene med klaverundervisning et mareritt, samtidig som at 

man har lært en del teori og generell notekunnskap på forhånd som hjelper også i 

hovedinstrumenttimene i sang. Rullestad sier at: «da får man et forhold til notebildet, og har et

forhold til hva instrumentet er for noe og at også sang er et instrument» (Rullestad).

Til stadighet blir tidsaspektet nevnt når det er snakk om undervisning. Pål Rullestad sier at det 

er mye som skal læres på kort tid, og tiden strekker ikke til. Sangere har også en naturlig 

senere utvikling enn andre instrumenter, for eksempel så står ofte stemmeskiftet for gutter i 

veien for en rask utvikling. Det er mye som skal løses som gjør at tiden går med på andre ting 

enn å gå i dybden av musikken. Det er én forklaring, men også det at man ikke kan se 

instrumentet sitt. Det er mye som rører seg inni hodet på en ung sanger på grunn av at det er 

så mye å holde styr på. Ellers tror Rullestad at teorinivået hos sangere er i ferd med å bedre 

seg. Før var det riktig å si at sangere ofte var dårligere stilt enn for eksempel messingblåsere, 

men nå begynner kunnskapsnivået å gå oppover. Barbro Marklund-Pētersone er mindre 

begeistret for ryktet om at sangere er dårlige på blant annet rytme, men hun har også merket 
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en bedring på området.  Dessverre mener Rullestad at de fleste sangpedagoger har for lite 

kunnskap til å lære denne dybdeundervisningen til elevene nå, men siden sangere blir bedre 

og bedre i teori og hørelære, kan dette også snu i framtiden. 

Som oftest synger sangere med piano som akkompagnement, mens instrumentalister som for 

eksempel blåsere og strykere spiller mye oftere i ensemble. Gail Opaas sier at da må de tenke 

på hvor de er i akkorden og justere intonasjonen deretter. Ofte er det enkelte toner som er 

ekstra vanskelig å få stemt på instrumentet som de må jobbe mye med. Når sangelevene 

kommer så langt at de skal synge flerstemt, trenger man ikke justere i like stor grad. Har man 

godt gehør og god intonasjon så tenker man tonen, og hører hvor den skal være i akkorden. 

Dette gjør nok at instrumentalister fokuserer mer på harmonikk i undervisningen. Som sanger 

tenker man en kvint, så kommer den automatisk, mens instrumentalister må passe på å få den 

høy nok og noen ganger stritter instrumentet imot. Et annet aspekt man kan ta i betraktning er 

stemming av instrumenter. Sangere er vant til å synge med piano, som er temperert, mens 

synger man med en stryker som spiller renstemt, blir det straks mye vanskeligere å få det rent 

sammen. Da må man jobbe mye med intonasjon og harmonikk. 

Er det noe vesentlig forskjell når det kommer til å sette seg inn i historikk og stilforståelse? 

Gail Opaas tror ikke det er så mye forskjell på undervisningen når det gjelder dette, den 

største forskjellen dreier seg om harmonikken, mener hun. Jonas Haltia sier at han syns 

sangere er ganske flinke når det kommer til dette. Han er litt frustrert over mangel på arbeid 

med harmonikken, som jeg kommer tilbake til i neste delkapittel, men når det kommer til 

analyse av verket med tanke på historikk og så videre, mener han at sangere er kommet lengre

enn instrumentalister. Jeg syns det var svært interessant å høre oppfatningene til en 

instrumentalist om hvordan sangere jobber i forhold til hvordan jeg opplever det selv. 

Jonas Haltia oppfatter at sangere er veldig opptatte av artikulasjon, språk og formidling, og 

kanskje mer opptatte av formidling enn det instrumentalister er. Kroppen er instrumentet til 

sangere, og de er mye mer bevisst scenisk enn det instrumentalister er. Han sier at sangere vet 

hva publikum ser, og presenterer alt som en helhet, mens instrumentalister ikke alltid tenker 

over hvordan de ser ut eller hvordan de går når de går inn på podiet og begynner å spille. 

Sangpedagogene er kanskje operainspirerte og jobber scenisk med elevene sine, noe som også

tar opp tid i timene. Haltia mener at på det sceniske punktet har instrumentalister mye å lære 
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fra sangere. Det skorter på det også i instrumentalundervisningen. Han selv mener han har 

altfor lite trening på det til å kunne undervise på den måten. Men når det gjelder å jobbe med 

det harmoniske i musikken leder instrumentalistene over sangerne.  

4.5.3 Å gjengjelde tjenesten

Jeg har skrevet mye om at det er viktig for sangere, eller musikere generelt, å sette seg inn i 

musikken og det de andre skal spille. Når en sanger skal spille med et ensemble som består av 

instrumentalister, må altså sangeren lære seg det de andre skal spille i tillegg til sin egen 

stemme. Men er det ikke da rettferdig at instrumentalistene også setter seg inn i teksten 

sangeren har, og ikke bare melodien? Alle skal tross alt formidle stemningen teksten gir, det 

gjelder ikke kun sangeren. Skal musikken fungere, må også cellisten vite hva teksten betyr og 

hvorfor han spiller som han gjør. Er dette vanlig praksis, eller møter instrumentalistene til 

øvelse uten en anelse av hvordan teksten er? Jeg ville også høre med informantene om det var 

et tema i undervisningen til instrumentalister. 

Gail Opaas har svært varierende erfaring når det kommer til om de hun jobber med har satt 

seg inn i teksten eller ikke. Hun forteller om en gang hun jobbet med en messingkvartett. De 

hadde ikke satt seg inn i teksten på forhånd, men de spurte Opaas om teksten, så forklarte hun 

hvorfor det skulle være svakt der og sterkt der og så videre for at det skulle samsvare med 

teksten. De hadde ikke satt seg inn i det, men hun syns det var veldig bra at de spurte, da viste 

de i hvert fall interesse for å formidle teksten. En annen gang spilte hun et stykke av 

Sommerfeldt for sang og cello, og da hadde cellisten satt seg veldig godt inn i teksten, og hun 

var veldig opptatt av av den skulle formidles gjennom de to. Men Opaas sier at de fleste 

instrumentalister hun har jobbet med, ikke har gjort det. De har nok ikke fått opplæring i det, 

mener hun.

Man må jobbe sammen med det tekstlige, nevnte Njål Thorud tidligere. For å unngå at det blir

sang med akkompagnement, så må alle forstå teksten og gjøre alt som står i det musikalske 

akkompagnementet. Det er da det blir samspill, og det er da det blir spennende. Men Thorud 

mener det er sangerens ansvar å formidle kunnskapen sin om teksten til de andre. Som sanger 

må man bidra med noe til pianisten, eller strykekvartetten. Og når man synger med flere andre

musikere må man kanskje tenke mer harmonisk, så alle må jobbe på en annen måte enn det de

er vant til for at det skal bli et bra samspill. Barbro Marklund-Pētersone er ikke enig i at det er 
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sangerens ansvar å formidle tekstkunnskap til de andre, men dessverre er det sånn at sangeren 

ofte må gjøre det. Man hadde spart inn tid på øvelsen hvis alle kom forberedt. Hun sier: 

«Man burde adressere det tilbake til deres egne lærere. Men det er ikke sikkert at de 
kan tysk eller fransk, det vet man jo aldri. Det fins faktisk oversettelser på nett, det 
fantes jo ikke da jeg var ung, da fikk vi sitte med ordboka i mange timer hver dag. Jeg 
tenker at hver gang det kommer inn en klarinett- og en pianostudent her og skal gjøre 
noe med Der Hirt auf dem Felsen eller hva som helst, at jeg kan ikke gi meg med at 
jeg ser at de ikke vet hva det handler om. Jeg kan ikke gi meg der. Jeg må jo formidle 
en stemning. Og hva er det vi søker her, og hvem snakker til hvem, og hvordan 
adresserer vi det her og hva er nøytralt og hva er ekstremt energisk? Jeg må utgå fra 
teksten og formidle for dem. De blir veldig glad fordi musikken får en annen 
dimensjon når man skjønner det der. Men jeg syns ikke at de er veldig forberedt på 
sånt, ikke i det hele tatt altså, skremmende uforberedt, syns jeg. Så hvis man skal tenke
på en skala fra en til ti, så er instrumentalistene ofte på null, og sangerne er kanskje på 
tre eller fire maks. Så ingen er gode, ingen er en gang middels gode. Men sangeren har
i hvert fall begynt med tenkningen. Sånn oppfatter jeg det» (Marklund-Pētersone).

Ikke alle har samme oppfatningen som Marklund-Pētersone. Som instrumentalist i orkester, 

blir Jonas Haltia stadig irritert over sangere som synger melodisk og ikke tenker loddrett. De 

tenker ikke hvilken funksjon de har i akkorden, og ut i fra det kan det bli ganske surt. Som 

instrumentalist tenker han mye på funksjon. Han nevner for eksempel at de spiller Don Juan i 

orkesteret og spiller mye lange toner, og han har ofte tre ulike piler på den samme lange tonen 

ut i fra hvilken funksjon han har i akkorden. Dette oppfatter han at sangere er tydelig sløve på,

og ikke bryr seg om å tenke vertikalt. Blåsere, spesielt messingblåsere, jobber betydelig mer 

med dette. De spiller mer renstemt enn temperert, og må som jeg nevnte jobbe mye med å få 

intervallene rene selv om det ikke alltid er like lett. 

Pål Rullestad sier at akkompagnatører som jobber mye med sangere er vant til å sette seg inn i

tekst, så de er flinke til det, men ellers er for eksempel orkestermusikere dårlige på det. Han 

sier at det fins selvfølgelig unntak, men andre enn akkompagnatører (som oftest pianister), har

sjelden et forhold til hva som foregår tekstlig, for eksempel hvis man sitter og spiller oratorier 

eller operaer hvor teksten er svært viktig for den musikalske handlingen. Han sier til slutt: 

«Det er noe med å skjønne hva som foregår. Der tror jeg det mangler mye. Der tror jeg det er 

stort potensiale å hente ut, altså, hvis man ville gå i dybden på det. Her skiller da Europa  seg 

fra USA, for hvis du er i statene og spør en hvilken som helst repetitør, så kan de alle 

librettoene. De kan de bare. Det sitter som spikret» (Rullestad).    

80



Barbro Marklund-Pētersone mener at sangere er mer vant til å høre på instrumentalistene, enn 

det instrumentalistene er til å oversette og lese seg opp på teksten. Når de kommer til øvelsen 

for å spille for eksempel Auf dem Strom av Schubert, har de som oftest ikke peiling på hva det

handler om, eller at det er Relstab som har skrevet teksten. Alle må oversette når man spiller 

et verk, mener Marklund-Pētersone, og i samspillsituasjonen mener hun faktisk at det er 

sangere som er best forberedt, de er ikke så gode som de burde være, men de er i hvert fall 

bedre enn instrumentalistene. Hun tilføyer at på sine 21 år ved NMH er det ikke én som vet 

hva de kommer til når de tar kammermusikk som hun underviser noen timer i hvert år. De 

kommer og spiller sin stemme. De kommer inn riktig og spiller riktig, men de hører ikke det 

som synger i klaveret eller at melodien tas over av sangeren før de kommer inn. 

Instrumentalister har ofte bare sin egen stemme de øver med. De spiller ofte med store 

ensembler, og skulle de øve med hele partituret, hadde det blitt et utall med sider som de må 

bla i. Men Marklund-Pētersone mener at det hadde vært mye bedre å ha alt: «hvis man teiper 

og lager trekkspillnoter blir det ikke så vanskelig å bla» (Marklund-Pētersone).

Selv om Haltia mener sangere er dårlige på å jobbe harmonisk i store ensembler, er han enig 

med Marklund-Pētersone om at mange instrumentalister studerer de andre stemmene for 

dårlig også. Han innrømmer at han selv som student kun leste sin egen stemme, og ikke hadde

peiling på om pianostemmen hadde tacit eller om det lå akkorder eller hvor betoningen lå i 

pianoet. Nå jobber han selvfølgelig på en helt annen måte, men det er nok flere enn bare 

sangere som tenker melodisk og kun framover.

Når det kommer til å studere teksten, sier Haltia at han alltid vet hva verket handler om, men 

tekstmessig har han ikke oversatt, så han vet ikke hva de synger. Han vet hva sangerne synger 

melodimessig, når de kommer inn, han vet hvor terassedynamikken ligger og hva han svarer 

og så videre, men han sier at tekstmessig er han nok for dårlig. Men han sier at neste gang han

skal spille med sangere kommer han til studere teksten, for han innser at det er viktig: 

«Når du poengterer det, så kommer jeg garantert til å pugge teksten og se... det 
kommer jeg til å gjøre. For når man gjør noe fire ganger hver jul liksom, man gjør jo 
juleoratoriet fire konserter, to produksjoner, og hver gang begynner man på samme 
spor, samme hjul som man har gjort før. Man lærer seg sin egen stemme og kanskje 
hører igjennom det, man repeterer hvor orkesteret låter og hvor sangeren kommer inn 
og så videre. Men neste gang så blir det tekst» (Haltia).
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Kanskje trenger instrumentalister bare å bli minnet på at sangerne synger en tekst som de også

skal formidle for å bli mer interessert i å sette seg inn i den? 
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5. Avslutning

I denne masteroppgaven har jeg forsøkt å finne ut hvordan en sangpedagog kan tilegne seg 

kunnskap om musikken som går dypere enn å bare lære melodi og tekst, altså å også finne ut 

hvorfor komponisten skrev som han gjorde, om tidsånden har noe å si for måten det er skrevet

på og å fordype seg mer i harmonikken framfor bare melodien. Jeg ville forske på hvordan 

sangpedagogen da kan ta med seg denne kunnskapen inn i undervisningssituasjonen og gi 

eleven en mer helhetlig forståelse for musikken, og lære han hvordan han kan innstudere 

musikken på denne måten på egen hånd. I tillegg til dette ville jeg finne ut hvorfor det er så 

viktig å sette seg inn i musikken på denne måten, og hvorfor det er så viktig å sette seg inn i 

notebildet og verket, spesielt i klassisk musikk. Som en kuriositet ville jeg også se om det er 

forskjell på hvordan dette undervises i henholdsvis sang- og instrumentalundervisning.

For å få best mulig svar på disse spørsmålene valgte jeg å gjøre kvalitative forskningsintervju 

med pedagoger i sang og andre instrumenter. Det var kun én ren instrumentalpedagog, men 

noen av sangpedagogene jeg intervjuet underviser, eller har undervist, også andre 

instrumenter. På denne måten kunne jeg få høre personlige erfaringer fra ulike sangpedagoger 

som underviser på ulike skoler og nivåer, og også hvilke erfaringer de har hatt med 

sangpedagoger de har gått til og hvordan utdanningene deres var på dette området. Siden dette

er et spesifikt område som ikke er forsket på før (i hvert fall ikke som jeg har funnet), var 

dette den beste måten å få innsikt i feltet på. Jeg hadde tenkt å avgrense intervjuene til 

pedagoger i Oslo, men måtte også bevege meg ut fra byen for å finne villige pedagoger som 

ville dele sine historier og erfaringer. Oppgaven gir ikke et svar på hvordan det undervises 

generelt, men det gir et innblikk i ulike metoder for å undervise i dybden, og forhåpentligvis 

gir det også noen tips og ideer som sangpedagoger kan reflektere over og kanskje bruke i egen

undervisning. 

Gjennom oppgavens kapitler har jeg gitt en oversikt over viktig teorigrunnlag som gir en base 

for hva mye av intervjuene handlet om og det vi drøftet i dem. Jeg har også gjennomgått 

metoden jeg har valgt grundig og gjort rede for relevant vitenskapsteori. I samme kapittel ga 

jeg også en oppsummering av prosessen jeg gikk gjennom med intervjuene og mine erfaringer

i denne prosessen. Resultatene av intervjuene ble presentert i kapittel 4, som danner 
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hovedgrunnlaget for denne oppgaven. 

I denne avslutningen ønsker jeg å gi en liten oppsummering av funnene jeg har gjort som 

kommer fram i kapittel 4, og dele mine egne refleksjoner og tanker som kom fram underveis i 

prosessen og nå i ettertid når jeg har intervjuene litt på avstand. 

5.1 Oppsummering av funn

Her skal jeg prøve å samle det jeg tenker er informantenes viktigste tanker og ideer om 

problemstillingen min, som en liten oppsummering og tankesamlende avrunding av oppgaven.

 

5.1.1 Innstudering

Når det gjelder pedagogenes egne metoder for å innstudere musikk, er alle informantene 

opptatte av å sette seg inn i verket slik at de får framført i riktig stil og at de er kjent med 

harmonikken og så videre. Alle sangerne jeg intervjuet var enige i at det ikke er veldig heldig 

å lytte til innspillinger helt i begynnelsen av innstuderingsfasen, mens etter man har gjort seg 

opp en mening om hvordan man vil framføre det, går det fint an å lytte til andre og hente ideer

derfra. Først og fremst må man studere notebildet og gjøre det som står og finne ut hva som 

var intensjonen med det som er skrevet. 

Hvor kan man gå for å finne ut mer om stykkene man synger? Informantene ga tips om mer 

eller mindre opplagte steder man kan finne informasjon hvis man lurer på noe angående 

musikken. Bibliotekene for eksempel, har mange nyttige bøker både om komponister og om 

verk og tidsånd som kan hjelpe i søken på å gå dypere inn i verkene. Ellers er internettet 

veldig behjelpelig nå for tiden, men det er viktig å se hvem som har skrevet det som står og 

passe på at det kommer fra en pålitelig kilde. Om det ikke fins litteratur om verket, tipset 

informantene om å gå direkte til kilden, enten komponisten hvis han lever, eller familie, 

utøvere eller andre folk som kjente komponisten. Det fins også som oftest folk som har 

forsket på komponisten man har musikk av, eller som har forsket på tiden komponisten levde 

som kan være behjelpelig med informasjon. Noen ganger trenger man ikke gå lenger enn til 

kolleger eller andre kjente som kanskje har framført samme verk eller noe av samme 

komponist for å finne ut mer. Har man prøvd alt dette, og ikke finner det man leter etter, må 

man nok ta forskerrollen selv og gå til samtidige verk av samme eller andre komponister og se

etter likheter eller om det er sammenheng med ting som skjedde ellers på den tiden og så 
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videre. 

Svaret på om dette er noe man lærer å forske på selv i egen utdanning, var ikke entydig. Noen 

av informantene mente at det var altfor lite av sånt i utdanningen, og at det var noe man må 

jobbe med selv. Mens to av de andre mente at dette var noe de lærte mye av i utdanningen sin.

Jeg vet ikke om det er tilfeldig at de to som sa at de lærte mye av dette i utdanningen, er fra 

Sverige og USA og utdannet seg ikke i Norge. Uansett tror både jeg og intervjuobjektene at 

tilstandene har bedret seg, og det er mye mer fokus nå på å fordype seg i verkene, og å koble 

sammen musikkhistoriefagene med de utøvende fagene og lignende. 

5.1.2 Metodikk

Da jeg snakket med informantene om hvordan de implementerer denne kunnskapen jeg 

snakker om i timene med elevene, virker det som om alle har forskjellige måter å presentere 

stykker og kunnskapen om de for elevene. Denne kunnskapen kom også på forskjellige tider i 

innstuderingsprosessen. Noen forteller om tidsalderen bak stykket og hva det handler om helt 

i begynnelsen, så eleven får et inntrykk av det helt fra starten, mens hos noen av de andre vil 

de at eleven får et overblikk over det musikalske før man overlesser med altfor mye 

informasjon om det. Etter hvert som de jobber med sangene, dukker det opp anledninger til å 

fortelle om stykket og tidsalder, og hvorfor komponisten skrev det slik. På høyere nivå virker 

det som om elevene stort sett må finne ut av dette selv, men at de kan få hjelp i timene hvis det

er noe de ikke klarer å finne ut av. 

Hvordan pedagogene kan lære elevene å finne ut av dette på egen hånd, og hvordan de kan 

motivere til dette, fikk jeg flere interessante svar på. For eksempel hvis en elev går på 

musikklinja på videregående skole, er det viktig at han klarer å bruke kunnskapen fra andre 

fag og ta det med inn i sangfaget. På den måten blir det også mer inspirerende å jobbe jevnt i 

teorifag og praktiske fag, noe flere sliter med. Også det å stille spørsmål til elevene og vekke 

nysgjerrigheten deres til å finne ut mer selv fungerer bra. Det hjelper alltid at elevene liker 

musikken de synger. Hvis pedagogen setter stykket i en interessant sammenheng, blir det 

lettere for eleven å relatere til det. 

I intervjuprosessen kom ofte tekstaspektet opp som et hjelpemiddel til å finne ut hvorfor 

musikken er skrevet slik den er. Teksten henger ofte sammen med stemning, toneart, 
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harmonikk og så videre. Eller så kan teksten stride mot harmonikk eller lignende, og det kan 

vekke interesse for å finne ut hvorfor komponisten har skrevet det slik. Når man går inn i tekst

og ser sammenhengen med musikken, synger man på en helt annen måte. Man fargelegger 

ordene annerledes. Flere av informantene bruker teksten aktivt i undervisningen som et 

verktøy for å jobbe med harmonikk og symbolikk. 

Om denne kunnskapen kan påvirke læringen til elevene på en negativ måte, vekket noen 

interessante tanker i informantenes hoder. Hvis en elev tar alt pedagogen sier bokstavelig og 

overarbeider det, kan han stå i veien for sin egen læring. Det kan bli for mange detaljer ved 

notebildet å henge seg opp i, og vanskelig å se det som en helhet og at det blir musikk ut av 

det og ikke en mekanisk framføring. Et eksempel en av informantene ga var at å stå på 

øverommet er som å stå på laboratoriet, man tar alt fra hverandre og dissekerer det, og så skal 

man bygge det opp igjen. Når man står på scenen kan man ikke tenke på alt dette, så alt må gå

på autopilot. Man må være forsiktig med å ikke overinstruere, så det ikke blir for mye å tenke 

på slik at det kommer i veien for syngingen. Alle er enige i at kunnskap ikke er noe negativt, 

men visse elever er mer mottagelige for informasjon uten at det hindrer formidlingsevnen enn 

andre, så man må se an eleven litt. 

5.1.3 Hva vektlegges i timene? 

For å få med alt man vil i en sangtime, må man som oftest ha mye mer tid enn det som er til 

rådighet. Man skal varme opp, lære sangene både melodisk og teknisk, og så kommer mitt 

fokus på historikk, komponistens intensjoner og harmonikk i tillegg. Det er viktig å ha respekt

for verket og dermed lære det så godt som mulig, så det er svært viktig å legge vekt på å lære 

om komponistens intensjoner, harmonikk og historikk. Har man satt seg inn i harmonikken og

hele notebildet musikalsk, blir det mye enklere å spille sammen med andre og å få til et bra 

samspill. For å kunne formidle riktig og på en troverdig måte er det viktig at eleven har satt 

seg inn i tidsånden og komponistens intensjoner med stykket. 

Alle pedagogene jobber med harmonikken i timene, men tidsaspektet dukker opp igjen her. 

Hvor mye de rekker å jobbe med harmonikken kommer an på hvor langt eleven har kommet. 

Er det en elev på et høyt nivå er det mer tid til å jobbe i dybden, mens nybegynnere trenger 

mye tid på det grunnleggende ved musikken. En god måte å jobbe med harmonikken er å 

prøve å akkompagnere så godt som mulig, eller i hvert fall legge akkordene mens eleven 
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synger. Da får eleven en følelse av hvor han befinner seg i akkordene. Eller hvis det hender 

noe spesielt harmonisk, er det kanskje verdt å bruke litt ekstra tid for å finne ut hva som skjer 

og hvorfor. 

Når det gjelder fokus på historikk og komponistens intensjoner i timene, er det på samme 

måte som med harmonikken avhengig av elevens nivå og hvor mye tid man har. Men 

informantene påpeker viktigheten av å jobbe med dette i timene, for eleven må kunne 

musikken godt når den skal framføres. Hvis man ikke har lest seg opp på tiden stykket ble 

skrevet, vet man ikke hvordan musikken skal synges eller formidles, og man kan gå glipp av 

viktige ting i notebildet. Det er alltid mer å lære om et stykke, men man må gjøre så godt man 

kan ut i fra tiden man har og kunnskapene man har. Det det ikke blir tid til i timene, bør 

elevene jobbe hjemme med. 

5.1.4  Fokus på å være tro mot verket

Jeg ville høre hvor stort fokus pedagogene har på å være tro mot verket. Det er umulig å være 

helt autentisk riktig når man framfører, vi har verken kunnskap eller fysiske muligheter til å 

være det. Det er viktig å ha stilforståelse, og å lese om hvordan man skal framføre musikken, 

og å studere notebildet så godt som mulig slik at det blir mest mulig riktig med tanke på 

hvordan komponisten tenkte det skulle låte. Samtidig er nok ikke rammene for egen tolkning  

så strenge som man skulle tro. Hver stilart har sin idiomatikk som man kan improvisere ut i 

fra. Det er naturlig nok strengere rammer for å synge Wagner enn for å synge jazz, men 

sjansen for egen tolkning og improvisasjon er alltid der. Det er det menneskelige sinn som 

skal formidle musikken, og alle er forskjellig, da er det naturlig at ikke alle framføringer kan 

bli like hver gang. Til syvende og sist var alle pedagogene enige i at det å være så tro som 

mulig mot komponistens intensjoner er viktig, og at det er en tradisjon man forvalter som man

skal videreføre på best mulig måte. 

Når man har lært musikken godt ut i fra notebildet, må man legge til litt av seg selv i det, slik 

at det blir personlig. Alle tolker tekst og musikk forskjellig, og da blir også formidlingen 

forskjellig. Det personlige skal for øvrig ikke gå utenfor rammene som sangen har og som 

komponisten har. En av informantene nevnte at man også må ta hensyn til forutsetningene 

elevene har til å spille stykket. Hvis eleven ikke har god nok pust til å spille så sakte som det 

står, må man justere tempoet litt. Så individuelle forskjeller er også her en faktor. Rammene 
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rundt framføringen har også litt å si for hvordan man framfører, for eksempel om det er i en 

stor konsertsal, eller om man står en meter fra publikum i et aldershjem og så videre. Det er 

altså mange ting som spiller inn når man skal framføre musikken, men jeg tror alle 

pedagogene var enige i om at målet er først og fremst å følge notebildet så godt som mulig og 

å være tro mot komponistens intensjoner. 

5.1.5 Sangere versus instrumentalister

Spørsmålet om det er forskjell på hvordan sangere og instrumentalister jobber med tanke på å 

gå i dybden av musikken slik jeg har skrevet om i denne oppgaven, og om det er forskjell på 

hvordan de underviser dette i timene, vekket noen sterke meninger og ikke minst motsetninger

i meningene til informantene mine. 

Det er et aspekt som er en tydelig forskjell i hva sangere og instrumentalister må forholde seg 

til, og det er tekst. Synger man noe uten tekst, må man gå inn i musikken mer som en 

instrumentalist, og det å finne fram til formidlingen blir noe helt annet. Teksten styrer ganske 

mye det musikalske, mens instrumentalister må kanskje jobbe mye mer med harmonikk og så 

videre for å gjøre det interessant. Dermed kan det falle instrumentalister mer naturlig å jobbe 

med harmonikk, selv om det er like viktig for sangere. På grunn av at sangere har en ekstra 

dimensjon å jobbe med, blir det mindre tid til andre ting. Tekst tar opp mye tid, med 

oversetting, tolkning, uttale og så videre. 

Forskjellen på elevene henholdsvis i sang og andre instrumenter blir nevnt som en vesentlig 

forskjell. I sang kan man komme seg unna med å lære ting på øret ganske lenge, og 

grunnleggende notekunnskap kan da gå tapt. Mens instrumentalister er avhengige av å kunne 

lese notene. Sangere har også en naturlig senere utvikling enn andre instrumenter, og derfor 

kan mye tid gå med på å løse tekniske vansker i forbindelse med for eksempel stemmeskifte i 

stedet for å jobbe med notebildet, harmonikk og så videre. Det har vært et rykte om at sangere

er dårlige i teori og rytme, men det virker som om pedagogene er enige i at dette har bedret 

seg mye i de siste årene. 

Sangere tenker en tone, så legger den seg riktig i akkorden hvis man har godt gehør og god 

intonasjon, man må ikke jobbe mye med det. Som oftest synger man også med piano, som er 

temperert, så det å ligge riktig med tanke på akkorden er som oftest ikke et problem. Mens 
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instrumentalister, særlig messingblåsere og strykere, må tenke på å få tersen lav nok i en 

durtreklang og at kvinten blir høy nok og så videre. Dette gjør nok at instrumentalister må 

fokusere en del mer på harmonikk i undervisningen. 

Når det gjelder forskjeller når det kommer til historikk, stilforståelse og å legge vekt på 

komponistens intensjoner, så mener sangpedagogene at de ikke tror det er særlig forskjell i 

hvordan det blir undervist i dette, mens instrumentalpedagogen mener at sangere er særlig 

flinke til å sette seg inn i dette og at de er flinkere til å jobbe med formidling enn det 

instrumentalister er. Han understreker at når det kommer til å jobbe med harmonikk, leder 

instrumentalistene. 

Når man skal spille i et ensemble, er det viktig at man har lært de andre sine stemmer, eller 

altså satt seg inn i hele partituret. Og det er også viktig at instrumentalistene setter seg inn i 

teksten, slik at formidlingen og stemningen blir lik for de som spiller og synger. Sangerne jeg 

snakket med hadde dårlig erfaringer med tanke på dette. De mente at instrumentalistene ikke 

hadde satt seg inn i teksten på forhånd, men at de var interesserte i å høre om den fra 

sangeren, så det ble på en måte sangerens oppgave å lære instrumentalistene om teksten. Det 

er viktig å jobbe sammen om teksten, slik at alle forstår teksten på samme måte, og at det blir 

samspill, og ikke sang med akkompagnement. Det var uenighet i om det er sangerens ansvar å

formidle teksten til instrumentene eller ikke, men alle mente at det var viktig at alle satte seg 

inn i den. 

Når det gjelder harmonikk, snakket instrumentalisten av informantene om at han har erfart 

flere ganger at sangerne ikke jobber harmonisk, bare melodisk. De tenker ikke hvilken 

funksjon de har i akkorden, og ut i fra det kan det bli ganske surt. Mens en av sangerne mener 

at sangere er bedre til å høre på instrumentalistene enn det instrumentalistene er til å sette seg 

inn i teksten. Hun mener derfor at sangerne er best forberedt i en samspillsituasjon. Selv om 

det er uenigheter blant informantene om dette, er alle enige i at alle kan bli bedre på å sette seg

inn i musikken og teksten før en samspillsituasjon. 

5.2 Egne refleksjoner

Etter å ha jobbet med denne problemstillingen i snart tre år (jeg har studert 50% de siste to 

årene), ser jeg hvilke svakheter og styrker denne oppgaven har. Først og fremst er det 
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begrenset hva jeg kan si generelt om hvordan undervisningen foregår da jeg kun har intervjuet

et fåtall av sangpedagoger og kun én ren instrumentalpedagog, men jeg vil samtidig si at 

poenget ikke har vært å kun kartlegge hvordan undervisningen foregår, men det har også vært 

å finne forslag til måter man kan undervise på for å gi elevene en helhetlig forståelse av 

musikken. Med det sagt, så har informantene mine virkelig tilfredsstilt mine tanker om hva 

jeg ville få ut av dem. De har vært åpne og villige til å tenke utenfor boksen, og delt sine egne 

erfaringer og tanker på en veldig bra måte. Problemstillingen spør hvordan pedagogene kan 

implementere kunnskapen sin i undervisningen, og dermed har jeg altså lett etter tips til 

undervisningsmetodikk som dreier seg om dette, og dette mener jeg selv jeg har fått ut av 

intervjuene. 

Det har vært svært viktig for meg å definere hva jeg har ment når jeg snakker om teoretisk 

kunnskap om musikken, at i denne oppgaven dreier det seg om historikk og tidsånd for da 

musikken ble skrevet, hvilke intensjoner komponisten har hatt da han skrev musikken, og 

studering av notebildet både for å søke etter interessante aspekter ved musikken, ting som 

skiller seg ut, studere det harmoniske forløpet i musikken og analysere skrivestilen til 

komponisten. Dette er et mål for meg å ta med meg videre inn i undervisningen min, og 

forhåpentligvis også andres undervisning. De som allerede arbeider på en slik måte, kan også 

muligens ta nytte av å prøve ulike metoder og å variere undervisningen litt. Det fins nok 

mange måter å implementere det på, men jeg håper denne oppgaven har gitt noen tips til 

hvordan man kan gjøre det. Det har vært nødvendig å få flere ulike forslag til metoder, siden 

alle pedagoger har forskjellige måter å undervise på, og visse metoder kan fungere bra for 

noen elever, mens det kan hende det ikke fungerer i det hele tatt for andre elever. Jeg håper 

uansett at elevene i framtiden syns det er nyttig å lære musikken på denne måten og at de får 

en dypere forståelse for musikken, noe som igjen skaper tettere bånd og mer glede av å 

studere musikk og å synge. 

Hvis jeg skulle arbeidet videre med denne problemstillingen, hadde det vært fruktbart å lage 

ulike undervisningsopplegg ut i fra resultatene av denne oppgaven og prøvd det ut på noen 

elever som igjen gir tilbakemelding på hva som fungerer eller ikke. Det kunne være i form av 

et spørreskjema eller en åpen samtale i slutten av undervisningsperioden. Det hadde også vært

interessant å ha flere samtaler med andre sang- og instrumentalpedagoger for å få flere ideer 

til hvordan man kan undervise. Uansett om dette blir realisert i denne formen eller ikke, 

90



kommer jeg uansett til å bruke mye av det jeg har kommet fram til i denne oppgaven i praksis 

i undervisningen min, så finner jeg ut i samråd med elevene hva som fungerer og ikke. 

Sangfaget er et relativt privat fag. Man underviser på et rom hvor kun sangpedagogen og 

eleven er til stede, og man kan drive undervisningen i eget tempo og på egen måte. Man er 

som oftest lite i kontakt med andre sangpedagogers virksomhet, og får sjelden innblikk i 

hvordan andre underviser. Derfor mener jeg det er viktig at man deler sine erfaringer, både det

som fungerer bra og ikke, slik at man stadig kan reflektere over egen undervisning og fornye 

egne metoder. Sangfaget er stadig i endring, man får mer kunnskap om anatomi og mer 

kunnskap om hvordan man skal framføre, så det er viktig at også undervisningsoppleggene 

utvikler seg, og at man ikke bare «snur bunken» år etter år. Det er viktig at vi deler av 

kunnskapen vår, slik at elevene får mest mulig ut av timene og står igjen med en mye mer 

helhetlig forståelse av musikken, og dermed økt sangglede og personlig forhold til musikken. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide

Forskningsspørsmål Intervjuspørsmål

Hvordan implementere teori i
sangundervisningen for å gi 
eleven et
helhetlig bilde av musikken?

A. Hvordan kan en 
sangpedagog tilegne seg 
teoretisk
kunnskap om musikken og 
videreføre dette til eleven?

B. Hvordan kan eleven få et 
bedre inntrykk av harmonikk,
historie og komponistens 
intensjoner i det de synger? 

C. Er det forskjell på hvordan
sangpedagoger håndterer 
dette spørsmålet, i forhold til 
instrumentalpedagoger? I 
såfall, hva? 

1. Hvordan går du fram selv for å innstudere stykker? 
Fokuserer du på å sette deg inn i historien, 
harmonikken og komponistens intensjoner? 

2. Hvordan kan vi finne ut mer om stykkene vi synger? 
Hvordan kan vi vite hva komponistens intensjoner 
var/er? Hvordan kan en sangpedagog tilegne seg 
denne kunnskapen om musikken?

3. Hvorfor mener du det er viktig, eventuelt ikke viktig, 
for en elev å vite litt om historikken bak stykket han 
synger, harmonikken, og komponistens intensjoner? 

4. Mener du det er viktig å fokusere på komponistens 
intensjoner i klassisk musikk, eller bør det være slik 
som i jazz, at notebilde er en ramme vi forholder oss 
til, og så kan vi formidle musikken ut i fra vår egen 
musikalitet og stil? 

5. Hvordan presenterer du et nytt stykke for en elev? 
6. På hvilken måte overfører du/kan du overføre 

kunnskapene dine over til eleven, med tanke på 
historie og komponistens intensjoner, harmonikk osv?

7. Hvilken metode bruker du i timene for å lære elevene 
stykker? Eller er dette noe elevene bør gjøre hjemme? 
Hvordan forventer du at elevene jobber med dette 
selv? Kom gjerne med et eksempel. 

8. Hvor stor vekt legger du på at eleven får et innblikk i 
harmonikken i det han synger? Funksjon i akkorden, 
hvilken rolle du har, intonasjon. 

9. Hvor stor vekt legger du på at eleven får et innblikk i 
historien bak stykket? Hvilken situasjon stykket ble 
skrevet i,  hvordan ble det framført på den tiden osv. 

10. Hvor stor vekt legger du på at eleven får et innblikk i 
komponistens intensjoner? Hvorfor skrev han det slik,
og ikke slik, hva mente han med den artikulasjonen 
osv.

11. Hvordan vil du at eleven skal formidle? Mest mulig 
stilriktig i forhold til stykkets tid og notebilde, eller 
tro mot seg selv? 

12. Har du noen formening om det er forskjell på hvordan
instrumentalpedagoger underviser i forhold til 
sangpedagoger i henhold til dette temaet? 

13. Tror du det er mer fokus på dette spørsmålet i 
instrumentalundervisning? I så fall, hvorfor tror du 
det/tror du ikke det? 
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Vedlegg 2: Godkjennelse fra NSD                                                                                          
Til opplysning: Godkjennelsen inneholder ikke den endelige tittelen på oppgaven, men en 
foreløpig arbeidstittel jeg hadde på det tidspunktet. Datoen for prosjektslutt er også feil, men 
jeg har fått utsettelse på dette som vist under. 
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BEKREFTELSE PÅ ENDRING

Vi viser til statusmelding mottatt 04.06.2015.

Personvernombudet har nå registrert ny dato for prosjektslutt 01.06.2016.

Det legges til grunn at prosjektopplegget for øvrig er uendret.

Ved ny prosjektslutt vil vi rette en ny statushenvendelse.

Hvis det blir aktuelt med ytterligere forlengelse, gjør vi oppmerksom på at utvalget 
vanligvis må
informeres ved forlengelse på mer enn ett år utover det de tidligere har blitt informert 
om.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Åsne Halskau - Tlf: 55 58 21 88
Epost: asne.halskau@nsd.uib.no

Personvernombudet for forskning,
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Tlf. direkte: (+47) 55 58 81 80
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv til informantene

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

 ”En helhetlig sangundervisning”
Bakgrunn og formål
Min masteroppgave ved IMV, UIO har tittel og problemstilling: En helhetlig 
sangundervisning - Hvordan kan man implementere teori i sangundervisning for at eleven skal
få et mer helhetlig bilde av musikken?

Ved teori mener jeg all teori som har konsekvenser for hvordan musikkstykkene skal synges. 
Med det følger historikk (hvordan ville komponisten at dette skulle formidles, hvordan ble det
formidlet på på den tiden, hva er viktig å legge vekt på i dette stykket) og harmonikk (hva i 
harmonikken skiller seg fra andre stykker fra den tiden/andre 
perioder, hvilken funksjon har jeg i akkordene, hva er viktig å 
fremheve?).

Jeg har sendt mail til en rekke sangpedagoger og instrumentalpedagoger om deltagelse på 
intervju i forbindelse med oppgaven min, og skal intervjue de som takket ja. 

Hva innebærer deltakelse i studien?
Jeg gjennomfører intervjuer med en varighet på ca en time hver, og vil samle inn navn, stilling
og arbeidssted på intervjuobjektene. Spørsmålene vil omhandle metoder brukt i 
sangundervisning. Jeg vil bruke lydopptaker ved intervjuene.

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle personopplysninger bortsett fra navn, stilling og arbeidssted vil bli behandlet 
konfidensielt. Før prosjektslutt vil kun jeg, Elisabeth Opaas, og veileder, Ståle Wikshåland, ha
tilgang til opplysningene. Jeg vil lagre opplysningene på en passordbeskyttet datamaskin. 

Deltakerne vil kunne gjenkjennes ved publikasjon.

Prosjektet skal etter planen avsluttes 10.juni 2015. Da vil masteroppgaven bli lagt ut på 
databasen DUO ved Universitetet i Oslo, sammen med alle andre masteroppgaver ved 
universitetet. Jeg vil slette opptak av intervjuene og mine lagrede personopplysninger om 
intervjuobjektene vil 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 ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Elisabeth  Opaas, tlf. 
45037328.

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
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datatjeneste AS.

Samtykke til deltakelse i studien

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Signert av prosjektdeltaker, dato)

Jeg samtykker til å delta i intervju
Jeg samtykker til at personopplysninger kan publiseres/ lagres etter prosjektslutt]
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