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Kapittel 1: Introduksjon 
I løpet av tiden jeg har vært på musikkvitenskap har jeg hørt at en god forsker redegjør for sitt 

eget ståsted. At en forsker ikke kan presentere sine teorier eller funn som om det var objektiv 

kunnskap, eller at forskeren i det hele tatt kan regnes som objektiv. Da kan heller ikke jeg se 

bort i fra det faktum at mine interesser og fordommer vil styre mine funn i en bestemt retning. 

For å avsløre egne fordommer må jeg stadig tenke over hvilke svar jeg ønsker å finne, hvorfor 

jeg vil det, og hvordan jeg vil det.  

1.1 To lytteopplevelser: Meshuggah og Duruflé 
Første gang jeg hørte låten «New Millenium Cyanide Christ» (1998), av det svenske matte-

metall bandet Meshuggah, var litt som å høre et dodekafonisk verk av Schönberg for første 

gang. Det var kaotisk og jeg skjønte ingenting. Det var en eldre venn jeg så opp til som hadde 

tipset meg om låten på albumet, med det passende navnet «Chaosphere». Jeg presset meg selv 

til å lytte til låten mange ganger, og oppmerksomheten fokuserte på alle mulige bestanddeler i 

musikken. Jeg opplevde musikken først som en uknekkelig kode, men etter utallige 

gjennomlyttinger var det som om et vindu ble åpnet. Jeg hørte figurer som gjentok seg, og 

som videre muterte seg i ulike varianter. For hver gjennomlytting skjønte jeg mer og mer av 

det som jeg senere skulle bli svært opptatt av, nemlig polyrytmikk og polymetrikk. Følelsen 

av å se system i kaoset og å erfare denne oppdagelsen helt på egenhånd ga meg en sterk 

lytteopplevelse jeg ofte tenker tilbake på. Denne følelsen gav meg opplevelsen av å være en 

ekspertlytter i Adornos forstand, som vet hvor i stykket han er, som kan fange opp alle 

nyanser, og som kan se helheten i verket til alle tider. Opplevelsen av å holde sammen det 

som skjer i nåtid, fortid og fremtid på samme tid, og å føle en kontroll over musikken.  

Jeg har også hatt en helt annen lytteopplevelse. Da jeg gikk på ungdomsskolen fikk 

jeg noen helger være sammen med min mor som dirigerte Duruflés Requiem med et stort kor 

og en fantastisk dyktig organist. Jeg hadde ingen forkunnskaper om verken requiem eller 

Duruflé, men som underbetalt bladlus fikk jeg sitte med organisten, og jeg fikk se og høre 

musikken innenfra. Det å være bladlus var litt som å sitte med et partitur når en lytter. Jeg var 

ikke aktiv på samme måte som organisten, kormedlemmene, eller min mor. De første gangene 

jeg hørte verket husker jeg at jeg ikke ble grepet av verken orgel og kor, eller melodier og 

tekster, men etter hvert som jeg ble kjent med musikken og hørte den i ulike kontekster ble 

likevel opplevelsen større. Den ene gangen var vi i en kirke i Sogn og Fjordane på 

allehelgensdag, hvor presten, før verket ble fremført, leste opp alle som hadde gått bort det 
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siste året, inkludert hennes egen sønn. Det ble en sterk opplevelse som siden den gang bare 

har blitt sterkere og sterkere jo oftere jeg tenker på det og hører musikken. Nå i senere tid 

dukker ofte siste sats fra Duruflés Requiem, In Paradisum, opp i hodet mitt, som gjør at jeg 

enten får lyst til på spille fragmenter på piano, eller sette den på anlegget. Så mange 

assosiasjoner vekkes i meg, og jeg tenker tilbake på den tiden og alt som skjedde med meg i 

mitt liv. De gangene jeg har vist verket til venner av meg som ligner meg som lytter blir de 

ikke like berørt som meg. Vi som lar oss rive med av alternativ harmonikk, tjukke klanger, 

kompleks rytmikk og originale besetninger må få ulike opplevelser for å trenge inn i musikk 

som kanskje ikke umiddelbart blir åpenbart for oss med de verktøyene og forståelsen som vi 

har. 

 

Jeg hadde aldri hørt på verken Meshuggah eller Duruflé, men jeg var på samme tid godt kjent 

med både metall og kirkemusikk. Ved gjentatte gjennomlyttinger fikk jeg komme inn i 

verkene. Måten jeg kom inn i verkene på var ulik. I Meshuggahs verk var det de rytmiske 

ideene og det monumentale lydbildet som fikk meg oppslukt, men i Duruflés verk var det 

heller andre ting. Det var i hovedsak rammene rundt hele lytteopplevelsen som gjorde at jeg 

fikk et møte med musikken, som for eksempel det som skjedde på allehelgensdag, der 

musikkens mening fikk en helt konkret betydning, der og da. Begge lytteopplevelsene var 

emosjonelle opplevelser, fordi jeg endte opp med å like musikken, men selv om jeg fikk en 

opplevelse med begge to, hadde jeg gått to ulike veier for å komme dit. I begge tilfellene ble 

jeg eksponert for musikken gjentatte ganger, men da jeg fikk en opplevelse med Meshuggah 

var det preget av en mer aktiv form for lytting, der jeg lyttet med stor oppmerksomhet rundt 

musikkens rytmikk. I opplevelsen med Duruflé var det derimot en mer passiv form for lytting, 

hvor jeg i utgangspunktet ikke var så fasinert av musikkens bestanddeler.   

Musikk i perspektiv 

Hva er musikk, og hva består den av? Er den en idé som eksisterer inne i komponistens hode 

eller bor den i partituret? Er den en datafil, eller kanskje er den først og fremst et fremført og 

klingende fenomen? En kan også spørre seg om musikken er noe objektivt eller subjektivt. 

Ligger musikkens mening i forholdet mellom musikkens bestanddeler, eller skapes den i møte 

med en lytter som danner seg assosiasjoner og bilder?  

 I boken Music: A Very Short Introduction (2000), spør den engelske musikkforskeren, 

Nicholas Cook, det samme spørsmålet om hva musikk er. Han spør om musikk er en 

gjenstand eller en form for sosial praksis. Cook svarer at det enkle ordet musikk antakeligvis 
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antar like mange former som det finnes subkulturelle og kulturelle identiteter. Han legger til 

at vi ofte blir ledet til å tro at ordet musikk faktisk korresponderer med noe. Cook konkluderer 

med at all tale om musikk handler i virkeligheten om et mangfold av aktiviteter og 

opplevelser (Cook 2000). 

Masteroppgavens tittel er Lytteopplevelser i perspektiv, og den rommer begge 

aspektene som Cook bruker for å konkludere begrepet musikk. Tittelen henviser både til 

aktiviteten lytting, og opplevelser som lyttingen kan fremkalle. I tillegg setter tittelen de to 

begrepene i en større kontekst. I perspektiv viser til musikkhistoriefagene i den videregående 

skolen, Musikk i perspektiv 1 og 2.  

 

Musikk i perspektiv-fagene er obligatoriske for alle elever på musikklinjen i den videregående 

skolen. Musikk i perspektiv 1 er for elever i andre klasse, og Musikk i perspektiv 2 er for 

elever i tredje klasse, men hvilke type fag er det? Hva er det som skiller musikkhistoriefagene 

fra historiefagene som elevene også tar de samme årene? Det er musikken. For å se nærmere 

på det som er særegent med Musikk i perspektiv-fagene vil jeg, i lys av Cooks definisjon av 

musikkbegrepet, undersøke de aktivitetene og opplevelsene som har med lytting å gjøre.  

For å sette noe i perspektiv kan en sammenligne det med noe lignende for å få et 

klarere og mer nøyaktig bilde. Gjennom en kvalitativ studie vil jeg undersøke hva fire lærere 

som underviser i Musikk i perspektiv-fagene sier om undervisningens lytteaktiviteter.  

1.2 Problemstilling 
Problemstillingen består av et hovedspørsmål og to underspørsmål som avgrenser og 

fokuserer hovedspørsmålet. Først stiller jeg hovedspørsmålet: 

Hvordan legger lærere i Musikk i perspektiv-fagene til rette for at elever skal få 

lytteopplevelser? 

Som en konkretisering av hovedspørsmålet stiller jeg følgende spørsmål: 

Hvilke måter legger de til rette for at elevene skal lytte? 

 Hvilke didaktiske perspektiver bruker de? 

Dersom jeg ville undersøke i hvilken grad elevene i Musikk i perspektiv-fagene får 

lytteopplevelser eller ikke ville det vært mer hensiktsmessig å intervjue elever, eller observert 

undervisning, eller kombinert de to, men hovedspørsmålet er ikke rettet mot elevene. 

Hovedspørsmålet er rettet mot læreren, og hvordan de legger til rette for at elever skal få 

lytteopplevelser. Det er en didaktisk undersøkelse om undervisningens innhold, begrunnelse, 

formål og metode. For å finne svar på mine spørsmål har jeg intervjuet fire lærere, og vil ved 
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hjelp av undervisningseksemplene som de forteller om, danne meg et bilde av lytteinnholdet i 

Musikk i perspektiv-fagene.  

Hva defineres som lytteinnhold? Problemstillingens to underspørsmål peker på hvilke 

aspekter ved lytteinnholdet som skal undersøkes. I første omgang vil jeg se hvilke måter 

informantene legger til rette for at elevene skal lytte, og i neste omgang vil jeg undersøke 

hvilke didaktiske perspektiver informantene bruker i forbindelse med lyttingen. For å 

undersøke hvilke didaktiske perspektiver informantene bruker vil jeg se hvilke dannelsessyn 

de har, og hvilke didaktiske posisjoner de orienterer seg mot.  

Relevans og formål 

Oppgavens relevans er flerfoldig. I den generelle delen av læreplanen for Kunnskapsløftet 

2006 står det at «opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse 

og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse» (Utdanningsdirektoratet 2006a). Et av 

opplæringens mål er altså at elever i den videregående skole skal utvide evnen sin til å 

oppleve. I hvilken grad lever læreplanmålene for Musikk i perspektiv-fagene opp til den 

generelle delen? I kompetansemålene for lyttetreningen i Musikk i perspektiv 1 står det at 

elevene skal «beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og 

epoker» (Utdanningsdirektoratet 2006b), men hva det menes med opplevelser er ikke uten 

videre lett å forstå. I læreplanmålene for Musikk i perspektiv 2 står det derimot ingenting om 

opplevelser. En annen svakhet ved læreplanmålene er at kompetansemålene for lyttetreningen 

er utydelige. Den sier for eksempel at elevene skal lære seg ulike lytteteknikker, men det 

følger ikke med noen metodikk som forklarer hva lytteteknikker innebærer. Læreplanmålene 

for Musikk i perspektiv-fagene er til tider vanskelige å forstå, og noen steder virker de 

ufullstendige. Min oppgave viser sin relevans ved at den peker på problemområder i 

læreplanen.  

Ikke bare belyser oppgaven problemområder ved læreplanen, men den retter 

oppmerksomheten også mot et fag som i stor grad blir forbigått i forskning. Forskning på 

musikkfag i den norske skole har i stor grad rettet seg mot musikkfaget i grunnskolen og 

lærerutdanningen (Skårdal 2013, Espeland 2001, Varkøy 1994 m.m.). I en artikkel i Studia 

Musicologica Norvegica diskuterer Odd Skårberg musikkhistorieundervisningen i den norske 

skole. Artikkelen heter Musikalsk skolering for framtida (2013), og han tar opp valgets kvaler 

i dagens musikkundervisning. Han spør med hvilken hensikt vi skal undervise elever i 

musikkhistorie. Artikkelen er rettet mot grunnskolen og den høyere utdanningen, men den er 

likevel aktuell for musikkhistoriefagets hensikt, også i den videregående skole. Skårberg 
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legger i artikkelen opp til at musikkhistorie ikke skal forstås som et eksplisitt fokus på 

fortiden fordi det er fortid. Han refererer til Anders Johansen om det Johansen omtaler som 

«historisk orientering som framtidsberedskap» (Skårberg 2013:97). Læreplanen legger altså 

til rette for at elevene skal kunne generere ny kunnskap om at «musikk er kulturelle former 

som både kan framvise en rekke historiske linjer og tilknytningspunker til samfunn i fortiden, 

og som samtidig rommer samfunnets nyeste tendenser» (loc. cit.). De siste læreplanene har 

inkorporert digital musikkunnskap i kompetansemålene for musikkfaget, og på samme tid 

legger de til rette for at elevene skal oppleve ulike typer musikklandskap, om det er perioder 

og stiler, som kan vise til både kontinuitet og brudd med vår egen tid. I følge Skårberg bryter 

et slikt historiesyn med et syn på fortiden som en «dogmatisk tradisjonsbærer som slår fast et 

bestemt pensum, et særskilt lytterepertoar og som innbyr til at vi andektig bøyer oss for 

fortidens tyngde» (ibid.:98). Historiesynet som Skårberg diskuterer orienterer seg historisk for 

å berede elevene for fremtiden. Synet åpner opp for et bredt utvalg av perspektiver for å treffe 

elever i dag, og for å aktualisere og reformere et syn som i større grad handler om å 

preservere og sementere en tradisjon og et bestemt pensum.  

I tillegg til å belyse den mangelfulle forskningen, belyser oppgaven et fag som i stor 

grad blir forbigått i debatter. I 2015 satte Erlend Tunestveit i gang en diskusjon med et 

debattinnlegg1 på Musikkultur.no om den dårlige musikkompetansen til elevene på 

musikklinjen i den videregående skolen. I debattinnleggene kritiseres kunnskapsløftet for at 

de teoretiske fagene prioriteres fremfor de praktiske fagene, hvor Musikk i perspektiv regnes 

som et teoretisk fag. På denne måten argumenterer debattantene for at den tekniske 

dyktigheten må prioriteres. Ved å løfte frem lytteaktiviteten ønsker jeg med denne oppgaven å 

løfte frem de praktiske aspektene ved Musikk i perspektiv-fagene, og i stedet for å 

argumentere for en prioritering av teknisk dyktighet argumenterer jeg for 

opplevelsesaspektene i Musikk i perspektiv-fagene. Jeg søker et større rom for opplevelse og 

estetisk erfaring.  

 

Med min stemme, gjennom denne masteroppgaven, ønsker jeg å rette søkelyset mot Musikk i 

perspektiv-fagene og hvilke lytteopplevelser lærere legger til rette for. Jeg ønsker å dreie 

debatten fra å bare handle om praktiske fag versus teoretiske fag, til å inkludere en diskusjon 

rundt de teoretiske musikkhistoriefagene. Jeg ønsker å løfte frem de praktiske aspektene og 

opplevelsene som rommes av lytteaktiviteten. Jeg ønsker også å gjøre lærere mer bevisst på 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!(Tunestveit!2015)!
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hvilke lyttemåter de bruker i undervisningen sin, og hvilke type opplevelser de legger til rette 

for. For min egen del får jeg dykket ned i et viktig aspekt ved et fag jeg gjerne vil undervise i 

en dag.  

Leserveiledning 

Så langt i oppgaven har jeg presentert problemstilling, sett på oppgavens relevans og 

formålene for forskningen. Videre i kapittel 2 vil jeg presentere metoden som er valgt for 

denne oppgaven, og vise til flere av begrepene som har vært viktige for forskningen min. I 

tillegg vil jeg vise hvordan jeg har gått frem når jeg har samlet inn dataen og når jeg har 

analysert. I kapittel 3 ser jeg på ulike dannelsessyn og didaktiske posisjoner, som vil bidra 

med teori inn mot diskusjon av funnene i de etterfølgende kapitlene. I kapittel 4 og 5 

presenterer jeg funn som er relevant for problemstillingen og analysen av forskningsarbeidet. 

Kapittel 4 tar for seg problemstillingens første underspørsmål ved å undersøke hvilke 

lyttemåter informantene legger til rette for i undervisningen sin. Kapittel 5 dreier seg om 

problemstillingens andre underspørsmål ved å se hvilke didaktiske perspektiver informantene 

benytter seg av. I Kapittel 6 konkluderer jeg, på bakgrunn av analysen, hvilke lyttemåter 

informantene legger til rette for, og hvilke didaktiske posisjoner de orienterer seg mot. På 

bakgrunn av konklusjonene mine vil jeg kunne nærme meg et svar på hvordan lærere i 

Musikk i perspektiv-fagene legger til rette for at elever skal få lytteopplevelser. Jeg avslutter 

med å reflektere over Musikk i perspektiv-fagene og veien videre. 
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Kapittel 2: Metode 

2.1 Forskningsarbeidet 
For å finne svar på problemstillingen min har jeg valgt å bruke kvalitativ metode. Gjennom 

kvalitativ forskning kan vi «oppnå en forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige 

data om personer og situasjoner» (Thagaard, 2003:11). I løpet av dette kapittelet vil jeg belyse 

hva som kjennetegner den kvalitative metoden, men også vise til metodiske og etiske 

utfordringer knyttet til den. Videre vil jeg også forklare forskningsprosessens fremgangsmåter 

før, under og etter innsamlingen av datamaterialet.  

For å svare på problemstillingen min, hvordan lærere i Musikk i perspektiv-fagene 

legger til rette for at elever skal få lytteopplevelser, har jeg valgt intervju som mitt verktøy. 

Det er et godt verktøy for min oppgave ettersom «intervjuundersøkelser er særlig egnet til å gi 

informasjon om personers opplevelser, synspunkter og selvforståelse» (ibid.:12). 

Forskningsprosessen har vært et omfattende arbeid og inkluderer opptak av fire intervjuer 

som jeg har transkribert og analysert. Videre vil jeg gjøre rede for intervjusituasjonen, 

intervjuformen, og etiske retningslinjer for den kvalitativ metoden.  

 

Den kvalitative metoden krever en nærhet mellom forsker og informant, noe som også kan by 

på etiske dilemma. Den fortroligheten som oppstår mellom forsker og informant kan tidvis 

være hele grunnen til at dataen blir innsamlet, mens andre ganger kan fortroligheten gjøre at 

informanten gir forskeren data som han eller hun tror at forskeren vil ha. Det materialet som 

informanten gir forskeren forutsetter en god kvalitet på relasjonen mellom de to. Dette må jeg 

som forsker ta hensyn til under hele arbeidet mitt med kvalitativ forskning (Thagaard 2003). 

En forskjell som skiller kvalitativ og kvantitativ forskning er bruken av deduktiv og 

induktiv metode. Deduktiv metode brukes stort sett i kvantitativ forskning hvor en hypotese 

skal testes ut. Induktiv metode brukes stort sett i kvalitativ forskning hvor man trekker ut 

generelle konklusjoner fra intervjumaterialet. Hvor hypotesene testes ut i deduktiv metode, 

skapes hypotesene ut i fra materialet i den induktive metoden. Arbeidet med kvalitativ 

forskning innebærer stort sett intervju og observasjon som metoder for innsamling av data. 

Den kvalitative forskning er også fleksibel der innsamlingen av data og analysearbeidet 

foregår på samme tid (Kvale og Brinkmann 2012). 
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Fortolkning er sentral i kvalitativ forskning. Ulike hjelpemidler i fortolkningsarbeidet 

kan være fenomenologi og fortolkende teorier som hermeneutikk. Videre vil jeg fremstille de 

teoriene som er mest relevante for mitt arbeid med den kvalitativ metoden. 

 

Fenomenologien tar utgangspunkt i det informanten sier, og prøver å oppnå en forståelse av 

dypere mening ut fra hans eller hennes subjektive opplevelse. Da er det viktig at de 

fenomenene som beskrives lett kan hentes ut fra intervjumaterialet, og at forskeren fremstiller 

dem lett forståelig for omverdenen. I denne intervjusettingen er informantens oppfatning det 

viktigste som kommer frem. Ved bruk av fenomenologien vil jeg forsøke å presentere 

realiteten slik informantene opplever og fremstiller den, og at fenomenverdenen stemmer 

overens med informantenes forståelse av den. I min studie undersøker jeg ulike aspekter ved 

undervisningens lytteaktiviteter. Jeg tar utgangspunkt i informantenes ståsted for å finne svar 

på spørsmålene som er knyttet til problemstillingen. Når jeg da har valgt å intervjue lærere 

blir det en helt annen studie enn om jeg skulle intervjuet elever, eller bare observert i en 

undervisningstime. Det blir altså lagt stor vekt på hvordan lærerne selv oppfatter sitt eget 

arbeid (Thagaard 2003). 

Hermeneutikken oppfordrer til å fortolke menneskers ord og handlinger ved å gå 

dypere i meningsinnholdet enn det som umiddelbart er forståelig. Alle handlinger betraktes 

som tekst som igjen kan tolkes. For å finne et dypere meningsinnhold blir det viktig å se 

tekstutdraget i sin helhet og sammen med helheten av intervjuet. I intervjuene har jeg fått 

informasjon om oppvekst og profesjonell identitet, samt rammevilkår ved arbeidsstedene der 

informantene jobber. Selv om dette ikke vil komme med i gjennomgangen av funnene har det 

vært til hjelp for meg å forstå en dypere mening i det som informantene ellers har sagt i 

intervjuene. I lys av en hermeneutisk tilnærmingsmåte er det også viktig at jeg som forsker tar 

hensyn til egen identitet og egne interesser. Thagaard (2003) fremstiller tre ulike nivåer for 

tolkning ved en hermeneutisk tilnærming. På det første nivået deltar forskeren slik at både 

forsker og informant fortolker på lik linje. På det andre nivået tolker forskeren det 

informanten sier om sin egen situasjon. På det tredje nivået tolker forskeren ut i fra «teorier 

som fremhever skjult eller underliggende betydning» (Thagaard 2003:39). I fortolkningen av 

mine egne data vil jeg i stor grad arbeide ut i fra det andre nivået der jeg vil fortolke det som 

informanten sier om sitt eget virke som lærer i et fag på musikklinjen i den videregående 

skole. Det andre nivået byr på en dobbel fortolkning, hvor forskeren tolker virkeligheten som 

informantene allerede har tolket.  
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Kritisk teori går ut på å avsløre ideologier og å være kritisk til etablerte strukturer i 

samfunnet. Innen kritisk teori finner vi ulike forskningsspørsmål. De kan være av en 

vurderende art der de ser sosiale strukturer slik de bør være, eller av en konstruktiv art der 

sosiale strukturer kan forbedres. Jeg vil benytte meg av kritisk teori i min forskning. 

Spørsmålene for undersøkelsen har til hensikt å greie ut om lyttemåtene og innholdet i 

undervisningen. Svarene vil jeg sette opp mot det kunnskapsbaserte samfunn. Det 

kunnskapsbaserte samfunn inkluderer også meg, og jeg vil derfor farges av det. Det må jeg ta 

hensyn til i fortolkningen (Thagaard 2003). 

Informantutvelgelse 

I utvelgelsen av informanter for undersøkelsen ønsket jeg å finne personer med egenskaper 

som gjorde dem interessante for studiet mitt. Et slikt utvalg kan kalles et strategisk utvalg. Til 

en viss grad har tilgjengelighet vært utslagsgivende for utvelgelsens av informanter, hvor den 

første og tredje informanten var tilgjengelig fordi jeg kjente dem. Alle fire informantene som 

ble spurt om å delta svarte ja. Thagaard (2003) viser til problemer som et 

tilgjengelighetsutvalg av informanter kan by på, som for eksempel at de kan være fortrolig 

med forskning. På denne måten må jeg vurdere funnene mine opp i mot forutsetningene for 

den kvalitative metoden.  

 Jeg kontaktet den første informanten og foretok intervjuet tidlig i prosessen. Dette 

intervjuet fungerte som et pilotintervju hvor jeg fikk forberedt og utført et intervju, for så å 

transkribere og kode det. Arbeidet med det første intervjuet gav meg en mulighet til å justere 

intervjuguiden slik at de neste intervjuene kunne foregå mer effektivt. Jeg benyttet meg av 

snøballmetoden ved at den første informanten henviste meg til en bekjent ved en annen skole 

som han anbefalte. De var utdannet ved samme institusjon og er på samme alder, men holdt 

til på forskjellige skoler med ulik fagmiljø. Jeg måtte se nærmere på de to første informantene 

for å se at de ikke ville bli for like i et utvalg på fire informanter. Den tredje informanten var 

også en bekjent av meg. Var det et problem at jeg kjente to av informantene? Jeg opplevde at 

det var en fordel fordi det skapte en fortrolighet, der de var åpne og delte sine erfaringer og 

metoder. En bakside var at de samme to informantene i større grad enn de andre unnlot å 

fullføre noen setninger, antakeligvis fordi de gikk ut i fra at jeg visste hva de snakket om, og 

derfor ville spare tid. Den siste informanten oppsøkte jeg på et seminar for nytenkning av 

musikkhistoriefaget.  
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Thagaard (2003) fremstiller to ulike måter for utvelgelse av informanter, der informantene 

enten representerer et typisk eller et spesielt utvalg. I utvelgelsen av informanter var det et 

mål at samtlige skulle ha hovedfag i musikk, noe som ved mange skoler representerer 

gjennomsnittet, og dermed et typisk utvalg. Jeg ville på samme tid velge ut informanter som 

jeg visste ville ha mye på hjertet rundt fagets lytteaspekter, og derfor var det også et spesielt 

utvalg.  

Jeg prøvde å få en så stor spredning som mulig blant informantene. Informantene 

bestod av to menn og to kvinner i en alderspredning fra 35-55 år, og de underviste i enten 

Musikk i perspektiv 1 eller 2, eller begge to. Tre av informantene er knyttet til videregående 

skoler i Oslo, og en er knyttet til en videregående skole i Hordaland. Jeg opplevde at jeg 

nådde et metningspunkt på fire informanter fordi jeg følte at de utfylte hverandre på ulike 

måter, slik at jeg kunne vise et stort spekter av ulike lærere. Ved bare å bruke fire informanter 

vil forskningen min være begrenset, og det ville nok kommet ny og interessant informasjon 

hadde jeg utvidet antall informanter og området fra hvor jeg hentet de, men jeg følte at 

informantene gjorde at jeg kunne svare tilstrekkelig på problemstillingen min. Intervjuene 

fant sted mellom 8. April 2015 og 13. Januar 2016 noe som gjorde at transkripsjon og analyse 

ble påbegynt på noen intervjuer før alle intervjuene var foretatt. Dette gjorde at jeg kunne se 

hvilke informanter som kunne passe, og at jeg kunne tilpasse meg og evaluere min egen 

prosess underveis. Kvale og Brinkmann understreker at det må tas hensyn til at forskeren blir 

klokere etter hvert som intervjuene skrider fremover (Kvale og Brinkmann 2012).  

Thagaard (2003) holder frem at for at et intervju skal være vellykket, må 

utgangspunktet være at forskeren i forkant av intervjuet har satt seg inn i intervjuobjektets 

situasjon. Jeg prøvde å tilpasse intervjuguiden for hver informant ut i fra de ulike situasjonene 

og interessene jeg lærte om dem. Fra de to kjente visste jeg om interessefelt, og fra de to 

ukjente fikk jeg tilsendt materiale som gjorde at jeg kunne forberede meg og tilpasse guiden.  

Halvstrukturert intervju 

I forskningsarbeidet mitt har jeg brukt verktøyet som Kvale og Brinkmann (2012) betegner 

som et halvstrukturert intervju. Det er den mest vanlige formen innen kvalitativ forskning, og 

kalles ofte det kvalitative forskningsintervju. I denne formen fastlegges kategoriene på 

forhånd, mens man under intervjuet kan forholde seg friere til rekkefølgen på spørsmålene og 

ordlyden. Det er viktig med en viss struktur, slik at forskeren får med seg alle temaene, noe 

som også gjør analysearbeidet lettere. I følge Kvale og Brinkmann (2012) blir intervjuet mer 

en samtale mellom to mennesker om et tema av felles interesse. I samtale med informanten 
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følte jeg at det var en god atmosfære, men siden jeg ikke har erfaring fra undervisning 

oppstod det tidvis et asymmetrisk forhold mellom oss. Det at jeg ikke har erfaring fra 

klasseromsundervisning gjorde at jeg ikke var så fortrolig med alle deler av læreryrket. De 

fleste samtalene var preget av at informantene hadde satt seg inn i læreplanen på nytt, og fått 

tid til å tenke gjennom tematikken. I forveien hadde jeg sendt en skisse av prosjektet som 

skulle gi dem en pekepinn på hva intervjuet skulle handle om, men de fikk ikke 

intervjuguiden. På denne måten var de delvis forberedt. Det at de ikke kjente til spørsmålene 

gjorde at svarene tidvis var spontane og tidvis var gjennomtenkte (Kvale og Brinkmann 

2012). 

 

Intervjuguiden fungerte som en strukturell ramme for intervjuene, med spørsmålene delt opp 

etter ulike tema. På denne måte kunne jeg sørge for å dekke alle spørsmål som jeg ønsket å få 

svar på. Jeg begynte med å fortelle litt om meg selv og prosjektet. Jeg informerte om 

samtykkeerklæringen og avklarte at intervjuet ble tatt opp på båndopptaker før jeg satte i gang 

med spørsmålene. De første spørsmålene gikk på at informanten skulle fortelle litt om sin 

bakgrunn. Svarene på disse spørsmålene hjalp meg til å forstå informanten bedre når vi kom 

til de tematiske spørsmålene. I løpet av de tematiske spørsmålene opplevde jeg noen ganger at 

et spørsmål delvis hadde blitt besvart på et tidligere tidspunkt. Jeg valgte likevel å spørre 

spørsmålene for å unngå å gå glipp av et svar som kunne svare mer dekkende på spørsmålet 

mitt. En fare med dette var at jeg noen ganger fikk det samme svaret som tidligere, og at 

intervjuene varte lenger.  

 For hvert intervju jeg foretok gjorde jeg noen små tilpasninger i intervjuguiden slik at 

intervjuene i større grad skulle fokusere på problemstillingens hovedområder. Vedlagt ligger 

intervjuguiden som ble tilpasset til det siste intervjuet. Jeg måtte lytte aktivt, og jeg måtte av 

og til gå bort fra spørsmålene fra intervjuguiden for å stille oppfølgingsspørsmål dersom det 

var noe jeg ikke forstod, eller om informantene var inne på noe interessant som jeg ville ha 

mer informasjon om. Jeg gjorde lydopptak av alle intervjuene for å lette analysearbeidet, og 

slik at jeg kunne bruke sitater fra intervjuene i oppgaven. 

Etiske retningslinjer 

Det er mange valg som forskeren gjør som innebærer etiske konsekvenser som må tas stilling 

til. Tre hovedprinsipper innenfor etiske retningslinjer er informert samtykke, konfidensialitet 

og konsekvenser. Det som inngår i informert samtykke er at informanten informeres om 

målene for undersøkelsen, prosjektets hovedtrekk, og fordeler og ulemper ved å delta i 
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prosjektet. Informanten fikk i forkant av intervjuene problemstillingen og prosjektets 

hovedpunkter på mail, og en muntlig gjennomgang i starten av intervjuet. Det ble ikke snakk 

om fordeler og ulemper ved å delta i intervjuet. Med tanke på at jeg ikke kom til å bruke noen 

sensitiv informasjon og at informantene ble anonyme var det ikke noen ulemper med å delta i 

undersøkelsen. En fordel var at informantene fikk lov til å snakke om noe som de var svært 

interessert i. Informantene gav samtykke til at jeg kunne ta opp intervjuene og bruke 

materialet i oppgaven. Kvale og Brinkmann (2012) peker på en utfordring når det gjelder 

kvalitativ metode at oppgavens planer og formål kan endre seg underveis. På denne måten blir 

det vanskelig å gi all informasjonen i starten av prosjektet, fordi kunnskapen blir til på veien.  

Konfidensialitet går ut på at det ikke offentliggjøres data som kan hjelpe andre å 

identifisere informantens identitet. Jeg har brukt betegnelsen Informant 1, 2, 3 og 4 på de 

ulike informantene i transkripsjoner, analyser og oppgave, i stedet for å navngi dem. Jeg har 

valgt å være relativt konkret når det gjelder informantenes utdannelser, men har ikke skrevet 

hvilke kommuner eller bydeler de jobber i. Kvale og Brinkmann (2012) peker på en 

utfordring vedrørende konfidensialitet. Ved anonymisering av informanten blir det vanskelig 

å imøtekomme kravene til pålitelighet i forskningen. Resultatene som kommer frem i 

undersøkelsen kan ikke verifiseres av andre forskere som vil bruke stoffet.  

Som tidligere sagt er det ikke behov for bekymring med tanke på konsekvenser, da det 

ikke vil offentliggjøres sensitiv informasjon. Dermed er det altså ingen ulemper for 

informantene med å stille til intervju. Den eneste fordelen, som tidligere nevnt, er at de kan 

være med å løfte opp tematikken i prosjektet. Selv om det kunne komme opp sensitiv 

informasjon i løpet av et intervju, har det ikke vært materiale som har vært viktig for denne 

forskningen, og derfor har ikke informantene mine hatt noe å tape på å være med i dette 

prosjektet (Kvale og Brinkmann 2012). 

 Kvale og Brinkmann (2012) nevner også ulike etiske sider ved forskerens rolle. Han 

vektlegger tre sider: det vitenskapelige ansvar forskeren har ovenfor fagmiljø og informanter, 

forhold til intervjuobjekter og forskeravhengighet. Rollen jeg har inntatt i relasjon til mine 

informanter har først og fremst vært som forsker. Jeg opplevde flere av informantene mine 

som trygge å snakke med, men det var også noen som ikke alltid gav konsekvente svar. Da 

har jeg tatt med i beregningen at de kanskje har forsøkt å gi så reflekterte svar som mulig på 

grunn av min forskerrolle. 
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2.2 Analysearbeidet 

Fremgangsmåte 

Nå vil jeg gjøre rede for analysearbeidets fremgangsmåte. Jeg vil blant annet vise hvordan jeg 

har kodet og fortolket intervjuene mine. Det å tydeliggjøre og presisere forskningsprosessene 

gjør at resultatene får troverdighet og lettere kan overføres til annen forskning. Kvale og 

Brinkman (2012) forteller at analysearbeidet ikke er et isolert stadium, men en prosess som 

gjennomsyrer hele forskningsarbeidet. De sier også at det ikke har noen hensikt å spørre seg 

selv hvordan man analyserer, før man har funnet hva man skal undersøke, og hvorfor man vil 

undersøke det.  

Det jeg skal undersøke er hvordan lærere i Musikk i perspektiv-fagene legger til rette 

for at elever skal få lytteopplevelser. Studiet har en stor relevans fordi lyttingen har en sentral 

plass i Musikk i perspektiv-fagene, og på samme tid regjerer det ulike holdninger til hvordan 

elevene skal lytte. Jeg ønsker å sette søkelyset på en av de mest tidskrevende aktivitetene i 

Musikk i perspektiv-fagene, og undersøke hva lyttingen betyr for faget (Kvale og Brinkmann 

2012). 

Thagaard (2003) beskriver den kvalitative analysen som studier som skifter mellom 

fokus på innholdet i teksten, og fokus på betydningen av informantens uttrykksmåter. Jeg 

fokuserer hovedsakelig på innholdet i teksten. Tekstens meningsinnhold kan videre 

struktureres i en tilnærming til tema, eller en tilnærming til person. Det vanskelige med 

temasentrert tilnærming er at behandlingen av informantene skjer i avskilte deler, noe som 

kan gjøre det vanskelig å se helheten. I følge Thagaard kan helhetsforståelsen, som er så 

grunnleggende for det kvalitative intervju, ivaretas best ved å kombinere personsentrerte og 

temasentrerte tilnærminger. Forskningsarbeidet inn mot denne oppgaven har kombinert de to 

tilnærmingene. Jeg har kodet og gruppert stoff i skjemaer sortert etter tema, men har også 

prøvd å knytte ulike tema sammen for å se informantene i deres helhet (Thagaard 2003). 

Videre vil jeg presentere noen metoder som er relevante for det kvalitative studiet som 

viser hvordan jeg har jobbet med dataen.  

Transkripsjon 

Transkriberingen er i seg selv en fortolkende prosess. Når forskeren oversetter det auditive 

opptaket til det skrevne ord vil det oppstå problemstillinger. Skal alle lyder og ord som er 

unødvendige for setningsmeningen være med eller klippes ut allerede her? Allerede på 

båndopptakeren mangler det visuelle perspektivet som kan gi bedre inntrykk av hva 



! 14!

informantene mener, og når det auditive skal bli nedskrevet er det vanskelig å vite hvor mye 

man skal ta med. Mye av humor og andre skjulte holdninger kan være umulige å oppfatte uten 

lyd- eller bildematerialer. På denne måten må forskeren tolke under transkriberingsprosessen. 

Det at intervjuene mine har fokus på mening og ikke på språk, gjør at jeg kan utelate en del 

ord eller uttrykk som ikke har betydning for meningen, som for eksempel ikke sant. Kvale og 

Brinkmann diskuterer i det kvalitative forskningsintervju (2012) om man er mest lojal mot 

informanten om han eller henne gjengis ordrett eller ikke. Hvis informanten har mye feil i 

språket vil det kanskje være en fordel for alle om setningene blir ryddet opp i, slik at 

meningen lettere kan komme frem. Hos flere av informantene opplevde jeg at jeg måtte rydde 

opp i noen setninger. På samme tid beholdt jeg informantenes egne formuleringer for å 

beholde objektiviteten. Noen ganger utelot jeg ufullendte setninger som i sammenhengen ikke 

hang sammen, men informantene var såpass veltalende at setningene stort sett forble ordrette 

og meningen kom godt frem. 

 I oppgaven refererer jeg til informantene som Informant 1 - 4, og ved bruk av sitater 

henviser jeg til informantene med en forkortning som for eksempel (I1) eller (I2). 

Kategorisering, koding og fortetting 

Etter at intervjuene var transkribert ferdig var de klare til å tolkes. Denne prosessen begynte 

med meningskoding og kategorisering av materialet. Her brukte jeg ord og konsepter fra ulike 

hold. Kategoriene utledet jeg fra temaene i intervjuguiden som bygger på teori og egen 

erfaring, mens kodene ble hentet fra alle mindre tema som ble snakket om i intervjuet. Noen 

av kodene ble hentet fra informantens vokabular, men de ble stort sett navngitt av meg i 

ettertid.  

Koding går ut på å knytte sammen nøkkelord til et avsnitt i teksten, for senere å kunne 

identifisere uttalelsen i et større perspektiv. Koding henger ofte sammen med kategorisering, 

men kategoriseringen innebærer en systematisering av mange uttalelser og knytter dem mer 

opp til problemstillingen og underspørsmålene. Koding bidrar til at nye og interessante 

temaer, som forskeren kanskje ikke hadde forutsett, kan komme til overflaten. Det er et viktig 

aspekt ved grounded theory, at arbeidet med en kvalitativ studie ikke kun skal teste en 

eksisterende teori, men skal kunne utvikle nye teorier (Kvale og Brinkmann 2012). 

 Det har tidligere blitt nevnt at den deduktive metode er vanlig for en kvantitativ studie, 

mens den induktive metode er vanlig for en kvalitativ studie. I min forskning har jeg benyttet 

meg av en kombinasjon av disse. Flere av kodene har sitt opphav i dataen, og flere av 

kategoriene har jeg hatt forut for intervjuene, basert på egen erfaring fra studier og fordypning 
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i litteratur. Kategoriene har endret seg underveis, noe som tyder på at prosessen har vært 

preget av en kombinasjon av deduktiv og induktiv metode. Ikke bare har forskningsprosessen 

vært preget av en kombinasjon av deduktiv og induktiv metode, men et av oppgavens kapitler 

baserer seg også på en differensiering av de to metodene. I Kapittel 4 undersøker jeg den 

første av problemstillingens underspørsmål: hvilke måter legger de til rette for at elevene skal 

lytte? For å undersøke dette spørsmålet deler jeg drøftingen i to hoveddeler for å diskutere 

ulike lyttemåter og ulike aspekter ved lytteaktivitetene. I den første hoveddelen stiller jeg med 

Espelands formallytting og assosiativ lytting som forhåndsvalgte lyttemåter, for å se i hvilken 

grad de er å finne i informantenes undervisning. I den andre hoveddelen lar jeg informantenes 

undervisningseksempler vise hvilke øvrige lyttemåter som finnes, og som jeg diskuterer i lys 

av likheter og ulikheter. Den første hoveddelen av kapittel 4 kan dermed betegnes som en 

deduktiv hoveddel, mens den andre kan betegnes som en induktiv hoveddel.   

 

Tidlig i analyseprosessene, allerede ved transkriberingen, skjønte jeg at det var for stort 

kvantum av materiale i intervjuene. Da jeg startet på kodingen ble denne oppfattelsen 

forsterket. Jeg hadde veldig mye bra stoff, men det strakte seg fra tema som musikalsk 

identitet og identitetsskapende opplevelser, til læreplaner og lærebøker. Dette var tema som 

stod ganske langt unna hverandre, og i ulik avstand fra problemstillingen min, men som på 

samme tid var svært interessante tema hvor det kom mye spennende frem. Jeg måtte altså 

fokusere på problemstillingen som jeg hadde satt for forskningen.  

I kodingsprosessen brukte jeg word til å systematisere materialet. Jeg lagde tre 

kolonner der den til venstre nummererte hver replikk som stod i kolonnen til høyre. Den i 

midten lot jeg stå åpen for kodeord, eller andre tanker jeg gjorde meg. Det ble som et 

kommentarfelt til det som ble sagt i intervjuet. Kolonnen til venstre fungerte veldig bra for å 

holde kontroll over alle kodene og kommentarene mine.  

 Ved å komprimere informantutsagn til fortettede meningsformuleringer, kunne jeg 

lettere tolke informantene. Det som informantene brukte mange ord på å forklare kunne jeg 

som tolker korte ned og forenkle slik at meningen i det som ble sagt kunne formidles så enkelt 

som mulig. Ved flere anledninger komprimerte jeg det informantene sa. Det informantene 

prøvde å si over flere setninger kunne jeg foredle til en konsis og meningsfull setning. Ved å 

forkorte slike avsnitt kan det bli lettere å fortolke lengre tekster. Temaene som en ser i de 

komprimerte setningene kan nå utsettes for videre fortolkninger (Kvale og Brinkmann 2012). 

Meningskoding og meningsfortetting har som mål å finne frem det som allerede står i 

teksten. Det er en tradisjonell oppfatning som går ut på at kunnskap er preeksisterende 
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elementer som er mulig å finne, i motsetning til andre analyser, som meningstolkning, hvor 

kunnskap behandles som en sosial konstruksjon. Diskursanalyse og dekonstruktiv analyse 

fokuserer heller på hvordan historien fortelles uten å bry seg om den er basert på fakta eller 

objektive data (Kvale og Brinkmann 2012). 

Meningsfortolkning 

Fortolkningen er siste del av analysen, som starter allerede under intervjuet og fortsetter i 

transkriberingen. Meningsfortolkning omfatter en dyptgående og kritisk tolkning av teksten 

som ikke begrenser seg til struktureringen av innholdet som er nedskrevet. Forskeren skal gå 

hinsides det åpenbare og finne «meningsstrukturer og betydningsrelasjoner som ikke fremtrer 

umiddelbart i en tekst» (ibid.:214). Når meningen nå fortolkes vil utsagnene 

rekontekstualiseres etter å ha blitt dekontekstualisert, da de ble systematisert i koder og 

kategorier. Da teksten ble kodet og kategorisert ble den redusert, men nå gjennom fortolkning 

blir den utvidet. Forskeren vil i denne prosessen utvikle en forståelse på grunn av syntesen 

mellom det som kommer frem i intervjumaterialet og forskerens faglige kunnskaper. I denne 

fasen er det viktig å vise hvordan et avsnitt kan tolkes på flere måter for å berike den 

mangfoldige tolkningsmuligheten i teksten. Som forsker må jeg stadig veksle mellom å se på 

det enkelte utdraget mens jeg også ser på helheten. Kvale og Brinkmann (2012) beskriver 

dette som den hermeneutiske sirkel, som bidrar til en stadig mer dyptgående forståelse av 

mening. 

Troverdighet 

Den kvalitative forskingen baserer seg på relasjoner mellom mennesker. I relasjonen mellom 

forsker og informant er det umulig for forskeren å oppfatte seg selv som uavhengig eller 

objektiv. Forskningens troverdighet og overførbarheten av kunnskap diskuteres som regel i 

sammenheng med begrepene validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. Validitet og reliabilitet 

spør for eksempel om kunnskapen som er produsert i intervjusammenhengen kan være 

objektiv. Her er det også rom for forskeren til å utføre en refleksiv objektivitet, forstått som 

det å «reflektere over sitt bidrag som forsker til produksjonen av kunnskap» (ibid.:247). I 

møtet mellom informanter og teori har det vært viktig med en refleksiv holdning, for ikke å 

ignorere visse resultater, for så å legge vekt på andre resultater. Forskeren må argumentere for 

undersøkelsens troverdighet ved å vise hvordan materialet er blitt til. Materialet består da i 

mitt tilfelle av lydopptak og transkripsjon, og i neste omgang av en fortolkning. 

Troverdigheten på forskningen kan styrkes ved at jeg tydelig skiller det som er hentet direkte 
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fra informanten eller teorien, og det som jeg tolker ut fra det informanten sier (Kvale og 

Brinkmann 2012). 

 

En god validering er noe som kvalitetssikrer forskningsarbeidet. Kvale og Brinkmann løfter 

opp spørsmålet om hvilken metode som egner seg best til å undersøke det problemstillingen 

legger opp til. Validitet bestemmes altså «i hvilken grad en metode undersøker det den er 

ment å undersøke» (ibid.:251). På samme tid handler ikke validitet bare om metodene som er 

brukt. Den innebefatter også forskeren som person inkludert ens moralske integritet. Kvale og 

Brinkmann (2012) skisserer syv stadier for valideringen, som ikke bare skal begrenses til en 

bestemt fase av forskningen, men som skal prege alle fasene. De syv stadiene går fra 

tematisering til planlegging, intervjuing, transkribering, analysering, validering og 

rapportering. Kvale og Brinkmann (2012) legger til at validering handler om å kontrollere 

som for eksempel ved å sjekke feilkilder, eller ha et kritisk blikk på egne fortolkninger. I 

tillegg til å kontrollere må forskeren stille spørsmål som hva og hvorfor, før metodene og 

hvordan bestemmes. Ved å stille spørsmålet om hva det er som forskes kan det være 

hensiktsmessig å finne ut om informantenes utsagn i det hele tatt er sannhet, et begrep jeg vil 

utdype om litt. Til slutt må også forskeren teoretisere over egne funn og informantenes natur. 

Kvale og Brinkmann (2012) viser også til tre fellesskap for validering. Hos intervjupersonen 

bestemmes gyldigheten av forskerens tolkninger ut fra informantutsagnene. I det allmenne 

publikum bestemmes gyldigheten ut i fra konsensus rundt en tolkning. I det teoretiske miljø 

bestemmes gyldigheten ut i fra om tolkningene anses logiske opp mot det spesifikke felts 

teori (Kvale og Brinkmann 2012). 

Spørsmålet om validitet, er også et spørsmål om hva som er sannhet. 

Sannhetsspørsmål kan deles opp i tre klassiske sannhetskriterier. Det første kriteriet er om det 

informanten sier korresponderer med virkeligheten. Det andre kriteriet handler om 

informantutsagnets konsistens og indre logikk. Det tredje kriteriet kalles det pragmatiske, og 

den undersøker informantutsagnets sannhet i forhold til dets praktiske konsekvenser. De 

klassiske sannhetskriteriene ekskluderer ikke hverandre, men har oppnådd sterke stillinger i 

hver sine filosofiske tradisjoner. Min søken er ikke først og fremst etter sannheten om Musikk 

i perspektiv-fagene, og korrespondenskriteriet, men et virkelighetsutsnitt sett ut fra 

informantenes ståsted. I vår postmoderne tid bestemmes sannhet på grunnlag av dialog. 

Gjennom motstridende fortolkninger kan gyldig kunnskap diskuteres og forhandles blant 

fellesskapets medlemmer (Kvale og Brinkmann 2012). 
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Reliabilitet handler om forskningens konsistens og troverdighet. Et spørsmål som 

påvirker reliabiliteten er om resultatene kan reproduseres av en annen forsker på et senere 

tidspunkt. I min forskning kan et spørsmål knyttet til reliabilitet være om informantene ville 

gitt de samme svarene til en annen forsker. Reliabilitetsspørsmålet gjelder ikke bare for 

intervjusammenhengen, men også i arbeidet med transkribering og analysering (Kvale og 

Brinkmann 2012). 

Generaliserbarhet kan bestemmes om resultatene som forskningen gir er primært av 

lokal interesse, eller om de kan overføres til andre situasjoner eller andre intervjupersoner. I 

vår postmoderne tid har generaliseringen beveget seg mot en kontekstualisering, der søkenen 

etter universell kunnskap er byttet ut med en vektlegging av kunnskapens mangfold, og en 

kontekstavhengighet. Det å ha få informanter i et forskningsarbeid betyr ikke nødvendigvis at 

forskningens generaliserbarhet reduseres. Det er nemlig «mottakeren av informasjonen som 

avgjør om et resultat kan overføres til en ny situasjon» (ibid.:267). For at forskningsarbeidet 

mitt i størst grad skal være preget av troverdighet og generaliserbarhet har jeg prøvd å 

forklare de ulike prosessene så nøye som mulig. I tillegg har jeg forsøkt å begrunne valg, og å 

være så tydelig som mulig om hva som er datamateriale og hva som er tolkning, når de 

presenteres side om side. 
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Kapittel 3: Teori 
For å kunne svare på problemstillingens andre underspørsmål, hvilke didaktiske perspektiver 

lærere i Musikk i perspektiv-fagene benytter seg av, vil jeg presentere ulike dannelsessyn gitt 

av Wolfgang Klafki (2001) og en rekke didaktiske grunnposisjoner gitt av Frede Nielsen 

(1998). I Nielsens bok, Almen musikdidaktik (1998) diskuterer han Klafkis ulike dannelsessyn 

opp i mot musikkfaget, og jeg vil dermed både benytte meg av Klafkis originalverk samt 

Nielsens anvendelse av Klafki i fremstillingen av dannelsessynene. Utover Nielsens og 

Klafkis fremstillinger vil jeg dele egne refleksjoner for å diskutere hvordan de ulike 

dannelsessynene og de didaktiske posisjonene kan være med å styre lytteinnholdet i 

undervisningen. 

3.1 Didaktikk-begrepet 

I snever forstand 

Didaktikk-begrepet kan brukes i en snever og en vid forstand. Den snevre måten omfatter 

spørsmål som har med undervisningens innhold, mål, begrunnelse og formål å gjøre. På en 

annen måte kunne en sagt at det hadde med undervisningens hva, hvor til, og hvorfor. Den 

snevre forståelsen av begrepet har sin rot i en hovedsakelig tysk pedagogisk tradisjon, den 

dannelsesteoretiske tradisjonen. Når det kommer til undervisningens hvem, altså elevene, så 

vil elevforutsetninger være høyt prioritert. Læreren gjør valg av innhold på bakgrunn av 

elevene undervisningen er rettet mot (Nielsen 1998). 

I vid forstand 

På den andre siden kan didaktikk-begrepet brukes til å betegne undervisningens problemfelter 

som metode, tilretteleggelse og undervisningsmidler. Dette er den vide didaktikken, og den 

kan summeres opp i å omfatte undervisningens hvordan, hva med og hvor. Den vide 

forståelsen av begrepet har sin rot i en annen tysk didaktisk oppfattelse, den læreteoretiske. I 

denne oppfattelsen er eleven medbetinget som en individuell og sosiokulturell forutsetning. 

Det vil si at eleven er aktivt med i bestemmelsen av innhold og metode. I denne sammenheng 

er det vanlig med uttrykk som mer elevorientering og elevdeltakelse (Nielsen 1998). 

 

Noen av de interessante spørsmålene didaktikken kan stille er: Hva er det som er mest 

vesentlig å lære, og derfor undervise i? Og hvorfor? Spørsmålene som stilles fokuserer på 
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undervisningens innhold, mål og begrunnelse, og henvender seg dermed til den snevre 

forståelsen av didaktikkbegrepet og den dannelsesteoretiske didaktikken. Derfor vil det videre 

være hensiktsmessig å anvende den snevre forståelsen for å behandle de aspektene som har 

med dannelsesteorier og de didaktiske posisjonene å gjøre. De ulike didaktiske posisjonene 

som vi senere skal presentere, kan forme undervisningsinnholdet i ulike retninger, men det er 

ikke bare de ulike didaktiske posisjonene som kan det. Lærernes ulike dannelsessyn er også 

viktige posisjoner som spiller inn når innholdet i undervisningen settes.  

3.2 Dannelsesteorier 
Som et av skolens fag er også musikkfaget med på å oppdra og danne elever. Dannelse i 

skolen skjer gjennom «planlagt og systematisk tilrettelagt undervisning» (Nielsen 1998:54). 

I denne delen vil jeg se på ulike dannelsesteoretiske synsvinkler, og hvordan ulike 

dannelsessyn begrunner sine valg for musikkfaget. Jeg inntar et utenfra-perspektiv ved å se på 

musikkfaget med begreper og teorier som også lar seg gjelde for andre fag. Teoriene om 

dannelse utelukker ikke hverandre, men belyser ulike hovedstrømninger. I forsøk på å 

identifisere en lærers dannelsessyn kan en møte på vanskeligheter. Et eksempel på dette kan 

være at det er svakheter i typologien, eller at lærerens undervisning er diffus og drar i flere 

retninger. De ulike teoriene viser ulike syn, eller posisjoner, som en lærer kan ha når fagets 

innhold og metodikk begrunnes. Didaktikken må basere seg på en dannelsesteori. På denne 

måten er dannelsessynene nært knytt opp til didaktiske posisjoner, og derfor vil også 

dannelsessynenes innvirkning på lytteinnholdet diskuteres, slik jeg senere vil gjøre med de 

didaktiske posisjonene (Nielsen 1998). 

Material dannelse 

De ulike dannelsesposisjonene kan bruke samme lytteeksempel som undervisningsinnhold. 

Begrunnelsen for å benytte seg av lytteeksempelet kan likevel være forskjellig. Nielsen 

(1998) skildrer forskjellen mellom å oppdra elever til musikk eller gjennom musikk.  

Ifølge Klafki (2001) er undervisningsinnholdet i sentrum av et materielt dannelsessyn. På 

denne måten vil et lytteeksempel som spilles av i en timen hovedsakelig regnes som målet for 

læringen (til musikk), men vil også være middelet til å lære (gjennom musikk). Målet for 

dannelsesprosessen er at elevene skal absorbere, og oppta musikken i seg. Klafki (2001) deler 

inn den materiale dannelsen i to viktige grunnformer «som enhver dannelsesteori må ta 

stilling til» (ibid:172). Det er dannelsesteoretisk objektivisme, og klassisk dannelse. 
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Dannelsesteoretisk objektivisme 

I den dannelsesteoretiske objektivismen er læreren en formidler som har som hovedoppgave å 

viderebringe til neste generasjon den kulturen som omgir oss. Dannelsen handler om å ta opp 

et innhold som er identisk med det objektive innhold i kulturen. Kulturens objektive innhold 

bør derfor inngå i undervisningen, fordi den finnes, og fordi den er en del av vår kultur. Det er 

elevens etos å skulle «åpne seg for og gi seg hen til dette kulturinnholdet» (Klafki 2001:173), 

hvor resultatet er å «stå på høyde med kulturen» (loc. cit.).  

Dersom en lærer er vokst opp i en kultur der den atonale kunstmusikken har hatt en 

særegen plass, vil det være naturlig for denne læreren å viderebringe denne musikken i 

klasserommet. Det blir her snakk om en objektiv og en objektiverende kultur, fordi læreren 

selv er med på å opprettholde denne kulturen.  

Et grunnleggende problem er hvilke kriterier læreren skal velge undervisningsinnholdet 

ut fra. Det er umulig å undervise i hele vår musikalske kultur, om det i det hele tatt var mulig 

å kjenne den. En kan prøve sitt beste å romme hele den objektive musikkultur som 

undervisningsinnhold, men undervisningen vil alltid være preget av lærerens eget kulturelle 

ståsted. Det er derfor flere problemområder når en skal skildre en objektiv kultur, men likevel 

er det mulig å snakke om en egen dannelsesteoretisk objektivisme (Nielsen 1998). 

 

Klassisk dannelse 

Den klassiske dannelsen får, på samme måte som den dannelsesteoretiske objektivismen, 

problemer med utvelgelse av undervisningsinnhold. I stedet for å grunngi en utvelgelse med 

at den er en del av vår kultur, vil en si at den er klassisk i vår kultur. Ifølge Klafki (2001) er 

ikke ethvert kulturinnhold dannende i «sin karakter av objektiv verdi […] Det er bare det 

klassiske som er egentlig dannende» (ibid.:175). Dannelsen skjer ved at eleven «gjennom 

møtet med det klassiske tilegner seg sitt folks eller sin kulturkrets høyere åndelige liv, 

tenkemåter, tolkninger, verdier og symboler» (ibid.: 176). Med begrepet klassisk menes ikke 

en historisk tidsangivelse, men at det har en særegen verdi i samfunnet vårt.  

Tett opp til begrepet det klassiske, kan en også nevne kanon-begrepet. Kanon-begrepet 

utdypes i den literære verden som en liste med verk som er ansett for å være kulturelt sentrale 

eller klassiske (Preminger og Brogan 1993). 

Om noe regnes som kanonisk fordi det er kulturelt sentralt, vil det gi et uttall ulike 

kanoner å bygge på. En lærer med bakgrunn i rockemusikken vil kunne anse Led Zeppelin 

eller Dumdum boys som kanoniske, mens en lærer med bakgrunn i jazzmusikken vil på sin 
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side kunne anse Miles Davis eller Jan Garbarek som kanoniske. Hvilken kanon skal det 

undervises i? Den klassiske dannelsen gir noen klare kriterier for innholdsutvelgelse, men den 

byr på samme tid på noen problemer. På grunn av en så mangfoldig musikkultur som vi har i 

dag er det vanskelig å bare velge én kanon, og det er også vanskelig for ulike fagmiljøer å 

oppnå enighet om hva som har klassisk dannelsesverdi.   

 Nielsen (1998) peker på at det å skulle samles rundt én kanon, eller til og med flere 

kanoner, kan virke som en vanskelig oppgave, i et samfunn som er preget av så mange ulike 

interesser. Likevel kan vi omtale en del av vår kultur som klassisk, dersom en ser på de 

kanoniserte verkene som til stadighet fremføres i konserthus og brukes som lytteeksempler i 

musikkundervisningen. Et annet problem er at det som regnes som klassisk, eller vår 

kulturarv, som regel gjelder verk som har tålt tidens tann. Da kan musikk fra vår samtids 

kultur avvises og ikke få plass i undervisningen (Nielsen 1998). 

Formal dannelse 

Den materiale dannelsen forsøker å bestemme dannelsens vesen ut fra en objektiv 

innholdsmessighet. På den andre siden har den formale dannelsen som forutsetning å rette 

blikket mot eleven, den som skal oppdras, dersom en skal finne gyldige utsagn om 

dannelsesprosessen. Klafki (2001) deler formaldannelsen i to grunnformer: funksjonell 

dannelse og metodisk dannelse. Der det i den materiale dannelsen handler om å oppdra elever 

til musikk, oppdrar den formale dannelsen elever gjennom musikk. Undervisningens 

lytteeksempel degraderes fra å være både middel og mål, til å bare være middel. 

 

Funksjonell dannelse 

«Det vesentlige ved dannelse er ikke å oppta og tilegne seg innhold, men derimot forming, 

utvikling, modning av kroppslige, sjelelige og åndelige krefter» (Klafki 2001:179). 

Her legges det stor vekt på tilegnelsen av et sett egenskaper elevene skal sette i funksjon, i 

møte med voksenlivets innhold. På denne måten fungerer musikk som et funksjonelt 

dannelsesmiddel. Tenkning, bedømming, estetisk følelse og etisk vurdering er egenskaper en 

kan overføre på tvers av ulike situasjoner med ulikt innhold. Kriteriet for valg av 

undervisningsinnhold går da på hvor virksomt det er i utviklingen av et sett egenskaper. Den 

funksjonelle dannelsesteorien har en ambisjon om å styrke utviklingen av hele mennesket 

(Klafki 2001).  

Nielsen (1998) holder frem at musikk, og annen kunst har en særlig mulighet til å 

utvikle menneskers følelsesliv og styrke evnen til å kjenne følelser og til å uttrykke dem. Den 
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kan også utvikle menneskets kreative evne, samt utvikle konsentrasjonsevne, hukommelse og 

sanseevne. I lys av funksjonell dannelse kan noe lite og konkret bli noe stort og abstrakt. For 

eksempel kan det å lære å lytte konsentrert gjøre at en blir mer lydhør, uansett hvilket 

lytteeksempel læreren velger å bruke. Å samtale i grupper rundt lytteopplevelsen kan også 

gjøre elevene bedre rustet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. På denne måten blir 

musikkens sosialiserende effekt opphøyd i stor grad, men Nielsen (1998) påpeker at en sterk 

betoning av musikkens funksjonelle dannelsesverdi kan virke pretensiøs dersom den går på 

bekostning av andre aspekter ved musikkens virksomhet. 

 

Metodisk dannelse 

I en metodisk dannelse går dannelsen ut på å tilegne seg og beherske ulike tenkemåter, 

følelseskategorier og verdimålestokker, eller kort sagt: «[D]e metodene som det unge 

mennesket kan bruke for å mestre den store mengden innhold når livssituasjonen krever det» 

(Klafki 2001:183 f.). I stedet for å lære selve faktastoffet, lærer elevene å bruke verktøy, som 

søkemotorer, som kan gi dem informasjonen. Den søker ikke å utvikle visse krefter i 

mennesket, slik som den funksjonelle dannelsen. Den retter heller blikket mot den prosessen 

som elevene skaffer seg dannelse i (Klafki 2001).  

Et av Nielsens (1998) hovedargument for en metodisk dannelse er at det er umulig å få 

kjennskap til det store kulturinnholdet, fordi tilkomsten er eksplosiv. For at eleven skal kunne 

orientere seg i stadig nytt kulturinnhold, må vedkommende tilegne seg noen metoder i form 

av teknikker og verktøy. Dette argumentet skildrer et problem som en ikke trenger å ta stilling 

til i material dannelse, der det viktige er det objektive, og det klassiske som har fått godt 

fotfeste i kulturen. Ved at eleven oppsøker nytt kulturinnhold, og benytter ulike 

fremgangsmåter for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i møte med den, vil en metodisk 

dannelse kunne erverves (Nielsen 1998). 

All musikkundervisning som dreier seg om innlæring av tekniske aspekter, kan ledes 

tilbake til det metodiske dannelsesperspektivet. Ved for eksempel å lære seg noter og 

partiturlesning, kan en bruke dette som verktøy for videre orientering i nye lytteeksempler. En 

fallgruve er hvis metoden blir selve undervisningsinnholdet, og ikke bare et verktøy. En 

metode får kun mening når den brukes til å forvalte et undervisningsinnhold.  

Kategorial dannelse 

Så langt er det blitt presentert to dannelsesteorier. Den materiale dannelsen fokuserer på 

innholdet, og den formale dannelsen fokuserer på de menneskelige egenskapene. Forskjellen 
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sagt på en annen måte er dannelse til musikk, og gjennom musikk. I teorien er det interessant å 

diskutere de to motpolene, men i praksis er en lærers undervisning sjelden kun material eller 

formal. En lærers undervisning kan dra i en av retningene, men de færreste går for eksempel 

inn for å danne elever ved hjelp av musikk uten i det minste å overveie det musikalske 

innholdet.  

Selv om Klafki (2001) øyner sanne momenter i hver av de nevnte dannelsessynene 

foreslår han ikke av den grunn kun en sammenslåing av enkeltfaktorer eller deldannelser. Han 

foreslår at dannelse alltid er en helhet. Hvis en formal dannelse, i funksjonell eller metodisk 

form, oppnår sine mål ved hjelp av et bestemt innhold, er det bestemte innholdet en viktig del 

av undervisningen. I denne forstand må en formal dannelse kompletteres av en material 

dannelse (Klafki 2001). 

«Man kan ikke tilegne seg kunnskap uten at det skjer gjennom en måte å arbeide med 

det på, og det fins ingen læringsprosess uten at det er ‘noe’ som læres» (Imsen, 1997:245).  

Klafkis (2001) forslag forener material og formal dannelse i en dialektisk prosess. Denne 

syntesen, som kalles den dobbelsidige åpning, søker en enhet mellom den objektive verden og 

det subjektive mennesket.  
 
Denne dobbelsidige åpning skjer på den objektive siden ved at innhold av allmenn, kategorial, 
avklarende art blir synlig, på subjektsiden gjennom at det åpner seg allmenn innsikt, 
opplevelser og erfaringer (Klafki 2001:193). 
 

Dannelse blir med dette en forståelsesprosess, eller en dialektisk prosess hvor erkjennelsen 

blir rikere etter hvert som man jobber seg nedover i undervisningsinnholdet og metodene, 

eller lytteeksemplene og lyttemåtene. Nielsen (1998) forklarer også den dobbelsidige 

åpningen ved at eleven åpner seg for verden på samme tid som verden åpner seg for eleven. 

For at eleven skal åpne seg for verden, og forstå den, må dannelsesinnholdet være tilgjengelig 

og på samme tid utfordrende. Undervisningsinnholdet må ha startpunkt i en flik av elevens 

virkelighetsforståelse (Nielsen 1998). 

 
Al forståelse indebærer tydning. At tyde er at kategorisere, og det, man ikke kan kategorisere, 
er u-tydelig, […] uforståelig. […] Forståelse er kategorial, og da dannelse er forståelse, er 
dannelse kategorial (C. Aa. Larsen sitert i Nielsen 1998:80). 

!
Her kobles dannelse til forståelse, og opplevelse hos den enkelte elev, til å forstå virkeligheten 

gjennom kategorier. Hvilke kategorier bør da få innpass i undervisningen? Nielsen (1998) 

nevner ulike kategorier som Klafki anser for en god undervisning: det typiske, representative, 
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grunnleggende, vesentlige, karakteristiske, elementære, enkle, allmenne, eller det elementare, 

et begrep som i stor grad knyttes til kategorial dannelse. Elementare forhold er av 

grunnleggende og allmenn art. De er ikke enkeltstående og spesielle, men utgjør 

karakteristiske utsnitt av fenomener fra virkeligheten. «De åbner altså øjnene for en ’side af’ 

livet eller verden» (ibid.:81). Nielsen beskriver at musikk i seg selv er elementar 

fordi den udtrykker væsentlige dimensioner i menneskers opplevede virkelighed. Men nogen 
musikk er mer elementar end anden, fordi den åbner for større, viktigere og mer principielle 
sider af vor musikalske verden og dermed sider av vor virkelighed (loc. cit.).  

Er det tydeligere kriterier å velge undervisningsinnhold ut i fra et kategorialt dannelsessyn? 

Med et godt lytteeksempel kan elevene gripe det elementare og gå inn i en erkjennelses-

prosess, og på den måten få en syntese av material og formal dannelse. Det trenger ikke være 

noen motsetning mellom de to dannelsesteoriene. Med gode musikkeksempler kan en lærer 

utrette begge deler. Det kan tenkes at en lærer vil velge visse verk av Shostakovich for å 

undervise både om den politiske musikken, og om politikken på samme tid.  

Kritisk orientert dannelse 

Dannelsesposisjonene, som tidligere nevnt, tar for seg ulike måter elevene kan undervises, 

oppdras og dannes. Alle posisjonene som er fremstilt tar utgangspunkt i å føre elevene inn i 

en eksisterende kultur. Nielsen (1998) forteller hvordan kritikerne til disse posisjonene vil 

bygge sin dannelse på hvordan kulturen bør være, og med dette kommer det til syne et ønske 

om å endre kulturen. «En sådan forestilling bør omfatte både vor omverden og os selv som 

mennesker og medmennesker så vel som de kategorier, der kan indfange gensidigheden 

mellem disse faktorer» (Nielsen 1998:87). 

Det er fort gjort å gjøre de tradisjonelle dannelsessynene konserverende eller 

reaksjonære når en løfter fram det kritisk orienterte dannelsessynet, men det er en svært 

generell innvending. En undervisning som tar for seg egenskapen kreativitet og formal 

dannelse, samtidig som den orienterer seg mot vitenskapsfaget musikk og dannelsesteoretisk 

objektivisme, samt vitenskapelig tenkning og formal metodedannelse, rommer muligheten for 

en stadig fornyende nyorientering i vår samtidskultur (Nielsen 1998). 

 Nielsen (1998) nevner at synet på elevpotensialet er et av aspektene som skildrer den 

kritisk orienterte dannelsen. Den ønsker å gjøre eleven bevisstgjort, selvstendig, ikke-

manipulerbar, kritisk, og i stand til å møte verden, seg selv og sin samtid. Den ønsker også at 

eleven skal kunne drive konstruktiv arbeid for å forbedre samfunnet rundt seg, noe som 

skildrer et emansipatorisk aspekt ved den kritisk orienterte dannelsen. 
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 Med en kritisk orientert dannelse kan undervisningen utøves med et spesielt politisk 

mål for øyet. Lytteeksempler fra ulike epoker og sjangre kan brukes som innhold, men 

begrunnes gjerne for sine praktiske og ideologiske aspekter i stedet for de estetiske. Hvis en 

bruker et lytteeksempel fra barokken og et fra wienerklassisismen, for å forklare overgangen 

samfunnet tar fra enevelde til den nye borgerligheten, kan det bli for ensidig. Det kan 

resultere i en ensidig politisk vridning, og ekskludere musikkens indre bestanddeler (Nielsen 

1998). 

3.3 De didaktiske grunnposisjoner 
Frede Nielsen har fremstilt noen hovedtendenser og grunnposisjoner som skiller mellom ulike 

didaktiske tenkemåter. I boken Almen musikdidaktik (1998) skildrer han fire typer grunnlag 

for fagdidaktikk. Det er i hovedsak fire perspektiver som Nielsen nevner. De fire 

grunnposisjonene er med på å sette det enkelte skolefag i et større perspektiv som får 

konsekvenser for begrunnelse, mål og innhold. Hver av de fire didaktiske grunnposisjonene 

kan kombineres med de ulike dannelsesposisjonene, men det vil være noen kombinasjoner 

som er sjeldnere enn andre. Selv om de bygger på svært ulike grunnlag utelukker de ikke 

hverandre. Tvert imot kompletterer de hverandre, men i en teoretisk diskusjon kan de ulike 

posisjonene stå hardt mot hverandre, noe som også kan bidra til en konstruktiv samtale 

(Nielsen 1998). 

Basisfagsdidaktikk 

Basisfagsdidaktikken er en didaktisk posisjon som baserer seg på fagets egenart og faglige 

strukturer. I følge Nielsen kan denne posisjonen også kalles vitenskapsorientert didaktikk, 

men er musikkfagets egenart vitenskapsorientert? Handler ikke musikkfaget om kunst? 

Basisfagsdidaktikken henter sitt innhold fra ulike basisfag, og sett ut i fra de basisfag som 

musikkfaget bygger på, er det snakk om en tredimensjonal basis. De tre dimensjonene består 

av et vitenskapsorientert, et håndverksmessig, og et kunstnerisk aspekt. Fra disse tre henter 

undervisningsfaget musikk sitt innhold.  
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    (Nielsen 1998:110) 

 

Som basis for all kunstnerisk virksomhet ligger det en skapende eller kreativ virksomhet. 

Kunst utøves av mennesker, og den karakteriserer mennesket i stor grad ved at mennesker 

betjener seg av kunstneriske uttrykk. En slik kreativ virksomhet impliserer et 

håndverksmessig aspekt. I dette finnes også en etymologisk forklaring av termen kunst, som 

forutsetter praktisk kunnen. En stor del av musikkfagets håndverkskultur handler om å 

frembringe klingende musikk, noe som kan være en følge av både et produktivt likesom et 

reproduktivt aspekt. Forskjellen mellom disse to vil jeg komme tilbake til i neste kapittel 

(Nielsen 1998). 

 Varkøy hevder at «[k]unstfaget er musikken selv, slik den blir skapt og fremført, og 

arbeid med å videreutvikle og forbedre slik skaping og gjenskaping» (Varkøy 1994:50). For 

Varkøy er det aspektet om det håndverksmessige som utgjør det egentlige basisfaget. Uten 

denne ville de to andre ikke vært mulige. Han legger til at en verken kan teoretisere over, eller 

undervise i noe som ikke finnes. 

 

Dersom musikkfaget skal hente sitt innhold fra en vitenskap er det musikkvitenskapen som er 

den aktuelle vitenskap, med dens kjerneområder som musikkhistorie, musikkanalyse og 

musikkteori. De som er for vitenskapsorientert basisfagsdidaktikk mener at «[v]itenskapene er 

de mest velegnede som basis for å oppnå forståelse av verden og derfor også som forutsetning 

for grunnleggende kvalifikasjon og dannelse» (Nielsen 1998:37). På samme måte som at 

vitenskapsfaget fysikk fungerer som basisfag for undervisningsfaget fysikk, kan 

musikkvitenskapen fungere som basisfag for undervisningsfaget musikk. Det betyr ikke at 

undervisningsfaget styres av vitenskapsfaget med hard hånd, men vitenskapsfaget er til 

uvurderlig hjelp i undervisningen fordi denne har samlet og satt i system terminologier og 
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begreper som elevene kan ta i bruk. Det er altså snakk om en sterk vektlegging av verbal 

erkjennelse (Nielsen 1998). 

Kunsten er det siste av de tre basene som musikkfaget kan hente sitt innhold fra. 

Hvordan kan musikk som kunstfag skille seg fra de håndverksmessige aspektene? Et felles 

kjennetegn for kunstfagene er at de «henvender seg direkte til våre sanser og beror på vår 

mulighet for umiddelbar bearbeiding av sanseinntrykk» (ibid.:105). Persepsjonen vår er i 

sentrum, gjennom opplevelse og erkjennelse, uten behov for intellektuell prosess og verbal 

erkjennelse. På denne måten bygger kunstfagene ikke på vårt intellekt, men på vår non-

verbale erkjennelse. 

Det er altså snakk om tre ulike basisfag som musikkfaget henter sitt innhold fra. De 

overlapper hverandre på noen steder, men kan likevel skilles fra hverandre i oppstillingen som 

Nielsen gir. 

Ars- og Scientia-dimensjonen 

Vi har til nå nevnt musikkfagets tre ulike basisfag, hvor vitenskap og kunst er ytterpunktene 

på hver sin side av håndverksaspektet. Det har blitt nevnt at vitenskapen i stor grad vektlegger 

verbal erkjennelse, mens kunsten på sin side vektlegger non-verbal erkjennelse. Den delen av 

musikken som har med den non-verbale, sanseavhengige erkjennelse å gjøre sammenfattes i 

betegnelsen Ars-dimensjonen. Ars betyr kunst, og kunnen. Den rommer de praktiske delene 

av musikkfaget som ikke er avhengig av intellektuell og verbal erkjennelse som for eksempel 

det kunstneriske og håndverksmessige aspektet. Lytteopplevelsen rommes av denne 

definisjonen fordi det handler om å sanse og erfare på en måte som ikke er avhengig av verbal 

erkjennelse. Ars-dimensjonen utgjør også et mer overordnet basisfag, som tar for seg kunsten 

og en stor del av det håndverksmessige aspektet. Som overordnet basisfag har Nielsen gitt det 

navnet det musikalske kunstområdet eller den praktisk-musikalske virksomhet, «[s]ådan som 

den har manifesteret sig historisk, kulturelt og geografisk» (ibid.:106). 

 

På den andre siden finner vi en didaktikk som tar for seg teorien om fagets mål og innhold. 

Denne sammenfattes i betegnelsen Scientia-dimensjonen, som har med fagets vitenskapsside 

å gjøre. Scientia betyr viten, og utgjør, i likhet med Ars-dimensjonen, et overordnet basisfag 

som strekker seg fra vitenskapen og en del av det håndverksmessige aspektet. Scientia-

dimensjonen er bundet til verbale kategorier og verbal erkjennelse, noe som tydeliggjør en 

svakhet. Hvis musikk kunne oversettes til ord, ville den blitt overflødig. Den verbale 
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erkjennelsen er likevel med på å kaste lys over ulike deler av musikken, og det kommer 

spesielt til nytte i en undervisningssammenheng.  

Oppgavene som har med scientia-dimensjonen å gjøre hører hjemme i 

musikkvitenskapen. Det er nemlig vitenskapen som beskjeftiger seg med kategorisering, 

begrepsliggjøring og navngiving av musikalske fenomener. De musikalske fenomenene har 

ingen egeneksistens, men sett i relasjon til vår erkjennelse av dem får de sin objektive 

eksistens. Terminologiseringen av musikalske fenomener tillater vårt intellekt å inngå i et 

samspill mellom våre sanseevner og våre erkjennelsesevner, nemlig samspillet mellom de to 

dimensjonene, Ars og Scientia. Et av de viktigste aspektene ved scientia-dimensjonen er 

lærerens virksomhet og arbeid med å velge undervisningsinnhold på bakgrunn av faglige 

overveielser (Nielsen 1998). 

 

En sanseopplevelse representerer i utgangspunktet en rekke ikke-målbare verdier, noe som 

gjør at lytteopplevelsen støter på friksjon i møte med Scientia-dimensjonen. Scientia-

dimensjonen som karakteriseres av verbal erkjennelse og er tuftet på målbarhet har i 

utgangspunktet begrenset potensial til å favne om musikkens lytteaspekt. Likevel er Scientia-

dimensjon med på å forstå, fenomenologisere og gjøre rede for lytteopplevelsen, og er derfor 

til stor hjelp for å skjønne omfanget.  

Ars- og Scientia-dimensjonen påvirker undervisningsfaget, hver for seg og i samspill 

med hverandre. Varkøy hevder at det er Ars-dimensjonen som er det grunnleggende 

basisfaget, der Scientia-dimensjonen er undervisningsfagets støttefag (Varkøy 1994).  

På hvilke måter kan da Ars- og Scientia-dimensjonen påvirke lytteinnholdet? Scientia-

dimensjonen retter seg mot musikkvitenskapens kjerneområder som musikkhistorie, 

musikkanalyse og musikkteori. Ved bruk av disse områdene vil en lytteundervisning i stor 

grad trekke mot kunnskap om stiltrekk, komposisjonsteknikker, instrumentering og 

partituranalyse. Alle bestanddelene som er ramset opp kan til sammen bidra til en strukturell 

eller formal måte å lytte på. En lærer situert i denne posisjonen mener at det er gjennom en 

slik strukturell lytting at eleven vil få den mest grunnleggende kvalifikasjonen og dannelsen. 

Dersom en lærer derimot er posisjonert i Ars-dimensjonen vil musikklyttingen i mye større 

grad ha fokus på den subjektive sanseopplevelsen som verken kan fullt ut måles eller 

erkjennes verbalt.  

 

Videre skal de andre av Nielsens didaktiske grunnposisjonene presenteres. Det skal sies at 

både Ars- og Scientia-dimensjonen har mulighet til å spenne over alle de fire didaktiske 
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grunnposisjonene som vi her går gjennom. I følge Nielsen kan man både praktisere musikk og 

vite noe om den, også fra perspektiver som etnodidaktikken, utfordringsdidaktikken og 

eksistensdidaktikken (Nielsen 1998). 

Etnodidaktikk 

Etnodidaktikken er også kjent som fagdidaktikk på grunnlag av hverdagserfaring, og den tar 

utgangspunkt i elevenes ståsted. Den går ut fra elevenes erfaringsverden og lar spørsmålene 

som de opplever som aktuelle være grunnlag for innholdsbestemmelse. Fagets faglige 

strukturer dras inn når de trengs for å skape struktur og sammenheng i undervisningen. Opp 

gjennom 80- og 90-tallet har det blitt reist kritikk mot den vitenskapssentrerte basisfags-

didaktikken fordi den tok for lite hensyn til elevenes hverdagserfaringer. Kritikken rettet seg 

også mot en sterk intellektualisering og et lite fokus på den del av dannelsen som ikke stod i 

læreboken. En kan også spørre hvor godt en lærebok i seg selv kan legge til rette for en god 

lytteopplevelse for elevene (Nielsen 1998). 

 Etnodidaktikken er opptatt av elevenes hverdagskultur med tanke på subkultur og 

lokale tradisjoner. Det kan altså være snakk om en mikrokulturell orientert didaktikk som 

skiller seg fra utfordringsdidaktikkens makrokulturelle orienterte didaktikk. Det betyr ikke at 

utfordringsdidaktikken ikke tar hensyn til subkultur, og at etnodidaktikken ikke tar hensyn til 

kultur på et makronivå. Posisjonen bygger på en oppfattelse om at dannelse og utdanning er 

til for alle mennesker, og skal gjøre alle i stand til å aktivt delta i et demokratisk samfunn. 

Elevforutsetningene kan være svært forskjellige og derfor må det tas hensyn til individuelle 

behov for å sikre at undervisningen bygger på elevenes premisser og deres erfaringsverden. I 

drøftingen av elevforutsetninger kan begrepet handlingsorientering trekkes inn. 

Handlingsorientering går ut på å gjøre elevenes subjektive interesser til utgangspunkt for 

undervisningen. På denne måten får «eleverne mulighed for at videreudvikle egne interesser 

gennem handlende omgang med nye temaer og problemer» (ibid.:39).  

Dagens elever er stort sett opptatt av dagens store idoler, som Justin Bieber. Da kan 

det virke som en vanskelig oppgave å få elever til å sette pris på Beethoven i en 

undervisnings-sammenheng. Dersom en tar utgangspunkt i Bieber som artist og utøver for å 

fortelle om Beethoven som komponist kan det være en god inngangsport for mange elever. En 

kan for eksempel belyse likheten mellom idoliseringen av de to, men på samme tid se på 

forskjellen mellom idoliseringen av en komponist, og idoliseringen av en utøver. Få bryr seg 

om hvem som fremførte Beethovens verker i hans samtid, og på samme måte bryr få seg om 

de fem låtskriverne som står bak hitlåten Baby.   
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Erfaringene fra hverdagen og begrepsdannelsen er i sentrum av etnodidaktikken. Det 

gjør at vitenskapsfaget psykologi og begrepene om dannelsen kan brukes som basisfag. 

Populærmusikkforskningen gir, i tillegg til strukturelle analyser, en innføring i kjønn og 

identitet som er viktige knagger for å nærme seg elevenes verdensforståelse. Posisjonen tar 

utgangspunkt i elevforutsetninger og elevinteresser, og kan kalles sosiokulturelt orientert 

ettersom den søker mot en videreutvikling på dette grunnlaget. Videre kan det sies at 

undervisningen er handlingsorientert som strever etter å se elevene i en helhet, og å gjøre dem 

kompetente i et demokratisk samfunn. Undervisningen skal også være preget av et dynamisk 

og likeverdig samspill mellom lærer og elev. Gjennom tema og prosjektarbeid, som vanlige 

arbeidsformer, blir undervisningen mindre lærerstyrt og lærerrollen endrer seg. 

Det primære ankepunktet mot etnodidaktikken er, i tillegg til å være begrenset i 

omfang, at den kun på et overordnet nivå gir konkrete kriterier for innholdsutvelgelse. I møtet 

mellom den hverdagsorienterte og den vitenskapsorienterte didaktikken kan den 

vitenskapsorienterte didaktikken virke forsteinet. Selv om argumentene som etnodidaktikken 

fører frem går på at den kan berike vitenskapen, kan argumentasjonen i blant lede mot en 

blokkering av basisfagene (Nielsen 1998). 

Det sies fra allmennpedagogisk hold at basisfagsdidaktikken og etnodidaktikk ikke lar 

seg forene, og at etnodidaktikken er den mest nødvendige. De kritiske røstene mener at 

grunnlaget for didaktiske beslutninger bør være elevenes erfaringsbakgrunn, og at den 

individuelle læreprosess bør være i sentrum. En slik posisjon legger nærmest opp til at 

basisfagsdidaktikken kan bryte sammen, hvor det ikke er rom for strukturell forståelse lenger. 

Dette henger sammen med den postmoderne posisjon. «Det finnes kun lokalt og tidsavhengig 

begrenset gyldighet. Den ‘store fortelling’ er død og har måtte gi plass for det av tid, rom og 

miljø avgrensede» (ibid.:370).  

Utfordringsdidaktikk 

Utfordringsdidaktikken er orientert mot samfunnsproblemene og de utfordringene vi møter i 

vårt moderne samfunn. Den ønsker å bidra til forståelse og gi noen begreper til den 

kommende generasjonen slik at de kan klare å takle de utfordringer som samfunnet og 

mennesket møter. Karsten Schnack karakteriserer det didaktiske paradigmet som han har kalt 

utfordringernes didaktikk på denne måten: «Dannelsens innhold må i vid udstrækning 

bestemmes ud fra, hva der er nødvendig for at udvikle handlekompetence i en verden, hvor 

demokratiet er truet fra alle sider» (Schnack sitert i Nielsen 1998:41).  
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Krisetilstanden i den moderne verden er med som overordnet kriterium for valg av 

undervisningsinnhold. Om en verdenskrise blir mer aktuell, vil den også stige på 

prioriteringslisten for undervisningsinnhold. Det er i hovedsak tre kriser i den moderne verden 

som er av størst interesse, og de er den økologiske krise, den økonomiske krise, og den 

demokratiske krise. Krisetemaene overgår de enkelte fags begrepsverdener, og dermed blir de 

enkelte fag midler til å ta opp større tema som går utover og på tvers av fagenes basisstruktur. 

Det betyr at et hvilket som helst undervisningsfag kan få innslag av basisfag som 

samfunnsvitenskapen og sosiologi for å underbygge krisetemaene. 

 Den økonomiske krise, som nevnt ovenfor, kan omhandle problemer som kapitalisme 

og forbrukersamfunnet, samt konkurransen innenfor musikklivet. En utfordringsorientert 

undervisning vil dermed velge innhold som underbygger målet. Dersom NRK, som 

statsfinansiert radiokanal, skal problematiseres som eneste som har råd til å ha egen klassisk 

kanal, kan dette kompletteres av en avspilling fra den klassiske kanalen på radioen i 

klasserommet. 

Begrunnelsen for denne posisjonen er av en moralsk art: Dannelsen er forpliktet på de 

globale overordnede utfordringer i vår tid og for videre generasjoner. Den er også kritisk til 

samfunn og ideologi, og ønsker forbedring i verden. Dette aspektet deler 

utfordringsdidaktikken med den kritisk orienterte dannelsen. Ved å danne elever til 

ansvarlighet og til aktiv deltakelse i det moderne samfunn kan faget øke menneskets 

bevissthet i forhold til de store problemene, og fremtidsmuligheter til å gjøre noe med dem. 

Utfordringsdidaktikken har tidligere blitt beskrevet som en makrodidaktikk, og 

etnodidaktikken som en mikrodidaktikk. Denne distinksjonen peker på ulikheter som allerede 

er blitt nevnt, men det er fortsatt noen klare likheter mellom de to. De er begge kritiske, 

samfunnsengasjerte og opptatt av demokratiets utvikling. De er problemorienterte og preges 

ofte av tverrfaglighet og prosjektarbeid. Utfordringsdidaktikkens styrke ligger i 

innholdsutvelgelsen ut i fra et globalt perspektiv. Siden den ikke er noen spesifikk 

fagdidaktikk kan den invitere inn ulike basisfag til medvirkning, og i stedet for å innsnevre 

undervisningsmuligheter, fungerer den heller retningsgivende for valg av innhold og metode. 

Utfordringsdidaktikkens store styrke ligger i at den tematiserer utfordringer ikke bare i 

relasjon til undervisningen, men også i relasjon til basisfagene. Den didaktiske 

problemstillingen får herved konsekvenser ut over fagenes egen didaktikk.  

Her ligger en avgjørende forskjell på utfordringsdidaktikken og etnodidaktikken. 

Etnodidaktikken risikerer å sperre for basisfagenes mulighet til å kvalifisere undervisningen 

dersom den bare tar utgangspunkt i umiddelbare erfaringsbegreper og den hverdagslige 
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erfaringsprosess uten noe vitenskapsorientert undervisningsinnhold. Styrken til 

utfordringsdidaktikken ligger i at den kan bruke vitenskapssentrert undervisningsinnhold i 

dannelsen av elevene. På den måten kan utfordringsdidaktikken kvalifisere 

undervisningsinnholdet på en annen måte enn etnodidaktikken selv om de bruker de samme 

undervisningsmetodene, som for eksempel prosjektarbeid (Nielsen 1998). 

 

Musikk og musikalsk aktivitet kan bidra til å få elevene til å forstå temaer som har med vår 

omverden å gjøre. På denne måten kan den estetiske virksomheten også bidra med en 

behandling av de store utfordringene i samfunnet. «Den gjør det i vid ustrekning ved selv å 

være utfordringen» (ibid.:44). Med dette menes det at det musikalske innholdet kan brukes til 

å belyse utenommusikalske problemer, samt problemer innenfor den musikalske verden. 

Utfordringsdidaktikken har en mulighet til å se undervisningsinnholdet i et større perspektiv 

enn bare som lytteeksempler. Den har mulighet til å stille større spørsmål som hva det er vi 

lytter til i samfunnet, og hvilke tendenser vi finner i makrokulturen. En slik diskusjon kan 

settes i gang av lytteeksempler.  

Eksistensdidaktikk  

Eksistensdidaktikken kan også beskrives som fagdidaktikk på antropologisk grunnlag. Den tar 

utgangspunkt i menneskets grunnleggende omstendigheter og vilkår, og tar for seg større og 

mer grunnleggende spørsmål enn utfordringsdidaktikken. Der utfordringsdidaktikken lar 

samfunnets aktuelle problemer være kriterium for undervisningsinnhold, setter eksistens-

didaktikken mennesket som tenkende og sansende vesen i fokus. På samme måte som i 

utfordringsdidaktikken dras fagene inn for å skape sammenheng og overblikk, og mening i 

dannelsen. I eksistensdidaktikken henter en gjerne impulser fra filosofien og pedagogikken. 

Her finner en moralske, etiske og eksistensielle spørsmål som har stått sentralt i menneskets 

tenkningshistorie. Selv om spørsmål om moral, etikk og eksistens kan oppleves som aktuelle i 

det moderne samfunn, skiller en her mellom hva som regnes som utfordrings-didaktikkens 

interessefelt, og eksistensdidaktikkens interessefelt. Utfordringsdidaktikken og 

eksistensdidaktikken er avhengige av hverandre, men er likevel to paradigmer. Mennesket har 

alltid vært opptatt av spørsmål om dets egne eksistensielle grunnvilkår. Svarene på 

spørsmålene har vært ulike, til ulike tider. Dette vitner om forskjellige eksistensielle 

menneskesyn, og i neste rekke forskjellige syn på dannelsens formål og innhold. 

På 1900-tallet har det vært vanskelig å skape en sammenhengende og samlet 

forestilling om mennesket. Alle de forskjellige synene konkurrerer mot hverandre, og 



! 34!

sammen tenderer de mot et fragmentarisk syn. Dette har endt i en disiplinoppdeling av 

mennesket som deler mennesket opp i et sett delvesener. Det finnes ulike perspektiver som 

delvesenene kan ses i lys av, for eksempel psykologisk, sosiologisk, biologisk og teologisk. 

Hvert av disse vitenskapsperspektivene gir deres syn på mennesket fra hver deres vinkler, og 

ettersom enkeltvitenskapene bare blir flere og flere bidrar det bare til forvirringen. 

Eksistensdidaktikken hviler teoretisk på den filosofiske antropologi, en bevegelse som 

fremkom i stor grad på 1930-tallet. Det var i en reaksjon mot samtidens tendenser at 

bevegelsen reiste seg under ledende skikkelser som Otto Bollnow, Helmuth Plessner og Max 

Scheler. De ville danne seg en overordnet og sammenhengende forståelse av mennesket, i en 

tid hvor menneskesynet bare ble mer og mer fragmentarisk (Nielsen 1998). 
 

En antropologisk indfaldsvinkel vil med andre ord kunne bidrage med et samlende syn på 
opdragelse og almen undervisning ved at foretage en bestemmelse af det alment menneskelige 
eller det fællesmenneskelige (ibid.:46). 
 

Eksistensdidaktikken ser på menneskets egenskaper til å sanse og være kreativ som 

grunnleggende. Nesten i motsetning til basisfagsdidaktikkens scientia-dimensjon, som 

fokuserer på den verbale erkjennelsen. Dette synet legger til rette for å se alle kreative uttrykk 

som grunnleggende livsytringer. Derfor har den filosofiske antropologi interessert seg i 

menneskets estetiske dimensjon, og de estetiske fags pedagogikk søker å begrunne seg i den 

eksistensielle didaktikken. 

Den eksistensielt begrunnede didaktikken forsøker å formulere konkrete  

innholdstemaer som bygger på begreper som omfavner både musikalske fenomener og 

vesentlige livstema. Det kan være fenomener og begreper som Tid, språk, rom, spenning, flyt 

og kontrast. Disse begrepene gir læreren rom for å gå ut av en lineær 

musikkhistorieundervisning, og inn en sammenlignende undervisningen hvor en har mulighet 

til å for eksempel sette gammelt opp mot nytt i ulike kategorier. Ved å lytte til et verk fra 

impresjonismen og et fra renessansen, kan det være fruktbart å se de i lys av begreper som tid, 

rom og flyt for å vise til viktige likheter og ulikheter (Nielsen 1998). 

 

En undervisning med en eksistensorientert didaktikk vil først og fremst nå inn til elevenes 

tenkende og sansende vesen, og i likhet med de andre posisjonene få konsekvenser for 

lytteinnholdet. For å oppnå posisjonens mål kan læreren la elevene lytte assosiativt, ved at 

elevene tillater seg å la tankene fly til assosiasjonene de får mens de lytter. Elevene vil på 

denne måten trenes opp til å kjenne seg selv bedre som sansende og tenkende vesener. Det 

kan virke som om eksistensdidaktikkens lyttemåter er i opposisjon til basisfagsdidaktikkens 



! 35!

scientia-dimensjon. Der eksistensdidaktikken lar elevenes tanker drive bort, vil 

basisfagsdidaktikkens Scientia-dimensjon at elevene skal holde konsentrasjonen til musikkens 

strukturer og bestanddeler. Der Scientia-dimensjonen helst henter sitt innhold fra 

musikkvitenskapens kjerneområder, henter eksistensdidaktikken sitt innhold gjerne fra 

filosofien, pedagogikken og teologien. Med dette ønsker eksistensdidaktikken å skape rom for 

menneskets delvesener og legge til rette for at elevene skal engasjeres i det. Et eksempel på et 

slikt lytteinnhold kan være musikk som er blitt brukt og fortsatt brukes til denne aktiviteten, 

som meditativ munkesang eller en indisk raga.  

Selv om den eksistensdidaktiske posisjonen fungerer retningsgivende med tanke på 

begrunnelse for å velge eller avvise et innhold, byr den også på problemer fordi den gir så lite 

konkret veiledning til undervisningsinnhold. Uansett kan den eksistensielle didaktikken 

fungere samlende i en tid hvor dannelsessynene utvides og sprer seg.  

3.4 Oppsummering 
Etter å ha presentert de to didaktikk-begrepene, den ene i snever og den andre i vid forstand, 

valgte jeg den snevre definisjonen for den videre diskusjonen. Det var fordi denne rommet de 

aspektene som problemstillingens andre underspørsmål søker å finne svar på, nemlig 

undervisningens innhold, mål og begrunnelse. For å finne ut hvordan ulike didaktiske 

perspektiver kan påvirke lytteinnholdet i musikkundervisningen fokuserte jeg videre på ulike 

dannelsessyn og didaktiske posisjoner som en lærer kan orientere seg mot.  

Det finnes mange ulike retninger for syn på dannelse i musikkfaget, og det 

begrepsapparatet vi har fått kan hjelpe oss til å identifisere ulike lærerstiler. Det samme 

lytteeksempelet kan dras inn som innhold i undervisning som grunner på helt forskjellige 

dannelsesteoretiske syn. Det som utgjør forskjellen er hvilken begrunnelsen lytteeksempelet 

har for å være med i undervisningen. Om det er fordi innholdet finnes eller har oppnådd status 

som klassisk, fordi den har egenskapsdannende funksjon eller gir innblikk i en eller annen 

metode, fordi den har grunnleggende eller elementar dannelsesverdi som bidrar til en 

kategorial forståelse, eller fordi den har en kritisk og frigjørende funksjon (Nielsen 1998). 

 Klafkis sammenføyning av den materiale og formale dannelsen, som til sammen 

utgjør den kategoriale dannelse, viser at det behøves en tosidet dialektisk dannelse for at 

elevene ikke skal få en overbetoning av den ene eller den andre siden.  

 

Nielsens didaktiske grunnposisjoner belyser noen tendenser en finner i dagens undervisning. 

De utelukker ikke hverandre, men kompletterer hverandre. De er ikke konkurrerende 
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forklaringer på samme fenomen, men ulike synsvinkler som viser ulike sider av samme sak. 

Derfor har de alle relevans når det gjelder innholdet i den allmenne dannelse. Både 

dannelsessynene og de didaktiske posisjonene er viktige når vi snakker om undervisningens 

innhold, mål og begrunnelse, og har begge implikasjoner for undervisningens lytteinnhold. 

Valgene en lærer tar er avhengige av dannelsessyn og didaktisk tradisjon, fordi det er alltid en 

sammenheng mellom hvordan en lærer forholder seg til teorier og hva læreren legger vekt på i 

undervisningen.  

 En lærer som er sentrert i den formale dannelsen, og den etnosentriske didaktikken vil 

ta mer hensyn til elevenes verdensforståelse og la undervisningen ta utgangspunkt i denne. 

Dersom den samme læreren ikke kompletterer undervisningen sin av det objektive i den 

materiale dannelsen kan vedkommende ende opp med å velge vekk et innhold som burde blitt 

inkludert. På den andre siden kan den basisfaglige dannelse gi undervisningen struktur, og en 

kan dra nytte av den terminologiseringen og kategoriseringen som vitenskapene har gjort. 

Dersom basisfagsdidaktikken ikke kompletteres av de andre didaktiske posisjonene kan denne 

bli virkelighetsfjern for elevene. For at en undervisning skal være på sitt beste trenger den 

input fra alle dannelsessynene, og alle de didaktiske posisjonene. Velger man bare en av dem 

blir dannelsesinnholdet ensidig.  

 Ved å ta utgangspunkt i basisfagsdidaktikken, vil undervisningen romme de aspektene 

som er spesielle for musikkfaget, og som gir faget struktur. Dersom en bringer inn aspekter 

fra etnodidaktikken, og utfordringsdidaktikken, kan den basisfaglige dannelsen aktualiseres 

slik at den nærmer seg elevenes virkelighetsforståelse. Ved å i tillegg hente tendenser fra den 

eksistensielle didaktikken kan elevene få et vidt didaktisk grunnlag med utgangspunkt i deres 

mange delvesener, og elevene vil på denne måten bli bedre kjent med seg selv som 

enkeltmennesker og som en del av en menneskehet.  
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Kapittel 4: Lyttemåter 
I kompetansemålene for Musikk i perspektiv 1 står det under mål for lyttetreningen at «eleven 

skal kunne  

9 beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og epoker 

9 beherske ulike lytteteknikker 

9 identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra 

musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde 

9 gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer 

og epoker» (Utdanningsdirektoratet 2006b).  

 
Punkt to nevner at elevene skal kunne beherske ulike lytteteknikker og videre nevner punkt 

tre og fire hvordan elevene skal lytte, altså til musikkens elementer, instrumenter og 

besetningstyper. Hva menes da med lytteteknikker? Det finnes ingen etablert lyttemetodikk 

som lærerne får med læreplanen noe som gjør det vanskelig å vite akkurat hva en skal legge i 

dette punktet. Kanskje det skal være opp til hver enkelt lærer å avgjøre.  

 Akkurat hvordan lærerne har forstått læreplanen er ikke helt nødvendig å få svar på i 

min oppgave, siden en av lærerne kun har Musikk i perspektiv 2, et fag der det ikke står noe 

som helst om lytting i kompetansemålene. Jeg regner med at lytting til musikk også står sterkt 

i Musikk i perspektiv 2 selv om læreplanen ikke sier noe om dette, så jeg vil dermed gå noe 

utenfor rammene som læreplanen gir, og se på hva som faktisk skjer i undervisningen.  

 

I de neste to kapitlene vil jeg se på det informantene har sagt i lys av teori jeg allerede har 

presentert, i tillegg til en del ny teori. I kapittel 3 fokuserte jeg på den snevre definisjonen av 

didaktikkbegrepet, om innhold, begrunnelse og formål. Dette blir interessant å se i forhold til 

hva informantene har å si, men det kommer vi tilbake til i kapittel 5.  

I løpet av dette kapittelet ser vi nærmere på den vide definisjonen av 

didaktikkbegrepet som har å gjøre med metode. For å snevre inn den vide definisjonen 

fokuserer jeg på metoder som har med undervisningens lyttemåter å gjøre. Hvilke lyttemåter 

benytter lærerne i sin undervisning? Hva karakteriserer disse lyttemåtene? Hvilke likheter og 

ulikheter finnes blant lærerne? Hvilke lyttemåter benytter informantene når de selv lytter? 

Gjennom å undersøke hva informantene sier vil jeg forsøke å finne ut mer hvilken plass 

lytting har i Musikk i perspektiv-fagene, og hvilke lyttemåter som brukes der. 
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Ved å undersøke hvilke lyttemåter lærerne bruker i undervisningen sin, kan jeg på en 

bedre måte svare på problemstillingen min: Hvordan legger lærere i Musikk i perspektiv-

fagene til rette for at elever skal få lytteopplevelser? For å kunne diskutere det kvalitative 

aspektet i problemstillingen, altså lytteopplevelsene, må jeg først se på hvilke måter de lytter. 

Jeg vil dele inn behandlingen av lyttemåtene i to deler, en deduktiv og en induktiv del. I den 

deduktive delen vil jeg forsøke å finne svar på i hvilken grad informantenes undervisning 

retter seg mot musikken eller mot lytteren. Ved å presentere ulike lytteteorier fra viktige 

nordiske aktører innen pedagogikken vil jeg forsøke å identifisere informantenes lyttemåter ut 

fra forhåndsvalgte teorier. I den andre og induktive delen vil jeg se på andre lyttemåter som 

gjør seg gjeldende i informantenes undervisninger, om det er lyttemåter som flere bruker, 

eller som få eller bare én bruker. 

Adorno og ulike lyttetyper 

Det har blitt gjort mange forsøk på dele inn lyttere i ulike kategorier. Den tyske 

musikksosiologien Theodor W. Adorno formet en hypotese til en undersøkelse, som også kan 

oppfattes som en oppstilling av en lyttetypologi. I denne rent teoretiske oppstillingen, som 

ifølge Adorno ikke er resultat av empirisk undersøkelse, skjelner han mellom åtte ideallyttere 

(Gravesen 1977). 

Ideen om ideallyttere bygger på den tyske klassiske sosiologien, Max Webers, konsept 

om idealtyper. Typene er ment som karakteriseringer av idealiseringer, der idealer ikke er 

ment som et ønsket scenario, men som en rendyrket oppstilling (Büthe, 2000). 

1. Ekspertlytteren, som jeg omtalte i oppgavens innledning, er den ideelle lytter som 

oppfatter alle detaljer i musikken. Gjennom en strukturell lytting evner lytteren, som eneste i 

denne oppstillingen, å oppfatte musikken tilstrekkelig detaljert til å forstå den som et 

eksistensielt uttrykk. 2. Den gode tilhøreren klarer også å følge musikkens detaljer men 

mangler ekspertlytterens bevissthet rundt alle tekniske og kompositoriske virkemidler. 3. Den 

utdannede lytteren konsumerer et stort omfang musikk og kjenner i tråd med den klassiske 

dannelsen, kanonen godt. Musikk er en like integrert del av denne lytteren som han har gode 

manerer. 4. Den emosjonelle lytteren vil ikke vite noe om musikken, og lytter til musikk som 

appellerer til følelsene og ikke til intellektet. Lytteren bruker også musikk til å unnslippe 

virkeligheten. 5. Ressentimentlytteren ønsker å undertrykke følelser, og lytter derfor til 

musikk som kun appellerer til intellektet. Lytteren velger bort musikk som leder til en 

overindividualisering av mennesket. 6. Jazzeksperten lytter med en teknisk snarere enn en 

estetisk holdning. Lytteren interesserer seg for forhold rundt musikken, som besetninger, 
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utgivelsesår, i stedet for musikken selv. 7. Underholdningslytteren er statistisk sett den største 

gruppen, og er derfor en av de vanskeligste å sortere i én gruppe. Lytteren nyter musikk som 

regel i bakgrunnen, og retter oppmerksomheten mot den når vedkommende hører noe kjent. 

Musikken går som regel inn det ene øret og ut det andre øret. 8. Den musikalsk likeglade, 

også kjent som den umusikalske eller antimusikalske, er et patologisk fenomen. I følge 

Adorno leder denne lytterens mangler tilbake til psykiske hemninger i barndommen 

(Gravesen 1977). 

Siden Adornos liste over ideallyttere ikke er basert på empiri vil den kun være en 

teoretisk oppstilling. Den kan likevel tjene som en modell som kan gi perspektiver på lytting, 

og som kanskje kan treffe som en eksemplifisering. En av tingene som Adorno er blitt 

kritisert for er at han har fremhevet ekspertlytteren, og den strukturelle lyttingen, som den 

mest ideelle. 

Rose Rosengard Subotnik utdyper i boken sin, Deconstructive variations (1995), den 

strukturelle lyttingen som et forsøk på å lokalisere musikkens mening utelukkende innenfor 

utfoldelsen av de musikalske strukturene. Det skal heller ikke være nødvendig å inneha 

spesiell kunnskap om kontekst rundt musikken for å kunne følge den strukturelle logikken. 

Gjennom strukturell lytting kan tilhøreren i blant få opplevelsen av å komponere musikken 

mens en lytter.  I det 3. kapittelet, Toward a deconstruction of structural listening, drøfter 

Subotnik de tre personer hun anser som de toneangivende innen den strukturelle lyttingen. 

Hos Adorno, Schönberg og Stravinsky dekonstruerer hun det hun kaller en elitistisk holdning, 

og et program for å fremme strukturell lytting (Subotnik 1995). 

Subotniks kritikk satte i gang en nyorientering i New Musicology-miljøet, noe som 

resulterte i publiseringen av en artikkelsamling i 2004. Artikkelforfatterne i boken, Beyond 

structural listening? Postmodern modes of hearing, forsøker, i et svar på Subotniks kritikk, å 

vise til et bredt perspektiv på lytting (Dell’Antonio 2004). 

Adornos program for strukturell lytting er på ingen måte en negasjon av alle andre 

lyttemåter enn ren formal lytting. Likevel går programmet ut på at den ideelle lyttemåten er 

rettet mot selve musikken, ikke assosiasjonene som musikken kan tilby. Siden ekspertlytteren 

og den strukturelle lyttingen kun er tilpasset én musikalsk stil, altså kunstmusikken på 1900-

tallet, og særlig tilpasset de som er skolert innenfor denne tradisjonen, favner Adornos 

oppstilling av lyttetyper ikke bredt (Subotnik 1995).  
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Rauhe og ulike lyttemåter 

Der Adornos oversikt over ulike lyttetyper kun tar sikte på å fremstille en hypotetisk modell, 

har den tyske musikkforskeren Hermann Rauhe fremstilt en oversikt over ulike lyttermåter. 

Denne, i motsetning til Adornos, er fremstilt på grunnlag av empiriske undersøkelser, og 

forsøker dermed å beskrive virkeligheten.  

Som en del av en gruppe musikkpsykologer viser han til fem distinkt ulike 

resepsjonskategorier, som også kan komplettere hverandre, basert på empiriske undersøkelser. 

Lytteren veksler mellom disse ettersom det lyttes mer eller mindre bevisst og ubevisst, eller 

konsentrert og ukonsentrert. 1. Ubevisst lytting kjennetegnes av mangel på konsentrasjon om 

musikken. Det kan være en som leser eller jogger mens en hører på musikk, og musikken 

havner dermed i bakgrunnen. 2. Motorisk-refleksiv lytting skjer ofte der musikkens rytmiske 

puls er fremtredende, og der rytmiske elementer i musikken påvirker kroppen til å utføre ulike 

motoriske bevegelser. 3. Assosiativ-emosjonell lytting kjennetegnes av at lytteren kobler 

musikken til egne opplevelser og erfaringer. Ved en slik lytting kan lytteren gjennom 

musikken assosiere til minner og egne følelser. 4. Empatisk resepsjon brukes gjerne av 

lytteren for å oppnå en viss sinnsstemning. Lytteren kan altså bruke musikken bevisst til å 

komme i et gitt humør. Den siste resepsjonskategorien er 5. Strukturell resepsjon, som 

kjennetegnes av at oppmerksomheten rettes mot musikken selv. Som resepsjonskategori kan 

denne lyttemåten kobles til hvordan Adornos ekspert ville lyttet, altså til musikkens 

strukturelle elementer. Oppmerksomheten kan rettes mot enkeltdetaljer i musikken, samt å 

sammenføye alle detaljer til en helhet (Rösing 1984). 

Adorno og Rauhe 

Det kan virke som om Rauhe sine lyttemåter ikke bare favner bredere, men også fungerer mer 

nøytralt enn Adorno sine lyttetyper. På toppen av Adornos liste troner ekspertlytteren, som 

hovedsakelig lytter til kunstmusikken fra starten av 1900-tallet, og lenger nede på listen 

omtaler han også jazzeksperten. Med dette setter Adorno et sosialt og kulturelt skille mellom 

ulike estetisk verdsettende modi. Rauhe sine resepsjonskategorier derimot er en verdifri 

typologisering, som kan appliseres til hvilken som helst stil eller genre, uten hensyn til sosial 

eller kulturell posisjon. Adorno og Rauhe har hver sine typologiseringer, en snever og en vid. 

For den videre diskusjonen vil det være hensiktsmessig å snevre inn både Adornos og Rauhes 

lister. 

I Adornos fremstilling skilte den emosjonelle lytteren seg ut blant de andre som eneste 

hvor fokuset ikke var på selve musikken, eller noe rundt musikken. Ja, bortsett fra den 
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antimusikalske da. Det samme skillet kommer også til syne i Rauhes fremstilling, hvor 

assosiativ-emosjonell lytting er den eneste som fokuserer utelukkende på lytterens egne 

opplevelser og erfaringer, mens strukturell resepsjon fokuserer på musikkens strukturelle 

egenskaper. Ut i fra Adorno og Rauhe sine lyttetypologier kan det altså være mulig å se to 

grupper lyttere ta form. De som er opptatt av selve musikken, og de som er opptatt av 

lytteren. Det medfølger en objektorientert og en subjektorientert lyttemåte.  

Referensialisme og absolutt formalisme 

En stor mengde bøker om lyttemetodikk og lyttetyper gjør nettopp denne oppdelingen av 

lyttetyper og lyttemåter. I boken Lyttemetodikk (2001) skiller Espeland mellom formal og 

assosiativ lytting, og i Inger Elise Reitans kapittel i boken Øre for musikk (2007), stilles det 

opp fire ulike lyttemåter som igjen kan reduseres til de samme to gruppene som vi har nevnt. 

Denne polariseringen mellom fokus på musikk og på lytteren finnes i en mengde 

musikkpsykologisk samt musikkestetisk litteratur. Den kan for eksempel knyttes til de to 

musikkestetiske posisjonene, referensialisme og absolutt formalisme. I boken, Hvorfor 

musikk? : en musikkpedagogisk idéhistorie (1997), kommer Varkøy inn på den amerikanske 

musikkpedagogen Bennett Reimer der han forteller om de to ytterpunktene. Referensialismen 

begrunner musikkens verdi i det utenommusikalske, altså utenfor musikken selv. Lytteren 

finner mening, følelser, ideer og holdninger som verket kan vise til, hvor musikken blir et 

middel i stedet for et mål i seg selv. I tråd med denne estetiske posisjonen skriver Varkøy at 

«[g]od kunst er kunst som får folk til å føle positivt» (ibid.:89). Reimer hevder at alt i 

musikkpedagogisk virksomhet som henviser til mening utenfor musikken er inspirert av 

referensialisme i en eller annen form. På den andre siden søker absolutt formalisme 

musikkens mening i musikken selv. Musikalsk mening er musikk, og den er ulik all annen 

menneskelig mening. Erfaringen av musikalsk mening skal først og fremst være en 

intellektuell opplevelse, en opplevelse der kunstens form, i seg selv, har en egen verdi. Det 

har blitt hevdet at konsekvensen av dette musikksynet i praksis ofte har ført til at musikkens 

største verdi er av en intellektuell art. En kan lese av Varkøy at dette har bidratt til et elitistisk 

syn ovenfor kunsten, hvor sann kunstopplevelse kun kan oppleves av en intellektuell elite. 

Reimer betrakter absolutt formalisme og referensialisme som ekstreme ytterpunkter på en 

skala, hvor absolutismen legger vekt på at den klingende musikken er nok i seg selv, og 

referensialismen legger vekt på utenommusikalske fenomener som knyttes til musikken 

(Varkøy 1997).  
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Strukturering av hoveddelen 

Videre i oppgaven vil jeg se på hva informantene sier om lyttemåter i undervisningen deres. 

Jeg deler opp behandlingen av informanter og lyttemåter i en deduktiv og en induktiv del. I 

den deduktive delen skal jeg prøve å identifisere informantene så langt det lar seg gjøre, med 

hjelp av forhåndsvalgte begreper. Jeg vil undersøke i hvilken grad informantene bruker 

lyttemåter der musikken eller lytteren er i fokus. I den induktive delen vil jeg begynne fra 

motsatt ende. Her begynner jeg med å se på interessante funn fra analysen, og se hvilke 

lyttemåter som går igjen hos flere informanter, eller som er sjeldne. Jeg vil deretter drøfte 

funnene mine i lys av teori, som kan hjelpe i struktureringen av lyttemåtene. Forskjellen på de 

to delene blir at i den ene analyserer jeg det informantene sier ut fra noen forhåndsvalgte 

kategorier og begreper, mens i den andre lar jeg det informantene forteller i større grad få 

forme begrepene som behandles i kapittelet. 

I den deduktive delen vil jeg drøfte informantene opp i mot lytteteori hentet fra flere 

nordiske musikkforskere og pedagoger, som har strukturert feltet om subjektorientert og 

objektorientert resepsjon på ulike måter. Lytteteoriene overlapper hverandre på flere steder, 

men de er likevel variasjoner som kan være fruktbare å sette informantene opp mot. Magne 

Espeland og boken hans, Lyttemetodikk (2001), legger et godt grunnlag for å snakke om 

subjektorientert og objektorientert resepsjon. En innvending mot Espeland er at boken er 

skrevet inn mot grunnskolen, og er derfor ikke omfattende nok for denne oppgavens formål. 

De andre musikkforskerne jeg vil sette informantene opp mot er Hanne Tofte Jespersen og 

boken hennes Man skal høre meget (1988), og Karen Marie Ganer og kapittelet hennes i 

boken Musikkpedagogiske perspektiver (1994). De gir begge en videre fordypning av 

Espelands lyttemåter som i større grad er relevant inn mot den videregående skolen.  

 Drøftingen vil hovedsakelig rette seg mot undervisningens ulike lyttemåter, slik 

informantene gjenforteller dem, men jeg vil også drøfte informantenes begrunnelser og 

formål. I intervjuene stilte jeg ikke bare spørsmål utelukkende om lyttemåter i 

undervisningen, men også om informantenes egne forhold til lytting. Hvordan de lytter, og 

hvilke tanker de har om lyttingen. Det kan være en vesentlig forskjell mellom hva en lærer 

tenker og hva en lærer gjør i et klasserom, men det kan være fruktbart å få slik informasjon 

fra informantene inn mot drøftingen av undervisningens lyttemåter for å få et tydeligere bilde. 

For å bruke Espeland sin definisjon på lyttemetodikk: 

 
Lyttemetodikk er namnet på fagspesifikke metodar i det offentlege musikkfaget som gjer 
systematisk greie for ein planmessig framgangsmåte for undervisning og læring i 
musikklytting. Ei slik utgreiing vil vanlegvis omfatta undervisningsformer, læringsaktivitetar 



! 43!

og læringsprinsipp, organiseringsspørsmål, lærar-elev forhold, progresjonsspørsmål, 
utvalsspørsmål og vurderingsspørsmål (Espeland 2001:11). 
 

Det vil være hensiktsmessig å bruke Espelands lyttemetodikkbegrep, ved å legge vekt på 

undervisningsformene og læringsaktivitetene med tanke på lyttemåtene, og de resterende 

aspektene i drøftingen av informantenes tanker bak lyttemåtene som brukes.  

 I tillegg til å spørre hvilke tanker de har om lyttingen har jeg spurt informantene om 

lytteopplevelser de har hatt og hvordan de selv lytter. Det har vært interessant å høre hvilke 

tanker de har og hvilke opplevelser de har hatt. Det har også vært interessant å se forholdet 

mellom egne tanker om lytting og lytteopplevelsen, sammen med hvordan de legger til rette 

for lytting i undervisningen. Vi skal undersøke om det er samsvar mellom hvordan 

informantene lytter og hvordan de tilrettelegger for lytting i undervisningen. Diskusjonen vil 

dreie seg hovedsakelig om undervisningens lyttemåter, men tidvis vil jeg se teorien og 

lyttemåtene også i lys av lytteopplevelsene deres. Hvem er så informantene mine? Her er en 

oversikt: (utfyllende detaljer finnes i vedlegg) 

 

Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Mann, 35-40 år, 

Bachelor fra 

konservatoriet i 

Stavanger og 

hovedfag fra Norges 

musikkhøgskole  

Mann, 35-40 år, 

Bachelor fra Barratt 

Due og hovedfag fra 

Norges musikkhøgskole 

Kvinne, 45-50 år, 

Musikk storfag og 

hovedfag fra 

Universitetet i Oslo 

Kvinne, 50-55 år, 

Organistutdanning fra 

Norges musikkhøgskole 

og hovedfag fra 

Universitetet i Oslo 

 

Musikk i perspektiv 

1 og 2 

Musikk i perspektiv 2 Musikk i perspektiv 1 

og 2 

Musikk i perspektiv  

1 og 2 

 

I løpet av intervjuet som strekker seg fra en time til en og en halv time har jeg spurt 

informantene hovedsakelig om spørsmål som har med lytting i Musikk i perspektiv-fagene å 

gjøre. Alle informantene har fortalt uttømmende om noen av undervisningstimene sine, og det 

er ut i fra disse at jeg skal drøfte lyttemåtene opp mot teori.  
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4.1 Musikken eller lytteren? 

Formallytting og assosiativ lytting 

Boken Lyttemetodikk (2001) ble skrevet inn mot grunnskole og lærerhøgskole av Magne 

Espeland i forbindelse med læreplanen som kom i 1997. I Læreplan 97 fikk musikklytting en 

løftet status som aktivitetsform, noe som gjorde Espelands prosjekt, Musikk i bruk, i stor grad 

aktuell for alle lærere som skulle gjennomføre dette løftet. Musikk i bruk-prosjektet legger til 

rette for å komplettere lytting med en ytre aktivitetsform, som å tegne eller danse. En indre 

aktivitetsform kunne være å sitte stille og ikke gjøre noe annet enn bare å lytte konsentrert. På 

denne måten ligger musikk i bruk-prosjektet svært nær aktivitetspedagogikken, der eleven og 

aktiviteten er i fokus. I motsetning til formidlingspedagogikken der læringsmål og 

lærerforberedelser er viktige aspekter (Espeland 2001). 

Prosjektets metodikk er bygd opp rundt to måter å lytte på. De kan ikke fullt ut 

isoleres fra hverandre, men de representerer to hovedmåter å lytte på som prosjektet legger til 

rette for. De to måtene å lytte på er formallytting og assosiativ lytting. Formallyttingen 

fokuserer på de formale elementene i musikken. Uttrykk av formal art går på å gjenskape 

formale element i musikken, som for eksempel dynamikk, rytme, melodikk eller form. Den 

assosiative lyttingen tar sikte på å utnytte lytterens assosiasjoner og evne til å fantasere. 

Uttrykk av assosiativ art kan være tolkninger av handling eller stemning.  

 

Informant 1 beskriver her hva han hørte etter den gangen han lyttet til Metastasis av Xenakis i 

studietiden.  
 
Hele orkesteret begynner på en unison tone, så går hele orkesteret ut i forskjellige glissandoer 
og ender opp i en stor klusterakkord. Så en generalpause, og så en tremolo på klusterakkorden 
(I1). 
 

Han nevner orkesteret, den unisone tonen, glissandoene, tremoloen, generalpausen og 

klusterakkorden som alle er formale elementer, noe som vitner om et sterkt fokus på 

formallytting når han selv lytter til musikk. I en undervisningstime om barokken der de lyttet 

til Dido og Aeneas supplerer informanten mellom gjennomlyttingen med barokk tankegods 

samt teori, som for eksempel om figurlære, hvor målet via de musikalske figurene var å 

formidle det tekstlige så konkret at det kan oppfattes av tilhørerne. 
 
Og her kommer femtaktsfiguren som gjentas i bassen. Passus Durisculus som figuren heter. 
Nedgang til døden, sorg og smerte. Så har vi også sukkefigurer, små sekunder. Jeg kan også 
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nevne hvordan frasene etter hvert går på tvers av de nedadgående bassfigurene, sånn at det blir 
en dissonans der (I1). 
 

Teori om figurlæren, femtaktsfiguren, sekunder og fraser viser en klar tilstedeværelse av 

formale elementer i undervisningen, men han bruker også lyttemåter som forskyver fokuset 

fra musikken mot elevene. Etter den første gjennomlyttingen av Dido og Aeneas spør han, 

«[h]va skjer her? Hvordan vil dere beskrive det dere hører?» (I1) I svar kan han høre at elever 

synes det er fint, eller trist, og da spør han videre om det viktige spørsmålet, hvorfor. Ved å 

spørre om hvorfor får Informant 1 elevene til å snakke sammen og sette ord på opplevelsene. 

Spørsmålene informanten stiller åpner for assosiativ lytting, selv om elevene like gjerne kan 

svare med å fortelle om musikkens formale element som å fortelle om egne assosiasjoner. 

 Fra en annen undervisningstime forteller Informant 1 at han brukte en oppgave fra 

Ekko-boken hvor elevene blir bedt om å skrive et dikt til Kirkegården ved havet av Fartein 

Valen. Dette er et eksempel som ligger tett opp til Espelands assosiative lytting som han 

nevner i boken, Lyttemetodikk (2001), hvor elever blir bedt om å lage en tegning eller en dans 

til musikken. Diktet tilsvarer det Espeland karakteriserer som en ytre aktivitet.  

  

Informant 1 viser med dette at han bruker både formale og assosiative lyttemåter i 

undervisningen sin. Informant 2 og 3 er også opptatt av musikkens formale aspekter. 

Informant 2 forteller at han bruker knagger for å lære elevene å lytte, og med knagger mener 

han at «man skal lytte etter modulasjoner, eller at man skal prøve å skille forskjellig type tema 

fra hverandre. Bare gi de noe som gjør at de fokuserer» (I2). Også Informant 3 bruker 

begrepet knagger for å omtale de formale elementene hun lærer elevene sine. For Informant 3 

handler det om å koke ned hver retning til stiltrekk og virkemidler. Deretter lytter de gjennom 

stykket, etterfulgt av videre jobbing med siltrekkene og virkemidlene. Informanten utdyper at 

hun i stor grad prioriterer å jobbe med teoriknagger slik at alle skal ha sjansen til å henge på 

selv om de ikke kan lese noter. 

I likhet med Informant 1 begynner ofte Informant 2 og 3 timene sine med å lytte til 

musikk, og de spør elevene etter gjennomlyttingen om lytteopplevelsen. Informant 1 spør 

elevene hva de opplevde og hvorfor de tror de opplevde det. Informant 2 og 3 legger begge til 

rette for at elevene skal snakke om hvilke bilder de så, eller hvilken stemning og atmosfære 

de opplevde når de lyttet. Informant 3 spør ofte elevene sine 
 
Hvilke bilder ser dere? Hvor er dere? Hva slags stemning er det i musikken? Det å beskrive 
atmosfære jobber vi ganske mye med, for det er også en del av de vurderingskriteriene jeg 
setter, at vi skal kunne beskrive atmosfære (I3). 
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På lignende spørsmål kan Informant 2 høre fra en elev at «[j]eg ser for meg [en] skrekkfilm» 

(I2). I likhet med Informant 1, er det viktig for både Informant 2 og 3 å spørre spørsmålet 

hvorfor. Dermed setter de noen krav til assosiasjonene som elevene kommer med. Disse 

kravene settes slik at assosiasjonene noenlunde er relevant til undervisningen og 

læreplanmålene. 

 Både Informant 2 og 3 forteller at når de setter krav til den assosiative aktiviteten, så 

ledes samtalen ofte inn på musikkens formale elementer.  

Espeland (2001) tar også høyde for denne naturlige reaksjonen, at en person som lytter 

assosiativt fort vil spore inn på de formale elementene, ettersom assosiativ lytting uunngåelig 

omfatter en viss oppmerksomhet rundt musikkens formale elementer. På den andre siden 

legger Espeland (2001) til at formallytting derimot kan stå alene, eller bli fulgt opp av 

assosiativ lytting. 

Den fjerde og siste informanten er i likhet med alle de foregående informantene 

opptatt av å inkludere musikkens formale elementer i undervisningen. Hun forteller at det er 

viktig for henne at elevene lytter helhetlig, altså å lytte til alt fra lydbilde til fugetema, som 

hun formulerer seg. Både lydbilde og fugetema kan plasseres innenfor de formale elementer. 

Informant 4 sitt fokus på formallytting kommer også til uttrykk de gangene hun skriver en 

liste over de musikalske parametrene på tavlen, som elevene skal lytte etter, når de lytter i 

undervisningen. På samme måte som de andre informantene har også Informant 4 rom for 

assosiativ lytting i hennes undervisning. I noen undervisningstimer deler hun ut et 

lytteskjema, og på dette skjemaet hender det at det står «‘Hva synes du selv?’ Eller ‘hvilken 

stemning?’ Eller ‘har du noe annet å kommentere?’» (I4) Dette er et sted hvor elevene kan 

skrive ned egne tanker. Hun spør også iblant om noen har forslag til stemning i verket, og i 

likhet med Informant 1, 2 og 3 krever hun at assosiasjonene kan begrunnes godt i musikkens 

formale elementer. Ifølge Informant 4 kan du «mene egentlig hva du vil så lenge du kan 

begrunne det godt musikalsk» (I4). Så da en elev sa at Marsjen til skaffotet av Berlioz var litt 

haisommer-aktig sa hun «[b]ra, men begrunn hvorfor!» (I4). Hun inkluderer både assosiativ 

tenkning og formal tenkning i likhet med de andre informantene, men den assosiative 

tenkningen introduseres ikke tidlig i undervisningen. Det at den assosiative tenkningen står 

nederst på et lytteskjema og heller ikke står i nær kontekst til den klingende musikken, gjør at 

Informant 4 skiller seg fra de andre informantene. Den assosiative lyttingen settes ikke i 

direkte sammenheng med den klingende musikken.  
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Espeland (2001) konkretiserer den assosiative lyttingen og formallyttingen med 

aktiviteter som tegning, dansing, mimespill, eller å bruke biter fra puslespill med grafisk 

notasjon. Det store presset læreplanen legger på lærerne om at elevene skal få kunnskap, kan 

virke hindrende for at en lærer skal bruke tid på aktiviteter slik Espeland nevner. Det at 

Lyttemetodikk (2001) først og fremst er skrevet for musikkfaget i grunnskolen gjør at noen av 

aktivitetene naturlig nok ikke vil passe inn i den videregående opplæringen. Den hjelper oss 

likevel et stykke på veien.  

Kategorial lytting, madrasspedagogikk og hermeneutiske presentasjonsformer 

Kategorial lytting 

I et av undervisningseksemplene gjenforteller Informant 4 om en aktivitet som hun har brukt 

der klassen skal knytte begreper og satstitler til den klingende musikken. I en time hvor 

informanten hadde skrevet opp titlene på satsene i Beethovens 6. Symfoni og Schumanns 

Kinderscenen, skulle elevene lytte seg frem til å knytte titler til satser. I en annen time 

forteller Informant 4 at hun sammen med elevene skrev opp en stikkordsliste på tavlen over 

viktige musikalske parametre i romantikken og aspekter ved samtiden, etterfulgt av en 

gjennomlytting. Til gjennomlyttingen delte informanten ut et lytteskjema og sa til elevene, 

«[h]ør på dette, og let på tavlen. Se om du finner noe som kan passe til dette verket» (I4). I 

eksemplene forteller informanten at elevene skal knytte musikk til forhåndsvalgte begreper, 

om det er satstitler i verk av Beethoven og Schumann, eller om det er formale stiltrekk og 

virkemidler fra romantikken.  

 I en av undervisningstimene om middelaldermusikken forteller Informant 2 at de 

begynner med å høre litt, så ber han de fokusere på ting som «opplevelsen av tid, opplevelsen 

av retning i musikken, opplevelsen av tyngde, metrikk eller taktart» (I2). Informanten 

opplever også at elevene, under den assosiative delen etter første gjennomlytting, med en 

gang klarer å koble tankene sine på «strøm i musikken, stillstand, tilstand versus prosess, og 

knytte allerede der an til ideer som forhold til tid, og den type ting» (I2). 

Der Informant 4 ber elevene om å lytte etter formale begreper som musikalske 

parametre, ber Informant 2 sine elever om å lytte etter vide ideer som strøm, stillstand og tid. 

De bruker begge skjema i ulike varianter, om de er skrevne eller uskrevne, for hjelpe elevene 

å lytte etter bestemte begreper, eller kategorier. En slik kategorial lytting har Hanne Tofte 

Jespersen skrevet om i hennes bok, Man skal høre meget (1988).  
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Den kategoriale lyttingen er på mange måter lik formallyttingen, og de overlapper hverandre 

på mange områder. Den går fra rene formalanalytiske presentasjoner av musikken som tema, 

form, rytme, tempo, harmoni, sound, instrumentasjon, tekstlig utrykk og teknologi, til mer 

metaforiske uttrykk. Slike metaforiske uttrykk kan presenteres ved å tolke musikk ut fra 

kategorier som bevegelse, spenning, dramatikk og kraft. Den kategoriale lyttingen tar på en 

måte et skritt ut fra partituret, fra å kun konsentrere seg om de helt små detaljene som rytmikk 

og intervall til større kategorier som bevegelse og karakter (Jespersen 1988). 

 Informant 4 bruker mer tradisjonelle kategorier for å lære elevene å lytte seg frem til 

en ren formalanalytisk presentasjon av musikken, og Informant 2 bruker mer metaforiske 

uttrykk for å hjelpe elevene å tolke musikken ut i fra vide begreper. Siden den kategoriale 

lyttingen og formallyttingen overlapper i så stor grad, foruten de metaforiske uttrykkene, 

medfører det at samtlige informanter i ulik grad legger til rette for kategorial lytting i 

undervisningen. Om de lytter etter modulasjoner, tema, stiltrekk eller virkemidler vil det like 

gjerne defineres som formale element, som kategorier for formale element.   

 

Jespersen forteller om to måter å lytte på. Den ene er følelsesmessig-assosiativt og den andre 

er intellektuelt-analytisk. Igjen fremstilles de samme motpolene som Varkøy og Espeland 

skisserte tidligere. Den analytiske resepsjonen, som vi allerede har presentert, kaller hun 

kategorial lytting, og den assosiative resepsjonen kaller hun madrasspedagogikk. Også 

Jespersen tar høyde for at de to formene kan komplettere hverandre i den samme 

undervisningen. Et av Jespersens hovedanliggender er viktigheten av å bli mer bevisst om 

hvor og når vi gjør hva, og hvor og når den ene eller den andre form er hensiktsmessig. Den 

kategoriale lyttingen er ikke problemet, men den ubevisste bruken av den er det. Av gode 

grunner er denne lyttingen svært utbredt, «eftersom den i vores uddannelse er blevet doceret 

som den eneste berettigede» (Jespersen 1988:167). 

 

Madrasspedagogikk 

På motsatt side av den kategoriale lyttingen presenterer Jespersen madrasspedagogikken, et 

begrep som har sitt utspring hos metoden som Jespersen bruker i egen undervisning. Metoden 

går ut på at elevene skal ligge på gulvet, på madrasser, og høre på musikk. Det er en 

ureflektert lytting som følger musikken fra øyeblikk til øyeblikk. Den har som mål å utforske 

relasjoner til barndom, fødsel og til og med tidligere inkarnasjoner. Jespersen gir en kort 

introduksjon til lytteseansen der hun sier at de skal lytte til musikk, for så å lytte, og så snakke 

sammen om opplevelsen etterpå. Jeg merker meg at Jespersen legger til rette for en verbal 
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erkjennende samtale i etterkant av gjennomlyttingen, men der det ikke legges press på elevene 

om å knytte opplevelsen av musikken til de formale elementene. Den tydelig subjektorienterte 

resepsjonen, madrasspedagogikk, ønsker å få elevene i større grad til å tolke hvilke følelser 

musikken uttrykker, og hvilke følelser som utløses i oss, med en stemningsestetisk metode 

(Jespersen 1988). 

Her oppstår et skille mellom eksemplene som informantene har gitt oss og den 

lyttemåten Jespersen presenterer. Selv om alle informantene, i større eller mindre grad, skaper 

rom der elevene kan tolke musikken fritt med stemning og følelse, stiller samtlige informanter 

krav til elevenes assosiasjoner. At de kan formulere seg verbalt og knytte opplevelsene til noe 

i musikken. 

Som sagt er det flere eksempler fra informantenes undervisning som åpner opp for å 

tolke musikken med følelser, men ingen er i nærheten av å bruke metoder i undervisningen 

som ligner Jespersens madrasspedagogikk, der elevene ligger på gulvet, og der det ikke 

legges føringer på hva elevene skal knytte opplevelsene sine til.  

 

Informant 3 forteller om en lytteopplevelse da hun hørte en orgelvariasjon av Sløgedal over 

salmen, å hvor salig det skal blive.  
 
Den mektige følelsen gjør at du mister litt tid og rom, og du ér i det. Det er nok fordi jeg er en 
emosjonell lytter. Jeg ser bilder. Når musikk treffer meg så fryser jeg på ryggen og hår reiser 
seg. Jeg kan ikke helt beskrive hva det er, men det er en opplevelse (I3). 
 

Hun forteller om en lytteopplevelse, der hun tolker musikken med følelsene og sansene, uten 

å knytte den til formale element. Ville informanten godkjent det hvis en av hennes elever 

hadde hatt en lignende opplevelse som ikke ble knyttet til formale elementer? 

Også Informant 4 forteller om en lytteopplevelse, en konsert hvor hun hørte Messiaens 

symfoni Turangalila. 
 
Det var veldig overveldende, og veldig imponerende og rørende. Det er så mange ting i 
Messiaen. Det er så stille, og så er han jo orgelkomponist. Jeg kjenner han jo fra før av. Det 
får alt. Det var meget bra fremført. Det er et veldig fint verk, og det ble spilt så utrolig bra 
(I4). 
 

Også Informant 4 tolker musikken med følelser og begeistring. En likhet mellom de to 

informantene er at ingen av dem knytter lytteopplevelsen til formale element. Ut fra det som 

er blitt fortalt er det ingen eksempler som kan vise at elevene får oppleve musikk og assosiere 

fritt uten å måtte knytte det opp til formale element. Informant 4 sier om seg selv at hun ikke 

er en lærer som bare skrur på musikk og sier, nå skal vi bare føle. «Jeg tenker at de kan jo føle 
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og tenke når de har kommet hjem. Så har jeg lært dem noe, og så var det utgangspunktet» 

(I4). 

 

Hermeneutiske presentasjonsformer 

Som sagt er det få eksempler på at elevene kan assosiere fritt uten å koble tanker og bilder til 

formale element. På den andre siden er det mange eksempler hvor elevene får i oppgave å 

knytte assosiasjoner til formale element. I en av Informant 3 sine undervisningstimer ber hun 

elevene om å knytte sammen de to lyttemåtene. Hun ber elevene om å knytte musikkens 

atmosfære opp til musikalske elementer.  

 

Informant 3 gjenforteller hvordan hun ber elevene om å knytte sammen assosiasjoner med 

formale element.  
 
Hvorfor opplever du impresjonistisk musikk som drømmende? Jo, fordi det er en svevende 
tonalitet - Du har ingen ledetonefølelse. Hvorfor blir Vårofferet aggressivt? Jo, på grunn av 
biakkordikk, gnissende intervaller og voldsom rytme (I3). 

 

I Musikkpedagogisk teori (1979) knytter Even Ruud madrasspedagogikken opp mot 

hermeneutiske presentasjonsformer, hvor vekten forskyves mot musikken igjen. Disse 

presentasjonsformene forsøker å vise til objektive forhold mellom musikkens uttrykk og 

musikkens formale elementer som rytme, melodi, harmonikk. På denne måten kan en lytter 

ved av hjelp av en hermeneutisk presentasjonsform utforske de følelsesmessige inntrykkene 

musikken gir, ved å se nærmere på musikkens formale element. 

Denne måten kan ses som en videreteoretisering av det Espeland kaller en naturlig 

reaksjon, at assosiativ lytting fort vil spore seg inn på musikkens formale elementer (Espeland 

2001). 

Dette er så langt den første lyttemåten som forsøker å knytte subjektorientert resepsjon 

med objektorientert resepsjon. For å bruke et av Rauhes uttrykk vil jeg kalle de hermeneutiske 

presentasjonsformene integrerte lyttemåter, men jeg fyller den med et litt annet innhold enn 

opprinnelig tenkt. Der Rauhe (Rösing 1984) bruker integrert lytting for å sette bevisste og 

ubevisste lyttemåter sammen, ser jeg det som mer tjenlig for mitt formål å bruke begrepet for 

å samle lyttemåter der subjektorienterte lyttemåter kombineres med objektorienterte 

lyttemåter. De hermeneutiske presentasjonsformene forsøker å utforske sammenhengen 

mellom de to resepsjonsmåtene. «[D]et er jo det interessante. Å finne ut hvorfor de er knyttet 

sammen» (I2). 
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Informant 2 gjenforteller fra en av undervisningstimene at dersom en elev sier at 

musikken opplevdes som en tilstand, at musikken mistet strømmen eller retningen, så prøver 

han å finne ut sammen med elevene, hva som faktisk skjer på det stedet i musikken som får 

eleven til å oppleve det slik. På den måten prøver informanten å knytte opplevelsen an til en 

mer musikkteoretisk forståelse av det som skjer. Han prøver hele tiden å få dem til å 

reflektere over sine egne bilder og assosiasjoner som de får til musikken. Undersøke hva det 

er som gjør at de, så fort de hører musikken, hopper over til en assosiasjon som leder de ut av 

musikken, om det er en kvalitet i musikken.  
 
Da kan det godt være noe som ikke leder lenger inn i en strukturell forståelse av musikken, 
men at det heller har med en eksistensiell forbindelse, eller kanskje vage ting som opplevelsen 
av tilstand eller strøm å gjøre (I2). 
 

Her forteller Informant 2 om hvordan han knytter assosiasjoner til formale element, men han 

forteller også at refleksjonen over assosiasjonene ikke nødvendigvis trenger å lede inn i en 

strukturell forståelse av musikken. At i stedet for å knytte det opp til formale element, så kan 

elevene knytte det opp til en annen kvalitet i musikken, om det er en eksistensiell forbindelse, 

eller en opplevelse av tilstand eller strøm.  

 Den eksistensielle forbindelsen som informanten forteller om, favnes ikke helt av 

rammene som de hermeneutiske presentasjonsformene gir. Det er en forbindelse som ikke 

bare kan kategoriseres som et bilde, et minne eller en annen assosiasjon. Et interessant funn i 

denne informantens undervisningseksempel er at dette er første eksempel der elever i det hele 

kan unngå å nærme seg de formale element.   

Aktiv lytting og passiv lytting 

Aktiv lytting 

Ser vi tilbake til lytteopplevelsen Informant 1 fortalte om i forbindelse med formallytting, der 

han lyttet til Metastasis av Xenakis, fortalte han i detalj om alle de formale elementene han 

fokuserte på. Han brukte en hel helg på å lytte til stykket 50 ganger for å bli virkelig kjent 

med stykket, «[o]g det var en skjelsettende opplevelse» (I1). Også fra en annen 

lytteopplevelse, der han lyttet til Lachenmann og Sciarrino, forteller han om «den støyen du 

vanligvis ikke forbinder med instrumentene, og at de klarer å skape en skjønnhet på baksiden 

av det du vanligvis kjenner til. Det har vært helt enormt å bli kjent med» (I1). Støyen som et 

formalt element gir informanten assosiasjoner, og han opplever skjønnhet. Informant 1 viser 

med dette den følelsesmessige opplevelsen en kan få fra å lytte til musikkens formale 

element.  
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Noe som er viktig for Informant 1 i undervisningen er at elevene lytter konsentrert. På 

spørsmål om hva det vil si å lære lytte, svarer han at «[e]n forutsetning er at en bruker tid på 

det med oppmerksomhet» (I1). Også Informant 2 forteller at det å jobbe med sin egen 

oppmerksomhet er en idé som må innføres, det å være til stede og være oppmerksom. «At det 

ligger en viljes aktivitet tilstede hvor man retter oppmerksomheten sin, som man må øve opp 

på samme måte som man må øve opp en muskel» (I2). Verken formallytting eller kategorial 

lytting, som de to objektorienterte resepsjonsmåtene jeg til nå har introdusert, favner 

fullstendig de aspektene som Informant 1 og 2 forteller om. Ingen av de musikksentrerte 

lyttemåtene har verken hatt et spesifikt fokus på konsentrert lytting, eller åpnet opp for en 

følelsesmessig reaksjon ved å lytte til de formale elementene. Det er tale om en lyttemåte som 

legger til rette for konsentrert lytting til formale elementer, men som går til et dypere nivå enn 

de foregående objektorienterte lyttemåtene.  

 

I Øyvind Varkøys bok, Musikkpedagogiske perspektiver (1994), har Karen Marie Ganer 

skrevet et kapittel som heter Allmennfaget musikk: fra praktisk-estetisk fag til kunstfag. I dette 

kapittelet argumenterer hun for de estetiske aspektene ved musikkfaget som ikke lar seg måle 

i tid og rom. Hun presenterer også to måter å lytte på der den ene er aktiv lytting og den andre 

er passiv lytting. Den aktive lyttingen har som viktigste mål å utdype elevenes opplevelser av 

musikk der musikken selv burde befinne seg i sentrum. Om elevene ikke blir engasjert eller 

opplever det relevant, eller bare ikke blir glade i det, vil all snakk og samtale om musikken ha 

begrenset verdi. «I den grad kunstopplevelse uteblir, blir ordene – ja, bare ord» (Ganer 

1994:68).  

Sammen med de hermeneutiske presentasjonsformene vil jeg også karakterisere aktiv 

lytting som en integrert lyttemåte, fordi den sammenføyer objektorientert resepsjon med 

subjektorientert resepsjon i én lyttemåte. De to lyttemåtene vil, av deres definisjon som 

integrerte lyttemåter, ha mange likheter, men det er likevel en grunn til at jeg vil skille de to. 

De hermeneutiske presentasjonsformene tar utgangspunkt i assosiasjonene, og lar dem lede 

vei til de formale elementene. For Ganer er det viktigste at det er selve musikken som er i 

sentrum av elevenes musikkopplevelser. Ut i fra dette tolker jeg det som at den aktive 

lyttingen har musikken i sentrum, der de formale elementene utgjør utgangspunkt for den 

assosiative tenkningen. I undervisningstimen om Dido og Aeneas forteller Informant 1 om 

affektlæren, som kan bidra med et perspektiv på den aktive lyttingen: 
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Affektlæren er læren om hvordan musikken kan fremkalle sjelelige tilstander. Karikaturen av 
glede er dur i hurtig tempo med store sprang og konsonanser. Av sorg er det moll i langsomt 
tempo med dissonanser og små sprang (I1). 
 

Affektlæren forteller oss at det bor sjelelige tilstander inne i de formale elementene, og at ved 

en studie i disse kan vi også drive assosiativ tenkning.  

Den aktive lyttingen ønsker også å utdype elevenes opplevelse av musikk ved å gi 

innsikt i musikkens funksjon og bruk i ulike samfunn og kulturer til alle tider. Den aktive 

lyttingen legger stor vekt på konsentrert lytting og på verbal erkjennelse, evnen til å formulere 

seg om musikk (Ganer 1994). 

Informant 4 nevner ikke spesifikt noe om viktigheten av å lære elevene å lytte 

konsentrert, eller med full oppmerksomhet, men legger likevel til rette for en form for aktiv 

lytting. I et eksempel fra undervisningen forteller hun at hun satte opp Philip Glass mot Bach, 

i en time om barokken. Dette gjorde hun for at de skulle skjønne at de måtte lytte på ulike 

måter til de ulike musikkeksemplene. På denne måten gir hun innsikt i hvilke funksjoner de 

ulike eksemplene har, og hvordan to stykker fra helt ulike tider kan si noe om ulike samfunn 

og kulturer. Det samme viser hun i et annet eksempel der hun får elevene til å lytte til Jan 

Garbareks Offisium, hvor moderne saksofon-linjer spilles oppå renessansemusikk. Også 

Informant 1 forteller et lignende eksempel fra undervisningen der han, i timen om Dido og 

Aeneas, lar elevene lytte til en versjon av Ane Brun. Her setter han opp den moderne Brun 

mot en mer tradisjonell innspilling av Purcells verk, og viser med det samme stykket, i ulike 

versjoner, musikkens funksjon i ulike samfunn til ulike tider.  

Vi har allerede sett at Informant 2 prioriterer oppmerksom lytting og verbal 

erkjennelse i egen undervisning, og i likhet med sine medinformanter 1 og 4, setter også han 

musikk fra ulike kulturer og tider opp mot hverandre. I en undervisningstime setter han en 

indisk raga og et tibetansk munkekor opp mot middelaldermusikken, for å vise de ulike 

funksjonene musikk kan ha i ulike samfunn til ulike tider.  

 

Passiv lytting 

Informant 2 hadde en lytteopplevelse, som han også deler i undervisningen, med Ligetis 

Atmosphères da han selv gikk på videregående skole. Det var musikk han aldri hadde hørt før, 

og det traff ham hardt.  

 
Opplevelsen var knyttet til at klangen ble så konkret. Det er jo sånn mikrotonalitet. Den 
opplevelsen av at man kan bade i klangen, eller hoppe inn i klangen som det var et slags 
element (I2). 
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Det han forteller her ligner i stor grad på Informant 1 sin lytteopplevelse, der en strøm av 

assosiasjoner kan komme fra et utgangspunkt så formalt som klang. Han forteller videre at 

klangens materialitet manifesterte seg som farger, uten at det var en klar synestetisk 

opplevelse. Det var fra den opplevelsen at en spesiell bevissthet om klang oppstod, der 

klangen var en idé om en kraft, som noe reelt. Informanten forteller at når man vanligvis 

sanser så har man en klar opplevelse av å være adskilt fra det man sanser, men det han 

opplevde var en følelse av å «blande seg med verden, man kan komme i kontakt, og det er noe 

reelt» (I2). 
 
Den klassiske tanken om at det fins en mulighet for en slags transcendent erfaring gjennom 
musikk - Den holder jeg absolutt åpent på. Også den type erfaringen jeg snakker om, som å bli 
dratt inn i klangen eller oppleve at man blander seg med noe. Eller at det er en kraft, som 
selvfølgelig også er knyttet til en kroppslig erfaring (I2). 
 

Denne opplevelsen, som Informant 2 omtaler, om å bli dratt inn i klangen og oppleve at han 

blander seg med en kraft, kan tyde på en lyttemåte som beveger seg bort fra en aktiv lytting. 

Den er ikke så opptatt av musikkens funksjon i ulike samfunn til ulike tider, og måten han 

formulerer seg vitner om at det ikke er en opplevelse som er lett å erkjenne verbalt. Det er 

heller ikke han, som aktiv lytter med konsentrert oppmerksomhet, som utforsker klangen, 

men han dras inn i den, som om han var underlagt den.  

 

Som en motvekt til aktiv lytting presenterer Ganer passiv lytting, hvor lytteren lar alt strømme 

forbi uten å rette oppmerksomheten mot noe spesielt. Ganer spør om det muligens er her de 

største opplevelsene kan komme. Ganer nevner Kjerschow og Freud, og snakker om hvordan 

man kan ligge under for noe med en fritt flytende oppmerksomhet. «Å være i stand til å lytte, 

fullstendig, helt passivt, uten fordommer, selvutslettende, uten å vurdere, klassifisere, avvise 

eller bifalle – en slik lytting er sjelden» (Ganer 1994:71 f.). 

Dette har Abraham H. Maslow sagt om den taoistiske mottakelighet som slekter på 

den passive lyttingen: «Vi nyder simpelthen at være modtagende ved at overgi os til og smelte 

samen med for eksempel musiken, som vi overgir os til og lader den være seg selv» (Maslow, 

1977:96). 

 Lytteopplevelsen Informant 2 beretter om kan i stor grad karakteriseres som aktiv 

lytting, men den bærer også tydelig preg av en passiv lytting. Opplevelsen av å bli dratt inn i 

musikken og klangen, noe han selv ikke er herre over, kan karakteriseres som Maslows 

taoistiske mottakelighet. Det at han forteller om denne opplevelsen i undervisningen 

impliserer at han også legger til rette for en slik lytting i undervisningen ved å åpne opp 
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elevenes horisont for hvordan å lytte. I undervisningseksempelet der Informant 2 knytter 

formale element til assosiasjoner som tilstand, strøm og retning, åpner han også opp for å 

knytte assosiasjonene til en kvalitet i musikken som ikke nødvendigvis er et formalt element, 

men en eksistensiell forbindelse. Ved å gjøre dette kan han risikere å omgå formale element 

totalt, noe som resulterer i at aspekter ved passiv lytting praktiseres i undervisningen. Det 

Informant 2 forteller skiller seg i stor grad fra det meste av eksemplene øvrige informanter har 

gitt der assosiasjoner alltid har ledet inn i en diskusjon av formale element. Læreplanen for 

Musikk i perspektiv 1 gir jo faktisk rom for en slik utforsking sammen med elevene. Et annet 

spørsmål er om pensumet i Musikk i perspektiv 2 er bedre egnet for å hjelpe elever inn i slike 

opplevelser, som Informant 2 opplevde med Ligetis Atmosphères.  

 I løpet av den deduktive undersøkelsen av informantenes lyttemåter problematiserte 

jeg forholdet mellom Informant 4 sin lytteopplevelse, hvor det var lite formale elementer å 

finne, og undervisningen hennes, som i stor grad prioriterte formale elementer foran 

assosiativ aktivitet. Lytteopplevelsen, der hun var på konsert for å lytte til et verk av 

Messiaen, bærer preg av en non-verbal karakter. I tillegg til at hun fokuserte lite på formale 

elementer vil jeg påstå at også hun viser et aspekt av passiv lytting. Oppmerksomheten rettes 

mot alt mulig og hun sitter igjen med en følelse av å være overveldet. Selv om undervisningen 

hennes ikke lar elevene få stort rom til å tenke fritt, gjør hun noe som de andre informantene 

ikke har nevnt. Informant 4 legger i blant opp til at klassen hennes kan gå på konserter på 

kveldstid, som er relevante til undervisningsstoffet. Hun skaffer gratisbilletter til hele klassen, 

og de som ønsker å komme møter opp. At informanten legger til rette for at elevene skal 

komme på en konsert vitner i første omgang om en aktiv lytting. På samme tid vil en slik 

konsertopplevelse kanskje åpne opp for en lytting som elevene ellers ikke får i timene. De får 

ikke informasjon verken før eller etter konserten. De får heller ikke beskjed om hvordan de 

skal lytte. Elevene kan la alle inntrykk strømme forbi uten å måtte rette oppmerksomheten 

mot noe spesifikt, uten forventningen om å skulle verbalt erkjenne opplevelsen i etterkant, 

med press på de formale elementene. På denne måten blir konsertopplevelsen, som i første 

omgang er et uttrykk for aktiv lytting, et sted hvor elevene kan oppleve en passiv lytting, fri 

for undervisningens krav.  

 

I løpet av den deduktive hoveddelen har jeg presentert funn ut fra et forhåndsvalgt tema. 

Temaet har vært hvor musikkens mening ligger, om det er utenfor musikken eller i selve 

musikken. Når vi nå går inn i den andre hoveddelen, har jeg fremstilt en rekke lyttemåter ved 

hjelp av induktiv metode. I denne delen har jeg latt det informantene sier i større grad forme 
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kategoriene som brukes. Jeg har skrevet ned alle lyttemåtene som nevnes i intervjuene og har 

fremstilt de som jeg mener er mest interessante. Selv om de bare brukes av bare én informant 

eller av samtlige.  

4.2 Andre lyttemåter 

Arkitektonisk lytting og fragmentert lytting  

En av de temaene som informantene flere ganger nevnte var lengde på musikkeksemplene, og 

hvor lenge elevene skulle lytte til musikk. Informant 2 forteller her om elevenes tålmodighet i 

forbindelse med lengde på lytteeksemplene: «Veldig mange kan ikke å lytte. De sliter med å 

sitte stille og konsentrere seg om å lytte til en sats fra en symfoni» (I2). Informanten sier at 

han har et prinsipp om at elevene skal høre gjennom hele førstesatsen i Beethovens 

skjebnesymfoni, der de ikke skal snakke sammen men bare sitte stille og lytte. Et problem, 

slik han ser det, er at elevene er vant til å forholde seg til musikk som en slags tapet, noe en 

ikke fokuserer på. Informant 2 viser med dette at det er en egenverdi i å ha tålmodighet til å 

vie all sin oppmerksomhet mot et klingende lytteeksempel, spilt av i sin helhet.  

I en oversiktstime spilte Informant 4 av sju tradisjonelle stykker fra romantikken. De 

spilte starten av Dvoraks 9. Symfoni og en bit av første sats i G-moll fra Griegs 

strykekvartett. Siden det var en gjennomgang av romantikken spilte hun av bruddstykker, 

«men når vi kommer til Symphonie Fantastique, så kommer vi til å spille hele i sin helhet 

med noter» (I4). Informant 4 forteller at hun veksler mellom å spille av lytteeksempler som en 

hel sats og i bruddstykker 50-50, noe som kommer an på verket. «Hvis verket er kjempelangt, 

så går det jo ikke. En får ikke tid til å spille alt» (I4). Informanten holder frem tidsaspektet 

som en hindring for å spille av et langt verk i sin helhet, men det betyr ikke at hun velger vekk 

lange musikkeksempler. I en av undervisningstimene hennes lytter de til Symphonie 

Fantastique i sin helhet som varer nesten en time. Da begynner de med å snakke om verket 

før de lytter til det. De tar opp tråden etter gjennomlyttingen i neste skoletime. For å slippe å 

stoppe opp avspillingen har informanten masse informasjon først, og dersom noe viktig må 

kommenteres under avspillingen hender det at hun snakker underveis over musikken. Til 

hjelp i lyttingen får elevene ofte partituret. Informanten forteller at elevene klarer å holde på 

tålmodigheten lenger, dersom de følger med i partituret.  

Hvilke verdier viser informanten inn mot avspillingen av lytteeksemplene? I 

gjennomgangstimen bruker informanten flere korte utdrag fra kjente romantiske stykker for å 

introdusere elvene for en ny stilart, og i en av de kommende timene skal elevene sitte og lytte 
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til hele Symphonie Fantastique. Informant 4 viser med dette både en egenverdi av å spille 

kortere og lengre utdrag av musikk i undervisningen.  

 

Spørsmålet om lengde på lytteeksemplene kan, i likhet med spørsmålet om formal og 

assosiativ lytting, knyttes til polariteten mellom referensialisme og absolutt formalisme. De to 

motpolene sier altså ikke nødvendigvis bare hva en lytter skal rette oppmerksomheten mot, 

men også noe om hvor langt et lytteeksempel skal være. I en diskusjon mellom de to 

amerikanske musikkforskerne, Jerrold Levinson og Peter Kivy, har to motstående lyttemåter 

blitt skissert. Levinson (2015) holder frem en fragmentarisk lytting hvor det ikke er viktig for 

lytteopplevelsen at lytteren får med seg verkets storform. Kivy, på den andre siden, holder 

frem verdien av en arkitektonisk lytting hvor det å få med seg det store bildet av verket en 

lytter til, for å få en helhetlig opplevelse, er det viktigste. Begge musikkforskerne forutsetter 

en lytter som kjenner musikkulturen og er fortrolig med stilen. Levinson (2015) påpeker at det 

først er når lytteren klarer å følge musikken, at lytteren får glede av den. Av denne grunn 

ønsker han at lytteren skal involvere seg i musikkens bevegelser fra øyeblikk til øyeblikk. 

Han avviser ikke den arkitektoniske lyttingen, men han vil ikke gi den for stor plass heller. En 

av grunnene til at han tar avstand fra Kivy er fordi musikken utfolder seg over tid, og derfor 

er det vanskelig å gripe musikken som en helhet, men lettere i avgrensede porsjoner. Levinson 

(2015) henviser til forskning som viser at verk med manipulert storform, om satser er 

omrokkert eller om selve verket er stykket opp, ikke reduserer lytterens musikalske 

tilfredsstillelse av den grunn. Han legger også til at arkitektonisk lytting kan styrke musikkens 

individuelle deler, og styrke overgangen mellom dem (Levinson 2015). 

Inger Elise Reitan i boken Øre for musikk (2007), holder frem musikkpsykologen 

James Mursell som skiller mellom musikkens ytre og indre faktorer. Det er den samme 

oppdelingen Espeland gjør mellom formal og assosiativ lytting, der formallyttingen svarer til 

musikkens indre faktorer og den assosiative lyttingen svarer til musikkens ytre faktorer. Av 

alle de formale elementene som lytteren kan fokusere på, så holder Mursell frem det å 

«oppfatte musikkens arkitektur eller form» (Reitan 2007:126), som det mest krevende. Jeg får 

inntrykk av at det som er det mest krevende å fokusere på, også er det som gir lytteren mest 

igjen for innsatsen.  

 Også Espeland (2001) holder frem Mursell, men for å begrunne en annen posisjon. 

Mursell understreker at ingen lyttere noen gang vil oppleve alle sider ved et musikkstykke, og 

at et musikkstykke ikke er én og samme tingen, for alle mennesker, til alle tider. Av denne 

grunn vil Espeland og Musikk i bruk-prosjektet heller fokusere på korte musikkeksempler slik 
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at elevene vil få så mange repetisjoner som mulig i løpet av en time. På denne måten kan 

elevene utforske et lite avsnitt gang på gang, på leting etter mening.  

 

Informant 3 forteller at hun ikke har nok tid til hele tiden å lytte til hele stykker. Ved å spille 

av korte og konsise stykker vil ikke elevene ramle av. I mellom bruddstykkene ber 

informanten elevene om å høre etter noe spesielt. «Hva skjer i lydbildet?» (I3). De hører 

bruddstykker, og deler opp lyttingen med refleksjon.  

Informanten forteller at kollegaen kan spille en hel opera eller en hel symfoni, «og det 

er sikkert kjempespennende for de som har evnen til å henge på, men jeg tror det er en del 

som ramler av» (I3). 

Hun oppfordrer elevene til å lytte til hele verk utenfor skoletiden fordi det ikke er tid til det i 

undervisningen. Informanten legger til at musikkanlegget og måten en sitter på ikke gir den 

maksimale opplevelsen, så hun «forventer ikke en sånn fryse på ryggen greie» (I3). 

Informant 3 forventer ikke at elevene skal få store opplevelser i undervisningen. De lave 

forventningene til opplevelser kan ha med tidsklemma og rammefaktorene å gjøre. Både 

lærere og elever er presset på tid og mulighet, i tillegg til å være hemmet av musikkanlegg og 

stoler. Hun nevner også sine egne begrensinger som lærer, som hinder for elevenes 

opplevelser med lytting til fullstendige verk. 
 
Jeg er ikke en så karismatisk og fengslende lærer at ved å sette på en symfoni i 50 minutter så 
kan jeg få dem til å lytte fordi jeg har bedt dem om det. Jeg vet at da er de borte (I3). 
 

Læreren hennes i gymnastiden spilte av hele symfonier i gymnastiden. Etter hvert avslørte 

hun at det var som følge av lærerens mangel på forberedelse.  

Gjentatt lytting 

Gjentatt lytting der en lytter til den samme fremføringen 

I kampen mellom fragmentarisk og arkitektonisk lytting spiller tidspresset inn som en viktig 

faktor. Både Informant 3 og 4 nevner det som viktig grunn til at de ikke lytter til alle satser 

eller verk i sin helhet. Tid er en viktig rammebetingelse som de fleste lærere nok vil kjenne på 

i valget mellom ulike lyttemåter.  

Når Informant 1 forteller om lytteopplevelsen sin er det kvantiteten av 

gjennomlyttinger som er det viktige, og at kvantiteten fikk han til å lytte på nye måter. Ut i fra 

eksemplene som Informant 1 og 2 gir er det tydelig at gjentatte lyttinger er en viktig del av 

lyttingen. I gjennomgangen av Informant 1 sitt lytteopplegg, der de lyttet til Dido og Aeneas, 
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lyttet de fire ganger til det valgte musikkeksempelet. Det samme skjedde i Informant 2 sitt 

lytteopplegg der de også lyttet gjennom eksempelet fire ganger. 

 I timen om Dido og Aeneas begynte de første gjennomlytting (1) uten info på forhånd. 

Denne ble etterfulgt av en samtale om musikken og elevenes egne opplevelser av den. Før 

neste gjennomlytting (2) innførte informanten musikkhistorisk teori og bakgrunns 

musikktenkning. Deretter koblet han teorien til lytteopplevelsen, før han delte mer teori om 

Bach og de ulike toneartene. Etter dette kom den tredje gjennomlyttingen (3), og denne 

gangen med tekst. Nå kunne informanten muligens dele mer info om barokk tankegods og 

teori, som for eksempel figurlære før de lyttet gjennom stykket for en fjerde gang (4), og 

denne gangen med notebildet. Informant 1 nevner at de eventuelt kan få flere 

gjennomlyttinger med mer informasjon.  

 Informant 2 begynner i likhet med Informant 1 med en første gjennomlytting (1) uten 

informasjon på forhånd. Denne etterfølges av en samtale rundt opplevelsen. Før andre 

gjennomlytting (2) deles partituret ut. I etterkant av andre gjennomlytting tar de en 

gjennomgang av stykket. Deretter foretar de en ny gjennomlytting (3), men denne gangen bit 

for bit, for å komplettere gjennomgangen av stykket. Før den siste gjennomlyttingen (4) deler 

han mer info om stykket der han gir kommentarer til hver bit, og under den siste 

gjennomlyttingen kan de lytte som de vil. Da slipper han alle lytteskjema. I løpet av denne 

dobbeltimen fikk Informant 2 plass til fire gjennomlyttinger av samme stykket, og «da går 

nesten en hel dobbeltime» (I2). Den fjerde og siste gjennomlyttingen skjer etter at hele 

stykket er gjennomarbeidet, og den preges av en mer åpen lytting, lik den første.  

 

Gjentatte lyttinger er helt vesentlig for en god Musikk i bruk-praksis. Espelands prosjekt 

setter krav til samsvaret mellom elevenes opplevelser og uttrykkene i de praktiske 

aktivitetene. Dette kravet gjør at elevene i større grad vil trenge gjentatte lyttinger for å 

bearbeide inntrykkene, slik at de kan bli fornøyde med uttrykket som skal produseres. 

Espeland argumenterer at bruken av gjentatte lyttinger muliggjøres ved bruk av korte 

lytteeksempler, eller fragmentarisk lytting, som nevnt tidligere. Den gjentatte lyttingen gjør at 

elevene i større grad får la tankeprosessen gå fra å motta inntrykk til å forme uttrykk. I 

arbeidet med å prosessere inntrykkene kan elevene assosiere, velge ut, ordne og prøve, og i 

arbeidet med å prosessere uttrykk kan elevene grunngi, sammenligne og bearbeide. Videre vil 

jeg presentere teori av Meyers og Hargreaves som også inkluderes av Espeland i 

Lyttemetodikk (2001).     
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Det å lytte om og om igjen til det samme stykket med glede kan virke som et 

paradoks, men L. B. Meyers prøver å forklare fenomenet, i Music, the Arts and Ideas (1967). 

Han peker på at musikkens utallige sider ikke kan bli oppfattet av lytteren ved første 

gjennomlytting. Han forklarer det slik: Lytting til musikk er en vanskelig kunst. Den 

involverer et sensitivt sanseapparat, intellekt, følelsesliv og minnet. For å oppfatte den 

musikalske meningen fult ut må lytteren være oppmerksom og huske den nøyaktig. Det er 

altså når en lytter kjenner og husker et stykke at vedkommende kan oppleve hvor rik 

musikken kan være. Meyer argumenterer med dette for at det lettere kan lyttes til god musikk 

flere ganger, og at musikkgleden vil øke med bedre kjennskap til musikken (Meyer 1967). 

Men er det slik at musikkgleden proporsjonalt vil følge antall lyttinger til et 

musikkstykke? Musikkpsykologen David Hargreaves har forsket på gjentatt lytting og 

lytterens reaksjoner til musikk, og han har gjort noen funn. Ved eksponering til et helt nytt 

stimuli vil mottakeren stort sett reagere negativt. Etter hvert som fortroligheten til musikken 

øker vil lytterens holdning til musikken bli mer positiv. Det Hargreaves også fant var at den 

gjentatte lyttingen på et tidspunkt når et toppunkt. Etter et visst antall gjennomlyttinger vil 

positiviteten begynne å minke, og negativiteten øker, noe som gir oss en omvendt U-kurve. 

En viktig konklusjon som kan trekkes fra Hargreaves og U-kurven er at det er viktig med 

gjentatte lyttinger dersom elevene skal få positive møter med musikk de ikke har kjennskap til 

fra før (Hargreaves 1986). 

 

Informant 3 gir et eksempel der hun, etter en første gjennomlytting, lar elevene komme med 

«[a]lt de føler for» (I3). Hvis de ikke har gått gjennom stilretningen fra før pleier hun å gå 

gjennom stiltrekk og virkemidler, og deretter eventuelt gjennomføre en ny gjennomlytting der 

de forhåpentligvis kan knytte noe av teorien til det klingende. I tilfelle elevene har gått 

gjennom stilretningen fra før vil det bli med den ene gjennomlyttingen. Informant 3 nevner 

tidspresset som hindrer henne fra å lytte til hele verk. Hindrer det henne også fra å bruke 

gjentatte lyttinger i undervisningen?  

 Informant 4 synes ikke hun har tid til å lytte til det samme stykket flere ganger. Hun 

skulle gjerne hatt tiden til å gjøre det, men de får lytte gjennom stykket igjen når de repeterer 

før prøven. Hun sier at det er sjelden hun spiller musikkeksempler av mange ganger.  

 

Det vi til nå har sammenlignet er informantenes lytteopplegg der den gjentatte lyttingen har 

omhandlet gjentakende avspillinger av den samme fremføringen. Informant 1 og 2 viste med 

sine undervisningseksempler at de brukte denne måten å lytte på, mens Informant 4 ikke følte 
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hun hadde tid, noe jeg også antar med Informant 3. Er det da mulig å si at de to første 

informantene legger til rette for at elevene skal bli glad i ny musikk, mens de to siste 

informantene ikke gjør det? Jeg vil videre undersøke om informantene legger opp til gjentatt 

eksponering av musikk i andre variasjoner enn å spille av den samme fremføringen flere 

ganger.  

 

Gjentatt lytting der en lytter til ulike fremføringer av samme verk 

Informant 4 fortalte at det er sjelden hun spiller av musikkeksempler mange ganger, men i et 

av undervisningseksemplene gjør hun noe som kan sammenlignes. Hver uke har hun et 

filosofisk hjørne, som en del av Musikk i perspektiv 1. I en av disse timene spiller hun av 

Griegs romanse, Jeg elsker dig, i tre forskjellige versjoner. Etterfulgt av en diskusjon av 

utøverne og tolkningene. Det er altså snakk om en gjentatt lytting, men de lytter ikke til det 

samme objektet flere ganger. Det er det samme verket, men det er ulike fremføringer av det. 

Ifølge informanten bidrar denne måten å lytte på til å inkludere nye aspekter til 

lytteopplevelsen. Aspekter som kan komme frem i analysen av likheter og ulikheter mellom 

de ulike fremføringene, som gir et nytt perspektiv i lytteaktiviteten. Om en ikke kan si at 

lytteren nå er oppmerksom på flere aspekter enn når vedkommende lytter til den samme 

fremføring, er vanskelig å si. En kan uansett si at lytteren kan være oppmerksom på andre 

aspekter.  

Informant 1 forteller at han i en undervisningstime satte opp forskjellige innspillinger 

av den samme pianosonaten. Det var Beethovens pianosonate opus 111. Der satte han opp 

pianistene Alfred Brendel mot Wilhelm Kempff. Informanten opplever at «Brendel er 

hypermoderne i den førstesatsen i motsetning til Kempff som bevarer et narrativ, en historie. 

Brendel er statisk» (I1). I et annet undervisningseksempel setter han opp en mer tradisjonell 

fremføring av Purcell sin Dido og Aeneas opp mot en versjon av Ane Brun. Ikke bare får 

elevene høre det samme verket fremført av ulike musikere, men elevene får også innsikt i 

estetikken i ulike stilretninger når de hører hvordan Ane Brun tolker Purcell med en mye mer 

moderne tilnærming. Jeg regner lyttemåtene som informantene har nevnt som eksempler på 

gjentatt lytting, men hva med når en informant ikke gjentar den samme fremføringen og heller 

ikke ulike fremføringer av samme verk? Finnes det da momenter i informantenes 

undervisning som kan regnes som lyttegjentakelser som bidrar til å fremme positivitet rundt 

musikken? Kan det å snakke om et verk, for så å høre på det kalles en gjentakelse? Vil ikke 

elevene oppleve det klingende som gjenkjennbart dersom de allerede har fått informasjon om 
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det? Det forutsetter et premiss om at musikalsk mening og handling kan overføres verbalt. 

Hva med det å lytte til ulike verk, innenfor samme musikkstil? Regnes det som gjentakelse 

om en elev, som er blitt kjent med en musikkstils melodier, harmonier og rytmer, opplever 

ukjente stykker men med de samme stiltrekkene og virkemidlene? En kan også se det i et 

bredere perspektiv. Kan det å lytte etter formale element som melodikk, rytmikk, og 

harmonikk i én musikkstil, fremme positive lytteopplevelser hos lytteren i møte med nye og 

ukjente musikkstiler?  

 

Gjentatt lytting der en lytter til ulike verk, men fra samme stilretning eller epoke 

I en time om impresjonismen spiller Informant 3 av ulike verk for å belyse de ulike 

stiltrekkene og virkemidlene. Når de kommer inn på parallellforskjøvne akkorder spiller 

informanten av Den Sunkne Katedral så de kan høre det. Videre spiller hun av lytteeksempler 

for å presentere andre stiltrekk og virkemidler.  

Ut i fra det Hargreaves sier, at en lytter vil stort sett mislike et nytt stimuli, kan en 

argumentere for at ulike verk, men fra samme stilretning, kan utgjøre det samme stimuliet. At 

det å lytte til stadig nye verk fra samme stil vil øke positiviteten hos lyttere i møte med nye 

verk fra samme stil.  

 Også Informant 4 spilte av flere tradisjonelle romantiske verk i en oversiktstime. Av 

de sju lytteeksemplene var det en sats fra Faures Requiem, litt av starten fra Dvoraks 9. 

Symfoni og en del av Griegs strykekvartett, første sats i g-moll.  

Både Informant 3 og 4 legger til rette for å spille av flere musikkeksempler i en 

undervisningstime for å belyse ulike aspekter ved den samme stilretningen eller epoken.  

En lytter til fremføringer av ulike komponisters verk, men fra den samme epoken eller stilen. 

På denne måten vil lytteren gjentatte ganger få lytte til stilens stiltrekk og virkemidler, og 

dermed også erfare gjentatte lyttinger som legger til rette for positive lytteopplevelser.  

Praktiske aktiviteter: Uttrykk for musikklytting 
Live lytting, reproduksjon og produksjon 

Både Informant 3 og 4 ser helst at elevene helst bør lytte til levende musikk, fremført i 

sanntid. «Det er da det lever mest» (I3), forteller Informant 3. Hun sier videre at det å bruke 

plater gjør det vanskeligere å formidle lytteopplevelsen, fordi det levende aspektet ved 

musikk «kanskje er det mest musiske» (I3). Spørsmålet om hva elevene får mest ut av, om det 

er levende musikk eller innspilt musikk, ville vært interessant å sett nærmere på, men er noe 

jeg ikke får mulighet til her. Ingen lærere i den videregående skolen har et orkester 
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tilgjengelig til hver time, så de er bundet i stor grad til å bruke innspilt musikk. Jeg vil likevel 

se på hvilke muligheter de har for å gjøre lyttepensumet mer levende for elevene.     

 I en av undervisningstimene dro Informant 4 sammen med elevene til gamle Aker 

kirke i en time om gregoriansk sang. Informanten dro dit på grunn av rommet og de akustiske 

egenskapene som er så viktige for å skjønne den gregorianske sangen. I kirken sang de 

gregorianske melodier, og de fikk oppleve hva de romanske buene betyr for klangen og 

musikken. Elevene visste ikke hva romanske buer var før de hadde vært der, og forskjellen fra 

å synge i en steinkirke til å synge i et tørt klasserom var stor. De fikk erfare noe de ikke ville 

erfart i et ordinært klasserom, sittende og lytte til musikk som kommer ut to høytalere. Ikke 

bare fikk de høre gregoriansk sang fremført i et rom tilpasset den type sang, men de 

produserte selv lyden som de skulle lytte til.  

 

Til nå har de fleste lyttemåtene dreid i stor grad om persepsjon, interpretasjon og refleksjon, 

kategorier som Nielsen har inkludert i sitt skjema over aktivitetsformer. Det er likevel to 

former som ikke har fått oppmerksomhet. Ved å se på praktiske aktiviteter som uttrykk for 

musikklyttingen kan de siste to av Nielsens fem aktivitetsformer inkluderes: Reproduksjon og 

produksjon. Reproduksjon som aktivitet betyr å gjenskape et allerede produsert uttrykk. 

Produksjon betyr å skape noe nytt, som et nytt uttrykk (Nielsen 1998). 

I et av undervisningsoppleggene forteller Informant 1 om et gruppeprosjekt som han 

har kalt den store middelalderkampen. Et opplegg informanten selv har utviklet for å få 

elevene til å arbeide med stoffet på nye måter. Kampen går ut på at de ulike klassene skal lage 

en gregoriansk melodi til ære for Hildegard von Bingen. De lager altså en melodi i en 

kirketoneart, for så å øve den inn sammen. Elevene gjenskaper ikke bare et allerede produsert 

verk, men de komponerer, og med det produserer noe helt nytt. Den store middelalderkampen 

blir med det et eksempel på produksjon, i motsetning til Informant 4 og opplegget hennes som 

legger til rette for reproduksjon. Klassen som dro til steinkirken for å synge gregorianske 

melodier komponerte ikke nytt materiale, men reproduserte noe som allerede var blitt 

produsert. Det de har til felles var at det var elevene i begge tilfeller som produserte, og 

reproduserte, lyden de skulle lytte til. De var lydkilden selv.  

 

En kan også se reproduksjon og produksjon som uttrykk elevene lager. For Espeland og 

Musikk i bruk-prosjektet er det viktig at elevene får opplæring i å ta i mot inntrykk og å gi 

uttrykk. Til nå har lyttemåtene i stor grad fokusert på hvordan lytteren skal ta i mot inntrykk, 

og fokuset har ikke i stor grad vært på hvordan elever får uttrykket seg. Espeland (2001) 
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trekker frem at en god balanse mellom inntrykk og uttrykk er et viktig grunnlag for varig og 

effektiv læring. Musikk i bruk-metodikken er oppbygd rundt en modell for inntrykk og 

uttrykk, der inntrykkene utgjøres av lytteeksemplene, og uttrykkene utgjøres av elevenes 

praktiske aktiviteter. Uttrykkene deles inn i språkuttrykk, visuelle uttrykk, dans og 

dramauttrykk, og musikkuttrykk. Det viktige er ikke hvordan musikk kan kobles til ulike 

uttrykk, men hvordan uttrykkene samsvarer med musikken. En viktig del av arbeidet er å 

kunne sammenligne og grunngi aktiviteten ut i fra musikken (Espeland 2001). 

 

Mot slutten av den deduktive delen ble spørsmålet reist om pensumet i Musikk i perspektiv 2 

er bedre egnet for å hjelpe elever til aktive og passive lytteopplevelser, slik som Informant 2 

opplevde med Ligetis Atmosphères. I dette spørsmålet ligger et premiss om at musikk som er 

nærmere vår egen tid, og vår musikkultur, er bedre egnet til å hjelpe elever inn i dypere 

refleksjoner om musikken, og om oss selv. Informant 1 mener at pensumet om 

samtidsmusikken i Musikk i perspektiv 2 er bedre egnet, og åpner opp for mye mer praktiske 

oppgaver, eller «learning by doing - lytting gjennom å utøve selv» (I1), slik informanten sier 

det. En av de praktiske oppgavene han har gitt elevene sine var da de hadde om Fluxus-

bevegelsen, som vokste frem i New York med toneangivende personer som Yoko Ono, La 

Monte Young og Nam June Paik. Ideen deres var å bryte ned skillet mellom lavkultur og 

høykultur, så oppgaven klassen fikk var å bryte ned skillet mellom autoritetene på skolen. En 

forskjell mellom Fluxus-bevegelsens viktige skikkelser og klassen er at de opprinnelige 

kunstnerne ikke gjorde det på oppdrag fra noen, men på egne vegne. Skoleklassen gjør det 

derimot som en oppgave gitt av en lærer. Informant 1 viste elevene først et stykke der han 

selv spilte La Monte Young sin Arabic Numeral no. 7, hvor han skulle spille så mange toner 

som mulig, så sterkt han klarer med et sekunds mellomrom, så lenge han klarer. For å 

illustrere et Fluxus-verk reproduserte læreren et stykke selv, før elevene fikk i oppgave å 

produsere et helt eget verk i Fluxus-bevegelsens ånd. Informanten forteller at to av gruppene 

lagde spennende verk, der den ene gruppen hadde begynt å bære ut pulter og stoler ut i snøen 

utenfor klasserommet. De fant et notestativ og en mikrobølgeovn som de koblet til en 

høyttaler, mens dirigenten stod i vinduet klar til å dirigere. En av elevene ropte informantens 

navn av full hals, noe som gjorde han veldig flau. En annen elev sa til han «så svar da, han 

roper på deg» (I1). Da informanten svarte ja, ropte gruppen høyt: Nei! Og de fortsatte å rope. 

Informant 1 forteller at det var veldig flaut å være læreren, så de klarte oppgaven. De brøt helt 

ned det skillet mellom autoritet og elev. Informanten forklarer denne praktiske oppgaven som 

en mulighet for elevene til å gjøre det samme som komponistene gjorde. «De utøvde det de 



! 65!

holdt på med, og lytter på det de selv gjør, med en helt annen innlevelse enn å bare sitte og 

høre på musikk fra et anlegg» (I1). Ved å lage et Fluxus-verk produserer de noe helt eget, og 

de får jobbe med pensumet på en måte som skiller seg fra normen.   

 

Alle lyttemåtene som er nevnt i den induktive delen er nevnt av Espeland (2001) i forbindelse 

med Musikk i bruk-prosjektet. Lyttemåtene har fokus på å formidle lytteeksemplene på en 

god måte som legger til rette for positive lytteerfaringer, samt gi elevene varig og effektiv 

læring. En ting de alle har til felles er at tidspresset kan legge føringer på utførelsen. Som 

Informant 2 forteller kan det å ha for liten tid bety at en undervisningstime kun består av 

musikkens kontekst i samtid, kunstbevegelsens innhold, musikalske kjennetegn, viktige 

komponister, for så å lytte gjennom stykket til slutt for å summere opp timen. Hvilken plass 

har lytteeksempelet da? Som en oppsummering av all den viktige kunnskapen som skjer 

forut? Informant 2 føler da at han «ikke klarer å gå så dypt at man kan veve en tråd mellom 

[elevens] opplevelse, musikkens struktur og tiden» (I2). 

4.3 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg sett på Musikk i perspektiv-fagene i lys av metoden, den vide 

definisjonen av didaktikkbegrepet. Ved å se på ulike oppstillinger av lyttetyper og lyttemåter 

valgte jeg for den første hoveddelen å undersøke hvorvidt den assosiativ-emosjonelle 

resepsjonen og den strukturelle resepsjonen er representert hos informantene mine. I den 

andre delen var målet å se hvilke lyttemåter som var representert hos informantene uten å 

stille med et sett forhåndsvalgte kategorier.  

Ut fra intervjuene fant jeg at samtlige informanter viser stor oppmerksomhet til 

musikkens formale elementer i underisningen. Av informantene forteller Informant 1 om det 

mest klassiske eksempelet på assosiativ lytting, men også Informant 2, 3 og 4 legger til rette 

for assosiativ lytting. Det de tre første informantene har til felles er at de stort sett begynner 

med musikk, etterfulgt av en åpen prat. Her skiller Informant 4 seg ved at hun bare halvparten 

av gangene begynner med klingende musikk. Det hender at hun lager rom for assosiativ 

tenkning nederst på et lytteark som hun av og til har med, men den assosiative lyttingen settes 

da ikke i direkte sammenheng med den klingende musikken. 

Videre knyttet jeg alle informantene til Jespersens kategoriale lytting som på mange 

områder overlapper med formallyttingen. Likevel skilte Informant 2 og 4 seg ut med ulike 

former for kategorial lytting. Informant 4 knyttet musikken til mer tradisjonelle formale 

kategorier på tavlen og på lytteskjema, mens Informant 2 knyttet musikken til mer 
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metaforiske uttrykk i samtale med elevene. Når det gjelder madrasspedagogikken, det å tolke 

musikk med følelser og begeistring, forteller Informant 3 og 4 om dette i lytteopplevelsene 

deres. Det som overrasker er at ingen av informantene nærmet seg madrasspedagogikken i 

egen undervisning, ved at alle stilte krav til assosiasjonene, om å knytte de til noe i musikken. 

Dette gjorde på den andre siden at samtlige informanter gjorde stort utslag på hermeneutiske 

presentasjonsformer.  

 Flere av informantene la til rette for aktiv lytting på ulike måter. Både Informant 1 og 

2 nevner eksplisitt at de er opptatt av at elevene lærer å lytte konsentrert. Informant 4 nevner 

ikke konsentrert lytting, men legger likevel til rette for aktiv lytting ved å sammenligne 

musikk fra ulike kulturer og tider, i likhet med Informant 1 og 2. Lytteopplevelsen Informant 

2 forteller om går fra en aktiv lytting mot en passiv lytting, ved at informanten ikke bare er en 

aktiv undersøker, men han opplever også å være passiv når han er underlagt musikkens kraft.  

 

I den andre og induktive hoveddelen fant jeg at Informant 3 og 4 brukte fragmentarisk lytting 

fordi de ikke hadde tid til å lytte til hele verk hele tiden. Informant 3 mente at elevene bare 

ville falt av dersom det bare var lagt opp til arkitektonisk lytting, Informant 4 bruker 

fragmentarisk lytting for å introdusere elever til ny musikk. Informant 4 kompletterte 

undervisningen sin med å bruke arkitektonisk lytting halvparten av gangene, og fragmentarisk 

den andre halvparten. Informant 2 uttrykte seg spesifikt om at han vil at elevene skal lære å 

lytte til et helt verk, noe som viser at han mener at den arkitektoniske lyttingen har en 

egenverdi. 

 Informant 1 og 2 var de eneste som fortalte om undervisningseksempler der de lyttet 

til den samme fremføringen flere ganger. De siste to informantene begrunnet få 

gjennomlyttinger med tidspresset som de er under. Informantene viste likevel andre måter å 

legge til rette for gjentatt lytting. Både Informant 1 og 4 spiller av ulike fremføringer av det 

samme verket for elevene sine. Informant 3 nevner ikke eksempler der hun spiller av samme 

stykke flere ganger, eller i ulike fremføringer, men i likhet med Informant 4, spiller hun av 

ulike verk for å illustrere en musikkstil.  

 Av praktiske aktiviteter viste Informant 4 hvordan elevene hennes fikk reprodusere 

gregoriansk musikk i en steinkirke, mens Informant 1 viste hvordan elevene hans fikk 

produsere sine egne verk i den store middelalderkampen og når de hadde om Fluxus- 

bevegelsen.  
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Kapittel 5: Didaktiske posisjoner 
I dette kapittelet vil jeg trekke frem Nielsens didaktiske grunnposisjoner og Klafkis 

dannelsessyn, som tidligere er blitt omtalt i kapittel 3, i møte med informantene. Jeg vil 

forsøke å se hvilke av Nielsens og Klafkis perspektiver som kommer til syne i møte med 

informantenes undervisningseksempler.  

Problemstillingen lyder slik: Hvordan legger lærere i Musikk i perspektiv-fagene til 

rette for at elever skal få lytteopplevelser? I kapittel 4 søkte jeg svar på problemstillingens 

første underspørsmål, om hvilke lyttemåter lærere i Musikk i perspektiv-fagene legger til rette 

for. Nå i kapittel 5 vil jeg se nærmere på problemstillingens andre underspørsmål, om hvilke 

didaktiske perspektiver lærere i Musikk i perspektiv-fagene benytter seg av. I kapittel 3 har 

jeg allerede gitt eksempler på hvilke lyttemåter en lærer i en gitt didaktisk posisjon kan legge 

til rette for. Jeg vil nå undersøke nærmere hvilke metoder informantene bruker i 

undervisningen, og hvordan de begrunner innholdet, for å se hvilke didaktiske posisjoner de 

orienterer seg mot.  

På hvilke måter legges det til rette for at elevene skal lytte? Hvordan legger 

informantene ellers undervisningen opp slik at elevene skal lære, bli kjent med stoffet og 

erfare varig og effektiv kunnskap?  

Dannelsessyn 

Som lærere i Musikk i perspektiv er alle informantene forpliktet på å følge læreplanen, og de 

er bundet i mer eller mindre grad til læreverk skrevet til musikkhistoriefaget i den 

videregående skole. Med dette i tankene vil jeg påstå at alle informantene til en viss grad er 

styrt av dannelsesteoretisk objektivisme og klassisk dannelse. Dannelsesteoretisk 

objektivisme og klassisk dannelse er underkategoriene av Klafkis (2001) materiale dannelse 

som hadde det musikalske objekt i sentrum. Med et materialt dannelsessyn er det viktig å 

viderebringe den kulturen som omgir oss, og gjerne en kanon med særegen verdi for 

samfunnet vårt. Samtlige av informantene er forpliktet på å lære elevene det som står i 

pensum, og jeg vil også påstå at pensumet har fremstilt sin egen klassiske kanon. Musikk i 

perspektiv-fagene er derfor i sin natur preget av material dannelse, og ingen av informantene 

kommer utenom dette.  

På den andre siden av den materiale dannelsen skisserte Klafki (2001) den formale 

dannelsen som setter eleven i fremste rekke. Med et formalt dannelsessyn er det viktig at 

elevene tilegner seg egenskaper eller tenkemåter som gjør at de kan møte voksenlivets 
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kulturinnhold. Det er også viktig å utvikle elevenes følelsesliv ved å hjelpe dem å kjenne på 

følelser og å kunne uttrykke dem. 

Klafki (2001) forener den materiale og den formale dannelsen i den kategoriale 

dannelsen hvor vi også presenteres for en dobbeltsidig åpning. Den dobbeltsidige åpning er en 

tosidet prosess som søker enhet mellom den objektive verden og det subjektive mennesket. På 

den objektive siden kommer innhold av allmenn, kategorial avklarende art til syne. På den 

subjektive siden kommer innsikt, opplevelser og erfaringer av allmenn art til syne. Ved å se 

informantene i lys av den dobbeltsidige åpning, vil jeg forsøke å se i hvilken grad 

informantene forholder seg til objektivt innhold og subjektiv erfaring (Klafki 2001). 

Didaktiske posisjoner 

I tillegg til at alle lærerne uunngåelig er preget av material dannelse, vil jeg også påstå at all 

undervisning i Musikk i perspektiv-fagene i stor grad er orientert mot basisfagsdidaktikken. 

Basisfagsdidaktikken var den første av Nielsens fire didaktiske grunnposisjoner som ble 

redegjort for i kapittel 3. De andre posisjonene er etnodidaktikk, utfordringsdidaktikk og 

eksistensdidaktikk. De bidrar alle med sine didaktiske perspektiver på undervisningen, og 

viser hvordan undervisningen kan rette seg enten mot elevenes hverdagserfaringer, mot 

globale samfunnsproblemer eller mot eksistensielle spørsmål. Den kan også rette seg mot 

musikkfagets faglige strukturer, og da er det snakk om en basisfagsdidaktikk. Dersom 

undervisningen retter seg mot musikkfagets faglige strukturer kan det innebære en 

oppmerksomhet rundt det å sanse og oppleve musikk som kunst, men det kan også innebære 

en oppmerksomhet rundt fagets vitenskapelige sider. De to retningene som musikkfaget kan 

rette sin oppmerksomhet mot har Nielsen (1998) skissert som Ars-dimensjonen og Scientia-

dimensjonen. Grunnen til at jeg påstår at all undervisning i Musikk i perspektiv-fagene i stor 

grad er orientert mot basisfagsdidaktikken, er fordi basisfagsdidaktikken er den eneste som 

baserer seg på fagets egenart. De andre posisjonene kan like gjerne hente sitt innhold fra et 

annet fag (Nielsen 1998). 

I kapittel 4 stilte jeg opp subjektorienterte lyttemåter mot objektorienterte, og drøftet 

nyansene mellom informantene når det kom til lyttingens fokus på musikk eller på lytteren. I 

drøftingen av basisfagsdidaktikkens spenning mellom Ars- og Scientia-dimensjonen vil 

mange av de samme funnene fra kapittel 4 være aktuelle for å identifisere ulike posisjoner. 

Av den grunn vil drøftingen av den basisfagsdidaktiske posisjonen fungere som en slags 

oppsummering av noen av funnene fra kapittel 4, der de blir sett på i et nytt perspektiv.  
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Videre i kapittel 5 vil jeg trekke frem informantene i lys av Nielsens tre andre didaktiske 

grunnposisjoner. Med tanke på at det kvalitative studiet baserer seg på en times intervju med 

informanter om noen få undervisningseksempler vil det ikke være så interessant å undersøke 

alle likheter og ulikheter mellom informantene. Jeg vil i større grad trekke frem de 

eksemplene som jeg mener viser tydeligst hvordan informantene orienterer seg mot de ulike 

didaktiske posisjonene.  

Noe jeg oppdaget i analysearbeidet var at informantene i stor grad falt inn under hver 

sine didaktiske posisjoner. Som sagt er basisfagsdidaktikken uunngåelig representert hos 

samtlige informanter, men ved de andre posisjonene var det overraskende at informantene 

orienterte seg i større grad mot en av posisjonene. Inndelingen er ikke fullstendig, men i stor 

grad orienterte Informant 1 seg mot etnodidaktikken, Informant 4 orienterte seg mot 

utfordringsdidaktikken, og Informant 2 orienterte seg mot eksistensdidaktikken. Ved å dele 

informantene inn på denne måten er det viktig at jeg som forsker utøver en stor grad av 

refleksivitet. Jeg må regne med at de forhåndvalgte posisjonene har fått meg til å lete etter 

slike funn. På samme tid vil jeg presentere funn som støtter den grove inndelingen. Igjen må 

jeg også si at inndelingen ikke er fullstendig, og at informantene gir utslag på flere av 

posisjonene. Men med tanke på at oppgaven er en studie med begrensninger, og at det 

kvalitative studiet er begrenset i omfang vil det være mer interessant å bruke informantene til 

å drøfte ulike didaktiske posisjoner, i stedet for å sammenligne små nyanser mellom dem. 

5.1 Basisfagsdidaktikk 
Alle musikkhistorielærere har nok et ønske om å gjøre undervisningsstoffet tilgjengelig, slik 

at elevene skal få oppleve musikkhistorien som noe annet enn tørre historier, begreper og 

musikkteori. De siste læreplanene for musikk- og kunstfagene, som i stadig større grad preges 

av målbare resultater, har nok gjort dette enda vanskeligere å få til. Som skolefag er Musikk i 

perspektiv-fagene avhengig av en viss grad av målbarhet, men er det uproblematisk å sette 

kriterier for lyttopplevelsen? Dersom en lærer ønsker at en elev skal kunne høre seg frem til 

formale element i musikken er dette lett å måle gjennom muntlig samtale eller skriftlig 

oppgave. Ønsker en lærer derimot at elevene skal bli glad i å lytte til musikk blir det fort 

vanskeligere dersom en må begrense seg til å gradere lytteferdigheter og teknikker. Hvordan 

kan en lærer da sette karakter på en lytteopplevelse? 

 

I Musikkpedagogiske perspektiver (1994) diskuterer Geir Rosenløv Johansen 

spenningsområdene i evalueringen av musikkundervisning. Der diskuterer han ulike metoder 
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for å måle musikkopplevelse, og nevner Carl Emil Seashores2 og Robert Lundins3 bidrag 

innenfor musikkpsykologisk og -pedagogisk tenkning. De har begge presentert noen sterkt 

omdiskuterte musikalitetsteorier, og Johansen påpeker konflikten mellom krav til måling og 

musikkfagets ikke-målbare verdier. Han mener de ikke går i hop (Johansen 1994:54). 

 Johansen påpeker at ønsket om at elevene skal få musikkopplevelser ikke går overens 

med fagets krav til måling. Skal vi da gi opp forsøket på å gi elever musikkopplevelser? Det 

er vanskelig å bestemme kvaliteten ved en musikkopplevelse, men det en kan gjøre er å 

kartlegge lytteaktiviteten og se hva som skildrer den. Musikk i perspektiv-fagene står i et 

spenn mellom Scientia-dimensjonens målbarhet og Ars-dimensjonens ikke-målbarhet. 

Forskjellen mellom de to dimensjonene er også at Scientia-dimensjonen er verbal 

erkjennende, mens Ars-dimensjonen er non-verbal erkjennende. Et problem med denne 

inndelingen er at musikkfaget og den musikalske erkjennelse ikke fullt ut kan skille mellom 

verbal og non-verbal erkjennelse, noe som også gjelder for lytteaktiviteten. Det er umulig å 

lytte til musikk utelukkende gjennom sansene for ikke å tolke og forstå den på samme tid. 

Likevel er det en forskjell mellom de to begrepene, at de retter sin oppmerksomhet 

mot to dimensjoner. Den ene mot musikkfagets vitenskapelige sider, mot kategoriseringer, 

begreper og musikalske fenomener. Den andre mot musikkfagets kunstaspekter hvor 

oppmerksomheten rettes mot det å sanse, uten å knytte opplevelsen opp mot vitenskapen. I 

hvilken grad kan det da argumenteres for at informantene orienterer seg mot en 

basisfagsdidaktisk posisjon, om det er mot Scientia- eller Ars-dimensjonen? Det vil jeg 

forsøke å finne ut av ved å se nærmere på to aspekter ved undervisningens lytteinnhold. For 

det første vil jeg undersøke i hvor stor grad det legges til rette for å lytte, og for det andre vil 

jeg undersøke hva som er i fokus når det lyttes. Svarene på spørsmålene blir til en viss grad 

oppsummeringer av funnene i kapittel 4, men de vil også bidra til et nytt perspektiv på 

funnene. Det første spørsmålet vil hovedsakelig hente funn fra den induktive hoveddelen, 

mens det andre spørsmålet hovedsakelig vil hente sine funn fra den deduktive hoveddelen.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Carl Emil Seashore mente å kunne måle musikkopplevelse og musikalitet ved å undersøke 
menneskets ulike kapasiteter eller talenter. En måte å måle de ulike talentene var ved å dele 
inn opplevelsen i grupper som tonalitet, motorikk og intellekt. Innenfor tonalitet kunne 
oppmerksomheten rettes mot tonehøyde, tid, klangfarge og tonestyrke (Ruud 2007). 
3 Robert Lundin forsøkte å måle musikkopplevelse ved å måle hva som skjer i kroppen når en 
lytter til musikk. En måte å nærme seg en slik måling kan være ved bruk av polygrafiske 
målinger (Ruud 2007). 
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Lyttes det? 

I hvilken grad kan en si at en lærer orienterer seg i retning av Ars-dimensjonen? Et av 

karakteristikkene ved Ars-dimensjonen jeg allerede har nevnt er at den er sansebasert, så ved 

å se i hvilken grad informantene legger til rette for lytting, kan jeg se i hvilken grad de 

orienterer seg mot Ars-dimensjonen. 

På spørsmål om hvilken plass lyttingen har i Musikk i perspektiv svarer en av 

informantene: «Ekstremt stor. Utgangspunktet for alt» (I1). Informant 2 får spørsmål om hva 

Musikk i perspektiv er uten musikklytting, og han svarer at «[d]et er helt absurd for meg» 

(I2). De to siste informantene får det samme spørsmålet som Informant 1 og svarer slik: 

«Altså musikkhistorien blir jo død hvis en ikke har noe klingende» (I3) og, «[v]i må jo høre 

på verk da. Det er jo det vi driver med» (I4).  

Det er tydelig at det er viktig for informantene å lytte til musikk i undervisningen, noe 

som også kommer godt frem i den induktive hoveddelen i kapittel 4. Informant 1 og 2 

forteller om undervisningseksempler der de lytter gjentatte ganger til musikken, og bruker 

mye av tiden på lytting. Informant 3 og 4 er ikke like opptatt av å gjenta musikkeksemplene 

av den enkle grunn at de ikke har tid. Det betyr ikke at de ikke bruker gjentatt lytting som en 

del av undervisningen sin. Vi har allerede vist at de bruker ulike fremføringer av samme verk, 

og ulike verk innen samme stil for å la elevene bli kjent med musikken. Likevel er det et 

skille mellom de to første informantene og de to siste, der de første prioriterer mer tid til 

lytting enn Informant 3 og 4.  

Hvilken rolle har lytteaktiviteten i undervisningstimene? Er den klingende musikken 

hovedaktiviteten som all annen informasjon strømmer ut i fra, eller er den noe som skal 

illustrere noe annet, og kanskje oppsummere kunnskap som er gitt forut? Informant 1, 2 og 3 

forteller at de stort sett begynner undervisningen med en gjennomlytting, og bruker denne 

som et utgangspunkt for å snakke om musikken. Informant 3 bruker en gjennomlytting for å 

snakke om musikken, og de gangene hun ikke får snakket om teori før gjennomlyttingen, så 

avslutter hun med en gjennomlytting for å knytte teorien til noe. Informant 4 forteller at hun 

ofte venter med å spille av den klingende musikken til etter at hun har gått gjennom teori om 

verk og stil. Det kan virke som om Informant 3 legitimerer en gjennomgang av teori med en 

avspilling av musikk, og at både Informant 3 og 4 bruker musikken som oppsummering av 

diskusjon av musikken i større grad enn Informant 1 og 2 som fordeler flere gjennomlyttinger 

utover i timen. På samme tid åpner Informant 3 ofte timene sine i likhet med Informant 1 og 2 

med en avspilling av musikk, og prioriterer dermed elevenes sanseopplevelse tidlig i 

undervisningen.  
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Hvordan lyttes det? 

Det har nå blitt påpekt at det lyttes i Musikk i perspektiv-fagene, men hvordan lyttes det? 

Hvor ligger oppmerksomheten når elevene lytter, er det på lytteren eller på musikken? Dette 

spørsmålet har i kapittel 4 fått et svar, men i hvilken grad lyttemåtene kan karakteriseres som 

av Scientia eller Ars-dimensjonen har ikke blitt besvart. Ved å se informantenes 

undervisningseksempler også i lys av Klafkis kategoriale dannelse kan vi bruke begrepene, 

objektivt innhold og subjektive erfaringer, som en del av drøftingen. Den kategoriale 

dannelsens dobbeltsidige åpning kan underbygge de to dimensjonen om hverandre. Det 

objektive innholdet kan være både musikkeksempler og teori, og de subjektive erfaringene 

kan være både estetiske opplevelser og tilegnelse av kunnskap.  

I undervisningseksempelet om Dido og Aeneas lar Informant 1 elevene først lytte til 

musikken, for så å la dem møte musikken med følelser. Musikken er et objektivt innhold som 

skal sanses, og elevenes møte med den karakteriseres som subjektiv erfaring. Informanten 

vever tett sammen lyttingen og rom for å møte musikken med følelser, der både objektivt 

innhold og subjektiv erfaring orienterer seg mot Ars-dimensjonen. Videre supplerer han den 

åpne gjennomlyttingen med informasjon om stilartens tankegods og musikkteori. Her åpnes 

det opp for Scientia-dimensjonen der informanten bruker kategoriseringer og begreper på 

musikalske fenomener for å gi elevene kunnskap om musikken. Det objektive innholdet som 

informanten henter fra musikkhistorie, -analyse og -estetikk legger til rette for subjektive 

erfaringer der elevene tilegner seg innsikt og kunnskap.  

 I likhet med Informant 1 knytter Informant 2 og 3 en åpen samtale om musikken til 

lytteeksemplene, der lytteeksemplene utgjør det objektive innholdet og samtalen om 

musikken utgjør den subjektive erfaringen. Både objektivt innhold og subjektiv erfaring er i 

tråd med Ars-dimensjonen. Derfra går Informant 2 og 3 videre med å knytte bildene til 

formale element. Her får elevene en innføring i Scientia-dimensjonens kategorier og begreper 

som objektivt innhold, og de tilegner seg kunnskap som subjektiv erfaring.  

Der informantene 1, 2 og 3 stort sett begynner med musikk skjer det ofte at Informant 

4 avventer avspillingen av musikkeksempelet. Hun forteller at undervisningen kan åpne med 

en gjennomgang av stiltrekk og informasjon om kulturen, for så å jobbe videre med en 

stikkordsliste, enten på tavle eller på lytteskjema. Her utgjør informasjon om stiltrekk og 

kultur det objektive innholdet, mens elevenes tilegnelse av innsikt og kunnskap utgjør den 

subjektive erfaringen. Begge to innenfor Scientia-dimensjonens rammer. Deretter skal 

elevene lytte til musikken og knytte stikkordslisten til den. Musikkeksempelet utgjør et 

objektivt innhold orientert mot Ars-dimensjonen, men den subjektive erfaringen søker ikke å 
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utforske elevenes følelsesliv, men heller å utforske kategorier og formale element i retning av 

Scientia-dimensjonen. Det er ikke før på et senere tidspunkt at elevene blir oppfordret til å 

skrive ned eller dele opplevelsen av å lytte til musikken. Her åpnes det opp for en subjektiv 

erfaring som er i tråd med Ars-dimensjonen, men når informanten ber om at assosiasjonene 

må begrunnes ut i fra formale element kan det spekuleres i hvor mye elevene får mulighet til å 

kjenne på, og uttrykke eget følelsesliv.  

Informant 1, 2 og 3 lar musikken komme først, og de lar det være rom for å sanse 

denne umiddelbart etter gjennomlytting. Det forteller meg at informantene orienterer seg mot 

Ars-dimensjonens sansing og oppleving av musikk. Hos Informant 4 skjer det ofte at 

undervisningen begynner med informasjon og kunnskap om musikk, og at lyttingen ikke 

kommer før senere. Når gjennomlyttingen først kommer skal det lyttes etter formale element, 

og det åpnes ikke opp for en følelsesmessig tolkning av musikken før senere igjen. Det vitner 

om at Ars-dimensjonen står svakere i Informant 4 sin undervisning til fordel for Scientia-

dimensjonen. 

 

Det at samtlige informanter etter hvert stiller krav til elevenes assosiasjoner, om å knytte dem 

opp til formale elementer, vitner om at opplevelsene som elevene får må være relevant og 

kunne måles opp i mot noe for at det skal høre hjemme i en undervisningstime. Dette er et 

tydelig eksempel på hvordan samtalen mellom lærer og elever tenderer mot Scientia-

dimensjonen. Informant 2 var den eneste informanten som fortalte om at en diskusjon av 

assosiasjoner ikke nødvendigvis trengte å lede dypere inn i en formal forståelse av musikken, 

men inn i en diskusjon av en eller annen kvalitet i musikken. Dette er ikke like målbart, og er 

derfor mer i tråd med Ars-dimensjonen. Likevel er den generelle tendensen blant 

informantene at all diskusjon om en ikke-målbar opplevelse ikke uten videre oppfattes av 

informantene som relevant. På denne måten orienterer en fordypning i lytteaktiviteten bort fra 

Ars-dimensjonen, og mot Scientia-dimensjonen.  

5.2 Etnodidaktikk 
Den andre av Nielsens fire didaktiske posisjoner er etnodidaktikken. Som didaktisk posisjon 

forsøker den å se elevenes erfaringsverdener, der spørsmål som elevene synes er aktuelle blir 

prioritert i undervisningen. Videre kan det sies at en undervisning med det etnodidaktiske 

perspektivet er handlingsorientert, og strever etter å se elevene i en helhet og å gjøre dem 

kompetente i det mangfoldige samfunn vi lever i. Dette perspektivet har etnodidaktikken til 

felles med Klafkis formale dannelse som vi allerede har rekapitulert, men også den kritisk 



! 74!

orienterte dannelsen, hvor dannelsen går ut på å bevisstgjøre elevene, gjøre dem selvstendige, 

og i stand til å møte verden og egen samtid.  Etnodidaktikken legger også vekt på et dynamisk 

og likeverdig samspill mellom lærer og elev (Nielsen 1998). 

 

I hvilken grad orienterer informantene seg mot den etnodidaktiske posisjonen? En lærer som 

er styrt av formal dannelse og kritisk orientert dannelse vil uunngåelig orientere seg mot den 

etnodidaktiske posisjonen i større eller mindre grad. Om en lærer ønsker at en elev skal 

tilegne seg egenskaper eller metoder for å møte verden og voksenlivets innhold, må læreren 

sette seg i elevens posisjon og erfaringsverden. Ved å prøve å aktualisere 

undervisningsinnholdet for elevene vil en lærer befinne seg i en etnodidaktisk posisjon. Med 

tanke på at alle informantene i ulik grad står i en formal dannelsesposisjon vil de også gi 

utslag i ulik grad på en etnodidaktisk posisjon. I kapittel 4 fortalte Informant 3 at hun måtte 

prioritere en fragmentarisk lytting på grunn av tidspresset, og fordi det var den beste måten 

for elevene å lære seg innholdet. Selv om Informant 3 legger opp undervisningen sin etter en 

etnodidaktisk tankegang, er det Informant 1 som utmerker seg med flest undervisnings-

eksempler som preges av en etnodidaktisk posisjon. Derfor vil drøftingen av etnodidaktikken 

basere seg primært på funn hos Informant 1.  

 På spørsmål om han ville ha en åpnere læreplan, slik at han sto mer fritt til å 

undervise slik han ville, svarer han: «Ja, hvor en kunne startet der elevene var, med 

popmusikk, rock, soul, gospel, jazz, alt de liker. K-pop (Korea) eller J-pop (Japan)!» (I1) For 

Informant 1 kommer elevene, som ikke blir møtt av faget, i første rekke. Han viser at det først 

og fremst ligger et ønske om at elevene skal oppleve et fag som samsvarer med deres 

erfaringsverdener, og som de synes er aktuelt. Ikke først og fremst lære pensumet som 

læreplan og læreverk legger opp til. Likevel forteller informanten at han har et overordnet mål 

om at elevene skal lære å like musikken som pensum legger opp til, og å være nysgjerrig på 

den rike musikkhistorien. Det overordnede målet orienterer seg mot en material dannelse, 

men hovedsakelig virker det som om denne dannelsen viker plass for en formal dannelse. Det 

er ikke en hovedprioritet at elevene skal lære hvem Hildegard von Bingen er, med mindre de 

får noe annet ut av det. Det store fokuset er på at elevene skal skjønne og reflektere over sin 

egen hverdag, ikke først og fremst lære pensum slik at de kan innfri læreplanmålene og stå på 

eksamen.  
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Musikalsk lekkasje 

I Studia Musicologica Norvegica har Odd Skårberg skrevet en artikkel om valgets kvaler i 

dagens undervisning som heter Musikalsk skolering for framtiden (2013). Der tar han opp en 

diskusjon omkring musikkhistorieundervisningen i grunnskolen og i høyere utdanning. 

Skårberg mener at det ikke fremgår av pensumet hva som er relevant å undervise i fra 

musikkhistorien, noe som gjør at selve fagets funksjon ikke lenger er selvsagt. Ved å skrive 

artikkelen håper han å sette i gang en diskusjon rundt fagets funksjon i dagens mangfoldige 

samfunn. Dagens klasserom er i følge Skårberg et brytningspunkt der en mengde ulike 

kulturstrømninger kommer til uttrykk, skaper opplevelser og til slutt leder til økt kunnskap. 

Skårberg nevner at undervisingssituasjoner i dag opplever en formidabel musikalsk lekkasje. I 

denne lekkasjen inn i klasserommet består lærerens rolle av å være 

 
leverandør av fagkunnskap om musikk, igangsetter av samhandlingsmønstre med musikk og 
tilstrebe rollen som kompetent kulturarbeider som honorerer og implementerer innspill fra en 
rekke musikalske livsverdener, forstått som elevenes musikalske bakgrunn, deres identitet, 
smak og sosiale plassering (Skårberg 2013:101). 
 

Det er nok forskjell på lærere i hvor stor grad de lever opp til Skårbergs rolleoppgaver for 

dagens musikkhistorielærere. Evner de å lære bort fagstoff på samme tid som de skal fange 

opp en rekke kulturelle impulser fra en hel klasse av ulike elever med hver sine musikalske 

livsverdener? 

I en diskusjon med en kollega diskuterte Informant 4 elevenes forhold til gregoriansk 

sang. Kollegaen mente at elevene opplevde middelaldermusikken så fjern og så vanskelig å 

skjønne at de måtte begynne et annet sted. Informant 4 var ikke enig med kollegaen og mente 

at dersom en bare tilrettelegger og gjør rammen god nok, så kan man undervise om hva man 

vil, og da kan man også uten problem begynne med gregoriansk sang. Informanten sier videre 

at det ikke er naturlig for henne å trekke inn elgitar og moderne slagverk i Musikk i 

perspektiv 1. «[D]et er også helt naturlig at jeg ikke gjør det. Det er vel naturlig at 

gymlæreren som har ballspill ikke trekker inn aerobics» (I4). Informant 1 er av en annen 

oppfatning. Han mener Musikk i perspektiv-fagene er lagt opp på en måte som gjør at elevene 

mister nysgjerrigheten sin.  
 
Hvis vi kunne startet med reklamemusikk, spillmusikk, filmmusikk, eller pop, da kunne vi 
prøvd å tatt vare på nysgjerrigheten tilbake, bakover. Det er en annen måte å være nysgjerrig 
på menneske på. Det handler om å utforske oss selv også (I1). 
 

En av grunnene til at informanten ønsker å starte med musikk i dag er fordi musikken i 

Musikk i perspektiv-fagene er så radikalt annerledes enn den de hører på. Han gjenforteller et 
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sitat som en av hans gamle lærere har sagt: «[D]en eneste musikken vi instinktivt forstår, det 

er musikken i dag» (I1). Informant 1 setter som første bud for seg selv at han skal få elevene 

til å forstå hvorfor de er i Musikk i perspektiv-undervisningen, og hvorfor de skal «gidde å 

bruke tid på det» (I1). Informanten forteller at dersom elevene kan bli kjent med den 

musikken som omgir dem slik at de forstår mer av den, da tror han faget kan bli relevant. 

«[M]en å starte med gammel munkesang? Da må en jobbe hardt» (I1).  Informant 1 ønsker 

med dette å tilrettelegge for at elevene skal møte musikkhistorien ved å gå inn i stoffet 

gjennom temaer som de kan relatere seg til. Han ønsker å fungere som en leverandør av 

fagkunnskap og på samme tid kulturarbeider hvor elevenes musikalske livsverdener 

representeres i undervisningen. Dette er helt i tråd med den etnodidaktiske posisjon, der 

elevene har «mulighed for at videreudvikle egne interesser gennem handlende omgang med 

nye temaer og problemer» (Nielsen 1998:39). 

Lytting, bare i Musikk i perspektiv 1? 

Tidligere har det blitt påpekt at læreplanen for Musikk i perspektiv 1 har læringsmål for 

lytteaktiviteten, mens Musikk i perspektiv 2 ikke har det. Læreplankomiteen sender med dette 

ut signaler om at lytteopplevelser hører hjemme i Musikk i perspektiv 1, men ikke i Musikk i 

perspektiv 2. På spørsmål om hva dette betyr for undervisningen svarer Informant 1 at «det er 

irrelevant at det ikke står. Det er rart at det står i læringsplanen for Musikk i perspektiv 1 og 

ikke i læringsplanen for Musikk i perspektiv 2, men det er lytting vi driver med» (I1). Han 

fortsetter med å si at han synes det er utrolig at det ikke står noe om lytting i læreplanmålene 

for Musikk i perspektiv 2, fordi det på så mange måter er mer interessant å lytte til musikken 

fra det 20. Århundre. 

 Informant 1 nevner flere grunner til at læreplanmålene for Musikk i perspektiv 2 burde 

inkludert mål for lyttingen. For det første er musikkmaterialet skrevet i en tid og en kultur 

som er nærmere vår egen. For det andre er elevene ett år eldre, og har tilegnet seg kunnskaper 

og erfaringer fra Musikk i perspektiv 1. For det tredje kan pensumet i seg selv, i større grad 

enn tidligere, hjelpe elevene i en refleksjon over musikkopplevelsen.  

Flere av informantene er enig i at det å kunne noe om musikk bidrar til en økt 

lytteopplevelse. Er det ikke da i Musikk i perspektiv 2, etter at de har hatt et helt år med 

Musikk i perspektiv 1, at elevene er i best stand til å oppleve musikk? 

 

Et annet problem for Informant 1 med Musikk i perspektiv-fagene er at læreplanen og 

kulturen i faget ikke legger opp til et interessant fag. Slik læreplanen og lærebøkene er lagt 
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opp er de til hinder for elevene, fordi «[e]levene har aldri vært der før» (I1). Han knytter dette 

problemet opp mot hans egne elever, som stort sett bare hører på pop og rock, og de mest 

avanserte hører på jazz. På skolen hans er det veldig få som har klassisk bakgrunn, så det de 

får når de begynner i 2. Klasse er «et fag som ikke møter dem der de er i det hele tatt […] 

Men hvis en skulle møte elevene der de var på deres egne premisser, da skulle en startet i dag 

og jobbet seg bakover» (I1). Slik læreplanen og lærebøkene er lagt opp, ser informanten ikke 

rom til å gjøre det. Han opplever at læreplanen ikke legger til rette for en god progresjon for 

hans elever. «Så det er et ekstremt elitistisk og imperialistisk fag. Men vi er som sagt 

underlagt læreplan og lærebok» (I1). 

5.3 Utfordringsdidaktikk 
Den tredje av Nielsens fire didaktiske posisjoner er utfordringsdidaktikken. Denne posisjonen 

retter oppmerksomheten mot samfunnsproblemer og utfordringer vi møter i vårt moderne 

samfunn. Den ønsker å bidra til forståelse og gi noen begreper til den kommende generasjon 

slik at de kan klare å takle de utfordringer som samfunnet og mennesket møter. Det er i 

hovedsak tre kriser i den moderne verden som er av størst interesse, og det er den økologiske 

krise, den økonomiske krise og den demokratiske krise. Dannelsen av mennesket forplikter 

seg på utfordringene i vår tid og for kommende generasjoner. Den er også kritisk til samfunn 

og ideologi, og ønsker forbedring i verden, et aspekt utfordringsdidaktikken deler med 

Klafkis kritisk orienterte dannelse (Nielsen 1998). 

I hvilken grad orienterer informantene seg mot utfordringsdidaktikken? Finnes det 

undervisningseksempler hvor informantene bruker timene til å belyse problemer i samfunnet 

og i verden? Hos Informant 4 var det flere undervisningseksempler som rettet 

oppmerksomheten mot utfordringer i dagens samfunn. Mot slutten av ukens siste Musikk i 

perspektiv-time innleder informanten noe hun kaller filosofisk hjørne. Hun ser sin rolle i faget 

som en leverandør av fakta, men også en tilrettelegger for refleksjon over 

undervisningsinnholdet. I et slikt filosofisk hjørne kan elevene møte tema som for eksempel 

menneske mot maskin, eller individ mot samfunn. Informant 4 forteller at hun spiller av en 

video av roboten Honda Asimo, en menneskelik robot, som dirigerer et orkester. Elevene blir 

bedt om å reflektere over forskjellen mellom en robot og et menneske som dirigerer, for å 

sette søkelyset på «robotenes inntog» (I4). Hun spør elevene om det er like bra, og om hva et 

menneske kan gjøre bedre enn en robot. Ved å tematisere roboten Honda Asimo i en Musikk i 
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perspektiv-time, og å få elevene til å reflektere, tar Informant 4 opp en utfordring som vi 

møter i vårt moderne samfunn.  

 I kapittel 4 hørte vi om Informant 4 som inviterer med seg klassen til Gamle logen for 

å høre på en strykekvartett spille stykker av Beethoven og Shostakovich. Den kvelden var 

temaet om musikk og politikk, og Per Egil Hegge var invitert til å prate om dette forholdet, og 

om forholdet mellom individ og samfunn. Hegge var selv utenrikskorrespondent i datidens 

Sovjetunionen, men ble kastet ut etter samarbeid med opposisjonelle krefter 4. Forholdet 

mellom musikk og politikk med Russland som fellesnevner er ikke et problem for 

historiebøkene, men det er problematisk også i dag. Band som Pussy Riot fengsles for å 

fremme sine politiske ideer 5. Det at Informant 4 inviterer med seg skoleklassen til å gå på 

denne konserten vitner om at hun retter oppmerksomheten mot utfordringer i det globale 

samfunnet.  

Informanten forteller at hun ønsker at elevene skal skjønne seg selv, og verdenen de 

lever i bedre. Hun forventer ikke at elevene skal bli fornøyde eller lykkelige, men håper at de 

skal bli litt mer reflekterte og forståelsesfulle mennesker. I både eksempelet om roboten 

Honda Asimo, og konserten med Per Egil Hegge, legger Informant 4 til rette for at elevene 

skal få økt forståelse for problemer i samfunnet i dag. Hun gir også den kommende 

generasjonen noen begreper slik at de skal klare å takle utfordringer som de vil møte på en 

bedre måte.  

Det at Informant 4 ønsker å introdusere elevene for ulike samfunnsutfordringer, og å 

gjøre elevene i stand til møte dem, vitner om en orientering mot etnodidaktikken, men også 

mot den formale dannelsen, hvor mennesket skal tilegne seg egenskaper slik at de kan møte 

voksenlivets innhold. I dette tilfellet ønsker Informant 4 at elevene skal lære seg å tenke 

kritisk og reflektert slik at de kan møte samfunnets utfordringer. En slik kritisk tenkning og 

refleksjon orienterer seg ikke bare mot den formale dannelsen, men også mot den kritisk 

orienterte dannelsen. Det er likevel ikke alt Informant 4 forteller som er forenlig med en 

formal dannelse. Hun forteller at hun ikke er en lærer som setter på musikk og ber elevene om 

å føle, men tenker at «de kan jo føle når de har kommet hjem» (I4). Den formale dannelsen 

har som et av sine viktigste mål å utvikle elevenes følelsesliv, ved å lære dem å kjenne på 

følelser og å kunne uttrykke dem. Informanten fortsetter med å si at hun er mer opptatt av det 

dannende begrepet. I en videre utdypning av det dannende begrepet forteller Informant 4 om 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!(Bonde!2009)!
5!(Holm-Hansen 2014)!
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fire gjennomgående punkter for undervisningen hennes. De fire punktene gjennomsyrer 

undervisningen, og går ut på at elevene skal lære om bakgrunn for musikk og instrumenter 

(1), kunne gjenkjenne kulturer, stiler og steder (2), høre på fin musikk (3), og lære å høre, 

tenke, skrive ned og begrunne det (4). De tre første punktene havner under en material 

dannelse, fordi de alle handler om at elevene skal ta til seg et undervisningsinnhold som 

finnes i kulturen rundt oss, og fordi elevene skal ta til seg en klassisk kanon. Det siste punktet 

orienterer seg mer mot den formale dannelsen fordi det handler om at elevene skal ta til seg 

ulike egenskaper. Disse egenskapene er gode bivirkninger, slik Informant 4 forteller, men de 

er sekundære, og «det er det faget her som er viktigst» (I4). Med det faget her, mener 

informanten pensumet hun selv legger opp. 

En generasjon av kulturelle analfabeter?  

I forbindelse med dannelsesbegrepet forteller Informant 4 at hun synes elevene har blitt 

dårligere i forhold til tidligere elever. «Det er veldig mange som ikke vet de basic tingene, og 

som knapt nok har hørt et eneste verk av noen av disse komponistene, noen gang» (I4). Hun 

mener at situasjonen er slik fordi de ikke blir presentert for musikken i offentligheten, og det 

er av denne grunn at hun blant annet har ansvar for barnas konserthusserie som spiller 

klassisk musikk for barn. På spørsmål om hva det betyr for henne å vise musikken til elevene 

svarer hun: «Kjempeviktig! Det er min utøvende musikkhistorievirksomhet» (I4). 

Informanten mener det er et stort problem at dagens elever stiller med mindre 

forhåndskunnskap enn tidligere.  

 I kapittelet av Ganer i Musikkpedagogiske perspektiver (1994) nevnes Stig Eriksson, 

tidligere medlem av grunnskolerådets arbeidsutvalg for handlingsplan. Eriksson har sagt at  
 
et folk som ikke har elementære kunnskaper om kunsttradisjonene – eller hvordan kunst 
skapes, erfares og oppleves – blir et folk av kulturelle analfabeter  […] Norge er på vei til å bli 
en nasjon uten kunstneriske basiskunnskaper. Norsk skole er kunstfremmed (Ganer 1994:67). 
 

Det kan virke som om Informant 4 er opptatt av de samme tingene som Eriksson, at elevene 

som går ut fra norske skoler skal gå glipp av elementære kunnskaper om kunsttradisjonene. 

Det viktigste for informanten er «å lære de å bli glad i den musikken som vi har i vårt 

pensum, og for så vidt all musikk, men spesielt den» (I4). Hun synes det er vesentlig at de 

skjønner «den gamle musikken» (I4), hvis de senere en gang får lyst til å spille noe eller høre 

på det. Hun ser det som en bra ballast for elevene. 

Det kan virke som Informant 4 mener at den kommende generasjons mangel på 

basisfaglige kunnskaper er så dårlig at det nærmest er et samfunnsproblem, og at Erikssons 
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fremtidssyn er i ferd med å realiseres. Av denne grunn vil jeg argumentere for at Informant 4 

med dette orienterer seg mot utfordringsdidaktikken. Hun er kritisk til samfunnets utvikling, 

og hun ønsker å forbedre verden, og bidra til at elevene skal forstå. På denne måten kan det 

sies at hun orienterer seg mot utfordringsdidaktikken.  

5.4 Eksistensdidaktikk 
Den fjerde av Nielsens fire didaktiske posisjoner er eksistensdidaktikken. Denne didaktiske 

posisjonen retter seg mot menneskets grunnleggende omstendigheter og vilkår, og fokuserer 

på mennesket som sansende og tenkende vesen. Den eksistensdidaktiske posisjonen kan dele 

mennesket inn i ulike delvesener, og den henter gjerne impulser fra filosofi, pedagogikk, 

teologi, sosiologi og psykologi for å utforske de ulike delene. Den eksistensielt begrunnede 

didaktikken forsøker å formulere konkrete innholdstemaer som bygger på begreper som 

omfavner både musikalske fenomener, og vesentlige livstema. Det kan være fenomener og 

begreper som tid, språk, rom, spenning, flyt og kontrast (Nielsen 1998). 

Samtlige informanter forteller om et eksistensielt aspekt ved deres lytteopplevelser. 

Alle delte lytteopplevelser der musikken rørte ved et av deres delvesener, om det var 

følelseslivet deres, det sjelelige eller det åndelige vesenet i dem. Da Informant 1 lyttet til 

Metastasis av Xenakis 50 ganger i løpet av en helg opplevde han en skjelsettende opplevelse. 

Første gangen Informant 2 hørte Ligetis Atmosphères traff det ham hardt, fordi opplevelsen 

av klangen ble så konkret. Den gangen Informant 3 lyttet til Sløgedals versjon av å hvor salig 

det skal blive, forteller hun at den mektige opplevelsen gjorde at hun mistet følelsen av tid og 

rom. Hun frøs på ryggen og hårene reiste seg. Også Informant 4 fikk en opplevelse av å bli 

overveldet da hun lyttet til Messiaens Turangalila, noe hun beskriver som imponerende, 

rørende og så stille.  

 

Av de undervisningseksemplene som informantene har rekapitulert i intervjuene var det få 

hvor den eksistensielle posisjon kom tydelig til syne, men Informant 2 forteller om flere 

undervisningseksempler som kan knyttes til en eksistensdidaktisk posisjon.  

I undervisningstimen om middelaldermusikken forteller Informant 2 at de begynner 

med å lytte, så ber han de om å fokusere på ting som «opplevelsen av tid, opplevelsen av 

retning i musikken, og opplevelsen av tyngde og metrikk» (I2). Disse begrepene som 

informanten ber elevene om å lytte etter ble nevnt i kapittel 4 i forbindelse med den 

kategoriale lyttingens metaforisk uttrykk. Disse metaforiske uttrykkene kan også finnes igjen 

i eksistensdidaktikkens begreper som omfavner både musikalske fenomener, men også 
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vesentlige livstema. Han opplever at elevene klarer å knytte musikken til begreper som 

stillstand, tilstand versus prosess, og ideer som tid. Når informanten klarer å formulere 

konkrete innholdstemaer som omfavner både musikalske fenomener og vesentlige livstema, 

som tid, rom, spenning og flyt, da preges undervisningen av tendenser som karakteriserer 

eksistensdidaktikken.  

Han forteller også at elevenes refleksjoner over sine egne bilder og assosiasjoner ikke 

nødvendigvis trenger å lede lenger inn i en strukturell forståelse av musikken, men at det kan 

være en eksistensiell forbindelse. Hva er denne eksistensielle forbindelsen? Informant 2 

forsøker å forklare ideen bak klangen slik han opplever den. Det er «[e]n om kraft, om noe 

reelt. Det tror jeg ligger bak det her med opplevelsen av klang» (I2). Han vil at elevene skal 

komme i kontakt med noe utenfor seg selv, og på samme tid få innsikt i seg selv. På denne 

måten tolker Informant 2 musikken ut i fra en antroposofisk innfallsvinkel der elevene kan 

erfare noe på et dypere plan enn med en ren formal forståelse. I en time om Debussy lytter 

elevene til Den sunkne Katedral etterfulgt av en åpen prat om hva de opplevde. Informant 2 

setter med dette elevene som tenkende og sansende vesener i fokus, noe som også er i tråd 

med eksistensdidaktikken.  

I et annet undervisningseksempel begynner Informant 2 med et fugleperspektiv på 

musikkhistorien, hvor han forsøker å kombinere et strukturrelatert perspektiv med et 

eksistensielt perspektiv. For å få et fugleperspektiv på den europeiske musikkhistorien kan 

han først få elevene til å lytte til musikk fra andre kulturer. Det kan være en indisk raga eller 

et tibetansk munkekor, for så å spille av europeisk middelaldermusikk. Ved bruk av dette 

fugleperspektivet får informanten rettet oppmerksomheten mot en rekke ulike aspekter, som 

hvilken verden denne musikken oppstår i, og hvilken funksjon den har.  

 
En indisk raga er knyttet til en gud, og til et tidspunkt på døgnet. Den er vevd inn i verden på 
en spesiell måte, og det samme er en Mozart symfoni som er vevd inn i verden på en helt 
annen måte. Samfunnet har et forskjellig syn på individet på de forskjellige tidspunktene (I2). 
 

Perspektivene som Informant 2 introduserer legger til rette for at elevene skal lytte etter dybde 

i musikken. En dybde som innebefatter menneskets ulike delvesener, om det er ut fra et 

psykologisk, sosiologisk eller teologisk perspektiv. På denne måten rommer informantens 

undervisning spørsmål som dreier seg rundt menneskets grunnleggende omstendigheter og 

vilkår, og eksistensielle spørsmål som har preget menneskets tenkningshistorie. Målet er å få 

elevene til å reflektere over musikken i forhold til seg selv, men det viktigste for informanten 

er elevenes opplevelser av musikk når de lytter til musikk, og at de blir truffet av den, slik at 

det kan spore an til ny refleksjon.  
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Lytteopplevelser med eksistensiell betydning 

Informant 2 ønsker at elevene skal bli truffet av musikken. Han forteller at han selv ble truffet 

av musikken, da han lyttet til Ligetis Atmosphères da han selv gikk på videregående skole.  

I boken, Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk: praksiser i musikkfeltet (2014), 

diskuterer Elin Angelo den tyske filosofen og pedagogen, Otto Friedrich Bollnow. Bollnow 

har en forståelse av at pedagogikken handler om vekkelse, og om undervisning som 

dyptgripende og forandrende møter, hvor eleven ikke bare skal lære seg et noe, men også 

tilegne innsikt på et dypere menneskelig plan (Angelo 2014). 

I Allmenn musikkundervisning (2010) diskuterer Varkøy musikkopplevelsen som en 

lignende erfaring som Bollnow skisserer. Varkøy nevner filosofen Arne Johan Vetlesen når 

han definerer den generelle erfaring, eller opplevelse som å bli rammet, skaket, eller berørt. 

Vetlesens egen definisjon på erfaring eller opplevelse er grenseoverskridende, hvor en rykkes 

ut av sitt vanlige mønster eller opplever ens egen subjektivitet fra uvant hold. De 

eksistensielle opplevelsene som Varkøy omtaler har å gjøre med avhengighet, sårbarhet, 

dødelighet, relasjoners skjørhet og ensomhet. Deprimerende tanker som vår samtidskultur 

nekter å forholde seg til, men det gjelder ikke bare triste tanker, men også livsglede, nytelse, 

behag, det vakre, mening, og wow-faktoren. Det kan være som når hårene reiser seg på 

ryggen. «… men det hjelper ikke med bare en teoretisk og begrepslig skolering. Den 

eksistensielle erfaring forutsetter også en lyttende beredskap» (Varkøy 2010:35). 

Det er nettopp en slik opplevelse Informant 3 beskriver når hun forteller om da hun 

lyttet til Sløgedals Å hvor salig det skal blive, og hvordan hårene reiste seg. Hun fikk en 

lytteopplevelse med eksistensiell betydning, eller som Vetlesen sier det: skaket og rørt. Etter 

denne definisjonen har samtlige informanter fortalt om lytteopplevelser med eksistensiell 

betydning.  

Å stå i veien for lytteopplevelser 

Informant 3 forteller om en eksistensiell musikkopplevelse der hårene reiste seg, men er dette 

noe hun forventer at elevene skal oppleve i hennes egen undervisning? Informanten nevner 

ulike rammeforhold som påvirker muligheten for å få opplevelser i hennes undervisning. For 

det første mener hun at musikk bør være levende, fordi det er da det lever mest. Det er dette 

som «er det vanskelige med å formidle lytteopplevelsen til andre når en spiller plater» (I3). 

For det andre er det ikke nok tid til å prioritere tilstrekkelig lytting. For det tredje gir ikke 

musikkanlegget eller måten en sitter på «den maksimale opplevelsen, så jeg forventer ikke en 

sånn fryse på ryggen opplevelse» (I3). Første gang Informant 3 hadde en stor lytteopplevelse 
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var som musikkstudent ved universitetet, og da hadde hun «ganske mye i ryggsekken, av 

kunnskap og kompetanse» (I3). Hun forventer ikke store lytteopplevelser i egen undervisning 

i den videregående skolen, men kanskje senere en gang, om de er på en jazzfestival, så hører 

de og skjønner det.  

! Informant 4 mener i likhet med Informant 3 at musikken låter så mye bedre når den er 

levende, og at lytteopplevelsen blir større med mer kunnskap. I drøftingen av 

utfordringsdidaktikken viste det seg at Informant 4 i liten grad la til rette for at elevene skulle 

få følelsesmessige opplevelser med musikken. Hun tenkte at å lytte til musikk for å føle var 

noe de kunne gjøre hjemme. Dersom hun ikke legger til rette for at elevene skal utvikle egne 

følelsesliv, og heller ikke la dem uttrykke deres følelser, hvilke konsekvenser får dette for den 

eksistensielle lyttingen? Får elevene da mulighet til å erfare, det Varkøy nevner som, 

sårbarhet, skjørhet, ensomhet livsglede, samt nytelse, det behagelige og det vakre?  

Varkøy (2010) mener «at musikklærerens musikksyn åpner og lukker rom for 

musikalsk erfaring for eleven. Musikklæreren kan altså være veiviser inn i musikalske 

erfaringer, men han/hun kan også stå i veien for musikalske erfaringer» (ibid.:26). Varkøy 

(2010) referer videre til Alf Gabrielsen og forteller at et fåtall sterke musikkopplevelser skjer i 

skolen. 

! Kanskje er det en sammenheng mellom informantene som selv ikke har fått 

opplevelser i skolen, og som heller ikke forventer eller legger til rette for slike opplevelser i 

egen undervisning? Informant 3 fikk sin første store lytteopplevelse først da hun gikk på 

universitetet, og Informant 4 forteller bare om store lytteopplevelser fra konserter hun har 

vært på. Informant 2 derimot, fikk en stor lytteopplevelse med Ligitis Atmosphères da han 

gikk i den videregående skolen. Han bruker sin egen opplevelse som eksempel for elevene og 

åpner med dette opp et rom for musikalsk erfaring. Dermed viser han at det er mulig å få 

opplevelser med musikk, mens Informant 3 forventer ikke at de skal oppleve noe lignende, og 

derfor deler hun heller ikke opplevelsen med elevene sine.  

!
Informant 3 forteller ikke bare om lytteopplevelsen da hun frøs på ryggen. De sterkeste 

opplevelsene for henne blir i koblingen mellom tro og musikk, og hun forteller fra studietiden 

den gangen Ove Sundberg gikk gjennom salmesymfonien. «[D]et var kanskje den største 

opplevelsen i studietiden, når det gjaldt lytting» (I3). Informanten forteller om utfordringen at 

undervisningen ikke blir preget for mye av hennes livssyn. Hun føler hun må være objektiv, 

«og en skal ikke trøkke noe på folk. Det må de finne ut selv» (I3). Informant 3 ønsker ikke å 

bruke sine egne opplevelser, som i stor grad kan sies å henge sammen med hennes livssyn, 
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likevel ønsker hun at elevene skal oppleve hva hun opplever når musikk virkelig gjør 

inntrykk. At musikk «kan lindre, kan trøste, [og] kan gi ny inspirasjon» (I3).  

Som nevnt tidligere bruker Informant 2 sin egen opplevelse av å lytte til Ligetis 

Atmosphères i undervisningen for å åpne opp rom for elevene. Han ønsker med dette at 

elevene skal gå gjennom en prosess der de virkelig erkjenner noe, og skillet mellom subjekt 

og objekt oppheves, men han vil ikke dytte på elevene noe syn eller opplevelse. Av og til 

føler han at han vil gå enda mer inn i det, men at han er redd for å bli for misjonerende.  

 
Det å legge et spirituelt perspektiv på musikken opplever jeg ikke at jeg kan gjøre eksplisitt, 
fordi det blir litt for mye i retningen av livssynsbasert undervisning (I2). 
 

Likevel føler Informant 2 at han klarer å beholde det eksistensielle perspektivet, «uansett hva 

slags synspunkt elevene har, så jeg prøver på en måte å åpne opp for det uten å legge noen 

føringer på elevene, i forhold til hva det betyr, det som jeg sier» (I2). Han ønsker ikke å dytte 

på elevene et syn eller en type opplevelse, men innser at undervisningen nødvendigvis vil 

preges av hans egen opplevelse av hva musikk er. Informant 2 prøver som regel å få ut 

beskjeden sin ved å legge til rette for en dialogbasert undervisning, der han tar utgangspunkt i 

det som kommer opp fra klassen. Så i stedet for å fortelle elevene med en gang hva beskjeden 

er, så stiller han av og til noen store spørsmål, hvis det på en eller annen måte blir relevant i 

undervisningen.  

 

Hva betyr det, når Informant 3 ikke deler sine store lytteopplevelser med klassen fordi de i 

stor grad henger sammen med hennes livssyn? På samme måte begrenser Informant 2 seg ved 

å unngå å legge et spirituelt perspektiv på musikken. Varkøy har allerede blitt nevnt for å vise 

hvordan lærerens musikksyn åpner og lukker rom. På denne måten kan det virke som om 

Informant 3 lukker et rom når hun ikke velger å fortelle om sin opplevelse, og med dette vise 

vei inn i lignende opplevelser for elevene. Informant 2 gjør langt på vei det samme når han 

utelater det spirituelle perspektivet, men er på samme tid bevisst på å beholde et eksistensielt 

perspektiv.  

5.5 Avsluttende drøfting 
Informant 2 og 3 unngår å nærme seg livssynsbasert undervisning. Står de da i veien for noen 

lytteopplevelser? Kanskje en annen formulering av spørsmålet gir et mer interessant svar. På 

hvilke måter kan informantene bidra til en åpenhet i undervisningen sin? Svaret på dette 

spørsmålet kan nok gå begge veier. For noen kan det oppleves mer åpent dersom læreren viser 
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at det er rom for å snakke om alt mellom himmel og jord, mens andre vil oppleve det mer 

åpent dersom undervisning i mest mulig grad holdes fri for livssyn. Uansett hvilket svar, er 

nok alle lærere interessert i at undervisningen preges av åpenhet og toleranse.   

 Åpenhet og toleranse øker, i følge Varkøy (1994), i takt med musikklærerens 

bevissthet på eget musikkfilosofisk og verdimessig ståsted. Varkøy mener åpenheten og 

toleransen kan måles i forhold til «om elever gis anledning til å erkjenne både seg selv, de 

andre, Gud, musikken alene, samfunnet eller naturens prinsipper gjennom møter med 

musikken» (ibid.:46). Her ligger lærerens oppgave å organisere undervisning «som muliggjør 

elevenes møter med musikken, deres egne erkjennelser og andres musikkopplevelser, ikke å 

styre musikkopplevelsen, det å være seg i ideologiske, politiske eller religiøse retninger» (loc. 

cit.).  

Det ligger også her en utfordring til institusjonene som utdanner lærerne som skal undervise i 

musikk. 

Med dette mener Varkøy (1994) at læreren iblant må flytte litt på seg, slik at han eller 

henne ikke skal står i veien for musikkopplevelsen og erkjennelsen. Her kan også Klafkis 

kategoriale dannelse fra kapittel 3 nevnes, for å vise hvordan Varkøys tanker om 

musikklæreren, som må flytte på seg, kan relateres til dannelsesteoriene. Den kategoriale 

dannelsens dobbeltsidige åpning forklares med at eleven åpner seg for verden på samme tid 

som verden åpner seg for eleven. Dette krever mye av en lærer, som skal presentere det 

objektive innhold på en aktuell og utfordrende måte, og på samme tid legge til rette, eller 

flytte på seg, for at elevene skal åpne seg for det (Klafki 2001).  

Varkøy (1994) argumenterer for at læreren ikke skal styre musikkopplevelsene i noen 

retning. På samme tid forstår jeg Varkøy slik at musikkfaget er avhengig av at læreren metter 

innholdet med ideologiske, politiske og religiøse sammenhenger for at faget skal preges av 

åpenhet og toleranse. Denne balansen krever mye av en lærer som på en side skal legge til 

rette for at elevene skal få erkjenne en rekke ulike forhold, og på samme tid ikke skal styre 

prosessen i for stor grad, og å stå i veien for opplevelsene. Disse ideologiske, politiske og 

religiøse sammenhengene føler jeg i stor grad kan knyttes til Nielsens didaktiske posisjoner, 

som alle bidrar med nye perspektiver inn mot Musikk i perspektiv-fagene.  

I løpet av kapittel 5 har informantene fortalt om undervisningseksempler som, i stor 

grad og på ulike måter, har lagt til rette for ulike erkjennelser. Ved å se 

undervisningseksemplene i lys av Nielsens didaktiske posisjoner har det vært mulig å 

identifisere ulike tendenser, og se i hvor stor grad informantene har nærmet seg de ulike 

posisjonene.  
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Et kontinuum 

I følge Varkøy (1994) er musikkhistoriefaget avhengig av at læreren inkluderer en rekke ulike 

perspektiver for at undervisningen skal være preget av åpenhet og toleranse. Ved å orientere 

undervisningen i retning av de ulike didaktiske posisjonene legger læreren til rette for ulike 

lytteopplevelser. Dette synes jeg kommer godt frem i møte med etnodidaktikken, 

utfordringsdidaktikken og eksistensdidaktikken, men jeg får ikke følelsen av at 

basisfagsdidaktikken har vært uttømmende i diskusjonen rundt undervisningens 

lytteopplevelser. Polariteten mellom Scientia- og Ars-dimensjonen viser til en, i min mening, 

kunstig oppdeling av lytteaktiviteten. I Nielsens modell (1998:110) strekker Scientia-

dimensjonen seg fra venstre til Ars-dimensjonen til høyre, i et kontinuum. Modellen gir 

illusjonen av at en undervisning som opererer langt ute på Scientia-siden står langt unna Ars-

siden. I drøftingen av funnene har vi sett at informantenes undervisning ikke viser dette 

skillet. De opererer mer i en symbiose, og jeg vil derfor foreslå en ny modell for å vise denne 

symbiosen bedre.  

                                             (Modell: Wikipedia 2016) 

Ved å bruke symbolet for Yin og Yang kan muligens en ny forståelse av forholdet mellom 

Scientia- og Ars-dimensjonen komme til uttrykk visuelt. I denne modellen oppleves ikke de 

to dimensjonene som to krefter som trekker fra hverandre, men som to krefter som spiller 

sammen i ulik grad, og representerer sammen en helhet.  

Nielsen (1998) viser også til en modell over musikkens ulike meningslag, eller det 

mangespektrede meningsunivers som han kaller det.  

(Modell: Nielsen 2007) 

 

Akkustiske lag 

Strukturelle lag 

Kinestetisk-motoriske lag 

Spenningslag 

Emosjonelle lag 

Eksistensielle/åndelige lag 

!

!
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Den beskriver ulike typer meningslag som lytteren kan oppfatte i musikken. Den kan fungere 

godt i en videre teoretisering av de didaktiske posisjonene, fordi de ulike meningslagene i stor 

grad kan knyttes til de ulike didaktiske perspektivene (Nielsens 1998). 

Denne modellen viser i likhet med Yin og Yang-symbolet at musikken som enhet 

rommer en rekke ulike lag av mening. Ut i fra denne modellen blir det problematisk å si at det 

kun er basisfagsdidaktikken som peker innover i musikken, mens de andre posisjonene peker 

utover fra musikken, fordi alle meningslagene er å finne i musikken. Tidligere har det blitt 

postulert at musikkfaget, som likestilles med basisfagsdidaktikken, dekkes av Scientia- og 

Ars-dimensjonen, men er det rimelig å basere lyttemåter og lytteopplevelser ut i fra disse to 

dimensjonene? Er det så lett å skille undervisningsopplegg mellom de to dimensjonene? Det 

viste seg i forrige kapittel at det ikke var lett å skille formallytting og assosiativ lytting fra 

hverandre. På denne måten opplever jeg at Nielsens dimensjoner, og Espelands lyttemåter er 

forenklinger av en sammensatt virkelighet, eller et mangespektret meningsunivers som 

Nielsen selv kaller det.  

 

Denne tanken om at ulike lyttemåter kan skilles, kan videre problematiseres av Lucy Green 

som diskuterer musikkens inherent meanings og delineated meanings. I artikkelen Musical 

Meaning and Social Reproduction: A case for retrieving autonomy (2005) skiller hun, på 

samme måte som Espeland, mellom to ulike måter musikk kan formidle mening.  

Inherent meanings kan oversettes til musikkens iboende meninger (eller betydninger), 

som verken er statiske eller ahistoriske. En mening, som rommes av et musikalsk objekt, må 

ses i lys av at den er historisk situert, og at den tilhører en overordnet meningsdefinerende 

prosess. Som en del av prosessen bestemmes meningen ut fra formale elementer (signs) som 

for eksempel en akkord, en note, eller en frase, samt forventninger og gjenkjennelser som 

skapes i konteksten av andre formale elementer (referents). De formale elementene og 

forventningen eller gjenkjennelsen av dem er selvsagt produkter av en menneskelig prosess, 

der ulike mennesker til ulike tider vil stille med ulike tolkningsrammer (Green 2005).   

Delineated meanings tilsvarer musikalske meninger som peker utover fra musikkens 

formale elementer. Det kan være antydninger mot konsepter eller forhold som eksisterer 

selvstendig utenfor musikken i lytterens forkunnskap og erfaring. Hver lytteopplevelse er 

kulturelt, historisk og personlig konstituert, hvor hver lytter bringer sine egne metaforer på 

bakgrunn av vedkommendes sosiokulturelle bakgrunn. Så langt kan Greens begreper minne 

om de samme begrepene Espeland har skissert.  
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Der Espeland beskriver at en assosiativ lytting vil lede inn på formale elementer og at 

en formallytting kan stå alene, forteller Green (2005) at musikk ikke kan eksistere uten at den 

foreslår eller antyder noe utenfor seg selv. Videre sier hun at antydende mening ikke bare er 

et påheng til iboende mening, men at den melder seg på et fundamentalt nivå fra første stund 

lytteren oppfatter lyd som musikk. Hun argumenterer derfor for at musikkens antydende 

meninger (delineated meanings) er like viktig som musikkens iboende meninger (inherent 

meanings), om ikke viktigere, og at en lytteopplevelse forutsetter at musikken antyder noe. 

For uten en forståelse av at musikk er en sosial og kulturell konstruksjon ville vi ikke vært i 

stand til å gjenkjenne forskjellen mellom lyd og musikk. Green konkluderer med at en lytter 

ikke kan skille musikkens iboende meninger fullt ut fra en oppmerksomhet rundt den 

kulturelle konteksten som følger med musikken (Green 2005). 

5.6 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg kombinert en vid og en snever forståelse av didaktikkbegrepet, hvor 

metode og begrunnelse har blitt drøftet i lys av hverandre. Jeg har også sett informantene i 

forhold til Nielsens didaktiske posisjoner og Klafkis dannelsessyn, som først ble introdusert i 

kapittel 3.  

De didaktiske posisjonene stiller med ulike perspektiver som kan hjelpe å beskrive og 

forstå undervisning. I dette kapittelet har jeg ved hjelp av Nielsens didaktiske posisjoner 

prøvd å beskrive og forstå undervisningsmetoder opp i mot informantenes egne tanker om 

egen undervisning. I møte med informantenes undervisningseksempler har de didaktiske 

perspektivene vært nyttige for å se hvilke tendenser undervisningen orienterer seg mot, om 

dette har vært basisfagsdidaktikkens Scientia- og Ars-dimensjon, etnodidaktikken, 

utfordringsdidaktikken eller eksistensdidaktikken. 

Det ble i større grad relevant å trekke inn samtlige informanter i en diskusjon rundt 

basisfagsdidaktikkens Scientia- og Ars-dimensjon. I diskusjonen rundt de andre posisjonene 

var det ikke like mange funn som involverte alle informantene. Det siste tre posisjonene ble 

derfor hovedsakelig diskutert i lys av hver sin informant. Den siste didaktiske posisjonen, 

eksistensdidaktikken, ledet inn i en avsluttende drøfting av samtlige posisjoner, hvor de ble 

sett under et hele, som ulike perspektiver som alle på hver sin måte bidrar til åpenhet og 

toleranse, med sitt nærvær i undervisningen.  
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Kapittel 6: Konklusjon 
 
I denne oppgaven har jeg satt søkelyset mot Musikk i perspektiv-fagene på musikklinjen i den 

videregående skolen, og hvordan lærere legger til rette for at elever skal få lytteopplevelser. 

Jeg vil nevne tre av grunnene til at denne problemstillingen er relevant. For det første er 

læreplanen uklar når det spørres hvilke lyttemåter lærerne skal bruke, og hva det menes med 

at elevene skal beskrive og reflektere over egen opplevelse. For det andre er forskning på 

musikkfag i norsk skole i hovedsak rettet mot musikkfaget i grunnskolen og i høyere 

utdanning. Baksiden ved dette er at musikkfagene i den videregående skolen ikke blir 

tilstrekkelig forsket på. For det tredje dreier debatten om musikklinjen seg hovedsakelig rundt 

de praktiske fagene, der Musikk i perspektiv-fagene regnes som teoretiske fag. Dette gjør at 

musikkhistoriefagene i mindre grad blir diskutert, og at de praktiske sidene ved Musikk i 

perspektiv-fagene ses som mindre viktige. Med denne oppgaven har jeg forsøkt å undersøke 

hvordan lærere legger opp undervisningen sin i lys av den uklare læreplanen. Jeg har forsket 

på fag som i liten grad forskes på, og jeg har tematisert et aspekt ved to fag som i stor grad 

blir forbigått i debatter.  

 Oppgavens problemstilling tar sikte på å undersøke hvordan lærere i Musikk i 

perspektiv-fagene legger til rette for at elever skal få lytteopplevelser. Oppgaven så langt har 

forsøkt å redegjøre for ulike aspekter ved problemstillingen. I dette kapittelet vil jeg nærme 

meg et svar på problemstillingen på bakgrunn av den informasjonen som jeg har fått fra fire 

lærere som underviser i Musikk i perspektiv-fagene i den videregående skolen.  

 

I løpet av kapittel 4 og presentasjonen av funn, i forbindelse med lyttemåtene som 

informantene legger til rette for, fortalte samtlige informanter om egne lytteopplevelser. 

Lytteopplevelsene som de delte var ulike ved at oppmerksomheten deres var rettet mot ulike 

aspekter i og rundt musikken. Likevel var det en likhet at alle informantene fortalte om en 

lytteopplevelse med en eksistensiell betydning i tråd med Bollnow og Vetlesens definisjon (jf. 

Kapittel 5.4 om eksistensdidaktikk). De har alle erfart sterke lytteopplevelser. I 

masteroppgavens første kapittel delte jeg to av mine egne lytteopplevelser. I likhet med 

informantenes ulike opplevelser var oppmerksomheten min rettet mot ulike aspekter i de to 

opplevelsene, men i begge tilfellene fikk jeg sterke møter med musikken. På bakgrunn av 

opplevelsene som informantene har gjenfortalt er det interessant å undersøke i hvilken grad de 

selv legger til rette for at elevene sine skal få egne lytteopplevelser. Det er ikke alle av 
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informantene som har forventninger til at elevene skal få store opplevelser med musikken. 

Informant 2 ønsker at elevene skal få møter med musikken, men Informant 3 nevner flere 

momenter som gjør at hun ikke har forventninger til at elevene skal få store opplevelser med 

musikken. I tillegg tar hun et bevisst valg om å ikke dele visse lytteopplevelser i fare for å 

gjøre undervisningen for livssynsbasert. Informant 4 legger i liten grad til rette for at elevene 

skal få følelsesmessige opplevelser med musikken. Er det da grunn til å konkludere med at 

Informant 3 og 4 sine elever ikke får lytteopplevelser, eller at de ikke legger til rette at for 

elevene skal få positive møter med musikken? Tvert om! Skårberg nevner i artikkelen, 

Musikalsk skolering for framtiden, en ofte sitert passus at musikkopplevelsen «er 

uforutsigbar, men ikke forutsetningsløs» (Skårberg 2013:98). I de foregående kapitlene har 

det blitt drøftet mange ulike aspekter ved samtlige informanters undervisning som er med på å 

legge til rette for positive møter mellom elever og musikk. Det er nettopp denne drøftingen 

som gjør at heller ikke min konklusjon er forutsetningsløs.  

6.1 Hvordan legges det til rette for lytteopplevelser? 
Problemstillingen spør: 

Hvordan legger lærere i Musikk i perspektiv-fagene til rette for at elever skal få 

lytteopplevelser? 

I undersøkelsen av musikkhistoriefagene har jeg delt hovedspørsmålet i to underspørsmål for 

å utforske lytteaktiviteten fra et bredere perspektiv. Ved å dele opp hovedspørsmålet i to 

underspørsmål har jeg fått fokusert på en rekke ulike aspekter ved lytteaktiviteten som 

lyttemåter og lærernes dannelsessyn og didaktiske posisjoner. Det er på bakgrunn av disse 

aspektene at jeg vil konkludere forskningsarbeidet. Lyttemåtene er i hovedsak presentert i 

kapittel 4, men drøftes videre og oppsummeres i diskusjonen av basisfagsdidaktikken i 

kapittel 5. Dannelsessynene og de didaktiske posisjonene er blitt presentert og drøftet i 

kapittel 5.  

Hvilke lyttemåter brukes for å gi elevene lytteopplevelser? 

Sammenhengen mellom Nielsens basisfagsdidaktiske dimensjoner og Klafkis kategoriale 

dannelse kan si noe om hvilken type opplevelse informantene tilrettelegger for. Samtlige 

informanter lar elevene sine få møte både musikk og teori om musikk som objektivt innhold, 

og rom til å assosiere fritt og tilegne seg kunnskap som subjektiv erfaring. Likevel er det en 

variasjon, hvor en ulik prioritering kommer til syne hos informantene. Den lille variasjonen 

underbygger påstanden min om at samtlige informanter er forpliktet på en material dannelse 
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fordi de er forpliktet på en læreplan. Av samme grunn er alle unngåelig orientert mot 

basisfagsdidaktikken, men i ulik grad mot Scientia- og Ars-dimensjonen. De informantene 

som i større grad lar elevene møte klingende musikk som objektivt innhold og lar elevene 

assosiere fritt som subjektiv erfaring orienterer seg mot Ars-dimensjonen. De informantene 

som i større grad lar elevene møte teori om musikk som objektivt innhold og lar elevene 

tilegne seg kunnskap om musikk som subjektiv erfaring orienterer seg mot Scientia-

dimensjonen.  

Hvilke perspektiver benyttes for å gi elevene lytteopplevelser? 

Informantenes orienteringer mot basisfagsdidaktikken bestemmes altså blant annet av 

lyttemåtene. Gjentatt lytting og ulike former for eksponering for musikken legger til rette for 

Ars-dimensjonen, men eksponering for fagets vitenskapelige sider legger til rette for Scientia-

dimensjonen. I tillegg til at alle informantene i ulik grad orienterte seg innenfor 

basisfagsdidaktikken, orienterte noen av informantene seg nærmere de andre didaktiske 

posisjonene. De ulike posisjonene bidrar med ulike perspektiver som informanter drar nytte 

av i undervisningen sin, og som preger pensumet og lytteinnholdet. De ulike perspektivene 

legger på forskjellige måter til rette for at elevene skal få positive møter med musikken, og 

lytteopplevelser. Perspektivene kan også gjenspeile ulike sider ved elementar-begrepet (jf. 

Kapittel 3 om Klafki og kategorial dannelse) hvor de ulike perspektivene i ulik grad «åbner 

for større, viktigere og mer principielle sider af vor musikalske verden og dermed sider av vor 

virkelighed» (Nielsen 1998:81). 

Selvoppfyllende profeti? 

Det har nå blitt konkludert med at informantene i ulik grad orienterer seg mot en eller flere 

didaktiske posisjoner, og at ved bruk at perspektivene som de didaktiske posisjonene tilbyr så 

legger informantene til rette for at elevene skal få positive møter med musikken. På samme 

tid har noen av informantene fortalt at de unndrar visse perspektiver fra undervisningen sin. 

Både Informant 2 og 3 forteller at de er redde for at undervisningen skal bli for livssynsbasert.  

I kapittel 5 ble Varkøy (2010) nevnt i forbindelse med at «musikklærerens musikksyn åpner 

og lukker rom for musikalsk erfaring for eleven» (ibid.:26). På bakgrunn av dette 

argumenterte jeg for at informantene og deres didaktiske perspektiver enten kunne vise vei 

inn i musikalsk erfaring eller stå i veien for musikalsk erfaring. Noen av informantene har 

som sagt bevisst styrt unna religiøse eller spirituelle perspektiver på undervisningen sin, mens 

en annen i liten grad legger til rette for at elevene skal føle i undervisningen. Lukker da 

informantene noen rom for musikalsk erfaring? Informant 3 sier hun ikke forventer at elevene 
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ikke skal få lignende opplevelser som hun selv har hatt, og deler av den grunn ikke sine egne 

lytteopplevelser. Kan det da være snakk om en selvoppfyllende profeti hvor elevene ikke får 

muligheten til å få store opplevelser fordi informantene ikke forventer det og heller ikke 

legger til rette for det? Kanskje er dette noe av grunnen til at Alf Gabrielsen påstår at et fåtall 

sterke musikkopplevelser skjer i skolen (Varkøy 2010). 

 Varkøy mener åpenheten og toleransen øker i takt med at læreren bevisstgjøres på eget 

musikkfilosofisk og verdimessig ståsted, og at åpenheten og toleransen kan måles i forhold til 

«om elever gis anledning til erkjenne både seg selv, de andre, Gud, musikken alene» 

(ibid.:46), osv. Jeg tenker ut fra det som informantene har fortalt at Musikk i perspektiv-

fagene i større grad må preges av åpenhet og toleranse, for at elevene skal dra fullt nytte av de 

perspektivene som en lærer kan tilby. Lærerne må i første omgang bli bevisst sine verdier, 

men i neste omgang også tørre å legge til rette for å bruke de spennende perspektivene i 

undervisningen. Det har Informant 1 vist gjennom en etnodidaktisk posisjon, det har 

Informant 2 vist gjennom en eksistensdidaktisk posisjon, og det har Informant 4 vist gjennom 

en utfordringsdidaktisk posisjon. På samme tid viser Informant 2 og 3 at de holder igjen 

perspektiver de kunne brukt.   

6.3 En kritikk av polarisering og kontinuumsforståelse 
Funnene om de ulike lyttemåtene forteller meg at informantenes undervisningseksempler 

viser en alt for stor variasjon til at de kan beskrives ut i fra to lyttemåter som formallytting og 

assosiativ lytting. Dette ble klart etter hvert som funnene viste vei dypere ned i ulike varianter 

og krysninger av lyttemåter som fokuserte på lytteren eller musikken. Den kategoriale 

lyttingen overlapper på mange steder med formallyttingen, men den viser på samme tid en ny 

dybde i lyttingen, med de metaforiske uttrykkene som ikke begrenser seg til rent formale 

trekk. De lyttemåtene som i størst grad viste kompleksiteten i informantenes 

undervisningseksempler var de integrerte lyttemåtene. Både de hermeneutiske 

presentasjonsformene og den aktive lyttingen inngikk i min redefinering av kategorien (jf. 

Kapittel 4.1 om hermeneutiske presentasjonsformer). Samtlige informanter la til rette for 

hermeneutisk lytting, der assosiasjoner skulle knyttes til formale elementer, og Informant 1 og 

2 la til rette for en aktiv lytting hvor en kunne drive assosiativ tenkning ut fra formale 

elementer.  

 I diskusjonen av arkitektonisk lytting og fragmentert lytting viser også funnene en alt 

for stor og sammensatt variasjon til at informantenes undervisning enkelt kan karakteriseres 

som den ene eller den andre. Jeg opplever likevel at det er lettere å skille 



! 93!

undervisningseksempler mellom arkitektonisk lytting og fragmentert lytting, enn det er å 

skille mellom formallytting og assosiativ lytting. Det kan ha noe med at de to sistnevnte 

begrepene handler om hvor oppmerksomheten er rettet, mens de to førstnevnte handler om 

lengde på avspillinger, og er derfor lettere å definere. Likevel opplever jeg, på samme måte 

som med formallyttingen og den assosiative lyttingen, at undervisningseksemplene som 

informantene forteller viser et komplekst forhold mellom to ulike holdningene i forhold til 

lengde på lytteeksemplene.  

I kapittel 5 kritiserte jeg Nielsens modell av Scientia- og Ars-dimensjonen som viser 

et kontinuum. Polariseringen som har vært fremtredende i store deler av teorien i møte med 

ulike lyttemåter kan også kritiseres for å forenkle en sammensatt virkelighet. Jeg vil derfor 

foreslå at Yin og yang-symbolet også virker mer appliserbart utover diskusjonen av Scientia- 

og Ars-dimensjonen, og som viser til en mer sammensatt virkelighet slik Green argumenterer 

for (jf. Kapittel 5.6 om hva er opplevelsen…).  

6.4 Veien videre 
I 2013 ble et utvalg nedsatt for å vurdere innholdet i grunnskolen og i den videregående skole 

opp mot krav til kompetanse i fremtidens samfunns og arbeidsliv. Professor Sten Ludvigsen 

er leder av utvalget som fikk navnet Ludvigsen-utvalget. I 2015 la de frem sin rapport, 

Fremtidens skole (2013). I en artikkel i Aftenposten 15. Juni 2015 kunne vi lese hvordan 

Ludvigsen-utvalget ser situasjonen i dagens skole:  

 
Barna som starter på skolen nå, må håndtere et samfunn preget av større kompleksitet, mer 
mangfold og en raskere endringstakt enn det vi ser i dag (Valvik 2015). 
 

Ludvigsen-utvalget har forsket på grunnskolen og den videregående skolen, og de tre 

hovedmålene for forskningen har vært kvalitet, innhold og relevans. De har konkludert med at 

blant annet de estetiske fagene må løftes opp, men hva menes med dette? De sier for 

eksempel at elevene må få utforske og reflektere. Dette tolker jeg som større rom for 

opplevelse i undervisningen. Likevel vil det være en utfordring, i en tid hvor kunnskap skal 

måles, å måle utforsking og refleksjon (Ludvigsen-utvalget 2013). 

 I en artikkel på Ballade.no skriver Tori Skrede (2015a) om utvalgets rapport for 

fremtidens skole, med fokus på kunstfagene. Læreplan kunnskapsløftet fra 2006 trakk 

kunstfagene i en instrumentell retning, der konsekvensen var en reduksjon i timetall og 

mindre fokus på basisfagskompetansen. I den nye rapporten ønsker utvalget seg mer fokus på 

en dypere forståelse, og mer utforsking og skaping i skolen. Et eget avsnitt i Ludvigsen-
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rapporten har fått navnet, Å oppleve musikk. Det virker som om rapporten om fremtidens 

skole er et steg i riktig retning, der den søker rom for en skolehverdag med mindre ensidig 

vekt på målbare ferdigheter og større vekt på hele mennesket (Skrede 2015a). 

I en annen artikkel videreformidler Skrede (2015b) at Jon Helge Sætre er fornøyd med 

at det å utøve musikk, skape musikk, oppleve musikk, og analysere og kontekstualisere 

musikk har en viktigere rolle i Ludvigsen-rapporten. Sætre forteller at oppdelingen av 

lytteopplevelsen inn i opplevelse, og analysering og kontekstualisering «gjer det doble 

perspektivet i lytteområdet tydelegare. Det er i seg sjølv er ei lita fornying» (Sætre sitert i 

Skrede 2015b). 

Kanskje en fremtidig læreplan for Musikk i perspektiv-fagene i større grad kan romme 

tendensene som Ludvigsen-rapporten legger opp til. Dersom det å oppleve musikk prioriteres 

som et viktig aspekt ved musikkfagene, kan kanskje det gjenspeiles i læreplanmålene for 

begge Musikk i perspektiv-fagene, og ikke bare i det ene. Med det sterke fokuset på målbar 

kunnskap har læreplanene i liten grad åpnet opp for det Jespersen (1988) omtaler som 

madrasslytting, eller det Ganer (1994) omtaler som passiv lytting, lyttemåter som kanskje 

legger til rette for de største lytteopplevelsene. Kanskje kan fremtidens Musikk i perspektiv-

fag preges av en større åpenhet og toleranse enn det læreplanene for kunnskapsløftet har lagt 

opp til, slik at bruken av nevnte lyttemåter i større grad kan slippes til? 

 

En forutsetning for denne oppgaven har vært at lytteaspektet er et av de viktigste aspektene 

ved Musikk i perspektiv-fagene. For å gjenta Cook sin definisjon beskriver han musikk som 

et mangfold av aktiviteter og opplevelser. Utdanningsdirektoratets generelle læreplan (2006a), 

danner et bakteppe for hver enkelt fags læreplan i grunnskolen og i den videregående skolen, 

legger også til rette for at fagene skal preges av aktiviteter og opplevelser. Den sier at 

«opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til 

innlevelse, utfoldelse og deltakelse» (Utdanningsdirektoratet 2006a). Den generelle 

læreplanen sier altså at elevene blant annet skal oppleve musikk, men hva skjedde da med 

læreplanen for Musikk i perspektiv 2? Og er det ikke i dette faget at de virkelig store 

lytteopplevelsene kan komme, skal vi ta det informantene har fortalt til etterretning? På denne 

måten virker læreplanen for Musikk i perspektiv 1 romslig der den ønsker at elever skal 

oppleve musikk, og lære seg ulike lytteteknikker. Et problem er at den ikke forklarer nærmere 

hvilke lytteteknikker, og hva slags opplevelser elevene skal få. Dette er opp til hver enkelt 

lærer å bestemme.  
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Det vil være naturlig at en fremtidig studie av opplevelsesaspektene i musikkfagene i 

den videregående skole undersøker konsekvensene av Ludvigsen-utvalgets rapport. En 

rapport som i utgangspunktet legger til rette for mer lytteopplevelse i fag som Musikk i 

perspektiv 1 og 2.
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Vedlegg 1: Norsk senter for forskningsdata 
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Vedlegg 2: Informanter 
ID Kjønn Alder Startår som 

lærer i VGS 

Undervisning i hvilke Musikk i 

perspektiv-fag 

Utdanning Tidspunkt 

for intervju 

Informant 1 Mann 35-40 2007 Musikk i perspektiv 1 og 2 Bachelor fra konservatoriet i Stavanger 

(m/pedagogikk) - Hovedfag fra Norges 

musikkhøgskole - Studier i retorikk ved 

Universitetet i Oslo 

April 2015 

Informant 2 Mann 35-40 2005 Musikk i perspektiv 2 Bachelor fra Barratt Due - Hovedfag fra 

Norges musikkhøgskole - Master i 

filosofi fra London – Kurs i Waldorf 

pedagogikk 

Juni 2015 

Informant 3 Kvinne 45-50 1997 Musikk perspektiv 1 og 2 Musikk storfag og hovedfag, pedagogikk 

grunnfag, historie grunnfag og 

pedagogikk seminar fra Universitetet i 

Oslo – Fjernsynsproduksjon grunnfag fra 

Universitetet i Bergen 

Juni 2015 

Informant 4 Kvinne 50-55 1994 Musikk i perspektiv 1 og 2 Organistutdanning fra Norges 

musikkhøgskole – Musikk hovedfag og 

pedagogikk seminar fra Universitetet i 

Oslo 

Januar 2016 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
Informasjon 

% Min bakgrunn 

% Hvorfor denne oppgaven 

% Samtykke 

% Avklare båndopptaker 

Informantens bakgrunn 

% Navn, alder, utdanning? 

% Hvor lenge som lærer i VGS? 

% Hvilke Musikk i perspektiv-fag underviser du i? 

% Om skolen? 

Forhold til lytting 

% Hvordan vil du beskrive deg som lytter? 

% Fortell om en stor lytteopplevelse 

Lytting i undervisningen 

% Hva handler musikkhistoriefaget om for deg?  

o Og hva er en musikkhistorielærers viktigste oppgaver? 

% Hvilken plass har lyttingen i undervisningen din? 

% Hva er det viktig for deg at elevene lytter til og hvorfor? 

o Hva er musikkhistorie uten lytting? 

o Hva vil det si å lære å lytte? 

% Hvordan legger du til rette for at elevene skal lytte? 

% Kan du rekapitulere noen undervisningstimer med fokus på lytting? 

% Hvordan utarbeides undervisningsinnholdet i musikkhistoriefaget, og hvordan brukes 

læreplanen? 

% Dagens læreplaner legger i stor gradvekt på målbar kunnskap, og oppnåelse og testing 

av denne. Hvordan kan en måle lytteferdigheter?  

Didaktiske posisjoner 



! 103!

% Hva var grunnen til at du ville undervise i musikkhistorie? 

o Hvilke forventninger hadde du? Hvilke erfaringer gjorde du deg i den første 

tiden som lærer? 

% Hvordan har undervisningen forandret seg etter hvert? Og hvorfor? 

% I samarbeid med andre lærere i samme felt, hvilke tanker gjør du deg om forskjeller og 

likheter? 
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