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Takknemlig forord!
For intet er så hårdt og vilt
at ikke det flyktig kan forvandles
av musikk.
William Skakespeare.

Min musikalske biografi
Helt fra jeg var et lite frø ble jeg båret rundt i verden akkompagnert av musikk. Som et fjernt
minne husker jeg mine første musikkopplevelser, mammas pianospill og pappas fløyte. Fra
mitt første blikk på verden var mammas timelange kveldsritualer en viktig del av livet. Hun
sang seg gjennom sangboken hver kveld, til søsteren min for lengst sov, og jeg lot som jeg
sov sånn at hun skulle få gå. ”Det var en deilig, deilig dag” var min favoritt, jeg kunne ikke
sove uten denne sangen. Jeg har fått høre at jeg sang ”Gammel jegermarsj” fra jeg var ett år.
Jeg har et bilde fra pappas lek med oss på stua. Vi gikk rundt og rundt stuebordet og sang
denne av full hals. Jeg kunne ikke gå helt stødig og sneiet bordhjørnet hver gang. Dette og
lignende minner farger min opplevelse av barndommen.
På bestemor sitt kjøkken var alt som det skulle være på et bestemorkjøkken. Når bestemor
trallet og sang ”På en sal på hospitalet”, falt hele tilværelsen på plass. Om kveldene spilte jeg
”Sonate Pathetique” av Beethoven, og bestefar satt helt inntil pianoet og lyttet med hele seg.
Den dag i dag tenker jeg på ham når jeg spiller denne.
I barnehagen: jeg sitter på huska med en venn og vi synger ”Under den hvite bro” av full hals.
Det ga en enorm frihetsfølelse. På skolen sang vi mye med min kjære frøken. ”Eg veit ei lita
jente” var en av favorittene. Jeg ”trodde” rett og slett jeg var den jenta, med sløyfer på
flettene og røde kinn - ute i skogen. Ved pianoet: den første leksa jeg fikk som viste meg at
jeg var på vei til å bli en ”ordentlig pianist”. Det var ”Ballade” av Agathe Backer-Grøndahl.
Siden har mye musikk fylt hjertet og sinn. Ved å minnes disse og lignende musikkeksempler
minnes jeg også livet mitt og hvem jeg var, og hvordan jeg har blitt den jeg er i dag. Jeg er
overbevist om at uten Johann Sebastian Bach, og spesielt Goldberg variasjonene, og uten
artister som Ane Brun og hennes sanger om alle livets følelser, de såre og de gode, hadde jeg

vi

ikke vært like mye menneske. Og uten for eksempel Pergolesis Stabat Mater er det jammen
ikke sikkert jeg hadde blitt ferdig med denne masteroppgaven.

Takk
Det er ikke bare musikken som skal takkes. I arbeidet med denne oppgaven har gode,
musikalske hjelpere stått meg bi. Først vil jeg takke min alltid støttende og tilgjengelige
hovedveileder, Marianne Tellmann. Hennes, kløkt, innsikt og omsorg for mitt og oppgavens
ve og vel har vært forbilledlig og uunnværlig. Som musikkfaglig veileder har jeg vært så
heldig å ha Øivind Varkøy- takk for kunnskapsrike, filosofiske møter og kloke råd. Takk til
min studie - og følgesvenn Frode Barkved, for alle samtaler, bøker og vise innspill. Takk til
Ida E. Richter Storsve for alle gode råd og uvurderlige støtte. Takk til masterstudiets lærere
og studenter med Arve Mathisen i spissen - jeg kjenner meg så rik over å ha fått delta i dette
studie. Takk til min arbeidsplass, steinerskolen på Hurum, og min tidligere arbeidsplass,
Røyken videregående steinerskole, for all inspirasjon, støtte, erfaring og tillit dere viser meg
og har vist meg. Takk for at jeg fikk gå ut i skrivepermisjon med vissheten om at elevene
mine var i gode hender. En stor og varm takk til disse elevene, 7. klasse, og alle tidligere
elever for alle fine musikkstunder og all glede dere gir meg. Hjertelig takk til min utvidede
familie som alltid har vist interesse for prosjektet, oppmuntret og hjulpet på mange vis:
foreldrene mine Torild og Rune, søsteren min Camilla og strikkeklubben. Da gjenstår det å
takke min innerste krets, mitt sukker og mitt salt - min heiagjeng og punchingball: Henrik,
Sofia og Alva - takket være dere har dette blitt mulig!

En tanke
Frede Nielsen (1998) bruker uttrykket: sinnelagsformende og siterer M. Nielsen (1978) med
utsagnet : ” […] du ikke forlader skolen som en jordklump, men som et menneske” (s. 66).
Samtidig har man musikkens vesen, flyktig og lite håndgripelig, ja kanskje som en såpeboble:
”Talking about music is like touching a soap bubble; the moment you touch it, it no longer
exists” (Varkøy & Westby, 2014, s. 179). Jeg begynte å reflektere over dette bildet:
mennesket som en jordklump og musikken som en såpeboble. Det er stor forskjell på
såpeboble og jordklump - kanskje musikkundervisningens håndfaste karakter kan bidra til at
disse to møtes i en gjensidig utbytterik relasjon? I det følgende vil jeg bale med dette og
lignende spørsmål. God lesning!
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1. Innledning
In der Musik ist Sinn und Folge, aber musikalische;
Sie ist eine Sprache, die wir sprechen und verstehen,
jedoch zu ubersetzen nicht im Stande sind.
Eduard Hanslick 1

Bakgrunn for oppgaven
Personlig innfallsvinkel
For meg er det vanskelig å tenke seg livet uten musikk. Den jeg er har i stor grad blitt farget
av musikkopplevelser gjennom livet. Jeg tyr til musikk i mange av livets situasjoner, både de
lystbetonte og de utfordrende. Musikk har i tillegg til å være en del av min utdannelse og mitt
yrkesliv, gjennom flerfoldige timers egenøving både alene og sammen med andre, også vært
en stor del av mitt privatliv. Hjemme er det alltid musikk i huset, enten ved at noen øver eller
fra stereoanlegget. Siden alle i familien spiller et eller flere instrument og i tillegg synger,
høres det alltid musikk fra flere rom samtidig. Hvis musikken skulle opphøre, av en eller
annen grunn, ville det blitt en fryktelig stillhet og et stort tomrom i livet. Min undervisningsfilosofi er bygget på tanken om at musikken kan gis en dypere betydning, og bli en del av et
livsinnhold. Jeg håper at musikken kan bli en del av den plattformen elevene mine kan stå på i
sitt videre liv, slik det er for meg.
Nå som jeg forsker på musikk reflekterer jeg over om musikkens vesen kan la seg gripe. For
meg handler noe av musikkens unike karakter om en motstand mot å bli begrepsforsket. Noe
av musikkens kvalitet er kanskje nettopp dens flyktighet. Jeg vil sammenligne det med et
bilde på hvordan det er hvis man forsøker å fange en fugl. En fugl er et symbol på friheten,
setter du den i bur er den ikke et slikt symbol lenger, men den er fortsatt en fugl? Noe av dens
egenart forsvinner. Så også med det uutsigelige i musikken. Jeg håper denne undersøkelsen
kan åpne opp for mulige svar, men også la det være igjen et åpent felt som ikke lar seg
forklare. Et felt hvor undring og intuisjon er svaret.

1

Sitert i Varkøy, 2001, s. 69.
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Beskrivelse av musikklinje og musikkteaterlinje
Denne oppgaven er en studie av steinerskolens videregående trinn, programfag musikk og
musikkteater. Blant de 7 videregående steinerskolene i Norge er det tre skoler som tilbyr
programfaglinjer med mulighet til fordypning i fagområdet musikk (Steinerskoleforbundet,
2007). Dette er et relativt nytt tilbud og den første musikklinjen ble startet i 2005. I denne
oppgaven er musikkfagene kor og ensemble ved musikkteaterlinjen og musikklinjen
gjenstand for samme studie. Grunnen er at musikkfagene på disse to programfaglinjene er
omtrent identiske i utførelse og fagbeskrivelse. Hovedforskjellen er at teaterfaget er inkludert
i musikkteaterlinjen med samme timetall som musikkfagene. På det nåværende tidspunkt
finnes to skoler med disse programfaglinjene i Norge. Den tredje, som også er inkludert i
studien, er nå nedlagt. I tillegg viser studien til erfaringer fra fellesfaget musikk på
videregående steinerskole. Alle elever deltar i skolekor, uavhengig av programfag og
linjevalg. Dette er inkludert for å vise erfaringer fra den steinerpedagogiske tradisjonen.
Musikk som livsinnhold og livet som musikkinnhold
Tema for studien er musikkundervisningens innhold. Jeg vil belyse innholdets betydning og
potensial. Forskningsfeltet er musikklinjen på steinerskolen. Steinerskolen har sterke
tradisjoner og bevissthet rundt innholdets rolle i undervisningen, med kjerneinnhold for hvert
klassetrinn i de fleste fag. Jeg vil undersøke hvordan musikklinjen, med sin korte historie,
forholder seg til steinerskolens tradisjoner ved innholdsvalg, eller hvilke andre dimensjoner
som spiller inn ved valg av innhold. Jeg har sett at det peker seg ut noen forskjeller innenfor
de to kontekstene, allmennfaglig steinerskole og musikklinje på steinerskole. Dette springer ut
fra egne erfaringer, både som lærer på musikklinjen på steinerskolen og som lærer på
steinerskolens grunnskoletrinn. Jeg har erfart utfordringer med å integrere musikklinjen i en
steinerskolepraksis, og sett hvor lett det er at disse to kontekstene blir adskilte enheter i stedet
for en helhet. Jeg har hatt et ønske om å styrke forbindelsen mellom de to ulike pedagogiske
kontekstene som musikklinjen og steinerskolen forøvrig representerer. Jeg vil undersøke
hvordan de to ulike kontekstenes visjoner, idealer, pedagogikk og læringsmål møtes, og
hvordan dette kan gi seg utslag i praktiske valg. Musikklinjen er en yrkesrettet linje med
fokus på musikkfagene, både for å utdanne musikere og utvikle musikkferdigheter hos dem
som ikke skal bli musikere. Sammenligningsgrunnlaget ved oppstarten av disse linjene var
andre musikklinjer ved offentlig skole, og lærerne som rekrutteres til å arbeide ved linjen har
ofte sin bakgrunn og sine forventninger fra disse. Det finnes ingen egen utdanning rettet mot
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videregåendetrinn som inkluderer musikkfaget i steinerpedagogikk. Sånn sett er det opp til
hver enkelt lærer og skolen som helhet å ivareta det steinerpedagogiske aspektet. Da jeg selv
ble med i oppstarten av en musikklinje ved en videregående steinerskole, opplevde jeg et
behov for å kommunisere mer rundt dette. Min erfaring fra tidligere var at nye
programfaglærere ved musikklinjen ofte stilte spørsmål om hva som var forventet av dem i
forhold til at linjen var tilknyttet en steinerskole. Et spørsmål var hvordan de skulle undervise
steinerpedagogisk i musikkfagene. Her opplevde jeg vage svar: Noen fikk høre at det ikke er
mulig å undervise musikk på en ukunstnerisk måte, mens andre fikk svar som handlet om
fenomenologisk metode. Stort sett tror jeg det råder et syn på at det er et stort frihetsrom her,
samtidig som de ulike forventningene og tradisjonene ikke blir kommunisert. Innholdsvalget
ved de to kontekstene, musikklinje og steinerskole, var ofte tydelige eksempler på slike
forskjeller. Dette var et område som var utfordrende å forene. Forventningene fra
steinerskolekonteksten stammer ofte fra en innholdstradisjon og et verdigrunnlag som kan
være annerledes enn for musikklinjen. Da dette ikke ble tydelig kommunisert kunne det
resultere i reaksjoner og diskusjoner. Dette handlet ofte om et konkret innholdsvalg noen
mente ikke var egnet. Ved fellesarrangementer speilet innholdsvalget forskjeller i verdisyn.
Det ble ofte diskusjoner hvis musikklinjens bidrag var ekstremt i volum eller uttrykk. Disse
erfaringene er en del av bakgrunnen for at jeg har valgt innholdsvalg som tema. I tillegg har
jeg alltid vært spesielt interessert i musikkundervisningens innhold, repertoaret eleven skal
innøve. Dette er et synlig (hørbart) tegn på skolenes musikk og undervisningssyn. Jeg vil
undersøke hvilke spesielle kvaliteter lærerne er opptatt av ved innholdet, og hva den dypere
hensikten er for å velge dette. I fagplanen for musikklinjen på steinerskolen (2007) gis det
forslag til læringsmål, men ikke innholdsmål. Jeg har ønsket å undersøke hvordan lærere
forholder seg til en slik plan, og om den kan ha funksjon ved valg av undervisningsstoff. Jeg
ønsker å finne eksempler på hva steinerpedagogikken, læreplanen og annen utvalgt litteratur
kan si om innholdsvalg, kriterier for valg samt hensikten med valgene. Deretter vil jeg
diskutere hvorvidt dette avviker eller stemmer overens med lærernes synspunkter, og om noe
kan utvides eller inkluderes. Jeg vil søke i litteraturen etter anbefalinger for innholdsvalg, og
hvilke kvaliteter i musikkeksemplene det kan fokuseres på. Jeg vil undersøke hvordan
innholdet kan få en videre betydning, og fungere som et forankringspunkt og et livsinnhold i
tilværelsen. Jeg ønsker å belyse hvordan innholdet kan utdype elevens opplevelse av seg selv,
verden og sin rolle i verden. Det er dette jeg antyder med tittelen på oppgaven. Dette er også i
tråd med musikkfagets beskrivelse, og læringsmålene både i fagplanen for musikklinjen og i
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læreplanen for videregående trinn generelt. I fagplanen for musikk under formål og perspektiv
for linjen kan man lese følgende: ”I et videre perspektiv beskriver det en måte å komme inn i
verden på og en måte å forstå seg selv som en del av verden, det blir en vei inn til ens egen og
verdens mangfoldighet” (Steinerskoleforbundet, 2007, s. 144). Jeg vil undersøke hvordan
disse tankene finner sin gjenklang blant musikklærerne. I våre dager, hvor musikkutvalget er
så bredt og tilgjengelig, vil det i enda større grad enn før være viktig for læreren å ta stilling til
sitt musikk- og undervisningssyn, og sitt verdisyn. Jeg vil fokusere på hvordan
undervisningsinnholdet kan spille en tydelig rolle i det man ønsker å oppnå og videreformidle
til elevene.
Begreper
Jeg forklarer de fleste av oppgavens begreper i den sammenhengen de brukes i teksten. De
fleste er hentet fra tidligere forskning, etablert litteratur og ulike teorier. Noen sentrale
begreper har jeg tillagt en egen betydning. Kontekstforvirring er det ene. Jeg behøvde et
begrep som beskrev den forvirringen som kan oppstå ved at lærere som underviser i én
kontekst, har sin bakgrunn og sitt verdisyn fra en annen. Mitt utgangspunkt er at det kan skape
en uklarhet, eller forvirring i forhold til de ulike kontekstenes verdisyn og pedagogiske
idealer. Jeg har ikke funnet dette begrepet i musikkfilosofisk eller musikkpedagogisk
sammenheng, men synes begrepet er beskrivende for sammenhengen jeg setter det i her. Det
samme gjelder begrepet tilknytning til verden. Jeg lette etter begrep som kunne beskrive
menneskets følelse av å være tilknyttet en større sammenheng, og at tilværelsen kjennes
meningsfullt. Jeg bruker dette uttrykket som et overordnet begrep som handler om det å være
tilknyttet eget liv, som en meningsfull del av verden. Noen ganger er det begrepet forankring i
verden som benyttes. Dette uttrykker omtrent det samme, men ordet forankring er enda
sterkere og speiler en mer solid tilknytning. Med dette ønsker jeg å undersøke hvordan
mennesket gjennom musikkundervisningens innholdsvalg kan få en opplevelse av at det står i
verden, i seg selv, men ikke alene. Det å kunne kjenne seg trygg på egne ferdigheter og evner,
og kjenne samhørighet med andre, er noe av det jeg legger i begrepene.
Avgrensninger i forhold til metode, litteratur og fokusområder
Jeg har benyttet meg av kvalitative forskningsintervjuer for å innhente empiriske data, og
hermeneutisk tolkningsmetode for å sette disse i sammenheng med teorier om emnet. Jeg har i
tillegg inkludert narrativ metode for å gå i dybden på lærernes fortellinger og eksempler på
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konkrete innholdsvalg. Når det gjelder litteratur og teori, er det kriterier for innholdsvalg,
musikkens vesen og virkning og elevens behov relatert til undervisning, som har vært
hovedsaken. Litteratur i den forbindelse har vært steinerskolens læreplaner,
steinerpedagogiske, musikkpedagogiske og musikkfilosofiske kilder samt aktuell forskning
om innholdsvalg og nærliggende temaer. Det har vært naturlig for meg å lese forskning om
innholdsvalg i instrumentalundervisningen, men jeg har ikke inkludert disse i oversikten over
tidligere forskning. Der er det innholdsvalg i kor- og ensemblefag som har vært fokus. Jeg har
inkludert litteratur som tar utgangspunkt i musikkundervisningens historikk, da i mer
filosofisk og estetisk retning. Dette gjør jeg for å sette musikkundervisning og de ulike
tradisjonene inn i en kontekst, som danner min forforståelse. Jeg forholder meg til den
musikkpedagogiske tradisjonen som etablert musikeropplæring forholder seg til samt
litteratur om steinerpedagogikk. Jeg tar utgangspunkt i tanken om at alle musikklærere,
uavhengig av undervisningskontekst, kommer fra samme opphav, eller har den samme
opprinnelse i verdens utviklingshistorie. Derfor oppleves Platon og Aristoteles stadig relevant.
Ved å inkludere forskningsartikler og doktorgradsavhandlinger forholder jeg meg til dagens
utvikling. Dette er i tråd med Wallsham (1993) sin teori om at menneskers meninger utvikles i
samspill med samfunnet rundt. På denne måten er litteratur og teori valgt ut fra tanken om at
vi alle er påvirket av kultur og miljø. Da det ikke finnes mye forskning om mitt tema, har jeg
sett på empirien på flere forskjellige måter for å utvide fokus. Jeg har inkludert lærernes
musikksyn og undervisningssyn, og tolker de konkrete valgene blant annet ut fra dette.
Oppgavens struktur og oppbygning
Oppgaven er inndelt i fire hovedkapitler: litteratur, metode, empiri og diskusjon. I tillegg
kommer innledning og avslutning. Vedlegg til oppgaven er intervjuguide, samtykkeerklæring
og spilleliste. Oppgavens hoveddeler er strukturert ut fra samme idé: fem hovedkategorier for
lærernes kriterier ved valg. Disse kriteriene er undervisningsfilosofi, estetikk, dannelse,
identitet og eksistensiell. Det var ved analyse av funnene at disse kriteriene pekte seg ut som
overbygninger for lærernes valg. Dette forklarer jeg nærmere. Innledningen inkluderer et
kapittel om tidligere forskning, en kort innføring i steinerskolens idégrunnlag og historie i
Norge, samt en innføring i, og gjennomgang av læreplanene ved steinerskolen. I
litteraturkapitlet inkluderer jeg litteratur og teorier om innholdsvalg. Metodekapitlet beskriver
og grunngir de ulike metodene jeg har benyttet, drøfter alle valg undersøkelsen krevde samt
gjennomgår hvordan analysen av empirien har foregått. I empirikapitlet er funnene fra
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intervjuene med lærerne beskrevet og sammenføyet. Diskusjonskapitlet er den delen i
oppgaven hvor de ulike funnene fra empirien sammenlignes og settes opp mot litteratur og
teori. Jeg har drøftet og argumentert for hvor og hvordan det er sammenfall og konflikt i
materialet. Hensikten har vært å besvare forskningsspørsmålene. Jeg vil i slutten av oppgaven
se fremover og peke på hvordan fremtidig forskning kan gripe fatt i problemområder eller
uavklarte områder undersøkelsen har avdekket. I avslutningsdelen sammenfatter jeg oppgaven
og konkluderer i forhold til oppgavens fokus og forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene
er oppgavens utgangspunkt og sentrum. De har vært mine kriterier for valg av innhold til
oppgaven. Det er de som bestemmer oppgavens toneart og modulasjoner, og de er den
grunntonen jeg ønsker å vende tilbake til ved oppgavens slutt. Disse spørsmålene er som
følger:
Forskningsspørsmål
- Hvordan velger musikklærere på steinerskolens videregående musikklinje innhold til
undervisningen, med hovedvekt på kor og ensemble?
- Hvilken betydning har steinerskolens læreplan og verdigrunnlag, undervisningskonteksten
og lærernes bakgrunn og undervisningsfilosofi for innholdsvalg?
- Hva kan musikklærerne oppnå med sitt utvalg, og hvilke kvaliteter i undervisningsinnholdet
bør vektlegges for å nå disse målene.
Masteroppgavens spilleliste
Jeg er av den oppfatning at ord sjelden er tilstrekkelig, men at musikk kan uttrykke det ordene
ikke kan. Det føltes ikke rett å bare snakke om musikk uten å gi eksempler, eller sagt med
Hans Christian Andersens ord: ”Where words fail, music speaks”. I denne oppgaven nevnes
konkrete musikkstykker, blant annet som musikklærernes anbefalinger til repertoar for
undervisningen. Det har vært en berikende opplevelse for meg å lytte til disse
musikkeksemplene, og det har utdypet min forståelse av hva lærerne ønsker å vektlegge i
undervisningen. Jeg har tenkt at den som leser denne studien også må få tilgang til
musikkeksemplene. Jeg har lagt ved en liste hvor alle musikkstykker som er nevnt i oppgaven
er oppstilt. De kan fungere som mer enn eksempler ved å være et lydspor til oppgaven for å
sette en stemning, eller fungere som et supplement til læreres undervisningsrepertoar.
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Tidligere forskning
I det følgende gir jeg en beskrivelse av aktuell nordisk forskning relatert til mitt tema. Dette
for å kunne sette min egen oppgave inn i en sammenheng. Jeg har inkludert en
doktoravhandling som ikke er nordisk på grunn av dens interessante vinkling på musikk og
identitet. Jeg har konsentrert meg om kor og ensemble samt læreres forhold til læreplan,
musikkestetikk og musikksyn. Et fåtall studier har temaet innholdsvalg som sitt hovedfokus,
men inkluderer det som et aspekt ved undervisningen. I det følgende vil jeg kort beskrive
forskningsoppgavenes tema og resultat.
Undervisningskontekst og identitet
Karl Asp (2011) har skrevet en avhandling om hvordan lærere på videregående samtaler om
valg av innhold til ensembleundervisningen. Han problematiserer hvordan ulike kulturelle
praksiser, ulike kontekster, forholder seg til valg av undervisningsinnhold. Han støtter seg til
forskning gjort av blant annet Dyndahl og Weider Ellefsen om hvordan elevens
identitetsdannelse og legitimering av undervisningsinnhold er avhengig av konteksten. Asp
beskriver hvordan det i hans studie av musikklinjen kom frem at musikeridentiteten var mest
fremtredende, og fokus på sjangerbredde og det spesifikke innholdet ble farget av dette.
Lærerne vektla stoff med bredde som kunne hjelpe elevene til å velge seg en musikalsk
identitet. Dette ble belyst i to ulike sammenhenger: for å gi eleven stimulerende musikalske
erfaringer, og for å stimulere en musikeridentitet som et underlag for senere
musikervirksomhet. Finn Holst (2013) beskriver begrepet musikklærerens
undervisningsfaglighet som inkluderer lærerens handlinger og tenkning i musikkpedagogisk
praksis. Holst refererer til Benner som antar at forskjellige musikkpedagogiske praksisformer,
kontekster, kan relateres til hverandre, men at viten forbundet med én praksis ikke
nødvendigvis kan overføres til en annen praksis.
Kulturarv og ivaretakelse av tradisjoner
Mester-svenn er et begrep som ofte er forbundet med en metode. Her har jeg valgt å fokusere
på de sammenhengene hvor det er beskrivende for overføringen av innhold og verdisyn fra
lærer til elev. Følgende doktorgrads avhandlinger inkluderer teorier om dette: GeorgiiHemming (2005 og 2010); Ryner (2011); Asp (2011) og Sandberg (1996). Eva GeorgiiHemming og Maria Westvall refererer til Brändström og Wiklund som argumenterer for at i
høyere musikkutdanning blir ferdigheter og estetiske idealer overført fra lærer til elev som i et
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mester- svenn forhold (”master-apprentice relationship”) (2010, s. 6). I Asp sin studie bruker
musikklærerne sine egne erfaringer og repertoar fra musikeryrket for å forberede elevene på
en lignende realitet etter endt skolegang. Ralf Sandberg (1996) beskriver forholdet mellom
skole og samfunn, ved å belyse grunnskolens musikkundervisningen i forhold til læreplanen i
musikk, og hvordan samfunnsutviklingens har påvirket læreplanen. Musikklærerne i studien
vektla elevenes personlige og sosiale utvikling. De syntes det var et hovedanliggende å føre
den musikalske kulturarven videre, bevare musikktradisjoner og gi et alternativ til
populærkulturen i samfunnet. Sandberg setter fokus på hva eller hvem som styrer
undervisningen. Han mener det ofte er sånn at undervisningen ikke alltid er påvirket av
individets vilje, men blir ”som den blir” (1996, s. 246-247). Georgii-Hemming og Westvall
(2010) beskriver at læreplanens retningslinjer ofte har vært lærerens utgangspunkt, men at
gjennomføringen av undervisningen har tatt en annen retning. Fokuset i studien var hvor
vanskelig det var å finne noen likhet mellom de ulike musikklærernes praksis, rolle og valg av
innhold: ” […] all seemed to be doing different things” (2010, s. 14). De retter søkelyset mot
behovet for å bruke og utvikle læreplanen slik at undervisningen som gis kvalitetssikres og
ikke er så prisgitt den enkelte lærers kompetanse og interesse. De argumenterer for at når
læreplanen ikke benyttes, blir resultatet at musikkundervisningen praktiseres svært ulikt i de
ulike skolene. Noen lærere som har jobbet lenge i skolen ignorerer læringsmålene i
læreplanen og har holdningen: ”I do things the way I have always done” (s. 13). En
konklusjon var at læreplanen må få en tydeligere og mer sentral rolle i
undervisningsplanleggingen. På denne måten kan undervisningen kvalitetssikres og lærernes
erfaringer tas med i den videre utviklingen av læreplanen. Claes Ericsson, Monica Lindgren
og Bo Nilsson (2010) tar for seg begrepene skolemusikken, i stor grad eldre, etablerte sanger
hentet fra populærmusikken, som canonised music kontra musikk i skolen som en nyere trend
bestående av shopped music, musikk lastet direkte ned i klasserommet. Hensikten med denne
nye trenden var å gå bort fra den kanoniserte skolemusikken som hadde vært den samme i alle
skoler, uavhengig av tid og sted. Artikkelen drøfter hvorvidt dette skiftet har vært positivt
eller ikke. Det sterke markedsaspektet blir sett på som en tvilsom bi-effekt ved shopped
music, mens en av fordelene med skolemusikken er at den var pedagogisk tilpasset og lett å
lære. Birgitta Ryner kommer i sin avhandling (2011) inn på den kulturelle og følelsesmessige
arven som blant annet skolene har ansvar for å føre videre. Hun skriver: ”En av institutionens
viktigaste uppgifter är förmedlingen av ideal och begrepp” (Ryner, 2011, s. 17). Asp (2011)
beskriver hvordan lærerne blir selvrefererende, i betydningen blir sin egen fagplan, da de
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oftere tar utgangspunkt i egen og hverandres erfaring og kompetanse enn fagplanens. Han
refererer til Sandberg (1996) som hevder at læreplanen i stor grad legger opp til at læreren kan
tolke den med stor frihet. Og konsekvensen blir at lærerens kompetanse og interesse legger
føringer for valg i undervisningen, ikke minst for innholdsvalg (Sandberg 1996, s. 106).
Ifølge Sandberg har læreplanen mer en ideologisk funksjon enn en praktisk og kan i liten grad
fortelle hvordan undervisningen arter seg. Han beskriver hvordan det er usikkert om den
utøver noen direkte styring på gjennomføringen av undervisningen.
Musikkestetikk
Ifølge Marie-Helene Zimmermann-Nilssons studie (2009) av ensemble- og korfaget på
videregående musikklinje er det musikk som kunst som formidles. Det estetiske kjennetegnes
her ved at eleven skal ta til seg et gitt innhold, på den måten læreren presenterer det. Funnene
i studien viser at elevene blir reproduserende mer enn skapende. Innholdet tilpasser seg ikke
elevenes ferdigheter. Et av funnene i studien hennes er at musikken benyttes, og her refererer
hun til Klafki: ”som middel eller verktøy for å formidle noe annet” (2009, s. 148). Dette kan
føre til at innholdet ikke blir formidlet på en slik måte at det gir varig lærdom eller
selvstendighet. Georgii-Hemming og Jonathan Lilliedahl (2014) vektlegger musikkfagets
estetiske kvaliteter og muligheter. Deres hensikt med artikkelen er å løfte frem relasjonen
mellom hva som skal undervises og hvorfor det skal undervises. Forfatterne refererer til Frede
Nielsen som en autoritet på området og hans (1998) definisjon av estetikkbegrepet.
Innfallsvinkelen er den fenomenologiske tilnærmingen hvor musikkfaget vektlegges som et
fag hvor selve opplevelsen løftes frem og virker dannende på mennesket.
Yrkesforberedelse eller eksistensiell opplevelse
I Georgii-Hemmings studie (2005) har fem lærere fortalt om sine erfaringer og refleksjoner
om egen bakgrunn, praksis og valg i undervisningen. Hun beskriver hvordan musikklærerne
vil vekke elevenes interesse for musikk slik at de kan bære denne med seg videre ut i livet for
å tilfredsstille egne og samfunnets behov. Hun påpeker at ingen av informantene i studien
prioriterer kultur - eller historiearv eller kulturell kapital som kriterier for innholdsvalg. Asp
(2011) sine funn relaterer til tanken om videreføring av en gitt musikalsk kanon, hentet fra
lærernes egne erfaringer. ”Det är låtar som har hängt med i tjugo år” (Asp, 2011, s. 102).
Musikklærernes egne erfaringer blir brukt som referanse, og de ønsker å ruste eleven til et
fremtidig yrkesliv som musiker, og forberede dem for krav de vil komme til å møte. Innhold
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velges fra det repertoaret en yrkesmusiker har behov for å kunne. Her hører også
sjangerforståelse hjemme. Videre viser funnene at innholdet i seg selv ikke er målet, men
middelet for å nå et mål. Med det mener musikklærerne i studien også elevens muligheter til å
vokse og utvikles som menneske. Asp benytter seg av Geir Johansens (2010) kriterier for
innholdsvalg satt i sammenheng med undervisningssituasjonen. Med begrepet det
eksemplariske mener Johansen at innholdet skal kunne avdekke store og bærende prinsipper.
Han beskriver hvordan det eksemplariske kan føre til eksistensielle opplevelser, og en følelse
av å ”være menneske blant menneskene” (Johansen referert av Asp, 2011, s. 110).
Elevens utvikling og sosialisering
Musikklærerne i Sandbergs studie sier at musikk skaper en følelse av sosial tilhørighet,
”togetherness” og glede i skolearbeidet (1996, s. 256). I Zimmermann-Nilsson sin studie
(2009) velges innholdet ut fra det sosiale samholds-aspektet at alle kan spille sammen og
elevens spilletekniske ferdighetsnivå er et av lærernes hovedkriterium for innholdsvalg. Ove
Sernhede (2006) retter fokuset på det moderne samfunnet som ”har gjort oss alla til sökare”
(s. 12). Han mener det er rimelig at skolen inntar en sentral plass i unge menneskers søken og
gjør dem rustet til å møte virkeligheten. Dette kan gjøres, ikke først og fremst ved å omfavne
de unges kultur, men å løfte opp de dannelsesformende redskapene skolen kan benytte seg av
og som var mer utbredt tidligere. Ved å la elevene møte, for dem, ukjent musikk og varierte
musikkuttrykk som ikke er en del av de unges virkelighet vides elevenes horisont ut. Anne
Haugland Balsnes (2009) beskriver fellesskapsfølelsen som kan oppstå i kor via et felles
repertoar. Hun refererer til Wenger og praksisfellesskapskonseptet: ”Vår deltakelse i slike
fellesskap former ikke kun hva vi gjør, men også hvem vi er og hvordan vi fortolker det vi
gjør”. Hun overfører dette til korfellesskapet som kan oppfattes som en måte å høre til på og
inneholde aspekter som identitet, mening og tilhørighet. ”I kor tilegner mennesket seg
samfunnsmessige erfaringer”, sier Balsnes og refererer til Wenger:” Et praksisfellesskaps
repertoar omfatter rutiner, ord, verktøy, måter å gjøre ting på, historier, gester, symboler,
sjangere, handlinger eller begreper som fellesskapet har produsert i løpet av sin eksistens, og
som har blitt en del av praksis” (2009 s. 182).
Musikk, identitet og mening
Alfred Vitale (2013) har forsket på hvordan musikken har påvirkning på menneskets
opplevelse av mening i livet, og dets identitet og gruppetilhørighet. Hans hensikt med
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forskningen har vært å rette søkelyset på at ”musikalsk livstil” er en pågående prosess, stadig i
utvikling og forandring gjennom livet. Han viser til DeNoras (2000) påstand om at musikk
har makt, og inngår i enhver livssituasjon og på ethvert nivå i hverdagslivet. Den brukes til å
kunne uttrykke, dele og reflektere over mening og verdier. På den måten er musikk en stor del
av egen identitet og hvem man blir som menneske. Han beskriver hvordan informantene i
studien simpelthen lyttet til musikk de likte og som fikk dem til å føle seg vel, i betydningen
få et godt selvbilde:
If music can affect how we feel - affect how we understand ourselves and how we
inhabit a social world, then could I choose to incorporate spesific music into my
everyday life and activities in order to be ”my best” self? (Vitale, 2013, s. 252).

Musikksynet i steinerskolen
Steinerskolen og pedagogikken
Fra grunnleggelsen av den første skolen i Norge i 1926 har pedagogikken hatt stadig vekst og
utbredelse og i dag telles 31 aktive skoler i landet (Steinerskoleforbundet, u.å.).
Waldorfskolen, som den første tyske skolen ble kalt og som den fortsatt heter de fleste steder i
verden, ble startet som et pedagogisk alternativ (Bøhn, 1997). Den benyttet seg av et helt nytt
prinsipp: at all undervisning skulle være kunstnerisk anlagt. Dette spinner ut av Schillers
tanke om at stoff- og formdrift finner sin frihet og forening gjennom lek. ”Det lekende
menneske utvikler alle sider ved seg selv, det lekende menneske er en kunstner” (1997, s. 11).
Skolens mål er å praktisere en helhetlig pedagogikk. Både de individuelle og sosiale sidene
ved mennesket får utvikles gjennom en undervisning tilpasset kunnskap om barnets utvikling
og behov. Rudolf Steiners (1861-1925) menneskesyn er bakgrunnen for denne kunnskapen.
Han tok utgangspunkt i at undervisningen og fagene ikke kun skal behandles teoretisk, men at
læringsprosessen også skulle inkludere en følelsesmessig tilnærming og en viljesmessig
bearbeidelse. Dermed stimuleres både tanke, følelse og vilje, og denne tredelte tilnærmingen
fører til helhetlig læring som appellerer til hele mennesket (Steiner, 2004, s. 7-12).
Læreplanens (Bøhn, 1997) forslag til lærestoff var videre tuftet på Steiners
utviklingsdidaktiske idé hvor hvert alderstrinn har sin egenart, og hver livsfase har sine
spesifikke utviklingsmuligheter. Læreplanen forsøkte å finne frem til et lærestoff som
oppfyller barnets behov, både fysisk og psykisk, og hvor ”Det rette stoff tenner en
begeistringens ild i barnet” (s. 14).
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Steinerskolens læreplaner
I det følgende gir jeg en presentasjon av hvordan læreplanene for steinerskolen, både
nåværende og eldre, forholder seg til innholdsvalg, og hvilke læringsmål som kan tolkes som
utgangspunkt og retningslinjer ved valg av innhold. Dette gjør jeg for å beskrive konteksten
som er bakgrunn for forskningsspørsmålene, og for intervjuene med musikklærerne. Jeg tar
utgangspunkt i den generelle beskrivelsen i læreplanene, for grunnskolen og videregående
trinn, før jeg går mer spesifikt inn på fagplanen for musikkfaget i de videregående
Steinerskolene generelt og musikklinjene spesielt. Da er det ikke fellesfagene jeg beskriver,
men programfagene, det vil si spesielle fag for utdanningsprogrammet. Beskrivelsen vil ha et
noe historisk preg da jeg ser bakover for å beskrive opprinnelsen til noen av formuleringene
og målene i dagens planer. Dagens planer (2007) er målplaner, med læringsmål og
temabeskrivelser for fagene, mens tidligere planer primært var innholdsplaner, med
anvisninger for spesifikt innhold. I det følgende vil jeg likevel trekke ut noen retningslinjer å
forholde seg til ved innholdsvalg i samtlige planer. Læringsmål og temaer kan ifølge mitt syn
også være retningsgivende. Jeg vil gjøre oppmerksom på at musikklinjen og
musikkteaterlinjen har hver sin fagplan, det refereres fra begge. Oppbygningen av planens
kapitler vedrørende programfag er denne:
- Generell del med formål og perspektiv for linjen.
-Tabell med struktur over fag og timefordeling.
- Beskrivelse av programfagene: omfang, formål og perspektiv, hovedområder og
kompetansemål.
Heydebrand-planen fra 1925 slutter ved 10. trinn, men de samme retningslinjene som for 10.
trinn gjelder for videregåendetrinnene (Rudolf Steinerhøyskolen, 1998). Et innholdsmål i
denne planen retter seg mot estetiske kriterier, ved at estetikken i musikken og de ulike
musikalske form-elementene trekkes frem. Elevenes musikalske smak er i forgrunnen, og kan
bli formet gjennom fokuset på det estetiske. Et innholdsforslag som gis er elevens
egenkomponerte melodier. Stockmeyer-planen (1965) er en plan basert på Steiners
anvisninger til lærerne i 1919, men nedskrevet av Karl E A Stockmeyer. Stockmeyer
oppfordret lærerne til å forholde seg til planen som en ”levende” plan, hvor elevens stadige
forandring og utvikling ble tatt hensyn til (Stockmeyer, 1965, s. iv) Planen er bygd opp rundt
sitater fra samtaler mellom Steiner og lærere, i arbeidet med utprøvingen av den første
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læreplanen. I den generelle delen i Bergensplanen (1977), som ble godkjent i 1985 (Stabel,
2014, s. 233), står det at musikalske elementer i videste forstand kan berike og fordype
følelseslivet. Videre står det at viljen kan pleies, og musikken kan skjenke liv til fantasi og
tanke: ”Å utvikle og harmonisere sjelskreftene er målet med musikkundervisningen” (1998, s.
100). Dette er hentet fra Steiners egne ord og hans anvisninger til musikkundervisningen. I
denne planen anbefales det at eleven får fordype seg i noe av stoffet gjennom egenarbeid med
en komposisjon i kor eller orkester. Det anmodes om å vekke ærbødighet for kunst og
komponist på denne måten, i stedet for å strebe etter å undervise i mye repertoar. Dette speiles
i utsagn av denne typen: ”Det er bedre å vekke ærbødighet for ett musikkstykke enn
kjennskap til 100” (1998, s. 101). I Bøhns læreplan for Steinerskolen (2. utg. 1997) gis det
forslag til repertoar som er de samme som i Bergensplanen. I begge planene har hvert
klassetrinn egne innholdsforslag, og musikkhistorie og utøvelse relateres til hverandre. I 1.
videregående behandles folkesang, madrigaler og negro spiritual i tillegg til moderne
populærmusikk. I 2. videregående er det lagt en hovedfagsperiode i musikkhistorie hvor
pensum er utviklingen fra gregoriansk sang opp til stilarten rokokko. I 3. videregående er
formålet å skape et overblikk for eleven. Moderne tids musikk med 12-tonemusikken, pop,
jazz og elektronisk musikk får sin plass. Musikkundervisningen som et bidrag til livsinnhold
kommer til uttrykk i Idé og innhold (Antropos, 2004). Der legges det vekt på musikalsk
utøvelse og utfoldelse. Dette skal forme skoledagen og gi eleven ” livslyst, livsglede og
livsevne, både under oppveksten og som voksen” (2004, s. 161).
Praktisk kunstneriske fag

Hva så med innholdsforslag eller kriterier for valg i dagens planer for videregående generelt
og musikklinjen spesielt? Dette sitatet av Steiner er hentet fra fagbeskrivelsen om musikk på
videregående trinn. Her beskriver han at det ikke er mengden nytt repertoar det kommer an
på, men bevisstgjøring i forhold til det som allerede er kjent.
[…] In eurythmi and music lessons it is obvious that you must consider at this age
how to lead over to the cultivation of taste. This can be done by making use of
what has already been learnt. You do not need to take much that is new in content,
but develop good musical judgement and taste. (Stockmeyer, 1965, s. 173)
En kultivering av elevenes musikksmak inngår som et læringsmål i dagens læreplan også.
Med dette forstår jeg også elevenes kvalitetssans, og ikke kun interesser og hva de liker og
ikke liker. I de generelle målene for praktisk kunstneriske fag i planen for videregåendetrinn
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(Steinerskoleforbundet, 2007) står det: ” […] kunstundervisningen skal ikke bare være en
harmoniserende og oppdragende aktivitet” (2007, s. 62). Videre står det beskrevet at den i
tillegg til å være harmoniserende også skal være erkjennelsesutvidende. Den eneste nærmere
forklaringen på uttrykket harmoniserende finner jeg i innledningen til læreplanen skrevet av
Arve Mathisen (Steinerskoleforbundet, 2014, s. 5). Her knytter han det hen til frihetsbegrepet
i steinerpedagogikken hvor en harmonisk utvikling av tenkning, følelse og vilje er sentralt.
Mathisen beskriver hvordan det i dagens læreplaner er elementer av et dannelsessyn som
strekker seg helt tilbake til antikken. Arven fra antikken retter seg mot to sider ved
opplæringen av eleven: å kunne bli et menneske som gjennom fagene utvikler identitet og
dannelse, og samtidig kunne mestre kunnskap for å kunne virke i verden. I læreplanen fra
2007, i fagbeskrivelsen for praktisk-kunstneriske fag, står det videre at musikkundervisningen
skal utvikle ferdigheter, stimulere skaperglede, aktivitetstrang og undring. Elevene skal
utvikle ferdigheter i å uttrykke seg, og uttrykke følelser som et ledd i utviklingen av en større
forståelse for seg selv og andre. På denne måten defineres musikken som et eget språk og
kommunikasjonsverktøy.
Musikken gir i stor grad opplevelser som gjenkjennes og finner sine paralleller i
følelseslivet, og begreper som harmoni og dissonans, dur og moll, sympati og
antipati kan knyttes til hørbare realiteter. Scenekunsten er en kilde til innlevelse
og større forståelse for menneskelig mangfold, de fundamentale spørsmål og
livets utfordring er på godt og ondt. (2007, s. 62).
Programfag musikk

I fagplanen for programfag musikk (Steinerskoleforbundet, 2007), står det at musikk sees på
som en kilde til individuell vekst, og kan få eleven til å erfare sammenheng og mening i livet.
Det står beskrevet hvordan musikken er godt egnet for å oppdra barn og unge da ”den berører
det dypt menneskelige i oss. […] rytme og harmoni trenger dypt inn i sjelen, griper
mennesket og bringer skjønnhet og glede” (2007, s. 57). Det beskrives hvordan dette kan
gjelde for steinerskolen generelt, på alle årstrinn, og hvordan de videregående steinerskolers
musikklinjer kan bygge videre på dette. Generelt er det oppøvelse av ferdigheter som står i
fokus, og formidling av et musikalsk uttrykk. Det sosiale aspektet berøres i korfaget, med
fokus på medansvar og ledelse. I kompetansemålene for faget musikkproduksjon, hvor kor og
ensemble har en viktig rolle, er planlegging og gjennomføring viktig. Dette for å
ansvarliggjøre og bevisstgjøre eleven. Det legges vekt på utvikling av elevens kreativitet,
selvstendighet og oppgaver overfor samfunnet. Eleven kan på denne måten oppnå en helhetlig
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opplæring og dannelse. Det fokuseres på forståelse basert på elevens egne erfaringer og
utvikling av denne, som en bro over til elevens virkelighet utenfor eller i skolen. Dette kan i
vid forstand betraktes som kriterier for innholdsvalg, og være anbefaling om å velge et
innhold som speiler allmenne sannheter om det å være menneske.
I musikkteaterlinjens fagplan (2007) under utøvende musikalske fag som blant annet
inneholder korfaget, er ett av formålene å stimulere elevens selvdisiplin, tålmodighet og
kreativitet gjennom samspill med andre. Den enkelte kan ”gjennom sitt forhold til musikkens
verden, få adgang til en allsidig og rik kilde til utvikling av eget kunstnerisk uttrykk” (2007, s.
157). Innholdsforslag av typen: ”Det blir gitt musikalske oppgaver fra musikkens opprinnelse
over antikken mot musikken i vår tid” (s. 157) forekommer. Dette er veldig vidt, men slik jeg
tolker det viser det til at musikkhistorisk oversikt og sammenheng er sentralt. Elevenes
deltagelse ved valg av repertoar vektlegges i instrumentalfaget. I tillegg er sjangerforståelse
fremhevet. For meg er dette anvisninger som kan tolkes slik at elevens verden skal inkluderes,
men at det ikke må ensidig legges vekt på en sjanger. Ivaretakelse av bredde og åpenhet i
sjangre er lærerens ansvar. Under kompetansemålene for utøvende sceniske fag, hvor
ensemblespill og skuespillteknikk hører til, legges det vekt på at ved å arbeide med et konkret
verk utvikles evnen til å få frem egne og medelevers ressurser. Dette bygger et team,
fremhever mangfold, bidrar til personlighetsdannelse, sosialt engasjement og utvider kulturell
og politisk horisont (2007, s. 161). Beskrivelsen for dette faget vektlegger samhandling og
verdiformidling. ”Faget skal bidra til å utvikle estetiske holdninger, gi forståelse for normer,
verdier og kvaliteter ” (s. 160). Kompetansemål for faget som relateres til innhold er slik jeg
ser det kun dette: ”bruke ulike sjangere innen musikkteater og fri scenekunst, samt utforme
disse ekspressivt og eksperimentere målrettet med sceniske virkemidler og intermodale
tilnærmingsmåter i forhold til rolle og scenisk handling” (s. 162). Læreplanen for
videregående trinn gir generelt sett, anbefalinger om å velge et innhold som bidrar til
mestringsfølelse, kvalitetssans, overblikk og sammenheng. Som kan berøre det dypest
menneskelige i eleven, og er egnet til å gi opplevelse av en forankring i seg selv og i
fellesskapet. Som en avslutning på læreplangjennomgangen, viser jeg til fagplanen for musikk
og dens tydelige anbefaling om musikkfaget som et fag som kan bidra til tilknytning til
verden. Dette er sentralt i undersøkelsen min. Under formål og perspektiv for linjen kan man
lese følgende: ”I et videre perspektiv beskriver det en måte å komme inn i verden på og en
måte å forstå seg selv som en del av verden, det blir en vei inn til ens egen og verdens
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mangfoldighet” (2007, s. 144).
I dette avsnittet har jeg trukket en historisk linje mellom de ulike læreplanene som har vært og
er i bruk på steinerskolen, og sett på planenes mulige retningslinjer for innholdsvalg. Dette for
å vise utviklingen og opprinnelsen til dagens læreplan, og kunne åpne opp for den tanken at
man står fritt i forhold til om man vil forholde seg til forslag fra tidligere planer. Det gis ikke
mange konkrete innholdsforslag, men læringsmålene kan fungere som retningsgivende for
hva innholdet skal være med å bidra til. På denne måten kan valg begrunnes ut fra disse.
Læreplanen kan leses horisontalt og vertikalt for å kunne få oversikt over hva eleven skal
gjennomgå gjennom hele skolegangen og i løpet av et skoleår. På denne måten kan man åpne
opp for et tverrfaglig arbeid hvor andre fags temaer kan knyttes til musikkfagets tema. Dette
kan også gi begrunnelse for valg av innhold. Læreplanen kan brukes ved planlegging og
evaluering av undervisningen, for eksempel som kvalitetssikring av at innholdet er i tråd med
temaene for hvert enkelt klassetrinn.
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2. Litteratur og teori
Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger,
fantasien flukt, alvoret sjarm,
den gir munterhet og liv til alt.
Platon

Innledning
I litteraturkapitlet har jeg beskrevet, gjort rede for og drøftet ulik litteratur og teori som er
relevant til forskningsspørsmålene mine og empirien. Forskningsfeltene jeg har konsentrert
meg om er musikkfilosofi og musikkpedagogikk. Jeg har strukturert kapitlet ut fra
musikklærernes kriterier for innholdsvalg, slik de kom frem gjennom analysen av intervjuene.
Overskriftene er de samme som i empirikapitlet. Grunnen til at jeg har gjort det slik er at
empirien i stor grad har vært bestemmende for valg av litteratur og teorier. De ulike avsnittene
i litteraturkapitlet er strukturert i fem hoveddeler, og de ulike kriteriene for innholdsvalg er
fordelt innunder de fire siste. Disse fire inneholder ulike begreper som underoverskrifter.
Disse begrepene har jeg valgt på bakgrunn av musikklærernes kriterier for innholdsvalg og
litteraturens omtale og definisjon av det samme eller noe tilsvarende. I flere tilfeller har jeg
tolket frem sammenhengen mellom teori og empiri. Denne tolkningen er blitt gjort i et forsøk
på å rydde opp i begrepene, slik at det musikklærerne uttrykker som sine kriterier finner sine
paralleller i akademisk begrepsbruk. Jeg presiserer hvor og på hvilken måte tolkningen er
gjort i dette kapitlet, i empirikapitlet eller i diskusjonskapitlet. Med dette mener jeg at der
lærerne for eksempel snakker om sjangerbredde som et kriterium for innholdsvalg, velger jeg
å bruke dette som et begrep og en overskrift siden begrepet brukes på samme måte i
litteraturen. Den første hoveddelen har jeg kalt undervisningsfilosofi. Alle kriterier for
innhold speiler og tar utgangspunkt i lærerens undervisningsfilosofi. De fire resterende
hoveddelene i kapitlet er: estetiske kriterier, dannelseskriterier, identitetsskapende kriterier og
eksistensielle kriterier. Flere av underkategoriene kunne passet innunder en av de andre
hoveddelene, for eksempel kunne begrepet sjangerbredde passet både under dannelseskriterier
og identitetskriterier. I slike tilfeller har jeg latt musikklærernes benyttelse av begrepet være
utslagsgivende for plasseringen. Et unntak er estetikk. Ingen av musikklærerne nevnte dette
som et eget kriterium, men jeg ble i løpet av tolkningsprosessen oppmerksom på at mange av
kriteriene handlet om estetikk. Det er vanskelig å skille ut estetikk som et eget område da det i
en vid betydning hører til i alle sammenhenger hvor det er snakk om musikkpedagogikk,
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filosofi og dannelse. Jeg har likevel valgt å gjøre et forsøk, da jeg ønsker å løfte estetikken
frem som noe eget. Først introduserer jeg noen gjennomgående uttrykk og begreper. Disse
danner basis for den øvrige litteraturen og teorien i egenskap av å handle om grunnleggende
elementer i undervisningen. Så følger en redegjørelse av læreplanens betydning i
undervisningen, og deretter et avsnitt om steinerskolens innholdstradisjon.
Undervisningsinnhold
Først en kort definisjon av ordet undervisningsinnhold slik jeg bruker det i denne
sammenhengen. Innhold kan defineres som både aktivitet og undervisningsstoff (Hanken og
Johansen, 1998). Jeg har valgt å skille mellom det Kroksmark (1989) kaller “hva” og
“hvordan” (s. 351). Jeg definerer undervisningsstoff som repertoar, eller hva som undervises,
og vil legge mindre vekt på aktiviteter og metoder, altså hvordan det undervises.
Undervisningsfilosofi
Jeg støtter meg på Hanken og Johansens (2013) betydning av begrepet undervisningsfilosofi.
Dette handler om pedagogens syn på alt som har med undervisningen å gjøre som: fag, elever,
lærerrollen, kunnskap, musikk og musikalitet. I denne sammenhengen har lærernes
musikksyn innvirkning på deres undervisningssyn, siden det er musikkundervisningens
kontekst studien handler om. Forskning viser at lærerens musikksyn og verdisyn vil prege
innholdsvalgene, da musikklærerne bringer med seg sin egen musikkoppfatning inn i
musikkundervisningen (Varkøy, 2010, s. 26). Jeg veksler mellom å bruke begrepene
undervisningssyn og undervisningsfilosofi. Jeg utvider begrepet undervisningsfilosofi til å
inkludere lærerens syn på verden og samfunnets rolle i undervisningen. Begrepet får da en
dypere mening som beskriver hvordan verden og menneskene står i en sammenheng, og at
dette vil ha innvirkning på all undervisning. Bennett (2013) beskriver hvordan lærerens
grunnsyn åpner og lukker rom for elevenes musikalske erfaring (referert i Hanken og
Johansen, 2013). Dette utdypes under eksistensielle kriterier. Lee Shulman (1986) utviklet
begrepet Pedagogical Content Knowledge (PCK) ut fra et behov om å fremheve lærerens
innholdskompetanse, det vil si hvordan læreren velger innhold og hvordan valgene begrunnes.
Shulman belyser lærerens kunnskapsbase i det spesielle undervisningsfaget og i pedagogikk
for øvrig. Holst (2013) gir en forklaring av begrepet PCK som ”en sammensmelting av
innhold og pedagogikk som fører til en forståelse av hvordan temaer, problemer, spørsmål er
organisert, representert og tilpasset elevenes ulike interesser og muligheter, og presentert for
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instruksjon” (s. 38, min oversettelse). Holst (2013) beskriver hvordan Shulman inkluderer
flere elementer i PCK. Disse er lærerens kunnskap om eleven, undervisningens formål,
undervisningskonteksten og læreplanen.
Kontekst og kulturell praksis
Holst (2013) fremhever viktigheten av at det er forskjeller forbundet med de ulike
kontekstene som undervisning praktiseres, i og at dette også har konsekvens for
undervisningen. Eksemplet han gir er de to ulike kontekstene musikkundervisning i
musikkskolen kontra skolen. Ifølge Bennet (sitert i Holst, 2013) kan ikke nødvendigvis
kunnskap ervervet gjennom en praksis/kontekst overføres til en annen, men de kan relateres
til hverandre. Holst går videre inn i dette ved å referere til Holgersen og Holst som
introduserer begrepet musikkpedagogiske sjangre. En sjanger er det samme som praksis.
Holgersen og Holst ser det som innlysende at de ulike praksisene konstruerer forskjellige
praksiser ut fra hvilken institusjonell kontekst de er i, og inneholder ulike musikkfaglige og
pedagogiske aspekter. Holst beskriver begrepet: musikklærerens undervisningsfaglighet.
Lærerens handling og tenkning i musikkpedagogisk praksis karakteriserer han som fagdidaktisk. Han mener her for eksempel utvelgelse av innhold og begrunnelsen for dette. Med
begrunnelse mener han dets dannelsespotensiale og legitimering i forhold til fagplanen.
Autonomi og heteronomi
I musikkpedagogiske sammenhenger blir musikksyn ofte forbundet med et begrepspar,
autonomi og heteronomi. Varkøy (2003) beskriver betydningen av dette begrepsparet og at
det handler om hvorvidt musikk er nok i seg selv eller omfatter noe utover denne egenverdien.
Autonomiestetikk beskriver en estetikk hvor musikkens mening eller budskap ligger i
musikken. Heteronomiestetikk beskriver en estetikk hvor musikkens mening representerer
noe utenom-musikalsk. Varkøy beskriver hvordan disse to begrepene ofte flyter inn i
hverandre. Han trekker frem Eduard Hanslick som en tydelig representant for
autonomiestetikken. Hanslick hevdet at musikkens innhold var primært musikalsk og ikke en
fremstilling av følelser (2003, s. 29). Sigmund von Hausegger (Benestad, 1976) var den
fremste forfekter av heteronomiestetikken og uttrykte dette tydelig: utenommusikalske
”hensyn spiller en stor rolle. Musikken skal gjengi, beskrive, tolke forhold som ligger utenfor
dens egentlige område, f.eks. følelser” (Benestad, 1976, s. 263). I min sammenheng er det
ikke snakk om å gå til noen ytterpunkter i forhold til musikkens mening. Med en
19

referensialistisk holdning, som i Reimers begrepsbruk, fungerer musikken som et rent middel
for å oppnå noe utenfor seg selv (Varkøy, 2001). Dette blir ikke relevant i min sammenheng
da musikken i en slik betydning av begrepet kunne vært erstattet med et annet middel. Det
andre ytterpunktet hvor musikkens mening utelukkende ligger i den musikalske strukturen
blir heller ikke relevant. Dette blir av blant annet Reimer kalt det absolutte formalistiske
musikksyn (Varkøy, 2001).
Musikkens vesen
Steiners musikksyn og undervisningssyn

Steiners musikksyn er sentralt i min kontekst, og hans tanker står i relasjon til andre tenkere,
en utvikling og tradisjon som jeg skal gå inn på. Platon (ca. 4282) blir av mange sett på som
opphavsmann til rekken av tenkere som grunnet over mysteriet rundt musikkens vesen og dets
forhold til verden og menneskene (Varkøy 1993, kap. 7). Idéhistorikerne Gjerpe og Mehren
(referert i Yates, 2001) setter Steiner inn i en tradisjon som er inspirert av ideer som strekker
seg lenger tilbake i tid. De forklarer dette ved å basere seg på renessanse-tenkeren Ficino.
Ficino satte Platon og Pytagoras inn i en eldre tradisjon som gikk tilbake til Orfeus og den
egyptiske Hermes (fra dette utledes begrepet den hermetiske tradisjon). På bakgrunn av dette
settes Steiner inn i en hermetisk tradisjon, og Gjerpe og Mehren viser til at han i mange av
sine bøker beskriver metoder for å oppnå innsikt i ”virkelighetens innerste vesen” (Yates,
2001, s. 23). Ifølge Finn Benestad avviste Pythagoras tanken på ”en klingende musikk i det
store univers” (Benestad, 1976, s. 14), og var mer opptatt av tallforholdene i musikken og
deres samhørighet med planetkonstellasjonene i kosmos. Hans etterkommere derimot forholdt
seg til tanken om at kosmos klang med harmoni, og at denne var hørbar for de innvidde. Dette
ble sett på som en realitet og fikk stor betydning helt frem til renessansen. Teorien ble
begrunnet med følgende refleksjoner: Avstanden mellom sentrum og de ulike planetene ” […]
ble satt lik med de tall som angav de musikalske intervaller” (Benestad, 1976, s. 14). Siden
enhver bevegelse er forbundet med lyd og at ” […] lyder som har utgangspunkt i enkle
tallforhold fremkaller harmonier”, var det en utbredt og naturlig tanke at sfærene som
planetene var festet til frembrakte ”en sfærenes harmoni” (Benestad, 1976, s. 14). Frances A.
Yates gjengir noen av renessansens oversettelser av hermetisk litteratur. Der beskrives en slik
”matematisk magi”, og de ulike tallenes betydning for ” […] harmoni i menneskets sjel og om
2
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hvordan musikk som er riktig komponert i samsvar med universets harmoni, virker til å
harmonisere sjelen” (Yates, 2001 s. 125). Yates viser hvordan man innen hermetisk tenkning
så på musikken som uttrykk for kosmiske lovmessigheter som speiler seg i det jordiske. Dette
finner man også igjen hos Steiner (1984), blant annet i følgende utsagn: ”Til enhver farve,
enhver lysfornemmelse svarer en åndelig tone; og ethvert farvespill korresponderer med en
harmoni, en melodi og så videre” (sitert av Yates, 2001, s. 101). Steiner var opptatt av
musikkens mulige harmoniserende og legende effekt på mennesket.
Et lignende musikksyn beskriver Peder Christian Kjerschow (2000) ved å referere til
filosofene Wilhelm H. Wackenroder (1773-1798) og Novalis (1772-1801). Wackenroder var
kjent for utsagn av følgende slag: ”I tonenes speil lærer menneskets hjerte seg selv å kjenne
(Kjerschow, 2000, s. 134). Novalis3 ytret seg blant annet på følgende måte: ”Poesien leger de
sår som fornuften volder” (Kjerschow, 2000, s. 115). I denne gjennomgangen av filosofer har
jeg til hensikt å sette Steiner inn i en historisk kontekst. Jeg vil også innlemme de to
musikksynene autonomi og heteronomi i forbindelse med tenkere som har tatt et standpunkt i
denne debatten. Dette gjelder i høyeste grad Hanslick (1825-1904). Han angrep et musikksyn
hvor musikkens verdi ble ansett å ligge utenfor den selv (Kjerschow, 1991). Hanslick søkte
etter noe gåtefullt i musikken som handlet om musikkens form. Dette kalte han musikkens
uoversettelighet. Hanslick hevdet at musikkens innhold var ”former i tonende bevegelse”
(sitert av Kjerschow, 1991, s. 27). Hanslick tok sterk avstand fra det han kalte ”den råtne
følelsesestetikken” (Bø-Rygg, u.å., s. 7). Med dette utsagnet kommer det frem hvordan
Hanslick var en representant for et autonomiestetisk musikksyn: ”En musikalsk idé som har
fått sin fulle virkeliggjørelse er i seg selv skjønn og ikke et middel til å fremstille følelser eller
tanker” (sitert av Kjerschow, 1991, s. 27). Hanslick mente at musikken kan tillegges slike
utvendige funksjoner som sosial tilhørighet, men at det ikke betyr at man har sagt noe
vesentlig om musikken selv. Det samme gjelder når det fokuseres på følelsene musikken
vekker. For Friedrich Schiller (1759-1805) derimot var musikkens vesen ment å fremkalle
følelser (Benestad, 1976). Schiller har sagt: ”Tonekunsten er et sjelens maleri, […] har
menneskets indre liv som sitt objekt”, og skildrer menneskets sjelsliv (sitert av Benestad,
1976, s. 205). Gabriel Marcel (1889-1973) beskriver musikkens vesen som samhørende med
verdens væren: ”Når sannheten gjennom musikken gjør seg gjeldende som opplysende, som
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lys, så opplever vi at dette sannhetslys må ha en grunnleggende status, må være selve værens
kilde” (Marcel, sitert av Kjerschow, 2000, s. 124). Marcels tanke er at musikkens åndelige
funksjon ”består i å bringe mennesket tilbake til seg selv” (2000, s. 126), og bli forankret i
noe som går utover en selv. Musikken er en påminnelse om ”det i mennesket som går ut over
mennesket, men også danner dets fundament” (s. 127). Marcel utdyper hvordan det alltid er
når man blir grepet av musikken: man opplever det vesentlige ved tilværelsen, og
”Kjærligheten er veien inn […] ” (s. 127). Marcel bruker begrepene stor musikk og elskverdig
musikk som musikk man kan bli grepet av. Eksempler han gir er verkene til Bach, Mozart
eller Beethoven. Disse verkene kan oppleves av mennesket som ”en garanti for evigheten,
som den aktive grunnvoll […] i vårt tenkende liv” (Marcel, sitert av Kjerschow, 2000, s. 126).
Forståelse av musikk
I flere av Steiners foredrag tillegges musikken stor vekt i undervisningen, både gjennom
musikkundervisning og musisk undervisning. Musisk undervisning, mener han, er noe alle
lærere i alle fag må etterstrebe. Dette innebærer at undervisningen må flyte, ha rytme og
pauser samt at læreren har innlevelse i elevens behov (Steiner, 1997). Steiner vektlegger en
balanse mellom forståelse og følelse i musikkundervisningen (Weisser, 1996). Før puberteten
bør elevene få hengi seg uforstyrret til musikkens klanger og melodier, mens deretter bør de
også få en forståelse av hvordan musikken er oppbygd. Veien går fra å oppleve musikken, til
å gripe musikkens elementer for tilslutt å kunne begripe musikken gjennom tenkningen. På
den måten kan musikkundervisningen bidra til at ”det indre, som skjuler seg bak det ytre kan
bli åpenbart” (Steiner sitert i Weisser, 1996, s. 136). Steiner (2004) understreker viktigheten
av at læreren bidrar til forståelse av musikk, både på det indre og ytre plan samt musikkens
rolle i verden. Han sier at ”sann kunnskap om menneskets oppbygning kan ikke forekomme
så lenge ikke musikkens rolle åpenbares” (Steiner, 2004, s. 158). Elever kan ha tilbøyeligheter
til å ville flykte inn i musikken, slik at det emosjonelle aspektet ved musikken vektlegges, og
det blir da et ensidig fokus på den musikken som vekker følelser (Steiner, 1996, s. 120). Da er
det viktig som lærer å øve sansen også for annen type musikk, hvor de mer kompositoriske
kvalitetene vektlegges. På denne måten blir elevene vekket opp fra en ubevisst, ”sovende”
musikklytting og over i mer logisk, tenkende lytting. Læreren må unngå at elevene blir
ensidig opptatt av én musikalsk retning:
If pupils of that age develop a passion for certain types of music - for example, if
they are strongly drawn to Wagner’s music […] then the teacher must try to
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counterbalance their tendency to be too emotionally swept away by music, rather
than developing an appreciation of the inner configuration of the music itself.
(Steiner, 1996, s. 120).
Tanke, følelse og vilje
Steiner (1997) beskriver hvordan eleven opplever verden gjennom læreren, og betydningen av
at denne verden fremstår som skjønn, god og sann. Betingelsene for liv i undervisningen
ligger i dette, og utviklingen av det moralske i mennesket avhenger av i hvilken grad dette blir
ivaretatt. En viktig retningslinje for steinerpedagogikken er som nevnt de tre sjelekreftene
tanke, følelse og vilje. Tenkning og idé er ikke tilstrekkelig for å forstå verden, likeså lite som
man kan gjøre det utelukkende gjennom følelsen. Det er integrering av følelse, tanke og vilje
som kan gi en bred forståelse av verden, av menneskeheten og av mennesket. Steiner (1995)
vektlegger viljen som et viktig livsverktøy og forklarer hvordan denne kan utvikles gjennom
følelsen. Musikken er et viktig redskap her, sier han. Ved at eleven dykker følelsesfullt ned i
musikken og lever gjennom sympati,- og antipati-krefter, oppøver de musikalsk dømmekraft.
Ved systematisk øvelse med sang og spill arbeides det med viljen. I Steiners pedagogiske
foredrag forklarer han at man på denne måten arbeider med å forene følelser med vilje, og
sånn sett skaper en tilknytning til verdens vilje og verden selv. Steiner beskriver hvordan
elever får en svakere tilknytning til verden hvis undervisningen ikke appellerer til følelseslivet
og deres erfaringsverden. Lærere må strebe etter å utvikle fantasikraften hos eleven da
fantasien er basis for vårt følelsesliv, vår kreativitet og frihet. En slik næring til fantasien kan
musikkundervisningen bidra til ved vektlegging av overførbare ferdigheter.
Det gode, det skjønne, det sanne
Steiner (1997) forklarer hvordan de ulike detaljavgjørelsene i undervisningen vedrørende
innholdsvalg og fremgangsmåte må overlates til læreren. Med dette mener han lærerens
innsikt i hva elevene trenger og hva undervisningen har behov for. I dette arbeidet må læreren
stole på egen intuisjon og dømmekraft. Elevene må blant annet gjøres oppmerksomme på
forskjellig karakter i ulike musikkstykker, og oppmuntres til å danne egne meninger om
musikken. Samtidig er det viktig at musikk også blir et fag eleven kan hengi seg til og trives
med. Steiner tenker på musikk som noe mer enn et øvelsesfag, og mener det bør favne en
helhetlig tilnærming til verden og dets sammensetning. I sin filosofi beskriver han hvordan
musikk kan hentes ut fra verden og mennesket, mens det motsatte blir å hevde at mennesket
må få tilgang til musikken i form av innlæring. Steiners musikkpedagogiske filosofi speiles i
dette sitatet:
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Out of the very essence of music, the forms that free human beings begin to
emerge. No wonder, then, that when music teachers understand that we are
thoroughly imbued with music they naturally allow this knowledge to enrich their
singing and instrumental music lessons. (Steiner, 2004 s.158).
Steiner (1997) la vekt på undervisningsinnholdets tre aspekter: det gode, det skjønne, det
sanne som en viktig del av sin undervisningsfilosofi. Ved å oppøve sans for hva som er skjønt
oppøves evnen til å lytte til verden rundt seg. Steiner sier at ved å hengi seg til musikkens
skjønnhet: ” […] we ourselves become beauty” (Steiner, 2000, s. 62).
Schopenhauers musikksyn
Arthur Schopenhauer (1788-1860) ser på musikken, i likhet med Steiner, som noe dypere og
en gjenklang fra tidligere eksistensvirkeligheter (Bale og Bø-Rygg, 2008). Han opererer med
et hierarki av kunstarter der (instrumental) musikken er øverst. Musikken etterligner ikke noe,
men uttrykker selve tilværelsenes grunn og dens vilje til liv. Schopenhauer hevder at vi må gi
musikken en langt dypere og alvorligere betydning tilknyttet verden og vårt selvs innerste
vesen. Musikken virker umiddelbart inn på tilhørerens vilje, følelser og lidenskaper på en slik
måte at den raskt forsterker dem eller forandrer dem. Schopenhauer forklarer hvordan
musikken ikke uttrykker en bestemt følelse, men selve følelsen, på en abstrakt måte. Siden vår
fantasi stimuleres så lett av musikken, kan musikken fungere som et universalmiddel for alle
våre lidelser. Han beskriver hvordan musikken uttrykker verdens innerste vesen i et høyst
allment språk, og blir selve tingenes hjerte. Musikken fungerer som en katarsis som holder
menneskene i livet, og gir en foreløpig trøst, lindring og bekreftelse på at de følelsene de
opplever, er allmenne for menneskene. Schopenhauer vektlegger forståelsen av musikk som
en måte å finne en forklaring på dens innerste vesen og betydning for mennesket.
Som en avslutning på denne delen om musikkens vesen, vil jeg vise til dette sitatet som
understøtter synet på musikkens betydning som et av de mest sentrale komponentene i et
menneskes liv: ”The man that hath no music in himself […] Let no such man be trusted”
(Shakespeare, sitert i Steiner, 1995, s. 40).
Læreplanen
Læreplanen for steinerskolen inneholder retningslinjer for konteksten musikklærerne befinner
seg i, og sånn sett er den en del av lærernes forståelseshorisont. Den er et sentralt element ved
steinerskolen som helhet, dens tradisjoner og historie. En læreplan kan være en speiling av
forhold i fortiden og kan oppfattes som en del av helheten som forskeren forsøker å forklare
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(Ulleberg, 2002). Jeg vil gi en beskrivelse av læreplanens funksjon og hva den teoretiske
hensikten er med slike planer. Arve Mathisen (2011) stiller spørsmålene: ”Hva er en
læreplan? Kanskje kan man si til en stat: Si meg hvordan dine læreplaner er, og jeg skal si deg
hvem du er?” (s.1). Han utdyper dette ved å si at i læreplaner uttrykkes trolig ”idealer,
visjoner og konkrete ønskemål” for individ og stat (s.1). En læreplan tar med seg tradisjoner
og ser inn i fremtidens behov. Opprinnelsen til steinerskolenes læreplan i 1919 var, som
Steiner, poengterte å ta hensyn til elevenes behov, utvikling og evner til læring. Steiner
poengterer at lærerens oppgave er å ”lese i menneskenaturen […] slik at menneskets vesen
etter hvert forstås” (s. 3). Deretter må læreren undervise i tråd med denne forståelsen,
gjennom læreplaner og timeplaner. Læreplaner speiler, ifølge Varkøy (2003), et pedagogisk
og utdanningspolitisk syn, og gir anvisninger for undervisningen. Med dette kan læreplanen
sees på som retningsgivende for læreren og være basis for undervisningen (s. 50).
Steinerskolens innholdstradisjon
Tradisjonen i steinerskolen ved valg av innhold er å se på undervisningen som en helhet hvor
kunnskapsstoffet velges ut fra barnets alderstrinn og utvikling. Når det gjelder konkrete
innholdsvalg i for eksempel kor, gir Hanne Weisser (1996) følgende forslag og begrunnelse:
”Koret på videregående trinn gir elevene en mulighet til selv å erobre musikkens mesterverk
ved å fremføre store verk som Purcells opera The Fairy Queen, eller mindre, men like
enestående stykker som ”Pater Noster” av Stravinsky” (s. 136). Hun vektlegger at elevene
skal få oppleve bredden i musikken gjennom å arbeide med gammelt og nytt stoff innenfor
ulike sjangre. Wolfgang Wunsch (1995) gir forslag til valg av innhold for videregående
steinerskoles musikkundervisning, allmennfaglig skoleløp. Tradisjonen med alderstilpasset
undervisning fortsetter på videregående trinn, og han gir en beskrivelse av de ulike
klassetrinnenes tema ut fra elevens utviklingsfase. I første videregående skal sanseevnen
skoleres ved målbare inntrykk, i andre videregående er det fokus på å bli vár de sjelelige,
ikke-sansbare prosessene, og i tredje videregående er det overblikk og sammenheng som er
hovedfokus. Wunsch gir et eksempel fra geografiundervisningen i tredje videregående hvor
temaet er: jorden som speilbilde av kosmos. I kjølvannet av arbeidet med revisjonen av den
godkjente læreplanen ga steinerskoleforbundet i mars 2016 ut en eksempelsamling: Fra
Askeladden til Einstein. Her fremheves overordnede perspektiver som kan åpne opp for en
tverrfaglig arbeidsmåte. Det alderstypiske er skissert i forhold til mulige arbeidsmåter og
kriterier for innhold i hvert enkelt fag. Mens det i første videregående var hovedvekt på
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lovmessigheter, enhet og sammenheng, blir det betydningsfullt med kontraster og forskjeller i
andre videregående. Det kan i løpet av dette andre året oppstå følelser av tvil og oppfatninger
om at verden består av motsetningsfulle dualiteter. Da må de unge hjelpes til å bruke
dømmekraften og vises at prosesser som i førstningen virket fastlåste kan åpnes og løses.
”Den pedagogiske oppgaven i møtet med denne aldersgruppen er å peke på en vei som kan
føre videre” (Steinerskoleforbundet, 2016, s. 157). I musikkundervisningen kan elevene få
innføring i motsetninger og kontraster i musikkhistorien, som for eksempel den nye
tonaliteten i det 20. århundret er et eksempel på. Interessante motsetninger som kan
vektlegges er ”tradisjonell – moderne; seriøs – folkelig; akustisk– elektronisk” ( s. 163). I
tredje videregående er det den helhetlige betraktningen som bør bestrebes. Her vil den
individuelle utviklingen ligge som et fundament. Ved sammenligning av stilarter vil den
enkeltes komponists stil og særtrekk komme tydelig frem. Sammenligning av stilarter vil også
skape rom for en helhetlig betraktning. Wunsch (1995) gir konkrete forslag til innhold i
overenskomst med elevens utviklingstrinn: I første videregående er det den autonome
frihetsfølelsen som skal komme til uttrykk, og Beethovens musikk kan fungere som et
eksempel på indre kamp. Fra korlitteraturen trekker han frem Skapelsen av Haydn, Messe og
Requiem av Mozart, C-dur messen av Beethoven samt ”Fangekoret” av Verdi. Til andre
videregående gir Wunsch musikkeksempler hvor små harmoniske og rytmiske forskjeller er
fremtredende, som for eksempel i de romantiske liedene som uttrykker nattlig stemning.
Schumanns ”Zwielicht” eller ”Mondnacht” eller ”Die Nacht” av Strauss. For kor kan man
velge oratoriene, for eksempel Mendelssohns Elias, ”Sigøynerliv” av Schumann eller en av
Wagners operaer. I tredje videregående forklarer Wunsch hvordan man kan bevege seg over i
det 20. århundres tonespråk med Olivier Messiaens, Arvo Parts eller Arnold Scønbergs verker
(s. 101-118). Generelt for alle tre årene anbefaler Wunsch musikkstykker med en dramatisk
karakter som kan gi sterke inntrykk på unge mennesker. Eksempler på dette er korene fra
Bach og Handels oratorier, Carl Orffs Carmina Burana, Gershwins Porgy and Bess og ”Dies
Irae” fra Mozarts Requiem. Ved å følge musikkhistoriens utvikling, fra barokken til det 20.
århundre, trekker man paralleller til elevens utvikling (s. 104). Wunsch og Weissers arbeid
med å komme frem til repertoar er gjort med utgangspunkt i Steiners pedagogiske og
antroposofiske menneskesyn. Repertoaret velges med elevens utvikling og behov for øyet og
de viser til en erfaring som strekker seg utover den teoretiske innfallsvinkelen. Wunsch og
Weisser har innsyn i musikkhistoriens verk og musikkens mulige effekt på mennesket. Med
dette repertoaret gir de konkrete forslag, men også mer generelle forklaringer av hvilke typer
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verk som kan velges. Wunsch og Weisser gir en begrunnelse for valg av verk som kan danne
utgangspunkt for lærerens egne valg. De legger opp til en bevissthet i undervisningen og gir
kunnskap som begrunnelse for valgene.
Populærmusikk
I læreplanen er populærmusikk inkludert høyere opp i trinnene, i hovedsak på 10. trinn. På
barnetrinnet anbefales det å ikke inkludere alle sjangre og stiler (Steinerskoleforbundet,
2007). Representanter fra steinerskolene som har deltatt i den offentlige diskursen har
tidligere i stor grad innehatt et verdikonservativt standpunkt, der modernismekritikken har
vært fremtredende (Stabel, 2013). Kritikken rettet seg i stor grad mot det kommersielle og
konsumpregete i kulturen, så som tegneserier, leketøy, fjernsyn og popmusikk. Den hadde
brodd mot markedsstyrt massekultur og flokkmentalitet som man mente var en trussel mot det
enkelte menneskes individuelle autonomi (Maria Marstrander, sitert i Stabel, 2013, s. 212).
Steinerpedagogikkens oppgave ble dermed å demme opp mot en slik innflytelse fra det
moderne samfunn, gjennom å ”beskytte barn mot det skadelige ved samtidens kultur, verne
om barndommen slik at barn ikke ble skadet at den” (s. 212).
I flere artikler i tidsskriftet ”Steinerskolen” (fra 1962 til 1971) behandler Amalie Christie
musikkens betydning for oppdragelsen, gjennom talende artikkeloverskrifter som ”Mennesket
og musikkmaskinen” (1965), ”Til kamp mot popkulturen” (1965), og ”Trenger vi et kulturelt
miljøvern” (1971). Kort oppsummert har musikken - og da den klassiske og den tradisjonelle,
ikke den vulgære musikken fra ”gaten” - mulighet til å virke dannende og foredlende på
mennesket. Med skarp polemisk penn beskriver Christie popmusikken som nedbrytende og
vulgariserende, voldsfremmende og sexfikserende, styrt av markedskrefter uten moralske
skrupler. Dette anså hun som en trussel mot barndommen og målet om å oppdra frie,
selvstendig tenkende mennesker.
I dette kapitlet har jeg beskrevet steinerskolens innholdstradisjon hvor de forskjellige
alderstrinnene er utgangspunktet for fagene, og dermed innholdet som velges. Dette er en
tradisjon som danner grunnlaget for steinerskolens læreplan, steinerpedagogikken og
praksisen i de fleste steinerskolene. I tillegg har jeg beskrevet læreplanens ideologiske
funksjon som mulig basis for valg i undervisningen. I neste kapittel vil jeg gå inn i estetikkens
betydning for innholdsvalg.
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Estetiske kriterier
Skal altså hele forstanden forbedres,
så må estetikken komme logikken til hjelp
Baumgarten

4

I dette kapitlet redegjør jeg for litteratur og teori som belyser innholdsvalg ut fra estetiske
kriterier. Estetikk stammer fra gresk: aisthesis: sansning, fornemmelse (Bale & Bø-Rygg,
2008). Estetikkbegrepets betydning i kunsthistorisk sammenheng ble første gang benyttet av
filosofen Alexander G. Baumgarten i 1750, som ville danne en filosofisk teori om den
sanselige erkjennelsen. Han regnet estetikkens mål for å være ”den sanselige erkjennelsens
fullkommenhet som sådan” (2008, s. 521), og denne fullkommenheten var skjønnheten.
Baumgarten skapte en sammensmelting av det sanselige, det skjønne og kunsten (s. 9).
Oppfatninger om den menneskeskapte, sanne kunst som skjønn stammer fra antikken.
Betydningen estetikk har i dag stammer i stor grad fra Georg W. F. Hegels tid, på
begynnelsen av 1800-tallet hvor den ble regnet som en av filosofiens grunndisipliner (s. 519).
Varkøy (2001) refererer til Bengtssons (1980) definering av musikkestetikken som blant
annet et arbeid med musikkens innhold, mening, betydning og vesen. Dette tankesettet
handler om et overordnet verdi- og livssyn, et musikksyn og om forholdet mellom musikk og
verden. Musikken har blitt tillagt ulike funksjoner som erkjennelsesvei/middel, som
dannelsesfunksjon eller sosialt oppdragende funksjon, som uttrykksmiddel eller konkret
nyttefunksjon for andre skolefag (2001, s. 15). Musikkestetikk er et omstridt begrep og i vid
forstand kan den, ifølge Varkøy (2003), defineres innunder musikkfilosofien, eller i hvert fall
som nært beslektet område. Varkøy argumenterer for at det er vanskelig å skille tanker om det
estetiske fra tanker om verden for øvrig, da det vil speile et slags grunnleggende verdenssyn.
Han går videre inn på dette og refererer til Elliotts syn på musikkestetikken som helt adskilt
fra musikkfilosofien. Elliott argumenterer for at estetikkbegrepet blir for smalt i sin ensidige
måte å se på musikkverket. Derfor er det ikke egnet til å danne basis for en tenkning som
igjen skal fungere som basis for musikkpedagogisk virksomhet (Elliott, referert av Varkøy,
2003, s. 19-20). Elliott argumenterer for at en undervisningsfilosofi som bakgrunn for
musikkundervisningen bør ta utgangspunkt i en filosofisk analyse av musikken i seg selv, som
et alternativ til musikkundervisning som estetisk undervisning (Elliott, 1991). Det Elliott
poengterer er at musikkundervisning som estetisk undervisning, i sin ytterste form tar
4
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utgangspunkt i musikken som symbol på følelsene, eller som isolerte formstudier. Ingen av
disse retningene yter musikken i seg selv rettferdighet. Han hevder det bør være musikkens
vesen som gjøres til gjenstand for studie. I forordet til boken Estetisk teori (Bale & Bø-Rygg,
2008) defineres estetikk som ”både en del av filosofien, en disiplin som befinner seg mellom
filosofien og de ulike kunstvitenskapene og en allmenn sanselære” (s. 9). I vid betydning
rommer estetikk alt som har med vår sansning av verden (Tjønneland, 2015). Jeg har i min
studie valgt å la estetikkbegrepet inngå i en kunstfilosofisk sammenheng og handle om de
store spørsmålene rundt hva kunst er, og hvilke formål man har med kunsten. I første del av
kapitlet drøftet jeg musikkens vesen som ifølge Elliott bør inngå i dette. Musikken som
uttrykk for naturen er et av hovedpunktene i Steiners estetikklære (Tharaldsen, 2010), og i det
følgende vil jeg kort redegjøre for dette.
Musikkens forsøk på å uttrykke naturen
I mange av Steiners foredrag kommer han inn på musikkens vesen og virkning, mye av dette
er sammenfattet i foredragsrekken Det musikalskes væsen (Steiner, 1989). Dette har jeg
beskrevet tidligere. Det følgende berører også Steiners estetiske syn på musikken som
naturens uttrykk (Tharaldsen, 2010). Steiner (1989) beskriver betydningen av musikk for
mennesket. Han viser til tidens musikksyn slik det blant annet kom til uttrykk gjennom
Johann W. Von Goethes (1749-1831) og Schopenhauers teorier. Disse tre tenkerne (Steiner
inkludert) mener at kunsten er et forsøk på å uttrykke naturen: Naturen kan aldri gjenspeiles
helt i kunsten, men kunstneren tar naturen opp i seg og ved å uttrykke seg kunstnerisk
forsøker han å løse naturens gåte og gi den et kunstnerisk uttrykk. Musikken er den av
kunstartene som står nærmest naturens direkte uttrykk, og har derfor en stor virkning på
menneskets sjel. Steiner beskriver hvordan musikkens melodier, som består av harmonier og
toner, er naturens direkte uttrykk. Han hevder at musikeren (og komponisten, slik jeg forstår
det) står nærmere verdens hjerte enn alle andre kunstnere, og i ham lever muligheten for å
kunne representere verdens vilje. Musikeren hører evighetens viljespuls som strømmer
gjennom verden; han hører hvordan denne viljen uttrykker seg selv gjennom toner. Musikk er
et utrykk for naturens vilje, mens alle andre kunstformer er uttrykk for naturens idé. Siden
musikk står i så tett forbindelse med verdens strøm, har den, ifølge Steiner (1989), direkte
påvirkning på menneskets sjel. Dette gjør det forståelig at effekten av musikk på mennesket er
så direkte og kraftfull. Steiner beskriver musikkens oppbygning og dens virkning på
menneskets ulike sjelekrefter: tanke, følelse og vilje. Melodien oppfatter han som et uttrykk
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for tanken, harmoniene som et uttrykk for følelsene og bassen som et uttrykk for menneskets
vilje. Dette ligner Schopenhauers beskrivelse av melodi og bass i musikken. Melodien speiler
følelsene, fornuften og tanken der den snor seg frem og etterligner menneskets liv og strev.
ved å se ”stadig fremover og bakover på den vei som er dens virkelighet” og bassen som det
dypeste, som uttrykker menneskets vilje (Bale & Bø-Rygg, 2008, s. 147). Steiners teorier om
sfærenes harmoni, har som jeg før har vært inne på, likhetstrekk med Pytagoras tenkning (ca.
570-500), der musikken ble sett på som en avglans av sfærenes harmonier. Steiner (1989)
forklarer menneskets sovende bevissthetstilstand som lignende den førjordiske
bevissthetstilstand. Han beskriver hvordan sfærenes musikk lyder i universet og at man
gjennom søvnen kan få tilgang til dette. Derfor er musikken så lett gjenkjennbar for
mennesket og vekker minner om en førjordisk tilværelse.
Min hensikt med å redegjøre for Steiners estetikk, er å bidra til bedre forståelse for de tankene
som ligger til grunn for pedagogikken, menneskesynet og synet på musikkens betydning.
Disse tankene er del av en kunnskapsbase som ligger til grunn for mye av arbeidet med
steinerskolenes læreplaner og mange av tradisjonene i steinerpedagogikken. Derfor er det
etter mitt skjønn viktig å ta det med i denne oppgaven som handler om musikksyn og
pedagogikksyn i steinerskolen. Dette tankesettet utgjør en del av steinerskolens kulturarv.
Kanon og kulturarv
Uttrykket stammer fra katolisismens tradisjon med kanonisering, som en helliggjøring av
fromme menn og kvinner etter deres død (Halvorsen, 2015). I min sammenheng, knyttes
kanonbegrepet til musiske verk. Ut fra musikkhistoriske termer, betyr det at visse verk
anerkjennes som mer betydningsfulle enn andre. Dette er gjerne vestlig klassiske verk. Det
hersker en utbredt tradisjon med å ”heve verk fra vestlig musikkhistorie til kanonisk status,
estetiske objekter som forstås uavhengig av deres sosio-kulturelle kontekster” (Espedal, 2013,
s. 6). Øivind Varkøy (2003) utdyper begrepet musikalsk kanon ved å sammenligne med
litteraturen og Harold Blooms The Western Canon (1994). Det Bloom gjorde var å kanonisere
det han anså som hovedverker i litteraturen, og argumentere for dette utvalget. Varkøy (2003)
argumenterer for at noe tilsvarende gjøres til stadighet med musikk, innenfor ulike sjangre og
på tvers av sjangre. Han forklarer at tankegangen bak dette ligger i et musikk- eller verdisyn.
Tidligere var det også en del av læreplaners innholdsforslag. Han gir Forsøksplanen fra 1960
som eksempel. Den inneholder formuleringer som rangerer musikk etter en definert
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målestokk med ”[…] den gode, kultiverte musikk […]” øverst (s. 192). Dette speiler en
”hierarkisk tankegang” og samme målestokk brukes for ulik type musikk. Den klassiske,
vestlige musikken plasseres øverst, mens popmusikken plasseres nederst som minst egnet i
undervisningen. Popmusikken faller gjennom på grunn av for eksempel enkel akkordbruk (s.
191). Ifølge Varkøy er en utbredt tankegang i dag at lytteren ofte tillegger verket kvalitet, mer
enn at kvalitet ligger i verket, et verdirelativistisk syn. Det finnes flere, ikke bare én,
verdiskala, og mange kriterier å vurdere musikalsk kvalitet etter. Utbredt praksis i dag er å la
musikklærere, eller andre med musikkfaglig kunnskap, bedømme hva som er musikk av god
undervisningskvalitet, mens å kanonisere musikkverk er en større prosess og ikke overlatt til
hver enkelt musikklærer. Elliott bruker begrepet stort musikkverk om verk som er verdig å
undervise i. Han forklarer hvordan det er opp til personer med høy grad av musikalitet å
definere hva som fortjener å få denne statusen (referert av Daugherty, 1996).
Steinerskolens kanon

Steinerskolens musiske kanon er et begrep som dukker opp i Cynthia A. Frongillos (1999)
bok om musikkundervisning. Hun gir begrunnelser for hvilke repertoar hun mener er mest
egnet for ungdom på videregående. Frongillo hevder: ”Ungdom søker etter idealer - idealet
som ligger i ekte musikk er vanskelig å finne i populærkulturen” (1999, s. 9, min
oversettelse). Hun søker etter musikk som på samme tid uttrykker sitt innerste selv, på en
emosjonell måte, og som kan være grunnlaget for sosial interaksjon. Musikklærerens
viktigeste oppgave er, ifølge Frongillo, å gi elevene musikk som er eksempler på skjønnhet og
undring. Dette bærer de med seg resten av livet. Dette skal gi elevene rene opplevelser av
tone, melodi og harmoni som de ikke får tilgang til ”gjennom mekanisk rytmisk musikk fra
MTV” (s. 14, min overs.). Dette begrunner Frongillo med følgende utsagn: ”Music is the
nourishment and the expression of the world of feelings and imagination of the soul” (s. 10).
Hun anbefaler å velge musikk av komponister, ”Mozart eller Beethoven, eller mer moderne
mestre”, som har funnet en vei til å beskrive ”de vakre, sublime og stormende stedene i
sjelen”(s. 10, min overs.). Det gir elevene tilgang til et språk uten ord, ”[…] a language of
emotive expression” (s. 10). I de følelsesmessig turbulente årene som ungdomstiden kan være
for mange, gir følelsesfull musikk, ifølge Frongillo, eleven en god ballast i denne perioden.
Samtidig vektlegger hun at form og struktur må være tydelig. Den wienerklassiske
sonatesatsformen som Beethoven og Mozart komponerte etter, er et godt eksempel på en
forening av streng form og rike harmonier og melodier. Frongillo fremhever vestlig klassisk
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musikk, og begrunner dette med at populærmusikk får elevene tilgang til gjennom andre
kanaler i samfunnet. Sånn sett plasserer hun seg i en tradisjon som mener at ikke all musikk er
egnet for undervisning.
Frede Nielsens estetikkbegrep
I det følgende vil jeg relatere musikkestetikken til innholdsvalg gjennom Frede Nielsens
(1998) beskrivelse av begrepet estetisk funksjon. Estetisk funksjon betyr forholdet mellom
estetiske objekter, i dette tilfellet musikkverket, og individet, og hvorvidt dette kan bidra til en
estetisk opplevelse. Nielsen forklarer hvordan det estetiske objekt får betydning i en estetisk
oppdragelse, og at utvikling av individets sanseevne er viktig i denne prosessen. Dette som et
middel for å motvirke samfunnsmessig tilpasning og umyndiggjøring. For Nielsen er
musikkopplevelse en estetisk opplevelse som kan ha karakter av en erkjennelses-handling.
Med begrepet musikk som middel karakteriserer han dette litt nærmere, som en opplevelse:
”der sigter mod forståelse af verden og os selv. Det æstetiske objekt blir i én forstand middel
til at opnå denne forståelse” (s. 144). Videre sier Nielsen at musikkens estetiske verdi må
vurderes. Han forklarer det estetiske objekt som noe som presenterer menneskets: ” indre liv i
en ydre form” (Paul Ricoeur sitert i Nielsen, 1998, s. 148). Opplevelsen av dette indre liv vil
kunne føre til en utvidelse av opplevelsen av vår ytre verden. Det estetiske objekt har høy
estetisk verdi hvis det kan åpne opp for en verden som viser oss våre innerste muligheter. Den
transcenderer, gjennombryter, viser ut over seg selv. Kunst og kunstnerisk virksomhet kan ha
denne egenskapen, å vise utover den faktiske virkelighet og inn i det som ennå ikke er.
Nielsen gir et konkret eksempel med Schuberts Winterreise (lied-syklus, min anmerkning).
Han beskriver en musikkanmelders syn på en fremføring av denne syklusen som: ” […] en
studie i ensomhedens og fortvivlelsens sjælelige rum. […] Alt foregår på det indre plan som
sindets genklang […] ” (s. 149). Dette var ifølge anmelderen en svært god tolkning av
Winterreise, da den evnet å gi en forståelse av verkets innerste mening i samklang med
menneskets indre.
Even Ruuds estetikkbegrep
Even Ruud (1996) hevder at det estetiske ved musikken aldri kan forstås helt ut, det vil alltid
kunne tolkes forskjellig eller på nye måter. Han kommer her inn på det uutsigelige, det det
ikke er så lett å benevne, der språket ikke strekker til. Ruud peker på problemet med at noen
løfter frem enkelte musikalske sjangre som ”bærer av det uutsigelige”, ”det egentlige”, mer
32

opphøyd enn andre sjangere (s. 25). Han mener at det derimot kan være all type musikk som
av noen løftes opp til noe opphøyd, nesten religiøst, og derfor bør alle sjangre inkluderes i
dette. Musikkens estetiske karakter kan ivaretas ved å se utover det man kanskje henfaller til å
tenke er høy eller lav kunst. ”Det finnes mange sanne estetiske opplevelser og mange mulige
gode liv knyttet til kunstopplevelser” (s. 59). Opplevelser av intensiteter eller musikalske
erfaringer kan bety en ny måte å erfare verden. Ruud skriver om musikk, på lignende måte
som Nielsen (1998), i forhold til ideen om noe absolutt, som speilende ”den egentlige verden”
og ”en høyere form for sannhet” (s. 31). I vår tid har ikke denne ideen samme gyldighet. Ruud
hevder: I vår tid finnes mange ulike virkeligheter, sannheter og ”mange ulike måter å gi
uttrykk for sin livsverden” (s. 31). Det er ikke lenger én norm som gjelder for å bedømme
musikkens kvalitet. Tidligere ble musikkens kvalitet vurdert i forhold til på hvilken måte den
avslørte høyere sannheter. Den tanken har falt. God eller dårlig musikk bestemmes like gjerne
i forhold til om den berører. Hvis man går bort fra en kanon-tenkning forbundet med vestlig,
klassisk musikk, og heller fremhever den estetiske opplevelsen, kan all musikk uavhengig av
sjanger inkluderes i dette. Ruud ønsker seg også en musikkpedagogikk som oppskatter
sammenhengen mellom elevens verden og musikkens. Musikkfaget, i hans øyne, bør være et
fag som kobler disse sammenhengene ved å for eksempel anerkjenne flere sjangre enn den
læreren selv har erfaring med, og inkludere det som i utgangspunktet er mer kjent for eleven.
Han mener det er gunstig å øke elevens selvbestemmelse, orientere seg i samtidskulturen og
undersøke musikkens identitetsskapende funksjoner.
Som vi har fått innblikk i nå, er det estetiske et stort og mangfoldig tema. Fra å handle om det
estetiske objekt, dets form og struktur, har dette blitt utvidet til å handle om noe som går
utover denne intellektuelle opplevelsen av objektet og over i et større felt. Det estetiske objekt
kan representere menneskets indre liv, transcendere og gi mennesket en opplevelse av en
større virkelighet. Dette er, ifølge flere av teoretikerne, ikke først og fremst forbundet til
vestlig, klassisk musikk, men er felles for all musikk som har kvalitet og evnen til å berøre.
Denne opplevelsen er både en estetisk opplevelse, og som jeg kommer tilbake til, en
eksistensiell opplevelse. Jeg har inkludert Frongillos teorier om hvilke musikk hun mener er
mest egnet til estetisk undervisning. Hun representerer en kultur som rangerer den vestlige,
klassiske musikken som mest verdifull i undervisningssammenheng. Hvilken betydning ulike
musikksjangre og stiler kan ha i et dannelsesperspektiv, kommer jeg inn på i neste
underkapittel.
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Dannelseskriterier
Kapitlet om dannelseskriterier inneholder litteratur og teorier som bidrar til å beskrive og
drøfte disse kriteriene. Dannelse er et sentralt aspekt i musikkundervisningen slik jeg ser det
og slik det speiles i flere teoretikeres undervisnings og musikksyn samt som jeg har vært inne
på tidligere: i Steinerskolens læreplaner. Jeg vil i det følgende gå inn i det dannende og
erkjennende aspektet ved musikkinnholdet, ved å belyse opprinnelsen til dette og hvilken
rolle og betydning det har i dag. Dannelse defineres i leksikon som ”forming av menneskets
personlighet, oppførsel og moralsk holdning gjennom oppdragelse, miljø og utdanning”
(Tjeldvoll, 2015). Det dannende musikksynet har røtter tilbake til antikkens tenkere, og
Platons tanker om musikk som viktig i oppdragelsen av de unge (Varkøy, 2001, s. 14-15).
Platon hevdet at erkjennelse og innsikt i tilværelsens dypere sjikt kunne oppnås gjennom
påvirkning av god og harmonisk musikk. Med dannelse peker Platon på en utvikling av
mennesket i sin helhet, og det er ikke bare tekniske ferdigheter som skal oppøves (Sundberg,
2000). Platon beskriver hvordan menneskets følelser gjennom musikken skal lutres og
sorteres så resultatet blir ”en god og velordnet tilstand i personligheten” (s. 41). Dette avhang
av om musikkens formkrefter tjente det gode og det skjønne. Ideen om musikkens sosialt
oppdragende funksjon stammer også fra Platons tid, hvor musikkens etisk formende makt på
mennesket tjente til å fremme samhørighet (s. 15). Varkøy (2001) kommer inn på
opprinnelsen til begrepet ”oppdragende”, som dukker opp i de fleste fagplaner. I
Forsøksplanen av 1960 står det: ”Målet for musikkundervisningen er å oppdra elevene til å bli
glade i god musikk […] så den blir av varig verdi for dem” (s. 106). Musikkens oppdragende
verdi og den vakre musikkens virkning på menneskets sinn, hjelper en til å bli mottagelig for
det skjønne og gode. I Lovene av Platon kan man lese: ”Derfor spiller […] musikken den
største rolle ved oppdragelsen, fordi rytme og harmoni trenger dypest inn i sjelen, griper den
kraftigst, bringer skjønnhet og gjør det mennesket som får høre den skjønne musikk edelt- er
musikken heslig er resultatet det motsatte” (Sundberg 1979, sitert av Varkøy, 2001, s. 107).
Romantikkens tenkere, som for eksempel Schopenhauer, førte dette synet på musikkens
dannende kraft videre: tanken om at man gjennom musikken får kunnskap om tilværelsens
grunn (Varkøy, 2001, s. 15).
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Sosialisering
Sosialisering forklares ofte som den prosess individet gjennomgår for å bli medlem av
samfunnet (Ruud, 1983). Også i skolesammenheng utstyres eleven med de sosiale
holdningene og den rolleatferden som svarer til det spesielle samfunnet og individets plass i
det. Ruud refererer til Jon Hellesnes (1969) som setter dannelsen opp mot tilpasning. Det vil
si at folk sosialiseres inn i problemstillinger som gjelder forutsetningene for det som skjer
rundt dem og med dem (Hellesnes referert av Ruud, 1983, s. 106). Dette kan etter mitt skjønn
gå på bekostning av individets egenart og unike særtrekk ved personligheten. Derfor, som
Dysthe (1996) påpeker, er det viktig å hegne om individets muligheter og utvikling i
sosialiseringsprosessen. Hun hevder at dette kan skje uten at det går på bekostning av
fellesskapet. Dysthe kommer inn på elevens deltakelse i undervisningen som både en
individuell og sosial praksis, da den både peker på omgivelsene og individet. Hun henviser til
Lave og Wengers (1991) teori om at den enkeltes identitet utvikles gjennom å delta i et
praksisfelleskap:
En sosial forståelse overser med andre ord ikke de personlige og individuelle
aspektene ved læringen, men legger vekt på at identitet og andre individuelle
kategorier utvikler seg og får mening i en sosial sammenheng. (Lave & Wenger,
sitert av Dysthe, 1996).
Varkøy (2003) skriver om hvordan Nietzsche skiller mellom dannelse og utdannelse. Med
dannelse, som i det tyske Bildung, mener Nietzsche en fri og individuell utvikling som bidrar
til selvrealisering og oppfyllelse av menneskets mål og ønsker. Nietzsche mente dannelse av
individet, mens individets rolle i samfunnet kom i bakgrunnen. En utvikling av individet som
går gå på bekostning av dets rolle i samfunnet er, slik jeg tolker det, ikke skolens mål. Denne
spenningen mellom individets selvutvikling og samfunnets behov, står ifølge Varkøys
fremstilling som et sentralt problem i dannelsestenkningen. Videre kommer Varkøy inn på
hvordan musikkundervisningens fremste mål kan være ”å foredle det menneskelige i
menneske” (s. 111). Varkøy beskriver hvordan samfunnsforståelse og musikkestetikk kan
utgjøre innholdet i en musikalsk oppdragelse. Forståelse om samfunnet kan fungere som
middel i oppdragelsen av en ansvarlig samfunnstjenende borger. I tillegg til dette kommer den
musikkestetiske dimensjonen: kunstens egenverdi, som av blant annet Schiller defineres som
et område hvor mennesket kan oppnå opplevelser av lykke og meningsfullhet (referert av
Varkøy, 2003). Dette utvider musikkundervisningens rolle som estetisk dannelsesvei.
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Samfunnsmessige aspekter som politiske og moralske forhold, blir verdsatt på lik linje med
oppfyllelse av den individuelle elevens muligheter til lykke og livskvalitet. Varkøy hevder at
vi uavhengig av musikksyn ender opp med å anerkjenne musikken som et middel i
”individuelle livslykkeprosjekter” (s. 115).
Allsidig personlighet
Sten C. Poulsen representerer den skandinaviske musikkpedagogiske tenkningen i Varkøys
tekster (1993 og 2015). Poulsen mener at målet for skole og oppdragelse først og fremst er å
forme en allsidig personlighet og oppdra et menneske som fungerer best mulig i alle
livssituasjoner. Det motsatte av en allsidig personlighet er en avgrenset personlighet.
Kunstneriske ferdigheter er en forutsetning for en slik allsidig personlighet. Dette gir også økt
følsomhet overfor andre mennesker, og økte muligheter for å uttrykke egen bevissthet.
Poulsen hevder at det musiske må integreres med det intellektuelle, da de musiske elementene
stimulerer frem nye, intellektuelle forståelsesformer. Bevissthetsutvikling må især omfatte
følelsene, hvis ikke kan det føre til at personligheten blir lammet av indre motsetninger: ”De
musiske elementene gir muligheter for bearbeiding av både intellektuelle og følelsesmessige
aspekter. Om det estetiske ikke tas alvorlig, kan dette føre til en spalting av personligheten,
der følelser og fornuft oppleves som to uforenlige verdener” (Poulsen referert i Varkøy, 2015,
s. 96). Varkøy skriver at i 1966 gjennomførte Forsøksrådet en konferanse for blant annet
musikk. Der ble det hevdet at musikkfaget kunne bidra til å kultivere skapende krefter, og
utvikle selvstendighet, orden og nøyaktighet. Det var tanker i tiden om musikk som et
allmenndannende fag. Videre demonstrerer Varkøy (1993) hvordan man i læreplanen L97 kan
gjenfinne tanker fra antikken. Han løfter frem uttrykk hvor en slik arv kan skimtes: ”det
harmoniske individ”, ”Gleden ved det vakre” og ”det gode” (i betydningen samfunnsnyttige
individ) (s. 137). Felles for læreplanene er at de understreker musikkens rolle i
personlighetsutviklingen og musikkens sosiale funksjon.
Weisser (1996) presiserer hvordan musikkundervisningen i steinerskolen tar utgangspunkt i et
almendannende perspektiv mer enn et musikkpedagogisk. Undervisningen blir lagt opp ut fra
barnets utvikling og behov, og innhold velges ut fra faginnholdet på de ulike alderstrinnene.
Weisser belyser ”hvordan musikkfaget sees i sammenheng med skoleplanen for øvrig og
hvordan det har sin plass i skolen ut fra et helhetsperspektiv” (s. 131).
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Tradisjon og frihet
Mester-svenn tradisjonen er utbredt i musikkundervisningen som metode, men at metoden
også kan inkludere et repertoar, er mitt poeng i denne sammenhengen. Det at et spesielt
innhold som læreren selv fikk opplæring i føres videre mellom lærer og elev, kan også settes i
sammenheng med hva som kreves av repertoarkunnskap i det fremtidige yrkesliv, og hva
samfunnet krever av musikere. Allsup (2010) problematiserer lærerens forhold til tradisjoner:
Ved valg av musikk til undervisningen står læreren ofte i et spenningsfelt mellom tradisjonen
han selv er undervist etter og forandringen elevene han står ovenfor representerer. Det er ikke
noe fullgodt svar for eleven hvis læreren på spørsmålet: ”hvorfor må jeg spille dette?” får
svaret: ”Fordi jeg selv spilte det” (s. 227, min oversettelse). Det finnes ikke noe slikt som en
akseptert musikalsk kanon som det hersker enighet om at alle elever skal få innføring i.
Allsup fremhever lærerens kritiske dømmekraft kombinert med fri handlekraft. Han siterer
Hansen (2001) som hevder at å undervise etter en tradisjon ikke må være det samme som å
være tradisjonell. Hvis levende tradisjon er utgangspunktet læreren introduserer eleven for,
fører dette til frihet for elevene, uavhengig av hvilken fremtid som venter eleven. Ved å gi
eleven et grunnlag i for eksempel klassisk teknikk kan dette likevel godt forberede en fremtid
som jazz-musiker. Det viktigeste, hevder Allsup, er at læreren evner å se hva hver enkelt elev
behøver. Altfor ofte overleverer læreren sin egen bakgrunn til eleven, og forbereder alle på
den samme fremtiden. Forutsigbarheten som aldri skiftende rutiner og metodebøker kan
skape, åpner sjelden opp for dialog om hva den enkelte eleven behøver. En levende tradisjon
åpner opp for muligheten for at det kan vokse fram noe nytt, og nye tradisjoner kan skapes. Vi
trenger ikke frykte for at frihet beveger oss bort fra den tradisjonen vi elsker (s. 228).
The Journey
Varkøy (2015) beskriver hvordan Bildung-begrepet i undervisningen kan inkludere både det
kjente og det ukjente. Han definerer Bildung i vid betydning som ”bevegelse”. Mennesket
dannes ved å ta utgangspunkt i det kjente, og åpne seg opp for nye impulser i møte med nye
mennesker og objekter. Hensikten er å finne sitt innerste selv, som metaforen ”The Journey”
er symbol på. Bildung, ifølge Varkøy, er ikke mulig hvis mennesket blir værende i det
private, subjektive rommet (s. 5). Uten bevegelse blir menneskets kulturarv noe statisk, og
uten denne kulturarven blir møtet med nye kulturer vanskelig tilgjengelig, da man ikke har
noe å bygge sin forståelse ut fra. En annen dimensjon han kommer inn på er selve møtet med
det nye og at man vanskelig kan oppnå en forandring, eller transcendere, hvis man ikke blir
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grepet av det objektet man møter. Derfor er all Bildung avhengig av subjektets åpenhet for det
nye og at objektet innehar en dybde som kan sette subjektet i kontakt med tilværelsens dybde.
Frede Nielsens dannelsesbegrep
Formal og material dannelse

I det følgende vil jeg redegjøre for Nielsens (1998) dannelsesteorier og hans syn på
musikkfaget som et allmenndannende fag. Han åpner opp for et bredt musikksyn, hvor
musikk kan uttrykke og forstå indre liv. Begrepene han bruker når han snakker om dannelse,
henter han fra Wolfgang Klafkis teorier (1996). Klafki bruker ordet dannelse i betydningen:
”Alle mennesker dannes og danner sig gennem udefra kommende påvirkninger og egen
bearbejding heraf - gennem oppdragelse og erfaring” (sitert i Nielsen, 1998, s. 53-54).
Skolens dannende funksjon viser seg via planlagt og tilrettelagt undervisning og elevens
forhold til lærestoffet står sentralt. Nielsen beskriver de ulike formene for dannelse: material-,
formal- og kategorial:
-Den formale dannelsen, hvor eleven dannes gjennom lærestoffet, tar utgangspunkt i
menneskelige kvaliteter; evnen til å reflektere og uttrykke seg og hvordan man gjennom dette
formes til å få spesifikke egenskaper. Dette synet går historisk helt tilbake til Platon. Nielsen
bruker uttrykket ”sinnelagsformende”, og siterer M. Nielsen (1978) med utsagnet : ” […] du
ikke forlader skolen som en jordklump, men som et menneske” (sitert i Nielsen, 1998, s. 66).
Nielsen hevder det er en gammel idé å la mennesket, dets vesen, egenskaper og
utviklingsmuligheter danne utgangspunkt for pedagogiske overveielser.
-Begrepet material dannelse forklarer Nielsen med at eleven tar stoffet, musikken, opp i seg
og at det har en dannende virkning. Begrunnelser for musikkundervisning og grunnlag for å
velge innhold oppstår i et samspill mellom forventninger utenfra, samfunnet og skolen som
helhet, og muligheter i musikken selv. I og med at skolen har en rolle i dannelsen av eleven,
blir fagenes innhold et middel, og deretter et mål i seg selv, da eleven skal oppta et bestemt,
verdifullt kunnskapsinnhold (s. 29). Dette blir også kalt ”oppdragelse til musikk” mens den
formale dannelsen blir kalt oppdragelse ”gjennom musik” (Nielsen, 2010, s. 78, min overs.)
Tilfeldig utvalg

Det estetiskes fiende er ifølge John Dewey (1859-1952) det tilfeldige: ” […] de løse enders
slapphet […] praktisk og intellektuell aktivitet underlagt sedvanen” (sitert i Bale, Bø-Rygg,
2008, s. 200). Det motsatte blir et representativt valg, med nærliggende betydning som
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eksemplarisk valg som jeg kommer inn på under eksistensielle kriterier, dette kan også ha
karakter av det tilfeldige. Forhåpentligvis, sier Nielsen, har læreren kjennskap til et
representativt utvalg, som kan være tilfeldig: ”Jeg underviser i den pågældende musik, fordi
den findes, og fordi jeg (tilfældigvis) kender til den” (Nielsen, 1998, s. 57). Mye av
repertoaret som velges til undervisningen er mer eller mindre tilfeldig utvalgt, men faren er
hvis det går automatikk i valget uten at det reflekteres over, i betydningen vilkårlig valg. Eller
som Dewey beskriver: en ”formålsløs ettergivenhet” (sitert i Bale, Bø-Rygg, 2008, s. 200). Et
problem kan være at selve innholdet i musikken blir viktigere enn frembringelsen av musikk.
Det vesentlig er ikke ”å synge” men å ”synge de og de sangene”. Utfallet, sier Nielsen (1998),
har blitt at vi må konsentrerer oss om noen grunnkarakteristikker som er felles for og kan føre
inn i ”all” musikk (s. 57). Nielsen går inn på ulike kategorier av material dannelse. En av
kategoriene er ”det klassiske” i betydningen: ”Vi skal vælge, hvad der er blevet ”klassisk” i
vor kultur” (s. 61). Det klassiske skal speile en kulturs enhet. Det er ikke allmenn aksept for
hva som er det klassiske, det er forskjell på aktuell og varig musikk, og dette endrer seg stadig
eller utvides.
-Med begrepet kategorial dannelse mener Klafki (Nielsen, 1998) en forening av disse to
dannelsesformene, hvor undervisningsinnholdet åpner seg og sånn sett har evnet å åpne opp
sider ved elevens virkelighet. Samtidig åpner mennesket seg for denne virkeligheten, og sånn
sett skapes en forbindelse mellom lærestoffet, eleven og verden. Dette gjelder i hovedsak et
innhold av ”elementær” karakter, som jeg kommer tilbake til.
Funksjonell dannelse

-Funksjonell dannelse er en underkategori av formaldannelse, og forklares med at det
vesentlige ikke er tilegnelsen av innhold, men å utvikle sjelelige, legemlige og åndelige
krefter (Nielsen, 1998). Det man har oppnådd av kraft på et område, vil kunne overføres på et
annet innhold og i andre situasjoner. Da blir dannelse som en trening av åndelige muskler
(fantasi, forestilling, vurderingsevne, skape- og konsentrasjons evne). Dette tankesettet hevder
Nielsen er forlatt i dag. Evner og krefter man har ment å kunne styrke ved hjelp av musikk, er
evner som går på å styrke utviklingen av det hele, allsidige menneske. Nielsen bruker
uttrykket: levendegjørelse av menneske. Han hevder at musikken har særlige anlegg for å
kunne utvikle følelseslivet og vår evne til å uttrykke det, ” […] styrke vore emotionelle
muskler” (s. 69). Videre vektlegges utvikling av fantasikraft, sanseevne og vår evne til
selvvirksomhet. Dette kaller Nielsen skapende, kreative krefter.
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Elementær musikk

Nielsen (1989) viser til Klafki (1983) og hans teori om det pedagogiske utvelgelsesproblem.
Det vil si prosessen med å velge innhold, og bestemme hvilket innhold som er mest virksomt.
Så hva er, ifølge Nielsen, kriteriene for valg av rett innhold i denne sammenhengen? Et
dannelsesinnhold må ha god kvalitet, være utfordrende samtidig som det er tilgjengelig. I
tillegg må det omfatte en del av elevens univers, virkelighet og forforståelse. Nielsen sier at
det er viktig at musikken konsentreres om det elementære, i betydningen grunnleggende eller
av allmenn art, som ”utrykker vesentlige dimensjoner i menneskets opplevde virkelighet” (s.
81, min overs.). Et slikt innhold kan åpne opp for en side av livet eller verden, som jeg var
inne på under Nielsens musikkestetikk. Noe musikk er mer elementær enn annen, og ved å
åpne opp for større, viktigere og mer prinsipielle sider ved vår musikalske verden, åpnes det
også opp for vår virkelighet. Ved å ha fokus på forståelse av det enkelte menneskes utvikling
blir glede ved å uttrykke seg og utvikling av fantasi, nysgjerrighet og en lyst til å
eksperimentere resultatet (s. 144). Nielsen peker på mulighetene i musikkfaget i dag som
mangfoldige og kanskje forvirrende. I det daglige er det lett å miste fornemmelsen av i
hvilken hovedretning man egentlig beveger seg, eller hvor man ønsker seg hen. Nielsen
konkluderer med at mye undervisning er diffus sett under et dannelsesperspektiv. En svakhet i
undervisningen oppstår hvis man ikke vet hvorfor den er der og hvor man vil hen med den:
”Du kan ikke oppdra gjennom musikk uten å utdanne til den, men det motsatte er fullt mulig”
(s. 74). Nielsen poengterer, ved å referere til Klafki (1983) hvordan det sjelden er snakk om et
enten eller i forhold til ulike dannelsessyn. Det vil i undervisningssammenheng oftest være
snakk om en helhetlig tilnærming hvor både en fysisk og åndelig virkelighet har åpnet seg for
eleven, og eleven har åpnet seg for ”denne sin virkelighed” (Klafki, sitert i Nielsen, 2010, s.
79).
Dette kapitlet har gitt innsyn i ulike tilnærminger og definisjoner på dannelse i skolen. Både
hvordan eleven kan dannes, for eksempel gjennom lærestoffet, og hvorfor dannelse bør være
målet med undervisningen, ved å for eksempel kunne ”foredle det menneskelige i mennesket”
(Varkøy, 2003, s. 111). I neste kapittel vil jeg komme inn på et aspekt ved mennesket som
retter seg mot identitet og hvordan undervisningen kan bidra til at denne blir utviklet.
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Identitetsskapende kriterier
I dette kapitlet vil jeg bringe inn litteratur og teorier på en slik måte at de belyser de
identitetsskapende kriteriene. Det er Ruud og hans forfatterskap som er i sentrum, mens de
andre teoretikerne i denne sammenhengen er supplerende røster. Ruud (2013) beskriver
identitet som et aspekt ved opplevelsen av en selv som menneske. Han setter
identitetsbegrepet inn i en musikkpedagogisk kontekst ved å belyse sammenhengen mellom
musikk og måten vi ser på oss selv, og hva vi assosierer oss med: ”Noen ganger har vi en
opplevelse av at musikken kan gi uttrykk for noen dypere lag i oss” (2013, forord). Kunst og
kunstopplevelser defineres av Salvesen (2010) som viktig i forhold til identitetsutvikling og
har derfor en viktig plass i skolen. En slik utvikling innebærer å bli ”kreative, engasjerte,
tilpasningsdyktige, kritisk tenkende og i stand til å uttrykke seg” (Salvesen, i Sætre og
Salvesen, 2010, s. 298). En slik individuell utvikling vil også gagne samfunnet. En av
grunnene til at kunstopplevelser er skolens oppgave, er ifølge Salvesen at da kan alle elevene
favnes, også de som i forhold til sine oppvekstrammer ikke får tilgang til kunsten. Ruud
(2001) fremhever at identitetsutviklingen kan oppnås gjennom deltagelse i musikkprosjekter.
Dette kan skape gode ringvirkninger og overføringsverdi til livet generelt. Han påpeker
elevenes opplevelse av mestring samt sosialiseringsprosessene og følelsen av tilhørighet.
Ruud fremhever mulighetene for ”å påvirke vårt eget liv, til å ta valg og vise evne til å
gjennomføre handlinger” (s. 72). Dette fører igjen til økt livskvalitet. Ruud definerer
livskvalitet til å inkludere følelsen av tilhørighet, mestring, mening og vitalitet. Med
tilhørighet inkluderer han familie, venner og egen musikkultur. Mening innbefatter håp for
fremtiden og tradisjonstilhørighet. Med vitalitet mener Ruud blant annet eksistensielle
opplevelser. Ruud poengterer den emosjonelle effekten av musikk: ” […] vi evner å slippe
verden inn på oss, lar oss leve med i musikk, begrepsliggjøre og uttrykke følelsene eller har
estetiske erfaringer (s. 72). Elevenes opplevelse av musikken som ”noe mykt og fint” kan
hjelpe til å identifisere følelser, vekke empati og innlevelse i verden (s. 73).
Følgende sitat av Steiner kan tolkes i forhold til identitet og sånn sett relatere hans
undervisningsfilosofi til dette temaet: ”Steiner ser skolens oppgave som å bringe til
åpenbaring det dypest menneskelige som er knyttet til vår individualitet” (Weisser, 1996, s.
127). Ordet individualitet er ofte brukt om en persons personlighetstrekk og sider ved
mennesket som utgjør hans identitet. Det dypest menneskelige kan forstås som et utspring for
individets identitet, og også som et uttrykk for dypere meningslag ved musikkopplevelsen.
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Sjangerbredde
Ved valg av undervisningsstoff er sjangerbredde noe det legges vekt på i forskning og i
litteraturen for øvrig. Min forståelse er at musikksjangre og stiler kan være identitetsmarkører
i den forstand at musikken sier noe om hvem vi er og hva vi står for. På denne måten kan
åpenhet overfor ulike sjanger være et mål å strebe etter i undervisningen. Det kan åpne opp
for toleranse for andre og sider ved en selv man i utgangspunktet ikke var klar over, eller ville
vedkjennes. Sjangerforståelse og sjangerbredde er også vektlagt i læreplaner
(Steinerskoleforbundet, 2007), eksempler på dette fremhevet jeg i kapitlet om Steinerskolens
læreplaner, og i Sætre og Salvesens (2010) lærebok i musikkpedagogikk. Salvesen peker på
hvor vanskelig det kan være å gjøre et utvalg fra den store mengden musikk som er
tilgjengelig. En åpenhet overfor ulike musikkstiler og musikkulturer fremheves som et viktig
læringsmål i musikkundervisningen. Han foreslår at det mangfoldige kan være et kriterium
man kan rette seg etter i undervisningen (i Sætre & Salvesen, 2010, s. 95). Guro Gravem
Johansen (i Sætre & Salvesen, 2010) argumenterer for musikalsk mangfold og sjangerbredde i
musikkfaget. Hun vektlegger jazz-sjangerens plass i faget og viser hvordan dette legitimeres
gjennom læreplanen for musikk (Utdanningsdirektoratet, revidert 2014) og sjangerens
utbredelse i samfunnet. Ragnhild Knutsen (i Sætre & Salvesen, 2010) beskriver hvordan
eleven kan oppleve møtet med ukjent musikk, musikk som ikke er deres egen, som en terskel
de vegrer seg mot å gå over. Hun tar folkemusikken som et eksempel, ” […] fordi den i
mange tilfeller er med på å markere en identitet for en gruppe mennesker […] ” og også fordi
den ikke er så lett tilgjengelig for enhver musikklærer (s. 126). Knutsen legger vekt på
lærerens rolle som en som kan hjelpe eleven til å senke ”denne terskelen” (s. 126). Det er
skolens oppgave å utvide elevenes horisont ved å la dem møte ”det fremmede” i form av
varierte sjangre, stilarter og musikkuttrykk, og ikke først og fremst omfavne de unges kultur
(Sernhede, 2006). Han refererer til Ziehes (1989) anbefalinger om å lære de unge å kunne
hanskes med det fremmede, og at dette bidrar til egenutvikling og dannelse:
För all växt och personlig utveckling måste individen gå utanför sig själv för att sedan
vända tillbaka till sig själv. Skolan måste därför lära de unga att handskas med det
främmande, det som inte redan är känt och omedelbart ligger inom den egna
förståelsehorisonten. (Ziehe sitert av Sernhede, 2006, s. 12).
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Musikeridentitet
Geir Johansen (2008) setter identitet i sammenheng med innholdsvalg. Han beskriver hvordan
identitetsdannelse hos elevene er påvirket av samspillet mellom eleven selv, lærerne, det
utvalgte faginnholdet og institusjonens kultur. Johansen forklarer hvordan identitet dannes
gjennom å benytte seg av den didaktiske triangelen hvor de tre punktene er lærer, elev og
innhold. Elevens læring kan avhenge av hvor meningsfullt han synes undervisningsinnholdet
er i forhold til egen fremtid som utøver. Elevens identitet avhenger av om han ser seg selv
som fremtidig musikklærer eller utøver, eller hva han kan identifisere seg med som student
her og nå. Lærerens rolle blir å presentere innholdet på en slik måte at eleven kan identifisere
seg med det. Lærerens identitet som musiker eller musikklærer påvirker elevens tilnærming til
lærestoffet, ut fra hvordan eleven selv identifiserer seg (Johansen, 2008, s. 57-58).
I dette kapitlet ble identitet belyst ut fra blant annet Ruuds teori om at identitet handler om
hvordan vi ser på oss selv, og hva vi kan forbinde oss med avhenger av dette. Jeg ønsket å få
bekreftet et syn på at identitet er noe som kan utvikles gjennom gode opplevelser og derfor er
et sentralt element ved undervisningen på lik linje med dannelsen. Musikk er sterkt
identitetsdannende og dette vil påvirke elevenes åpenhet for undervisningsinnhold da de har et
bilde på hva ulike sjangre representerer. Dette er lærerens oppgave å være bevisst på og jobbe
med at utvikles. Her kan eksistensielle opplevelser være et nøkkelord, dette går jeg inn på i
følgende kapittel.

Eksistensielle kriterier
Dette siste underkapitlet handler om de eksistensielle kriteriene, og litteraturen og teoriene
understøtter disse. Eksistensiell musikkopplevelse var for meg et viktig tema å inkludere.
Dette relaterer til den dypere meningen ved undervisningen.
Eksistensiell musikkopplevelse
Varkøy (2010) har forsket på musikksynet i læreplaner og det sterke fokuset planene fra 1739
og frem til i dag har på musikkfagets utenommusikalske funksjon, som musikkopplevelse.
Den estetiske opplevelsen og musikkopplevelsen som eksistensiell erfaring vektlegges.
Varkøy forklarer hvordan uttrykket eksistensiell erfaring ble inkludert som et nytt uttrykk i
offentlig skoles læreplan i 2006 (Kunnskapsløftet) og i hvilken sammenheng det brukes. Han
går nærmere inn på hva det kan bety ”å forstå musikkopplevelsen som eksistensiell erfaring”
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(Varkøy, 2010, s. 25). Varkøy refererer til forskning gjort av Gabrielsson (2008) om sterke
musikkopplevelser. Denne studien demonstrerer hvor påtagelig det er at få eksistensielle
opplevelser oppstår i skolens undervisning. En tolkning av dette er at elevene møter lærere
som ”ikke vet hva kunst er” og sånn sett ikke legger til rette for at en slik opplevelse oppstår.
En slik lærer konsentrerer seg først og fremst om å undervise på ”yttersiden av musikken” og
har ikke noe eget forhold til den eksistensielle dybden musikk kan ha og hva musikken kan
bety i et menneskes liv. Eksistensiell dybde vil si å komme i kontakt med tilværelsens
mening, og de ”dype spørsmål og undringer som hører med til det å være menneske” (s. 28).
Et slikt syn innebærer at ”musikk ikke bare er en rekke produkter eller objekter” , men ”at
musikk er nært forbundet med menneskelige følelser og opplevelse av mening ” (s. 29).
Nielsen (1994) er en av dem som mener læreren skal legge opp til en undervisning som bidrar
til slike eksistensielle erfaringer (Varkøy, i Sætre & Salvesen, 2010, s. 26). Musikkens
mangespektrede meningsunivers er et begrep utviklet av Nielsen (1994) (referert av Varkøy i
Sætre & Salvesen, 2010). Med begrepet menes at musikk inneholder flere meningslag som
korresponderer med tilsvarende bevissthetslag hos mennesket. Hvis læreren ikke har
kunnskap eller kan reflektere rundt dette vil det hindre den eksistensielle musikkopplevelsen.
Dette er et komplekst tema siden det ikke foreligger noen enighet rundt hva det vil si å ha en
musikalsk erfaring i eksistensiell forstand. Varkøy forklarer hvordan lærerens musikksyn
åpner eller lukker rom for musikalsk erfaring for eleven. Læreren kan fungere som en veiviser
inn i nye erfaringer, eller stå i veien for disse. Varkøy setter dette på spissen ved å referere til
Thomas Bernard (2004) sin beskrivelse av hvordan lærere i kunstneriske fag kan ødelegge
kunstopplevelsen og interessen for elevene: ” […] reduserer kunsten til […] sitt eget ekle
fløytespill og sin like ekle som ynkelige korsang, noe som er nødt til å virke frastøtende på
elevene” (Bernard, sitert av Varkøy, 2010, s. 26). På denne måten, hevder Bernard, sperrer
læreren for kunsten, og skyver elevene bort fra den. Hele forskjellen på en god og en dårlig
musikklærer, hevder Varkøy ligger i om læreren er i stand til å begripe forskjellen mellom det
”å gjøre musikken til en livsglede” eller ”å ha det moro med musikk” (s. 27). Faren ved å
forsøke å synliggjøre slike eksistensielle musikkopplevelser i konkrete læringsmål er at
magien forsvinner (Varkøy og Westby, 2014). Dette kommer av at den eksistensielle
musikkopplevelsen er flyktig og sjelden, mens selve undervisningen kan ha preg av mer
håndfast og forutsigbar karakter. Ruud (2013) forklarer det som skjer når en person opplever
at musikken overskrider hverdagsopplevelser, og han kommer i berøring med viktige sider
ved tilværelsen. Det kan forklares som en eksistensiell opplevelse. Dette fører til ny innsikt og
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nye opplevelser, og bidrar til elevens personlige utvikling. Martin Heideggers (1889-1976)
begrep Lichtung, som oversettes med clearing på engelsk (belysning på norsk, min overs.),
blir brukt i denne sammenhengen (Pio, 2009). Lichtung er begivenheter som på et punkt åpner
seg, og hvor musikken kommer til syne for mennesket på en ny måte. Det vil si et slags rom
hvor en selv og verden blir forstått på en ny måte. Dette er knyttet til sammenhenger hvor vi
oppdager noe nytt, blir klar over noe vesentlig og verdifullt, ser oss selv bli til noe nytt og mer
i noen nye sammenhenger, eller etablerer forhold til mennesker vi holder av. Vi opplever livet
fra vår beste side når vi opplever en Lichtung i livet vårt (s. 162). Pio setter dette i
sammenheng med musikkopplevelse. Han etterspør en bevissthet rundt vår egen verden som
historieskapende, og hevder at vårt samfunn mangler å ”sætte et fingeraftryk der er vores
samtid og vores verden” (s. 155). Han sammenligner med reformpedagoger som JacqesDalcroze, Steiner og Orff som på hver sin måte åpnet opp for nye tanke og praksiser. Disse
gis som eksempler på hvordan deres syn på en væren i verden opprettet nye horisonter for
forståelse av og bruk av musikken (s. 155). Nielsen (1989) beskriver hvordan undervisningen
bør strebe etter å oppnå fundamental erfaring for eleven. Med det mener han valg av musikk
som kan få en til å forstå noe om menneskets følelsesverden som ellers er uforståelig.
Gjennom musikken kan man uttrykke noe av seg selv, som man finner uutsigelig på andre
måter.
Eksemplarisk musikk
Begrepet det eksemplariske defineres som et innhold, nøye utvalgt, som kan fungere som
eksempel på flere med de samme egenskapene (Johansen, 2007). I undervisningen, hvor tiden
ofte er begrenset, er dette nødvendig. Dette eksemplet kan åpne opp for bredere og mer
generelle sider ved virkeligheten. Dette kan stå i sammenheng med elevens andre fag eller
hans virkelighet utenfor skolen (2007, s. 256). Asp (2011) bruker det i sammenheng med
eksistensiell musikkopplevelse som ” […] kan føre til eksistensielle opplevelser og en følelse
av å være menneske blant menneskene” (s. 110). Med dette menes et innhold med evig verdi
og kan være det lærere søker etter ved valg av gode eksempler til undervisningen. Salvesen
(2010) beskriver hvordan det ofte er utfordrende å finne god og tydelig kvalitetsmusikk som
kan være eksempler på det læreren ønsker å demonstrere. Hans definisjon av god musikk er
musikk som kan utøves og lyttes til mange ganger uten å bli lei: ” […] musikk man stadig
finner nye elementer i samtidig som man gleder seg over det kjente” (Salvesen, sitert av Sætre
& Salvesen, 2010, s. 95). Det at lærerens repertoarvalg er knyttet til lærerens musikksyn er
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noe jeg har vært inne på tidligere, blant annet under avsnittet om undervisningsfilosofi. Dette
bekreftes av Salvesen med følgende utsagn: ”Hvilke valg den enkelte tar i forhold til valg av
lærestoff i denne sammenhengen, vil i stor grad være preget av musikksyn og verdisyn […] ”
(s. 95). Han påpeker at nyere læreplaner ikke gir konkrete innholdsforslag, men at noe musikk
likevel vil kunne fungere bedre i forhold til estetisk og musikalsk læring. Han kommer her inn
på det tilfeldige utvalget som jeg har beskrevet i dannelseskapitlet: ” […] er det likevel
vanskelig å skulle avfinne seg med at utvalg av lærestoff ikke spiller noen rolle eller kan være
helt tilfeldig- anything goes” (Sætre, sitert i Sætre & Salvesen, 2010, s. 95). Å velge verdifulle
eksempler til undervisningen er et mer komplekst tema nå enn tidligere siden utvalget og
meningsforskjellene er større (Jorgensen, 2008). Jorgensen bekrefter Ruud (1996), Varkøy
(1993) og Espedals (2013) synspunkter om at det tidligere var større enighet rundt at den
vestlige klassiske musikken var det mest passende innholdet. Jorgensen hevder at nå som
musikkutvalget er større og mer tilgjengelig er verdisynet mer ulikt, og det er mye man må ta
stilling til vedrørende elevenes behov, interesser, ferdigheter, og tidligere erfaringer. Dette
skal samsvare med lærerens egen erfaring og skolering og til slutt det kulturelle og
musikalske samfunnet vi lever i. Koblingen mellom eleven, læreren, innholdet og samfunnet
kan sees på som et slags ekteskap hvor verdier blir kommunisert, og så langt det er mulig blir
forsøkt å enes om: ”It is imperative that this music matches […] because we are looking for a
marriage between this music and these spesific people or groups” (Jorgensen, 2008, s. 203).
Verdifull musikk
Med pedagogisk musikk mener jeg musikk som kan regnes som mer pedagogisk enn annen,
og ikke i betydningen kanonisert musikk, eller ”skolemusikk”. I det siste begrepet er
betydningen musikk som har vært i bruk i skolene, og vært den samme i lang tid (Ericsson,
Lindgren & Nilsson, 2010). Denne tradisjonelle betydningen gjør at begrepet pedagogisk
musikk kan være problematisk å benytte seg av, og i min sammenheng blir for smal.
Jorgensens (2008) beskrivelse av verdifull musikk gir på en mer generell måte svar på hva jeg
legger i begrepet pedagogisk musikk. Hun stiller spørsmålet: ”Hvordan bestemmer vi hva vi
underviser?” (s. 202, min overs.). Svaret på dette er at innholdet må være verdifullt, essensielt
og verdig. Dette kaller hun verdifull musikk, og hovedformålet er at den bidrar til personlig
vekst og utvikling hos eleven. Jorgensen poengterer at tiden læreren og eleven har sammen er
knapp, og må derfor ikke sløses bort på trivielt og ikke-essensielt repertoar. I forhold til min
tolkning, er dette det samme som Elliott (2005) beskriver med begrepet stort musikkverk.
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Varkøy (1993) forklarer hvordan det finnes mange verdiskalaer å vurdere musikalsk verdi
etter. Jorgensen mener at man ikke kan undervise i musikk uten å ta stilling til hvilke
verdikriterier man har, og deretter velge innhold av størst verdi som står i sammenheng med
disse. Hun forklarer hvordan undervisning på et grunnleggende plan bør handle om å
videreføre verdier. Det som studeres er av enorm betydning og bør sees på som en kostbar
gave til eleven. Denne holdningen til musikk mener Jorgensen er den viktigeste arven vi kan
gi til våre elever.
Kvalitetsmusikk

Reynolds (2000) gir sin definisjon av pedagogisk musikk som: musikk av beste kvalitet. Han
understreker at det er musikklærerens oppgave å velge repertoar av beste kvalitet, med
substans. Hensikten bør være å gi elevene estetiske erfaringer med dybde og bredde som kan
føre til elevens utvikling. I tillegg vil elevene oftest la seg engasjere og begeistre hvis
musikken innehar høy kunstnerisk kvalitet. Reynolds hevder at å gjøre utvalget er en av de
vanskeligste avgjørelsene man tar som lærer, og blir vanskeligere jo mer erfaring man får, da
den stadige utfordringen er at mye må velges bort. Det motsatte av kvalitetsmusikk er letttilgjengelig, overfladisk musikk med innbydende innpakning som dominerer markedet, men
som regel er av dårlig kvalitet, hevder han. Reynolds er en av dem som påpeker at den dypere
meningen og de innerste følelsene som skal formidles må være hovedformålet med
undervisningen, med andre ord musikk som berører. Reynolds beskriver hvordan han ved å
skrive lister over repertoaret elevene har innøvd, får en oversikt som utgjør en praktisk
læreplan i faget. Dette er i tråd med standpunktet hans om at repertoaret er læreplanen.
Ekspressiv musikk

Musikkens evne til å berøre er noe som vektlegges av flere. Livingstone og Forde Thompson
(2009) slår fast at en varig effekt av musikk er dens evne til å kommunisere, vekke følelser og
endre ens bevissthet. Elliot (2005) drøfter hvorfor det er viktig at musikklærere bare velger
innhold med ekspressivt innhold. Dette kaller han stor musikk, eller verk med storhet
(Daugherty, 1996). Elliott forklarer hvordan formidlingen av dette uttrykket kan vektlegges i
undervisningen. Ved at undervisningen streber etter å lære elevene å kunne tolke og
gjenkjenne hvilke følelser de ulike musikalske mønstrene forsøker å uttrykke, kan de bli mer
uttrykksfulle musikere. Elliot anbefaler en større bevissthet rundt dette hos musikklærere, og
at man ikke må ta for gitt at alle elever automatisk hører og klarer å uttrykke følelser. En slik
følsomhet og evne må læres i undervisningen gjennom egnede musikkstykker. Læreren kan gi
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eksempler på utførelse av disse på en uttrykksfull og mindre uttrykksfull måte. Elliot
anbefaler at læreren bruker et vokabular med ekspressive ord og bilder, for å gjøre elevene
oppmerksomme på uttrykksmønstrene og virkemidlene i stykkene (Elliott, 2005, s.
103). Reimer (2003) beskriver hvordan han velger musikk med tanke på å påvirke
lytteren/elevene emosjonelt, og definerer dette som verdifullt innhold. Velg bare god musikk,
sier Reimer. Med god musikk mener han uttrykksfull, musikk som uttrykker følelser. For
Reimer er musikkens uttrykksfullhet viktigere enn sjanger og form (Ausland Omdal, 2013).
Både Reimer og Elliott vektlegger musikkundervisningens unike muligheter for kognitiv
utvikling hos eleven (referert av Daugherty 1996). Ved at det uttrykksfulle ved musikken
vektlegges kan eleven oppnå en slik utvikling. Begge hevder at denne typen utvikling ikke
kan oppnås på andre måter. Det er en følelsesmessig intelligens som beskrives. Reimer fører
en filosofisk diskusjon om musikkens vesen eller natur, og dens samklang med den
menneskelige natur (referert av Varkøy, 1993). Hans eget ståsted er ”den absolutte
ekspresjonismen” (s. 89). Dette vil si at mennesket gjennom musikken på en unik måte kan
erkjenne seg selv og utvikle en dypere selvinnsikt. ”Kunst er ikke fjernt fra livet, men et
uunnværlig element i det å få kontakt med livet selv” (s. 91) Kunst, mener Reimer kan ha
sterk innvirkning på menneskelig livskvalitet. Når man skal uttrykke følelser opplever Reimer
at språket virker begrensende. All menneskelig erfaring er fulgt av følelser og følelser er
navnløse sier han. Musikk kan, i sterkere grad enn språket, gi innsikt i eget følelsesliv.
Kategorier som ”hat”, ”sorg” og ”glede” virker begrensende sier han. I kunstverket erfarer vi
en opplevelse av følelse, ikke en forklaring. Dette er den unike måten man gjennom
kunstopplevelsen kan vinne innsikt i følelsenes natur/vesen på. For Reimer og
ekspresjonistene blir kunstverkets ekspressivitet et kriterium på dets kvalitet: ”Et verks
kvalitet avhenger dermed av dets evne til å formulere de menneskelige følelsene og deres
natur” (s. 93). Evnen til å ha estetiske erfaringer, det vil si evnen til å oppfatte og reagere på
estetiske kvaliteter, kaller Reimer estetisk følsomhet og mottakelighet. Musikkundervisningen
som en estetisk oppdragelse blir på denne måten en undervisning om følelser, og dette er
musikk-undervisningens dypeste verdi. Gjennom å utvide den enkeltes innsikt i de
menneskelige følelsenes natur kan resultatet bli økt livskvalitet, økt selvinnsikt og
menneskekunnskap (s. 96). Slik følelseskunnskap kan kun kan læres gjennom musikk:
Music, distinguished by the sonic, dynamic character embodied in its expressive or
symbolic form, presents, educates, deepens and refines the mental sensation of feeling.
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[…] This self- knowledge or intelligence, Reimer argues, is educable and can be
developed only through music. (Reimer, sitert av Daugherty, 1996, kap. 1, avsn. 2).
Både Reimer og Elliott er enige i at musikklæreren er eksperten, og den som bestemmer et
musikkstykkes verdi. Musikklæreren er en som har øvd opp en høy grad av musikalitet, og får
myndighet til å definerer hvilke verk som har storhet (Daugherty, 1996). På lignende måte
som Reimer, tror Elliot at en levedyktig musikkundervisnings-filosofi spinner ut av en teori
om musikkens natur. Musikkens kvaliteter i menneskets liv har overføringsverdi til livet selv,
og gjennom undervisningen kan disse føre til selvutvikling: ”That the significance of music in
human life can be explained in terms of many important life values” (Elliott, sitert av
Daugherty, 1996, s. 7).
Livsdugelighet
Pio (2009) bruker begrepet musisk dannelse som et middel til utvidet identitetsdannelse. Med
dette mener han at individet skal hjelpes til å finne et ståsted og noe å brenne for i verden.
Han setter det på spissen med å hevde at alternativet er at de unge ender med å henge på
gaten. Å finne noe å brenne for, handler ikke kun om kognitive erfaringer, men å kunne
komme i kontakt med kunnskap som har å gjøre med stemninger og sanselige erfaringer (s.
148). Pio retter søkelyset mot en holdning til musikk han mener er utbredt i skolen, nemlig
den å se på musikk som et overflødig avslapningsfag, noe elevene kan gjøre for å få en pause
fra mer relevant læring. Pio mener dette er et galt spor, og dette er hensikten med at han løfter
frem musikk som et fag som kan bidra til livsdugelighet. Ved at elevene får tilgang til en
musikalsk erfaring som krever deres samlede ”refleksionskraft”, deres tenkning og
selvbetraktning, ” […] kan dette bidra til at eleven blir […] mer kompleks og sammensatt” (s.
149). Det som kan bidra til dette er vesentlige, verdifulle musikkverker. Pio forklarer hvordan
en slik erfaring kan oppstå ved at disse verkene sanselig bryter seg inn i elevens verden, og
fører til en estetisk berørthet eller en sanselig provokasjon. Da er det elevens fantasi og
kroppslige væren i verden som engasjeres, og verbal uttrykksevne settes ut av spill. Det blir
en ren opplevelse og erfaring som eleven kan oppholde seg i og identifisere seg med.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) (referert i Pio, 2009) beskrev hvordan kunsten og musikken
bearbeider vår sanselighet. Kunsten skulle skape rom for at nye sanseopplevelser kunne åpne
seg, og en lydhørhet for det nye i verden kunne oppstå. Kunsten skulle få oss til å lytte, føle,
tenke og se på nye måter, og som et resultat av dette utvides og utvikles musikksmaken.
Nietzsche skildrer en hendelse i livet sitt hvor han ble overrumplet av en idé som endret hans
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musikksmak på en dyp og avgjørende måte: ” […] (jeg) opdagede […] at musikkens fønix
overfløj oss med lettere og mere lysende fjer end nogen sinde før” (Pio, 2009, s. 140). I
innholdsspørsmålet har dette overføring til elevens mottakelighet for nye musikalske
erfaringer. Pio trekker paralleller til musikk som et middel til å utvikle livsdugelighet
(uttrykket henter han fra Schmidt 2005) ved at den bringer en forsoning mellom hjertet og
hjernen. Denne forsoningen er non-verbal og foregår på et refleksjonsnivå. Den kan formidle
en form for mildhet overfor livet. En hjelp til å klare å utholde livets ”gebrekkelighet”, til å
kunne klare å leve med livets realiteter (s. 142). Pio vektlegger kunstens rolle i pedagogikken
ved at den kan føre til nye iakttagelser av verden. Han mener skolens mål bør være å formidle
en livskompetanse som går utover faglig, boklig kompetanse. Skolens oppgave er ikke å
”drive catering” til arbeidsmarkedet men å gjøre elevene livsdugelige. Ved å utvikle
mennesker som kan gå gjennom livet med en form for glede og redelighet intakt bringer
skolen ”individet i kontakt med dets ståsted i verden” (s. 146). Pio argumenterer for at et
sanselig-estetisk fag som musikk bør spille en rolle i dette, og at det gjennom faget bør være
selve livet som ”afventende åbner sig foran eleven i skoleårene” (s. 147). Han hevder at det
ikke er sikkert skolens læreplaner er i kontakt med denne problematikken, eller formidler
kunnskap om utvidet forståelse av menneskelige erfaringer og intensiteter.
I dette kapitlet om eksistensielle musikkopplevelser har jeg belyst og redegjort for
betydningen av musikkundervisning som et fag som handler om mer enn ferdigheter og
musikalsk frasering. Utfordringen læreren har ved valg av musikkeksempler til
undervisningen blir enda større ved at denne dimensjonen inkluderes. Jeg har samlet begreper
tilknyttet dette som: verdifull musikk, musikk med evig verdi, verk med storhet, kvalitets
musikk, god musikk og eksemplarisk musikk. Dette er musikk som ikke handler om kun dets
ytre kvaliteter, men som kan åpne opp for en forbindelse med noe dypere i eleven. I og med at
denne musikken sier noe om de store spørsmål i menneskets liv og tilværelsens mening, setter
det eleven i sammenheng med andre individers søken og kan bidra til at gåter og spørsmål
som gjelder deres plass i verden åpenbares. Musikkens evne til å berøre ble vektlagt og her er
begrepet ekspressiv musikk benyttet. En slik musikk kan gi innsikt i, og forståelse for eget
følelsesliv. Resultatet kan bli åpenhet for fremmed musikk og nye musikkopplevelser, som
igjen kan åpne opp for nye følelser og dypere selvinnsikt. Musikkens betydning i eget liv kan
føre til livsdugelighet ved at man blir mer åpen overfor utfordringer i livet.
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Oppsummering
Muligheter og utfordringer

I litteraturkapitlet har jeg valgt å inkludere mange ulike stemmer, dette for å kunne få flere
synspunkter og vise hvor mangfoldig dette temaet er. Musikkundervisningens betydning og
undervisningsinnholdets rolle i dette er ikke et tema med få, entydige svar. Derimot er det et
bredt emne som inkluderer mange ulike musikk- og undervisningssyn. Jeg har valgt å
fokusere på det synet som åpner opp for tanken om at musikkens vesen har en dypere mening
enn den man i det daglige kan få øye på i skolens undervisning. Dette har vært grunnen til
rekkefølgen i litteraturkapitlet hvor de ulike kriteriene gradvis går mer og mer i dybden, og
det har vært grunnen til at jeg ikke har gått grundigere inn på teorier som utelukker denne
utvidede betydningen. Jeg har ønsket å gå inn i begrepene for å se om disse kan gi svar på det
store spørsmålet om hvem eleven er, hvordan musikken kan påvirke dette og om disse to
komponentene, eleven og musikken sammen kan føre til at eleven finner sin plass i verden.
Utfordringen ved å inkludere så pass mange stemmer er at det blir mange tråder å følge opp.
Som en oppsummering av dette kapitlet og for å få et mer helhetlig bilde vil jeg skissere
hovedpunktene som peker seg ut til nå:
-Elevens utvikling når det gjelder det kognitive, personlige, ferdighetsmessige og sosiale.
-Elevens bestrebelser for å finne sin plass i verden og mening med tilværelsen.
-Verdifullt innhold (verkets storhet, å vekke interesse for musikk, den eksistensielle
opplevelsen, musikk som livsinnhold).
-Hensikten med musikkundervisningen, en undervisningsfilosofi.
-Hva er pedagogisk ”forsvarlig” musikk, eksemplarisk innhold.
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3. Metodekapittel
Interpretation is the revenge
of the intellectual upon art
Susan Sontag

I dette kapitlet vil jeg gjennomgå metodene og fremgangsmåten jeg har brukt for å få svar på
forskningsspørsmålene. Jeg vil begrunne valg og vise hvordan jeg har tolket det empiriske
materialet. Kapitlet er strukturert i fire underkapitler. Det første omtaler metodene jeg har
brukt: kvalitativ metode, intervjuformene, fortolkende fenomenologisk metode, hermeneutisk
metode, narrativ metode, deduktiv metode samt validitet og reliabilitet. Det andre inneholder
fremgangsmåten og de ulike valgene fremlegges og begrunnes. Det er delt inn i avsnitt med
følgende temaer: valg av antall intervjuer og informanter og intervjuspørsmål. Det tredje
beskriver praktisk forberedelse: opptaksutstyr, samtykkeerklæring samt etiske overveielser.
Det fjerde beskriver analyseprosessen: analyseredskap og fremgangsmåten for analyse av
empirien.

Metoder
Kvalitativ metode
Kvalitativ forskningsmetode er naturlig å gripe til når man vil forstå menneskelig handling,
valg, erfaringer og beveggrunner (Fink, 2000). Hensikten med metoden er å få tilgang til
menneskers bevissthet gjennom kommunikasjon, derfor er det menneskets indre, med følelser
og tanker, som studeres (Ulleberg, 2002). Metoden er egnet for å få innsikt i opplevelse og
erfaring av forskningsobjektets livsverden. Begrepet livsverden stammer fra fenomenologien,
fra Edmund Husserls Lebenswelt (1936) (referert i Ulleberg, 2002). Forskeren i kvalitativ
metode vil argumentere for at et annet menneske enn det selv er det eneste egnede
instrumentet for å forstå og lære om menneskelig eksistens (Fink, 2000). For meg var
kvalitativ metode og intervjuer egnet siden jeg ønsket å få innsikt i musikklærernes tankesett,
opplevelser og erfaring med egen praksis, dette var del av deres livsverden. Det var kun
musikklærerne selv som kunne gi meg innsyn i dette, og bidra til at forskningsspørsmålene
kunne bli besvart.
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Det kvalitative forskningsintervju
Intervju er beskrevet som en bærebjelke i kvalitativ forskning (Saven-Baden & Major, 2013).
Dette kan gi svar på og tilgang til informantens erfaringer, følelser, tanker, kunnskap og
handlinger. Kvales (1996 og 1997) tekster om det kvalitative forskningsintervju ble brukt som
basis for forberedelse og gjennomføring av intervjuene. Intervjuerens utfordring er å kunne
bli ført inn i informantens verden av intervjueren (Ulleberg, 2002). Jeg benyttet
oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet. Dette er spørsmål som utledes fra deltagerens
svar, som klargjør budskapet og sikrer at intervjuer har forstått hva informanten mente
(Saven-Baden & Major, 2013). Jeg unngikk ledende spørsmål. Ifølge Kvale kan slike
spørsmål oppleves som om informanten blir ledet til å svare det intervjueren ønsker (1996, s.
157).
Semistrukturert intervju
Den mest brukte intervjuformen i slik forskning er ifølge Kvale (1996) semistrukturert
intervju, også kalt forskningsintervju, og det var denne som føltes mest relevant for meg.
Semistrukturert intervju har samtalepreg. Informant og intervjuer utforsker temaet sammen og
kunnskap utvikles gjennom samtalen. Det kreves av meg som intervjuer at jeg tenker gjennom
hele forløpet på forhånd: forberedelsen, analysen av funnene og på hvilken måte disse kan
brukes. Det er intervjuerens oppgave å definere og lede situasjonen, introdusere emnene,
forberede spørsmål og bringe inn oppfølgingsspørsmål. I et intervju som dette er det mulighet
for å la intervjuet ta en annen og bedre retning enn det som var tenkt i utgangspunktet. Dette
er opp til både intervjuer og informant. Aktiv lytting kan ifølge Kvale være mer virkningsfullt
enn å mestre intervjuteknikker. Lytting er også vektlagt i fenomenologisk og hermeneutisk
tilnærming til intervju som er de metodene jeg benyttet meg av i analyseprosessen.
Fokusgruppeintervjuer

Jeg valgte å supplere med fokusgruppeintervju. Dette er en egnet metode hvis man ønsker et
bredt spekter av meninger og et variert syn på temaet (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest &
Namey, 2011). Slik jeg forstår det kan denne formen være egnet når man ønsker en åpen
samtale uten for sterke føringer. Som beskrevet i dette sitatet kan svarene man får fra et slikt
intervju speile gruppens ulikheter og forskjellige erfaringer og synspunkt: ”The richness of
focus group data emerges from the group dynamic and from the diversity of the group.
Participants influence each other through their presence and their reactions to what other
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people say” (Mack et al. 2011, s. 52). Jeg ønsket meg en form som var en mellomting mellom
kvalitativt forskningsintervju og den mer uformelle samtalen, og da var fokusgruppeintervju
det rette. På den måten kunne flere informanter komme til orde, og temaene kunne utdypes
ved at deltakerne forholdt seg til hverandres meninger i tillegg til mine spørsmål. Jeg var også
oppmerksom på om det eksisterte felles holdninger i gruppen, og om jeg kunne få tilgang til
disse. I forkant av fokusgruppeintervjuet hadde jeg sendt informasjon til linjelederen på
musikkteaterlinjen, og i samråd med ham bestemt meg for formen. Han innkalte dermed alle
musikklærerne på linjen til et møte hvor temaet mitt skulle bli drøftet. Jeg visste ikke på
forhånd hvem som ville møte opp og hadde sånn sett ingen kontroll med utvalget av
informanter og intervjuets resultat.
Observasjon av undervisningen

Jeg reflekterte over om det ville være hensiktsmessig å observere undervisningen. Jeg
bestemte meg for at jeg kun ville forholde meg til lærerens beskrivelse av denne, deres
hensikt med lærestoffet, og hvilke tanker de gjør seg på planleggingsstadiet. Resultatet av
planleggingen var ikke av direkte nytteverdi for forskningsspørsmålene. Jeg ønsket ikke å
skape et feilaktig inntrykk av at jeg skulle etterprøve noens tanker og ideer rundt
undervisningsvalg.
Fortolkende fenomenologi
En gren innenfor fenomenologien, fortolkende fenomenologi, var relevant i min
sammenheng. Dette sitatet beskriver en åpen fenomenologisk tilnærming til læring:
I want to understand the world from your point of view. I want to know what you
know in the way you know it. I want to understand the meaning of your
experience, to walk in your shoes, to feel things as you feel them, to explain
things as you explain them. Will you become my teacher and help me understand?
(Spradley, sitert av Kvale, 1996, s. 125).
Som Merleau-Ponty beskriver er vitenskapens verden bare et uttrykk for verden, den er
konstruert fra den virkelige verden slik den leves og erfares (referert av Ulleberg, 2002). Det
vi kaller våre data er vår egen konstruksjon av andre menneskers konstruksjon av hva de
driver med, en subjektiv realitet hvor hver person konstruerer sin egen virkelighet.
Menneskers meninger utvikles ved samspill med verden. Det er forskerens oppgave å forstå
fenomenene ved å få tilgang til informantens mening (Wallsham, 1993). Som forsker er min
oppgave å komme på innsiden av denne virkeligheten (Orlikowski & Baroudi referert av
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Walsham, 1993). Hvis jeg tolker fenomenene slik de kommer til uttrykk for meg, får jeg
meningsfulle svar i forhold til forskningsspørsmålene (Ulleberg, 2002). I intervjuprosessen
ble jeg ført inn i informantenes oppfattelse av egen virkelighet. Sånn sett ble ikke noen av
informantenes svar rett eller feil. Min oppgave som fortolker ble å sørge for at jeg fikk tak i
meningen deres, gjengi og tolke den rett samt sette den inn i en relevant sammenheng.
Hermeneutisk metode, fortolkningslære
Ordet hermeneutikk stammer fra myten om guden Hermes (Ulleberg, 2002). Han var
formidler mellom mennesker og guder og hans oppgave var å forklare det uforklarlige. Mitt
ønske var å kunne skape bro mellom empiri og teori, og det var en av grunnene til at jeg
valgte hermeneutisk metode. Hensikten med hermeneutisk metode er å gjøre ting tilgjengelig
for oss. Den skal bidra til forståelse, gjennom vår tolkning og forståelse. En hermeneutisk
tilnærming vil si en ”tolkende lytting til de mangfoldige perspektiver av mening i
informantens utsagn” (Kvale, 1996, s. 135, min oversettelse). Forskerens oppmerksomhet må
være rettet mot at meningen kan re-fortolkes hele tiden, på mange måter. En tolkende lytting
vil alltid være prisgitt leserens forståelse og forforståelse. Hans-Georg Gadamer (1960)
hevdet at vi ikke kommer utenom virkningen av vår tradisjon og våre fordommer (referert av
Ulleberg, 2002). Dette vil ha effekt på vår tolkning av tekst og hendelser. Med andre ord:
forforståelse virker inn på forståelsen. Gadamers begrep forståelseshorisont innebærer at vi
allerede på forhånd har bestemt oss for hva vi vil se i en tekst, og dette legger føringer på
hvordan tingene betraktes. Dette er ikke nødvendigvis bare negativt og begrensende. Tvert i
mot kan det virke klargjørende og lette forståelsen, samt gi en meningsfull tilgang til det som
skal forstås. Ulleberg gir et eksempel: ” […] når vi snakker sammen forutsetter vi at vi deler
et felles språk med en del felles meningsstrukturer. Mine ord vil kunne oppfattes som
meningsløse hvis du ikke har en bakgrunnshorisont som du kan forstå dem ut fra” (Ulleberg,
2002, kap. 2). Som forsker og fortolker består min bakgrunnshorisont av egne tanker og
forforståelse, og dette bestemmer min tolkning av teksten. En begrensning kan være mine
fordommer og manglende bevissthet om dem. Ulleberg reflekterer over betydningen av
erfaring, som kan åpne opp for forståelsen. Erfaring redder oss fra disse begrensningene, og
dette kalles den hermeneutiske sirkel. Min fortolkningsdyktighet, bevissthet om egne
fordommer samt min erfaring, blir avgjørende for at jeg skal kunne trekke ut dyp forståelse og
mening fra teksten. Kinzella (2006) henviser til Gadamer som forklarer hvordan egen horisont
utvikles gjennom forståelsen av teksten. I denne prosessen kan teksten bli som ens egen og
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bidra til en slik utvidelse. Den hermeneutiske forståelsen blir utdypet gjennom tekstens deler
og helhet, disse relaterer til og utdyper hverandre og bevarer samtidig sin egenart. Kinsella
beskriver at den hermeneutiske metoden søker etter forklaring, ikke bevis. En åpenhet til egen
tolkning og toleranse for at andre kan tolke teksten annerledes blir vektlagt. Ulleberg
beskriver hvordan forholdet mellom fortolker og tekst er avhengig av den samme
gjensidigheten som bør oppstå mellom helhet og del: ”På denne måten skjer det da en
klargjøring som både gjelder teksten, og fortolkerens forståelse av seg selv. Andre fortolkere
med andre fordommer vil se teksten i et annet lys og kunne avdekke en annen
meningshorisont” (Ulleberg, 2002, kap. 2). Ved å benytte meg av hermeneutisk metode
ønsket jeg å gjøre musikklærernes tanker om praksis tilgjengelig for andre ved først å gjøre
det tilgjengelig for meg selv. Jeg erfarte at man til og med før intervjuspørsmålene ble
skrevet, måtte reflektere over hvordan man kunne få best mulig forståelse, og best tilgang til
musikklærernes meninger.
Narrativ metode
Begrepet narrativ stammer fra det latinske verbet narrare som betyr fortelle.
(Bokmålsordboka, 2015). Historikken bak narrativer leder tilbake til menneskehetens
opprinnelse og hvordan vi alltid har fortalt hverandre historier, myter og legender, for
eksempel gjennom religiøse tekster. Slike tekster har hatt påvirkning på forfattere og
filmskapere helt frem til våre dager og viklet seg inn i kulturen og bildet vi har av verden
(Savin-Baden & Major, 2013). Forskere som har benyttet narrativ tilnærming til intervjuer
argumenterer for at informanten skaper seg selv og sin virkelighet gjennom fortellingen.
Metoden kan sees på som en mulighet for mennesker til å rekonstruere erfaringer, for så å
skape mening av disse som en form for læring (Dewey referert i Savin-Baden og Major,
2013). Narrativer som forskningsmetode er et etablert fenomen, i utgangspunktet med en
hermeneutisk filosofisk vinkling. Bruner viser hvordan narrativ kunnskap blir konstruert
gjennom historiene, og deres mening og betydning: ”Narrative knowledge helps make sense
of the ambiguity of human lives” (Savin-Baden og Major, 2013, s. 228). Narrativ forskning er
en måte å lese verden på, ikke bevise teorier: ”Det handler ikke om å bevise, men om å
overbevise” (Fraser, 2004, s.183, min oversettelse).
Riessman (2000) beskriver narrativ tilnærming til intervju. All samtale i et intervju er ikke
narrativer, så hvordan skal en forsker gjenkjenne narrativene, spør hun. Riessman refererer til
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Jefferson (1979) som forklarer hvordan informanten kan gi signaler som indikerer at en
historie er på vei, og når den er slutt. Jefferson kaller dette inngang og utgang til historien
(referert av Riessman, 2000). Ved å lytte til intervjuene med denne innfallsvinkelen så jeg at
det var verdifull informasjon som kom frem gjennom historiene og at de fortjente å bli
behandlet som forskningsdata, ikke kun som digresjoner eller forstyrrende elementer. Fraser
(2004) forklarer at på denne måten blir historien i seg selv et viktig objekt for narrativ
analyse. Ettersom jeg arbeidet med funnene fra intervjuet ønsket jeg å inkludere frie
refleksjoner som underbygget lærernes holdninger. Noen av informantene ga eksempler som
var illustrerende for holdninger eller tanker rundt temaet, disse hadde form av konkrete
episoder knyttet til valg. I første omgang hadde jeg forholdt meg til disse som eksempler, men
etter en stund begynte jeg å se to av eksemplene som interessante i seg selv. Jeg tolket
eksemplene som en måte å begrunne valgene og hvorfor de hadde vært meningsfulle. Det
siste narrativet måtte jeg etterspørre da jeg ønsket en utfyllende forklaring i forhold til et
låtvalg. Informanten forklarte at denne sangen var en del av et fast repertoar på julekonsertene
og det virket betydningsfullt å få tak i grunnen til dette.
Forholdet mellom teori og empiri
Induktiv forskningsmetode

Empirien danner grunnlaget for undersøkelsen min og har vært det materialet teorier og
begreper ble utviklet fra. Dette er i tråd med induktiv forskningsmetode (Ulleberg, 2002).
Problemstillingene som har dukket opp ved arbeidet med empirien styrte den videre prosessen
og valg av metoder. Fordelen med dette er at empiri og teori snakker samme språk, ulempen
er at det er noe litteratur og teori jeg gjerne ville hatt med, men måtte utelate siden funnene
ikke stod i relasjon. Begrepsrammeverket utviklet seg både fra musikklærernes begrep, og ut
fra min tolkning av det de sa, som viste seg å være, eller ligne, etablerte begreper. Ved å lete
etter begreper med samme betydning skapte jeg tilknytning mellom empiri og litteratur.
Gjennom et hermeneutisk perspektiv ønsket jeg å tolke empirien ut fra teorien og motsatt. På
den måten kan teoretiske begreper få en praktisk utdyping, og motsatt: musikklærernes
hverdagsuttrykk får en teoretisk tilhørighet.
Pålitelighet og gyldighet
Ifølge Harris (2012) er kvalitativ metode god å bruke hvis emnet er lite forsket på. I slike
tilfeller er det viktig at undersøkelsen viser pålitelighet, reliabilitet, og gyldighet, validitet,
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gjennom alle stadier av prosessen. Med reliabilitet menes å være opptatt av
forskningsresultatenes etterprøvbarhet, om et lignende studie kan få lignende resultater. Dette
er ikke så relevant i kvalitativ forskning, men sentralt i kvantitative studier (Bryman, 2012).
I vid forstand har validitet i kvalitativ forskning å gjøre med ”i hvilken grad en metode
undersøker det den er ment å undersøke” (Kvale, 1997, s. 166). For eksempel at forskeren
ikke påvirker svarene ved å stille ledende spørsmål i intervjuene.
Harris vektlegger gjennomsiktighet som et viktig ideal for forskeren, da dette trygger leseren
på at resultatene er til å stole på. I mitt tilfelle har jeg fulgt rådene ved å gi leseren innblikk i
prosessen hele veien. Jeg har forklart min hensikt med undersøkelsen, og hva jeg ønsket å
finne ut. Jeg har beskrevet hva jeg håpet/trodde jeg skulle finne, prosessen ved innsamling av
funn og en sammenligning av hva jeg faktisk fant. Ved presentasjon av funnene har jeg
forsøkt å gjøre det på en slik måte at leseren kan forstå hva jeg gjorde, og hvorfor jeg gjorde
det. Når jeg la frem en påstand eller konklusjon, understøttet jeg dette med et sitat fra
informanten. I hvilken grad en annen forsker får lignende svar som meg ved å gjøre en
lignende studie er vanskelig å ta hensyn til, da svarene er farget av hvem informantene er. Jeg
har prøvd å ta hensyn til dette ved å lete etter informanter med ulik erfaring og bakgrunn, men
som likevel representerte musikklærere som gruppe. Harris trekker frem forskerens partiskhet
og anbefaler at denne inkluderes, reflekteres over og dokumenteres. Med partiskhet mener
hun forskerens meninger, tro, følelser og overbevisning. Fink (2000) forklarer at forskerens
utfordring blir å utvise objektivitet ved innhenting av data. Siden jeg tilhørte samme kontekst
som lærerne var det viktig å forsøke å innta en objektiv tilnærming. Jeg har reflektert over i
hvor stor grad jeg klarte å bevare denne objektiviteten. Som et ledd i dette har jeg prøvd å
være nøye med at ikke dataene blir preget av mine meninger eller ønsker. Jeg har forsøkt å
gjøre dette både som bevisstgjøring for meg selv, men også for å sikre leseren om at min egen
forutinntatthet ikke la for sterke føringer for prosess og resultat. Undersøkelsens overførbarhet
vil si at leseren kan oppleve gjenkjennelse og slik få bekreftet dens troverdighet (Opdahl,
Giæver & Johansen, 2000).

Konkrete og praktiske valg
En undersøkelse med et så bredt tema som musikkundervisning krever at en rekke valg må
tas. Valg av metode og valg for å samle og analysere data har jeg allerede beskrevet i
metodekapitlets første del. Andre viktige elementer er valg i forhold til undersøkelsens
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deltagere, min rolle som forsker og valg av intervjuspørsmål og begrepsrammeverk.
Undersøkelsens skriftlige omfang var allerede satt i form av sidetallsbegrensninger. Min
utfordring var å finne en ramme og vinkling på undersøkelsen som la til rette for at
forskningsspørsmålene ble besvart, men likevel forholdt seg til slike begrensninger. Antall
intervjuer og valg av informanter var noe av det jeg måtte ta stilling til, og som ville legge
føringer på studiens omfang og karakter.
Antall intervjuer og informanter
Kvale (1997) forklarer hvordan antallet intervjupersoner må velges med utgangspunkt i
undersøkelsens formål. Er formålet å teste hypoteser eller foreta statistiske generaliseringer,
bør utvalget være høyt, men dette kan føre til at det ikke blir mulig å foreta grundig tolkning
av intervjuene. Fordelen med få personer er at man da kan gå i dybden både i
intervjuprosessen og i analysen av funnene, med andre ord, et utvalg som prioriterer kvalitet
versus kvantitet. Jeg vurderte det dithen at to enkeltintervjuer samt et fokusgruppeintervju var
tilstrekkelig. I tillegg brukte jeg et intervju jeg gjennomførte tidligere i studiet. Til sammen
har åtte musikklærere deltatt. Helt til det siste holdt jeg muligheten åpen for å inkludere flere
intervjuer. Dette ville bestemmes i forhold til forskningsspørsmålene, av intervjuenes innhold,
relevans og kvalitet på funnene. Min erfaring er at vinklingen på undersøkelsen bestemmer
hvilke funn som kan benyttes. Mitt empiriske materiale inneholdt tilstrekkelig informasjon til
bruk i denne sammenhengen. Det jeg derimot så behovet for, var å inkludere en narrativ
tilnærming til intervjuene.
Valg av informanter
Kvale (1996) poengterer at det perfekte intervjuobjekt ikke finnes, men at noen er bedre enn
andre. Han beskriver hvordan det er en avveining hos forskeren hvorvidt man ønsker faglig
sterke informanter eller informanter som i stedet dekker et generelt syn. Det anbefales å ta
utgangspunkt i forskningsspørsmålet og deretter lete etter dem som best kan gi svar på dette.
Savin-Baden og Major (2013) påpeker at valg av informanter vil ha påvirkning på funnene,
og det er derfor viktig at disse velges med omhu. Deltagere til studien bør velges ut fra hvem
som har innsikt i temaet, og på den måten sikre at bidragene blir meningsfulle (Reid, Flowers
& Larkin 2005). Dette kalles strategisk utvalg (Grønnmo, sitert av Ihlebæk, 2013). Jeg ønsket
å åpne opp for flere perspektiver. Jeg håpet at musikklærerne i fokusgruppen kunne
representere et allment musikklærersyn. I tillegg til fokusgruppen valgte jeg musikklærere jeg
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visste var interessert i innholdstemaet. Dette var personer fra ulike kontekster. Jeg håpet med
dette at undersøkelsens resultat ble mer gyldig og til å stole på. Jeg valgte å intervjue
musikklærere som både representerte steinerskoletradisjonen og musikklinjetradisjonen.
Fordelen med dette er at funnene ikke bare speiler ett tankesyn og en tradisjon, men kan gi
ulike perspektiver på innholdsvalg.
Begrensninger: fordeler/ulemper
Min rolle som forsker

Studiens begrensninger, men også dens styrke, er hvordan jeg med min bakgrunn fra
musikklæreryrke og utdannelse har innside-kunnskap. Dette kunne lagt noen føringer på de
ulike valgene underveis, og resultatet kunne blitt farget av min forutinntatthet. Jeg har, som
sagt, måttet være årvåken i forhold til intervjuprosessen og tolkningen av data for at ikke mine
behov skulle være førende. Jeg støtter meg til Kvales utsagn (1996) som viser hvordan
bakgrunnskunnskap kan være av det gode hvis det brukes rett. Han forklarer hvordan
intervjuerens kvalifikasjoner er å både ha godt kjennskap til temaet, og kunne vite hvordan
man stiller spørsmålene på best mulig måte. Intervjueren må vite når han skal følge opp
svarene med nye spørsmål og om og hvordan de skal tolkes. I analyseprosessen så jeg
hvorvidt min rolle som intervjuer hadde vært god og grundig nok. Kvale beskriver det
fenomenologiske idealet: å lytte uten fordommer, noe som kan lede til en fri og uhindret
refleksjon fra informanten. I og med at jeg hadde valgt en lyttende holdning, kunne
informantene fullføre refleksjonene sine selv om de var utenom temaet. Det var av stor
betydning for meg at det var informantene som snakket mest, mens jeg stilte spørsmål og
lyttet. Sånn sett fikk intervjuene en annen form enn en vanlig samtale basert på likevekt. I
analyseprosessen så jeg at dette hadde vært rett da en del nye innfallsvinkler dukket opp på
den måten. Jeg fikk informantene tilbake til temaet ved å gjenta spørsmål. I noen tilfeller
hadde det vært ønskelig med flere oppfølgingsspørsmål. Jeg tok i ettertid kontakt med noen
av informantene og ba om utfyllende forklaringer.
Intervjuspørsmålene

Jeg skrev ni intervjuspørsmål med utgangspunkt i forskningsspørsmålene.
Intervjuspørsmålene rettet seg mot hva lærerne vektla som hensikten med undervisningen, og
i hvilken grad innholdet kunne bidra til oppfyllelse av dette. Med spørsmålet: ”Hvilke
kriterier forholder du deg til, og hva vektlegger du ved valg av innhold?” ønsket jeg å få en
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del konkrete svar. I tillegg var jeg opptatt av mer generelle holdninger som kunne speile
lærerens undervisningsfilosofi, med spørsmålet om musikkens betydning for ungdom. Det var
relevant for meg å berøre lærerens egen musikalske bakgrunn og hennes/hans rolle på skolen.
Ett av spørsmålene gikk på om lærerne opplevde at læreplanen gir retningslinjer for valg av
innhold. Med spørsmålet: ”Hva er dine erfaringer med at musikkundervisningen kan bidra til
å skape en sterkere tilknytning mellom eleven og verden?” ønsket jeg å skape refleksjon på et
dypere nivå. Jeg ville undersøke om dette hadde relevans for lærerne, og i så fall, hvilken
rolle innholdsvalg hadde i dette. Se den vedlagte intervjuguiden for nærmere detaljer.

Praktisk forberedelse
Dette underkapitlet inneholder mine forholdsregler av praktisk, teknisk og etisk art.
Samtykke-erklæring
Samtykke-erklæring er nødvendig i kvalitativ forskning og er utformet etter internasjonale
etiske retningslinjer (Mack, et al., 2011). Ett av de første stegene er å informere deltagerne om
studiens omfang og formål. I tilfeller, som mitt, hvor studiens empiri baserer seg på
enkeltindividers erfaringer, er det ikke nødvendig å informere eller innhente tillatelse fra
andre enn disse individene. Skriftlig og muntlig ga jeg informantene informasjon om
følgende: studiens formål, hva som ble forventet av informanten, informantens muligheter til
å trekke seg fra prosjektet, grad av konfidensialitet for beskyttelse av informanten, hvem som
står ansvarlig for undersøkelsen, og informantens rettigheter. Informantene samtykket til
vilkårene for undersøkelsen før intervjuene begynte.
Etikk
Etikk i forskning forklares som et tema som forholder seg til samspillet mellom forsker og
menneskene som er gjenstand for undersøkelsen (Mack et al., 2011), i mitt tilfelle
informantene. Informasjon og gjensidig tillit mellom deltagere og forsker legger grunnlaget
for at de etiske retningslinjene ikke overtredes. Beskyttelse av informantene har vært mitt
hovedfokus. Underveis i hele prosessen har jeg hatt følgende spørsmål i bakhodet: vil noe av
dette være til skade for eller støte informanten? Det poengteres at strategier for å beskytte
anonymiteten er et viktig punkt i de etiske retningslinjene. Likedan er respekt for, og
rettighetene til informantene og samfunnet rundt, viktig å ta hensyn til. Forskeren må forsikre
61

seg om at informantene ikke utsettes for risiko ved å delta i undersøkelsen, i så fall må dette
skje med informantenes viten og vilje. På forhånd og underveis i prosessen reflekterte jeg
over de etiske utfordringene i undersøkelsen. I og med at dette er kollegaer jeg omgås, og
miljøet er forholdsvis lite, har det vært utfordrende å sikre anonymiteten til informantene uten
at det skulle gå på bekostning av informasjonen teksten gir. Jeg har i stor grad tatt bort
informasjon om hvilke fag lærerne underviser, og hvilke erfaringer de har fra tidligere for å
sikre en slik anonymitet. Emnene jeg berører og svarene til de intervjuede er av en slik art at
jeg vurderer det som ikke spesielt sensitivt. Informantene ble grundig informert om studiens
omfang, bruksområde og hensikt. Ingen formidlet bekymringer rundt dette vedrørende
deltagelse i studien eller grad av egen anonymitet. Jeg samlet ikke inn persondata utover
fornavn og hva den enkelte underviste. Dette har jeg anonymisert slik at ikke noe personlig
informasjon er lagret elektronisk.
Teknikk
Opptaksutstyr

Fremgangsmåten min var å velge opptaksutstyr som jeg kjente godt fra før, samt sørge for at
jeg hadde en back up i tilfellet utstyret sluttet å virke. I og med at jeg gjorde opptak, kunne jeg
i løpet av intervjuet være fullt fokusert på den intervjuede i stedet for å være opptatt med å
notere. En av intervjupersonene kommenterte opptaksutstyret i begynnelsen av intervjuet og
sa at det distraherte og gjorde det vanskelig å tenke fritt. Etter hvert virket informanten friere.
Jeg benyttet meg av to opptakskilder under intervjuene. En liten surround-opptaker av merket:
H2next fra Zoom og en i-Pad. Etter en lydtest trykket jeg på start og la begge opptakskildene
på bordet foran informanten.

Analyse
Dette kapitlet inneholder beskrivelse av analyseprosessen: analyseredskap og
fremgangsmåten for analyse av empirien.
Analyseverktøy
I analyseprosessen ønsket jeg å få tak i de dypere lagene av mening i informantenes utsagn.
Ifølge Kvale (1997) går man inn i det sjiktet ved analysen som kalles tolkning for å kunne få
rikere funn. Han anbefaler å reflektere over intervjuets ”hva og hvorfor” (s. 112). I
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forberedelsen tok jeg stilling til hva som var målet med intervjuet, hva jeg ønsket å få svar på
og hvorfor dette var av betydning. Metode betyr ”veien til målet”, og man må vite målet for å
finne veien dit (s. 114). En av hovedgrunnene til at jeg innledningsvis stilte spørsmål om
informantenes bakgrunn og undervisningsfilosofi, var at jeg ønsket å se hvilken sammenheng
og virkelighet svarene deres sprang ut ifra. Dette anbefales i erfaringsbasert forskning for å få
tak i erfaringen som informantenes meninger danner grunnlaget for (Piercy, 2015). Kvale
(1996) skisserer en rekke valg intervjueren bør være klar over og ta stilling til. Ett av disse er
to mulige innfallsvinkler til intervju-metoden: å holde hensikten skjult til slutten av samtalen
eller avdekke den i starten. For meg var det ikke aktuelt å holde hensikten skjult, da det var et
så pass tydelig mål for intervjuet. Hensikten var å finne ut hvorvidt informantene gjenkjente
tankene forskningsspørsmålene er utledet fra. Intervjuet, sier Kvale, kan avvike i sin
vektlegging av det beskrivende og det tolkende. Underveis i intervjuet kan intervjueren enten
være tilfreds med å oppta de nyanserte beskrivelsene som kommer fram, eller å tolke og
klargjøre dem sammen med informanten. I mitt tilfelle fant jeg det naturlig å benytte meg av
sistnevnte metode. Min innfallsvinkel var at jo mer åpen jeg var om mitt interesse-området, jo
bedre utbytte kunne jeg ha av samtalen. I analysen forholdt jeg meg til fremgangsmåten som
Bloomberg og Volpe (2008) beskriver. De anbefaler å lage en gjennomgang av tekstene og
deretter skrive et resyme hvor helheten og sentrale punkter blir vektlagt. Jeg transkriberte alle
intervjuene selv, og begynte allerede da å merke meg sentrale punkter, som en koding.
Deretter leste jeg samtlige intervjuer mange ganger, og for hver gang merket jeg av mer tekst.
Så sammenlignet jeg intervjuene og så etter likheter og forskjeller på samme måte. Det var
mer komplisert å forholde seg til fokusgruppeintervjuet enn enkeltintervjuene, siden det var
flere informanter å lytte til. De vekslet mellom å utfylle hverandre, være uenige eller enige.
Det var ikke alltid de ventet på tur, og de snakket ofte i munnen på hverandre og fullførte
hverandres setninger. Intervjuet bar preg av mange halve setninger og refleksjoner som ikke
alltid ble konkludert. Under enkeltintervjuene oppstod det mer rom for tanker og refleksjoner
underveis. Det hendte det var stille lenge nok til at vi fikk ro til å ta inn over oss det som ble
sagt, og det som var nødvendig å utdype. Etter transkriberingsprosessen delte jeg inn
intervjumaterialet i kategorier etter det jeg kalte kriterier for innholdsvalg. Jeg lagde et
tankekart for kategoriene hvor de ulike kriteriene ble plassert. Disse dannet mitt
begrepsrammeverk. Jeg gikk gjennom kategoriene flere ganger. Jeg brukte hermeneutisk
metode for å finne likheter og mønstre innad i intervjuet og slå sammen kriterier med
lignende betydning. For eksempel der en informant sier ”tjene samfunnet”, tolket jeg dette i
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samme kategori som utsagn om ”yrkesforberedelse” og ”videreføre et repertoar som kreves i
en musikertradisjon”. Ved å trekke ut essensielle komponenter, dannet jeg meg et overblikk,
og fant det som ble overflødig eller relevant. Deretter undersøkte jeg hvordan de ulike delene
relaterte til eller kontrasterte hverandre. Hovedmålet for analysen er å bygge opp sin egen
relevante kunnskapsbase som grunnlag for oppgaven (Bloomberg &Volpe, 2008). Jeg lyttet
til de transkriberte intervjuene i enda større grad enn jeg hadde lyttet under intervjuprosessen.
Jeg var på jakt etter mening i hvert utsagn, også dem jeg under intervjuet hadde sett på som
mer uviktige. Jeg var bevisst på gjentagelser og uthevet disse i teksten, jeg tolket disse som
mest betydningsfulle for informanten. Meningsfortetting og meningskategorisering blir
anbefalt av Kvale (1996), og i mitt tilfelle ville det si at jeg forkortet teksten mer og mer til
det til slutt bare var essensen igjen. Ut ifra denne hentet jeg kriteriene for innholdsvalg som
danner overskrifter og struktur i oppgaven min. I tillegg tok jeg ut lengre sitater som kunne
underbygge innholdskriteriene. Jeg bestemte meg for inndeling og struktur i oppgaven ved å
ta utgangspunkt i informantenes kriterier for innholdsvalg. Jeg satte disse inn i fem
hovedkategorier som jeg kalte: undervisningsfilosofi, estetiske kriterier, dannende kriterier,
identitetskriterier og eksistensielle kriterier. Jeg ønsket at strukturen skulle være den samme i
litteratur-, empiri- og diskusjonskapitlene, dette for å skape oversiktlighet. Som sagt har jeg
benyttet meg av hermeneutisk metode for å tolke musikklærernes kriterier for valg. Deretter
har jeg sortert etter kategorier/temaer som samsvarer med allerede etablerte begreper fra
litteraturkapitlet. Et eksempel på dette er lærerens kriterier som handler om å: ”finne frem til
hvem eleven er”. Dette har jeg kategorisert under begrepet identitet, ut fra min tolkning eller
forståelse av lærerens mening. I empirikapitlet, og/eller i diskusjonskapitlet, viser jeg hvor og
hvorfor slik tolkning er gjort. Generelt kan jeg si det er gjort for å skape en ryddig struktur,
samt for å lage en kobling mellom musikklærernes praksisnære språk og en akademisk
kontekst. Slik kan det blir tydeligere for leseren at lærerne snakker om det samme som
litteraturen gjør, og at begrepene forklarer de samme eller nærliggende temaer. Ved
presentasjon av funnene har jeg ikke forandret på noen av begrepene og uttrykkene til
musikklærerne, kun satt disse inn i en pedagogisk og filosofisk sammenheng. Jeg har latt alle
funnene danne en helhet, ikke skjematisk strukturert ut fra intervjuene de hører til, men i
sammenheng, slik at alle musikklærernes stemmer inngår i en helhet. Intensjonen har vært å
skape en tekst hvor de ulike stemmene ”snakker” med hverandre, i tillegg er det et forsøk på å
skape en mer oversiktlig tekst for leseren. Det kan på den måten bli lettere å se hvor
musikklærerne er samstemte eller uenige.
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Analyse av narrativene

Kvale (1996) beskriver en narrativ strukturering med at man underveis i analysen fokuserer
på fortellingene som blir fortalt og strukturerer disse. Jeg gjorde dette ved å kategorisere etter
mening, og finne fortellingens tema og hvilke grunner informanten hadde til å ville fortelle
den. Jeg sammenlignet narrativene og så etter likheter og forskjeller. Samtlige informanter
innledet og avsluttet narrativene med fraser som tydelig viste at en historie var i anmarsj og
markerte hvor historien startet og sluttet.
Forforståelsens betydning

På bakgrunn av min forforståelse hadde jeg valgt innfallsvinkel, tema og intervjuspørsmål.
Jeg er klar over at det eksisterer ulike tanker rundt temaet innhold og jeg la vekt på å ikke la
min forforståelse og mine fordommer lukke for ny innsikt. Mange av kriteriene hadde jeg
forventet. Da informantene brakte inn aspekter jeg ikke hadde forventet, fokuserte jeg på å ha
tillit til at temaet ble utdypet og ikke mistet retning. Her var en lyttende innfallsvinkel til
hjelp, og i ettertid viste det seg at sentrale elementer kom frem på denne måten. Hadde jeg
avbrutt disse refleksjonene ville verdifull informasjon gått tapt. Min tilnærming til dette
arbeidet var, som sagt, å være bevisst min egen forforståelse, slik at denne ikke skulle stå i
veien for analyseprosessen. Jeg hadde erfaring fra, og innsikt i samme fagfelt og kontekst som
samtlige informanter og derfor mindre behov for fagutdypende og kontekstuelle forklaringer.
Min forforståelse var både en begrensning og en hjelp når intervjuene skulle analyseres og
funnene tolkes. Min bevissthet om dette var til hjelp. Jeg opplevde at min egen
forståelseshorisont ble utvidet ved arbeidet med tolkningen av intervju og litteratur. Som
Ulleberg (2002) forklarer, kan jeg ikke garantere for at andre fortolkere ser teksten på en
samme måte.
Informantenes forarbeid

De fleste informantene i fokusgruppeintervjuet kom uforberedt til samtalen. Bare informant A
hadde forberedt seg i forkant. Jeg tror dette påvirket intervjuenes kvalitet. På den andre siden
er det mulig at svarenes spontane karakter bedre speilet lærernes praksis. Siden lærerne ikke
hadde reflektert over spørsmålene mine på forhånd fikk de ikke tid til å dvele over hva jeg
forventet. Informant G, i et av enkeltintervjuene, kom godt forberedt og hadde laget et
tankekart over begrepene: tilknytning til verden/forankring i verden.
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Stemning

Samtlige informanter viste velvillighet og interesse både for temaet og for å kunne bidra i
undersøkelsen. Under fokusgruppesamtalen var det en lett og munter stemming, samtidig som
temaene ble drøftet med ivrig, oppriktig seriøsitet. Jeg opplevde en atmosfære av gjensidig
utbytte og interesse. Etter samtalen takket informant A meg for å ha gitt dem mulighet til å
diskutere dette temaet. I enkeltintervjuene opplevde jeg en tilsvarende stemning. Jeg fikk
inntrykk av at musikklærerne var begeistret for å bli intervjuet og tok oppgaven på alvor. Jeg
fikk også en følelse av at de ønsket å overlevere kunnskap.
Spørsmålene og svarene

Åpningsspørsmålet, om musikkens betydning for ungdom, åpnet opp for mange refleksjoner
og tanker og fungerte godt som oppvarming. Noen av lærerne hadde jobbet ved samme skole
over lengre tid, med de samme elevene, men hadde likevel forskjellig syn på undervisningens
formål. Flere av informantene begynte, uavhengig av min innledning og mine
intervjuspørsmål, å snakke om identitet. I forberedelsen til undersøkelsen hadde jeg bevisst
valgt å ikke fokusere på identitet. Dette viste seg å være et av områdene hvor jeg måtte
revurdere mening. Jeg var opptatt av læreplanen og hvordan musikklærerne forholdt seg til
denne som utgangspunkt for innholdsvalg. Da flertallet av informantene i fokusgruppen var
lite opptatt av læreplanen som retningsgivende for innholdsvalg, tok intervjuet en annen
vending enn jeg hadde tenkt. Etter å ha analysert intervjuet oppdaget jeg at resultatet var
bedre enn forventet.
Det uventede

Jeg har i løpet av studiet blitt anbefalt av å være oppmerksom på det uventede i et intervju.
Jeg vektla det uventede i positiv forstand da det førte til utvikling og fordypelse av temaet.
Det var uventet at informantene i fokusgruppen så tydelig og med en gang kom inn på det
allmenndannende aspektet ved musikkundervisningen og musikkens dypere betydning. Flere
av lærerne poengterte at mange av temaene ikke er del av deres dagligtale.
Avsporinger

Et interessant fenomen som jeg la merke til i intervjuprosessen, var hvor vanskelig det var å
holde seg til innholds-temaet. Lærerne sporet ofte av, selv ved direkte spørsmål. Jeg forsøkte
flere ganger å lede informantene i fokusgruppen over på begrunnelse av innholdsvalg, men de
søkte seg stadig tilbake til musikkens betydning og det metodiske rundt musikkundervisning.
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Jeg funderte en del over hva en slik avsporing betydde. Det ligger i samtalens natur å la seg
adspre og fange av refleksjoner og tanker man får i øyeblikket. Kanskje dette oppstod siden
temaet er en viktig del av intervjupersonenes hverdag og liv. Det er naturlig å ville forklare
mer allmenne tanker rundt undervisningen i tillegg til de konkrete kriteriene. Det jeg ville ha
svar på var hvordan innholdsspørsmålet forvaltes blant de ulike lærerne. Det gjorde at svarene
uansett ble relevante.
Analyse av funnene
Betydning

I dette avsnittet vil jeg analysere funnene med hovedvekt på betydning og dybde. Jeg ønsket å
begynne intervjuene i det generelle for så å rette det mer spesifikt mot innholdsvalg. Kvale
(1996) beskriver hvordan et innledende spørsmål kan bidra til at fagområdet åpnes opp. I mitt
tilfelle erfarte jeg at det åpnet opp for så mange tanker at informantene i
fokusgruppeintervjuet ønsket å bli værende i dette temaet. Det viste seg å være lett å snakke
om musikkens betydning på et generelt plan, men vanskeligere å konkretisere og gå videre til
mitt egentlige fokusområde. Uansett om jeg syntes dette første temaet tok for lang tid i
intervjusituasjonen, har jeg i analyse-prosessen sett at det ikke var bortkastet, men at det
danner en klangbunn for de videre svarene. I ett av enkelt-intervjuene vegret informanten seg
for å svare på innføringsspørsmålet og ønsket heller å komme inn på dette i løpet av samtalen.
Da jeg foreslo at han heller skulle fortelle litt mer om egen bakgrunn, fagplanarbeidet og hans
vei inn i steinerskolen, bifalt han dette. Resultatet ble at han kom inn på temaet ”brobygging”
mellom musikklinjen og steinerskolen, mellom musikklæreren og steinerskolelæreren,
mellom nye og gamle tradisjoner. Dette var svært relevant for oppgaven min.
Dybde

Underveis og i ettertid har jeg reflekterte over om min presentasjon av prosjektet la for sterke
føringer for den retningen intervjuet tok. Selv om jeg har vært bevisst på dette hele veien og la
opp til en åpen og lyttende intervjuform, tror jeg det er vanskelig å unngå dette helt. For å
forsikre meg om at intervjuene fikk en dypere dimensjon, brukte jeg begrepet ”tilknytningen
til verden” i presentasjonen. Jeg tror dette var grunnen til at lærerne i fokusgruppesamtalen så
raskt dreide temaet om musikkens betydning til å gjelde allmenndannelse. Dette var kanskje
basert på følelsen lærerne hadde av at det var noe sånt jeg ville frem til. Samtidig ønsket jeg å
gå i dybden, og jeg tror ikke lærerne hadde fulgt opp dette på samme måte hvis det ikke var
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noe de selv var opptatt av. Jeg opplevde at lærerne var positive til å kunne reflektere over
slike store spørsmål og være en del av en sammenheng som åpnet opp for dette. Jeg tror dette
førte til at innholdet i intervjuene ble mer essensielt.
Analyse av funnene i narrativene
Jeg opplevde at det var lettere for informantene å snakke om vellykkede situasjoner enn
situasjoner hvor undervisningsinnholdet hadde bidratt til dårlige erfaringer. Alle narrativene
handlet om identitet, men forskjellen lå i identitetsobjektet. De tre informantene snakket om
henholdsvis skolens identitet, en elevs identitet og egen identitet som lærer. Samtlige
informanter kommenterte og forklarte narrativene sine. De fortalte ikke bare historien, men
begrunnet sine valg med tanker om egen undervisningsfilosofi og undervisningens mål. Sånn
sett var de i gang med å analysere sin egen fortelling og sette denne i en reflektert
sammenheng. Som nevnt tidligere i metodekapitlet, er narrativer ofte brukt på denne måten
for å begrunne meningsfulle episoder (Fraser, 2004). En av informantenes narrativ handlet om
en tenkt situasjon, nærmere bestemt om et innhold han ønsket å benytte seg av, men hvor
anledningen ikke hadde vært der ennå. I dette tilfellet så han fremover, men tok utgangspunkt
i et innhold han hadde arbeidet med over tid. De to andre informantene fortalte om en erfaring
som hadde skjedd, men den enes erfaring gjentok seg årlig med små variasjoner i forhold til et
fast repertoar. Mine tanker om dette er at en godt erfaren musikklærer like gjerne kan se for
seg en situasjon som ikke har skjedd som å snakke om en situasjon som har skjedd.

Oppsummering av metodekapitlet
I dette kapitlet har jeg gjennomgått hvilke metoder jeg har benyttet meg av for å samle inn,
analysere og tolke data. Disse dataene har jeg fått via intervjuer. Det er hermeneutisk tolkning
jeg har benyttet meg av for å få tak i mening og informantenes forhold til egen livsverden.
Alle de praktiske forhåndsreglene er beskrevet og gjennomgått fra etiske overveielser til valg
av opptaksutstyr. Sist, men ikke minst, har jeg vist hvordan jeg har gått frem i
analyseprosessen, og hvilke funn jeg har valgt å trekke frem som betydningsfulle. De
konkrete funnene presenteres, belyses og drøftes i neste kapittel.
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4. Presentasjon av empirien
I was not looking for my dreams to interpret my life,
but rather for my life to interpret my dreams.
Susan Sontag

Innledning
I dette kapitlet presenterer jeg denne undersøkelsens empiri. Det vil si funn fra tre intervjuer
med enkeltpersoner, musikklærere heretter kalt F, G og H, og et fokusgruppeintervju med en
gruppe bestående av fem musikklærere, A - E. Spørsmålene i intervjuene tok utgangspunkt i
lærernes erfaringer med ensemblefag og kor fra arbeid på videregående steinerskoler.
Informant F og H har erfaring fra fellesfag musikk fra den opprinnelige allmennlinjen,
informantene G og A - E fra musikklinje/musikkteaterlinje. Ensemblefag vil i denne
sammenhengen si band. I dette kapitlet vil jeg presentere betydningsfulle funn fra disse
intervjuene. Disse funnene har jeg, som sagt i metodekapitlet, kategorisert under temaer som
belyser forskningsspørsmålene mine. Kategoriene er de samme som jeg har brukt i
litteraturkapitlet. Disse er: undervisningsfilosofi, estetiske kriterier, dannelseskriterier,
identitetsskapende kriterier og eksistensielle kriterier. De ulike begrepene som danner
underoverskrifter har i noen tilfeller annen plassering enn i litteraturkapitlet. Dette gjøres der
konteksten av og til avviker, eller der kapitlets oppbygning har vært viktigere. Der lærerne har
kommet inn på noe som jeg tolker som en dypere mening med musikken, hadde det vært feil i
forhold til oppbygningen å plassere det tidlig i kapitlet. Jeg har ønsket å starte med de
praktiske og konkrete aspektene med undervisningen, og deretter gå dypere inn i
undervisningens betydning og meningslag. Her kommer strukturhensyn i andre rekke.
Kriteriene er presentert i innledningen til litteraturkapitlet, men ved behov beskrives de her
også. I noen tilfeller snakker lærerne om hovedinstrument, jeg har valgt å ikke presisere dette
da alle elevene bruker sitt instrument i ensembleundervisningen.
Intervjusituasjonene
Innledningsvis vil jeg gi en beskrivelse av de ulike intervjusituasjonene. På musikkteaterlinjen
på en av landets videregående steinerskoler, deltok jeg på et linjemøte for musikklærerne. Vi
møttes rundt bordet i kantina på skolen en tirsdag klokken halv fire. Disse møtene er ikke
obligatoriske for linjens lærere og er etter arbeidstid for de fleste av dem, derfor er det bare et
utvalg lærere som møter. Denne ettermiddagen var det fem lærere tilstede som alle hadde ulik
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fartstid og rolle ved skolen. Felles for alle var at de hadde erfaring fra ensemble- og
korundervisning. Jeg har valgt å kalle dem A, B, C, D, E. Intervju nummer to var med
informant (G), som hadde vært med i oppstarten på musikklinjen på steinerskolen i 2004, og
deltagende i fagplanprosessen. Musikklinjefagplanen som ble skrevet var den første i sitt slag,
og danner også utgangspunktet for fagplanen i musikkteater som brukes ved den andre skolen
som er med i denne undersøkelsen.
Jeg møtte G en fredag formiddag på hans kontor på skolen. G forklarte innledningsvis
hvordan intensjonen var å integrere grunntankene i steinerskolen med grunntankene fra
offentlig musikklinje. For ham var foreningen av holdninger, forventninger, bakgrunn og
verdigrunnlag en stor del av arbeidet. I min sammenheng representerer G et bindeledd mellom
musikklærerne i fokusgruppesamtalen, som representerer musikklinjens musikk- og
undervisningssyn og informant F, som representerer og innehar kunnskap og erfaringer fra et
steinerpedagogisk musikk og undervisningssyn. En slik rolle gir jeg ham på bakgrunn av at
han kommer fra en musikklinjetradisjon og har arbeidet med å integrere erfaringer derfra med
steinerskoletradisjonen. Dette vil utgjøre bakgrunnen for erfaringene hans.
Det siste intervjuet jeg foretok var med informant F. Hun har jobbet som musikklærer i
steinerskolen i tjue år. Hun har undervist i musikk på alle trinn, også fellesfag kor på
videregående, men ikke på musikklinjen. Som omtalt tidligere, representerer hun i min
sammenheng steinerpedagogisk tradisjon/kontekst og musikk- og undervisningssyn. Dette
intervjuet foregikk hjemme på kjøkkenet hennes en lys vinterdag.
I tillegg til å hente ut funnene i form av svar på mine direkte spørsmål, har jeg også inkludert
narrativer fra informantene. Disse ble gitt som eksempler på konkrete valg. Jeg har
anonymisert to av informantene ytterligere slik at det ikke skal bli gjenkjennelig hvem som
har bidratt med narrativer, de kalles kun informanter i den sammenhengen. En musikklærer
som i hovedsak bidrar med narrativ, men hvor dette ikke står i sammenheng med en konkret
skole, har jeg gitt navnet H. H har gitt konkrete innholdsforslag og begrunnelse for disse. Han
har erfaring med fellesfag kor i steinerpedagogisk kontekst og ingen forbindelse med
musikklinjen. Felles for alle situasjonene var at jeg satte rammen for samtalen ved å beskrive
prosjektet mitt og lese opp spørsmålene. Deretter fulgte en innledende runde hvor
informanten/informantene fortalte om egen bakgrunn og hva de underviste i, og så startet
intervjuet.
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Undervisningsfilosofi
Lærernes musikk- og undervisningssyn ligger som en klangbunn bak samtlige svar og
holdninger. Det første spørsmålet var et generelt spørsmål om betydningen av
musikkundervisning for dagens ungdom, hvor hensikten var å få innblikk i informantenes
undervisningsfilosofi. Dette var et tema som alle viste engasjement for. Det hersket enighet
om behovet for at elevene skulle få forståelse av musikk og musikkens oppbygning, og at man
på denne måten kunne få tilgang til musikken. E supplerte med å si at siden så mye av
samfunnet er bygd opp rundt musikk er det viktig for elevene å få en forståelse av musikk.
Med dette mente de også behovet for å utvikle ferdigheter på et instrument som en måte å
overvinne teknikken, få tilgang til en kulturarv og fortsette en musikertradisjon. Flere kom inn
på mester-svenn tradisjonen og viktigheten av å forberede eleven på et fremtidig arbeidsliv,
både i forhold til innhold og sjangerforståelse. Han vektla det allmenndannende aspektet ved
musikkundervisningen, og dette synet støttes av informantene i fokusgruppesamtalen. Siden
G brukte dette spørsmålet til å oppsummere intervjuet sitt, ble musikkundervisningens
overføringsverdi et hovedpoeng. De allmenndannende aspektene ved musikkundervisningen
har hatt stor betydning for ham som menneske. Det gjelder overføringsverdien av kunnskap
og ferdigheter som tålmodighet, perfeksjon og konsentrasjon. Gjennom en øvingsprosess mot
konsert, får eleven jobbet med disse egenskapene, og dette kommer eleven til gode både i det
musiske, men også i det virkelige liv. Det faktum at såpass få ender opp med å bli musikere
etter endt utdanning, gjør at han legger stor betydning på disse aspektene. Det å være
deltagende i musikk, samt få forståelse og oppøve ferdigheter, ble av samtlige informanter
vektlagt som sentrale læringsmål. D sier at det er viktig å vise at alt har en sammenheng, at
det står i en relasjon og har en opprinnelse. F har erfaringer med at musikk er noe som kan
løfte eleven opp fra eget liv og over i en større virkelighet. Hun er opptatt av å velge et
innhold som berører eleven. Det å spille eller synge sammen med andre, og det å være en del
av noe vakkert, mener hun kan virke velgjørende på elevene.
Læreplanen
Læreplanen ble ikke fremhevet som et kriterium lærerne gikk ut fra ved innholdsvalg. A
forklarer at han tenker på konteksten steinerskole og prøver å ta hensyn til de
allmenndannende tankene i læreplanen. G sier at han planlegger undervisningen ut fra
læringsmålene i fagplanen, men ikke at han benytter seg av den som kriterium for valg. F sier
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at hun legger musikkvalg tett opp til fagene for øvrig. Da jeg stilte spørsmålet: ”Hvordan
velger dere innhold, bruker dere læreplanens læringsmål eller egne preferanser?” ble dette i
første omgang ikke besvart av informantene A - E. Først etter at jeg gjentok spørsmålet,
begynte de å sirkle seg inn mot mer konkrete svar: ”Å velge er veldig lett og veldig
vanskelig”, sier B. ”Får dere hjelp av læreplanen til å velge?”, spør jeg. ”Aner ikke om det
står noe om det i fagplanen”, sier B: ”Jeg kjenner ikke fagplanen.” Det blir latter rundt bordet,
og flere nikker litt forsiktig. G forteller hvordan beskrivelse av læringsmålene var viktige i
læreplanarbeidet i 2004, i og med at fagplanen ikke skulle ha kriterier for innhold. Fagplanen
måtte nærme seg den offentlige med sammenlignbare læringsmål og kompetansemål: ”Vi
gikk fra noe som var bygget på en eldre steinerskolekultur og ”steinersk” tankegang om
musikk til noe som var veldig likt offentlig musikklinje. To opplevelser av musikkfaget i
videregående møttes. ” G forteller at en annen lærer som også var med i prosessen med
musikklinjefagplanen, hadde lang fartstid i steinerskolen. Da G var usikker på om han selv
var den rette til dette arbeidet, ble han beroliget av denne andre læreren. Han var ikke
bekymret for ”…at det skulle bære galt av sted”. Derimot hadde han en følelse av at ”…når
man jobber med musikk jobber man automatisk på en måte som er solid forankra i
steinerskolens kultur.”

Estetiske kriterier
Kanon og kulturarv
Jeg spør lærerne om de opplever føringer på innholdsvalget, eller møter holdninger til noe
innhold som riktig eller feil, og hvordan de i så fall forholder seg til dette. Har de noen
erfaring med forventninger fra skolen, samfunnet eller egen utdanning? Forholder de seg til
noe innhold alle burde vært gjennom, i betydningen del av en musikalsk kanon eller
kulturarv? F svarer:
Ja, vi forholdt oss til en slags kanon da jeg begynte her, og den vedvarte i nesten
tjue år. Da kom en nyutdannet musikklærer som jeg jobbet sammen, han var uten
"kanon"- fornemmelse, og da ble en mye større del av repertoaret populærmusikk
arrangert for kor.
Tidligere, på skolen der F underviser, var det tradisjon for å bruke et noenlunde fast innhold
tilhørende en slags steinerpedagogisk kanon. D sier at som bandmusiker er det viktig å ha
kjennskap til de mest legendariske artistene eller bandene innen en sjanger, selv om de
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representerer en kultur som kan være ”ganske drøy”. Han kaller dette: ”de store klassikerne”
og sier: ” De store klassiske rockebanda som Led Zeppelin og ACDC, når de drar det langt
nok synger de jo bare om […] (han leter etter ord), de lever/levde ganske drøye liv. Det er jo
helt utrolig destruktivt, da.” A utdyper dette ved å sette et skille mellom liv og verk: ”Vi kan
sammenligne med litteraturen, jeg ville jo aldri utelatt Hamsun. Hvis man skulle forholdt seg
til livene til artistene, kan man nesten ikke bruke noe av musikken deres”. A mener det er
annerledes hvis artistenes drøye liv gjenspeiles i teksten på sangene:
Hvis du blir stående der og kopierer opp teksten i maskinen så ser du at: Oi, hva er
det vi har her! Den følelsen du får da om at dette her er kanskje ikke riktig å bruke
i undervisningen, den følelsen er kanskje riktig. Da bør man kanskje velge noe
annet.

Dannelseskriterier
Tilfeldig utvalg
F fremhever viktigheten av at musikklærerne ikke bare velger hva som helst av repertoar fordi
det er dette de tilfeldigvis kan selv. Hun påpeker viktigheten av en reflektert tilnærming til
innholdet. Hun har erfaring med at grunntanken på steinerskolen var den at repertoaret skulle
passe inn i en kulturhistorisk linje og relateres til allmennkunnskapen. ”Det du ikke velger, er
også et valg”, sier hun. ”Det gjelder å plassere det du synger inn i en kontekst til fag,
introdusere det, sette det inn i en linje. Da kan du synge hva som helst.” Draumkvedet kan tas
opp igjen på videregående, sier F (det er pensum i sjuende klasse, min anm.) og knyttes
sterkere til for eksempel religionshistorie. Hvis koret synger en koral av Bach, introduserer
hun Bach ved å fortelle om ham og hva som var typisk med barokken. For å understøtte den
individuelle utviklingen, har hun ofte brukt et verk fra renessansen: ”If you love me” av
Tallis. Denne representerer en periode hvor sangen ble dedikert til menigheten mer enn til
prestene, en tid hvor den enkelte ble ansvarliggjort. Med en slik introduksjon blir musikken en
del av et allment kulturuttrykk, forklarer hun.
Som sagt gikk informantene A-E raskt over til å snakke om hvordan man, ved å få tilgang til
musikken, kunne få tilgang til en forståelse av mennesket: ”hva det gjør med deg” og det
samfunnet vi er en del av ”siden så mye av samfunnet er bygd opp rundt musikken”. På denne
måten dukket det tidlig opp utsagn som klarla lærernes holdninger til musikk som en viktig
del av det allmenndannende aspektet av mennesket. C sier at ved å øke forståelsen for
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musikkens oppbygning, vil respekten øke for synet på hverandre som musikere, og dette kan
igjen virke allmenndannende. Med musikkens oppbygning mener han for eksempel: ”Metall
og klassisk er bygd opp av samme skala”. Den menneskelige utviklingen ble forklart med
tillæring av egenskaper som ydmykhet og forståelse overfor andre uttrykk og sjangre, og at
dette kan overføres til andre områder som handler om å være menneske. A tror ikke at en viss
type musikk har en mer dannende effekt enn annen, som blant annet Platon mente, dette synet
mener A er foreldet. Uansett sjanger, tror han ikke at det vil være skadelig for ungdom å
utøve musikk, eller at noe er bedre enn noe annet. Men han tror at det å kjenne til for
eksempel Beethovens musikk i en musikkhistorisk kontekst, har en dannende virkning på
eleven. Som musiker har man en mangel hvis man går gjennom et liv uten å kjenne til
klassisk musikk, som for eksempel Beethoven, sier han. Så i stedet for å tenke at musikk har
innebygd moralsk virkning, som mange opp gjennom historien har hevdet tidligere, så tenker
han at det er viktig at musikken står i en kontekst hvor den har musikalske og kulturelle
kvaliteter, som del av en kulturarv. Det er viktig for ham at den konteksten kan endres. Han
tar utgangspunkt i den musikken elevene er opptatt av og går tilbake i tid for å vise hvordan
denne musikken er påvirket av en musikkutvikling: ”Det blir en type dannelse å måtte kjenne
til at musikken står i en type sammenheng.”
Harmoniserende og oppdragende
I den generelle delen av Steinerskolens læreplan for videregående trinn står det at
kunstundervisningen skal være harmoniserende og oppdragende. Jeg spør lærerne hva de
tenker om dette, og om kan dette oppfylles uavhengig av innhold. G svarer ”både og”. Han
synes det er helt avgjørende å velge engasjerende, motiverende musikk. Han er opptatt av at
”elevene tenner”. For at det skal skje, er lærerens begeistring ved presentasjon av lærestoffet
helt avgjørende, og at han som rollemodell står helt inne for det han gjør. D hevder at det er
allment kjent at kunst er oppbyggelig, og at alle musikklærerne på musikkteaterlinjen har det
grunnsynet. Jeg ber ham utdype dette, og han forklarer at musikklærerne har et allmenndannende eller oppdragende undervisningssyn. Det betyr at man automatisk styrer unna
innhold man ikke ser på som oppbyggelig. A vektlegger musikk som stimulerer til hver enkelt
elevs aktivitet og deltagelse. Ved at elevene kan være med å bidra og sammen med læreren
skape en meningsfull helhet, oppfylles ett av hans hovedkriterium for innholdsvalg. Dette
fører igjen til viktige læringsmål som dannelse. A sier:
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Slik jeg ser det, er det eneste innholdet som bryter med en slik ånd, tekster som er
åpenbart menneskefiendtlige, eller som sjikanerer enkeltpersoner eller
menneskegrupper. Når det gjelder musikalsk stil, er det etter min mening ingen
type musikk som i utgangspunktet ikke egner seg. Støymusikk, rytmisk musikk,
listepop, avantgarde, alt kan gjøres meningsfullt i et fellesskap.
Sosialisering
Musikkopplevelsen ble vektlagt av alle informantene. Sosialiseringsaspektet ved elevens
deltakelse i kor og ensemble ble løftet frem som et resultat av felles musikkopplevelser. Et
læringsmål A-E vektla i den forbindelsen var sosial fleksibilitet i betydningen av å ikke være
ensporet. Utover i samtalen forklarer G med egne ord hva han mener med begrepet forankring
i verden. I denne sammenhengen er det jeg som innfører begrepet, og jeg bruker det parallelt
med begrepet tilknytning til verden. G forstår hva jeg mener, er kjent med begrepene, men
bruker dem ikke selv. Han kommer frem til at han i høyeste grad jobber for at det skal skje en
tilknytning til verden eller forankring i verden, men at han setter andre ord/begreper på denne
prosessen. Han mener at disse begrepene for eksempel går innunder sosialiseringsaspektet og
de positive effektene av sosialisering. Det å bli sosialt trygg og sosialt fleksibel, men samtidig
kunne se seg selv litt utenfra, er for ham en viktig del av det å bli forankret i verden. I
etterkant av fokusgruppesamtalen så jeg at jeg trengte en presisering i forhold til A sine
utsagn om sosiale opplevelser som kan oppstå i koret. Han sa at selve opplevelsen kan virke
allmenndannende, skape positiv kraft og livsvilje. Jeg ønsket å vite om dette er noe han
erfarer kan skje uavhengig av innhold. Jeg henvendte meg til ham på e-post og fikk følgende
svar:
Med dette mener jeg at valget av innhold ikke alltid er avgjørende. Det er i like
stor grad formen, eller rammene som gir mening, det at man sammen skaper en
helhet der alle har en betydningsfull rolle. Slik kan samspillet og
korsangen kanskje sees på som et fullkomment samfunn i seg selv, og som et
idealbilde på hvordan samfunnet utenfor kunne være.
Deretter kommer han med et eksempel på innhold som kan sette ord på samfunnsimpulsen
som fellesmusiseringen kan uttrykke: Schillers "An die Freude" i Beethovens 9. symfoni, er et
musikkstykke han nevner. Dette stykket mener han vil kunne forsterke fellesskapsfølelsen,
”selv om det ikke er nødvendig for å skape den.” F vektlegger sangen som sosialt
velgjørende. Hennes erfaring er at selve opplevelsen av å stå og synge i kor kan gi
grunnleggende erfaringer som virker utviklende både på individ og koret som gruppe.
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Overføringsverdi
G sier at musikk er viktig for dagens ungdom på grunn av det allmenndannende aspektet,
blant annet det å kunne gjenkjenne kvalitet og overføre det til eget liv. Han vektlegger tre
allmenndannende aspekter som han ønsker at elevene får med seg på veien, uavhengig av om
de skal studere videre innen musikk, eller ender opp med å bli musikere. G sier:
Det er av musikken jeg har lært å være nøye, og det er fra musikken jeg har lært
meg å gå for kvalitet. De som ikke skal videre med musikk har fått det andre: Man
har blitt sosialt trygg og fleksibel, man har opplevd hva det vil si å fordype seg, og
å bringe det inn i en sammenheng. Da kan man oppleve at ting blir større enn seg
selv. Den kvalitetsbevisstheten tror jeg er overførbar.
Eksemplarisk musikk
B mener at siden det er så mye musikk å velge mellom, er det krevende å velge innhold som
gir gode eksempler på det lærerne vil undervise i. Knapp tid og sprikende nivå setter
begrensninger for repertoarvalget. B forklarer: ”Sånn som det er nå, er det ikke høyt nok nivå
til å gjøre noe fra barokken i koret”. ”Kanskje i løpet av de tre årene på videregående har
elevene vært innom alle epokene, både innen klassisk og populærmusikalsk utvikling.” Selv
om B hevder at nesten all musikk kan brukes, synes han det er en svakhet hvis eleven ikke
kjenner til Beethoven eller Beatles når de går ut fra videregående. H trekker frem ”Ver
Sanctum”, ”Heilag vår” (Sparre Olsen & Olav Aukrust), som et eksempel på innhold som går
i dybden. Dette er et stykke arrangert for kor og orkester og har, som H poengterer, veldig
mye kraft og samtidig en sarthet: ”Det har en skjørhet over det hele som er helt utrolig.
Samtidig har den en skapende kraft.” Han foretrekker å gå ut fra en opplevelse elevene har
hatt i et annet fag som for eksempel fysikk og lage en kobling over til musikken: ”Når eleven
sitter der med et noteark og bare skal begynne å føle noe, er det ofte vanskelig.”

Identitetsskapende kriterier
Utgangspunkt i elevens identitet
Da lærerne kommer inn på temaet identitet, spør jeg om de har noen erfaring med noe spesielt
innhold som passer for å utvikle identitet, eller som ikke egner seg. Da mener jeg i
betydningen å bevisstgjøre elevens opplevelse av seg selv, hvem de er og hvilket uttrykk de
ønsker å ha som musiker. I mange tilfeller velger eleven innhold selv, lærerne i
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fokusgruppesamtalen sier at de er opptatt av å bevisstgjøre eleven på hvilke grunner de har for
å ville spille en spesiell låt. Hvis det bare er for å opprettholde et image, eller ”bare for å være
kul”, får eleven beskjed om å velge noe annet. D sier at han ofte spør elevene om de vet hva
de formidler, og hvilket budskap musikken har. En av de tre narrativene jeg har hentet ut fra
intervjuene, handler om identitet og tilhørighet. En av informantene forteller om
avslutningsnummeret på julekonsertene ved skolen der han jobber. Det er sangen: ”Fairytale
of New York”, av og med The Pogues. Denne sangen har vært på programmet år etter år og er
et godt eksempel på et låtvalg som forsterker identitet. I tillegg er den sosiale
identitetsdannelsen og samhørighetsaspektet viktig. Akkurat denne sangen binder elevene
sammen, de opplever en tilhørighet både til hverandre og til skolen, som er den kulturelle
konteksten/praksisen de befinner seg i. Første gang den ble satt på programmet for
julekonserten var i 2008, informanten forklarer at elevene elsker den og at det er umulig å ta
den av programmet nå:
Jeg må innrømme at det er et absolutt høydepunkt å dirigere ungdommene i denne
hvert år. Jeg grøsser på ryggen nå mens jeg snakker om det. Alle forventer at den
kommer, både nåværende elever som synger og tidligere elever som kommer for å
høre på.
Informanten reflekterer over hva det kan komme av at denne sangen har fått en så stor
betydning og på en måte er blitt skolens ”signaturlåt”. Han forklarer hvorfor den ut fra et
undervisningssyn egner seg som innhold: ”Den er veldig vakker, melodisk og harmonisk. Den
er lett å synge. Den er lett å innstudere siden alle kan den mer eller mindre fra før, men det
aller viktigste er nok teksten: den handler om en alternativ jul […] ”. Dette mener han også
kan være grunnene til at den appellerer til elevene. Han mener det harmonerer med det bildet
elevene har av skolen sin som ”en litt rufsete og annerledes skole, der det er lov til å skille seg
ut og lærere og elever bryr seg om hverandre.” I og med at det er så pass viktig for elevene,
velger de å ta med denne sangen år etter år. G forklarer hvordan de med dette valget har ”rett
og slett viklet oss inn i noe vi ikke kommer ut av”.
Identitetsutvikling
C snakker om virkningen sjangerforståelse kan ha på identitetsutviklingen og sier: ”Jeg tenker
det kan åpne opp for det man holder på med. Ikke bare musikalske ting, men hvem du blir
som person. Du har skjønt at det ikke bare er en ting det dreier seg om i livet.” E følger opp
dette med å si at hun bruker mye tid på å finne elevens innerste: ”For det er veldig viktig, i
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hvert fall som sanger siden stemmen er det mest sårbare man har.” Stemmen er ens identitet,
og ved å prøve forskjellige ting og ulike sjangre, kan man finne seg selv på veien. G
beskriver: ”Jeg må vise eleven en verden han ikke vet om også. For på en måte å se om det er
muligheter i han som han ikke vet om.”
Mestringsfølelse og motivasjon

Ved innholdsvalg var samtlige informanter enige i at det dreide seg om mye mer enn at
musikken ”skulle være fin å høre på.” Erfaringen H har er at veldig vanskelige stykker man
må streve for å mestre, gir en desto større opplevelsen når det endelig sitter. Da oppstår det
ofte en enorm munterhet, og det er denne forandringen han søker når han velger innhold. Den
samme mestringsfølelsen og gruppefølelsen oppstår ikke ved innøvingen av noe enkelt. E sier
at både mestringsfølelse og elevens interesser er kriterier hun velger etter. : ”Første time
velger eleven noe de liker å synge, det er kjedelig å synge noe de ikke liker. Så finner jeg noe
som ligner og eventuelt passer bedre. Det er viktig å bli kjent med eleven før man velger.”
Årsaken til at et stykke fenger eleven mener F kan ligge i kombinasjonen av melodi, tekst og
harmonier, og at vanskelighetsgraden er tilpasset elevens nivå; ikke for vanskelig eller for lett.
Et eksempel hun gir er tersetter og kvartetter fra Tryllefløyten av Mozart. G ser på
gjentagende mestringsfølelse som en viktig del av begrepet forankring i verden. Han forklarer
hvordan han arrangerer, transponerer og tilpasser musikken til elevens nivå og forutsetninger
for å sikre mestringen. En av informantene gir et eksempel på musikken som
identitetsskapende kriterium ved å fortelle om en tidligere elev, NN, som har gitt ut plate og
fått suksess som artist. Da han i ungdomsårene kom som elev på steinerskolen, hadde han
tilhørighet til et røft, hardt miljø i opposisjon til lover og regler. Moren hans bestemte at han
skulle begynne på steinerskolen for å prøve og snu livet hans i mer positiv retning. Det første
han var med på var ”Rolandskvadet”. Mange år etter husket han fortsatt hvor sterkt inntrykk
dette gjorde på ham. NN hadde en flott sangstemme og ble satt til å synge Tamino (i
Tryllefløyten av Mozart). Informanten forteller hvordan han i ettertid har sagt at han inntil da
hadde sett på seg selv som svart mann: ”de var rappere og drug-dealere og sånn”. Men etter at
han fikk rollen som Tamino trengte han ikke å forholde seg til alle forbildene og stigmaene
han bar på og som formet hans syn på seg selv. Han fant ut at det var greit å bare være seg
selv. Det var gjennom musikken han hadde kommet til denne åpenbaringen. Informanten
forteller: ”Det gjorde noe med ham å gå inn i en musikktradisjon som har noe helt annet enn
den moderne musikken. For ham ble steinerskolen redningen, det sier han selv.”
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Kontekst og kulturell praksis

Et av spørsmålene mine var om musikklærerne hadde erfaring med noe innhold de ikke kan
velge. Med dette mente jeg i forhold til undervisningskonteksten, det at det er en steinerskole,
eller skole i det hele tatt. De to ulike kontekstene musikklinje og steinerskole ble ikke av
informantene fremhevet som utfordrende å forene. A-E og G var forankret i
musikklinjetradisjonen og F og H i steinerskoletradisjonen. De henviser til sine respektive
kontekster for å legitimere undervisningsvalgene. I de tilfellene A-E kom inn på om det var
utfordrende å forene de to ulike kontekstene, la de vekt på oppfatningen om at de var fristilt
ved at man begge steder underviser kunstneriske fag og tar hensyn til elevens mål. I tillegg
forsvarte de innholdsvalgene med synet på kunst som noe fritt og sånn sett oppbyggelig
uansett. Et unntak var G som aktivt hadde jobbet med å forene de to ulike tradisjonene i
læreplanarbeidet ved oppstart av linjen. Han beskriver at han i starten var veldig skeptisk til at
hele skolen skulle ha felleskor, noe som var en tradisjon fra steinerskolen. Det å ha store,
felles prosjekter hvor alle skal med, syntes han virket umulig. Hans erfaring fra egen
skolegang på musikklinje var at man deltok etter nivå, og at det måtte sikres at alle elevene
hadde fått opplæring i basiskunnskapene først. Han forklarer hvordan han strevde med å
navigere i dette feltet i starten; å kombinere steinerskolens felleskapsopplevelse og det
allmenndannende aspektet med ” […] det mer strenge musikkfaget”, slik at det ble en
utvikling på alle felt. Etterhvert kom de frem til en vellykket kombinasjon hvor prosjekter blir
gjennomført, men ”alle de faglige byggesteinene er ivaretatt.” F forholdt seg ikke i så stor
grad til musikklinjekonteksten i og med at hun underviste på tolvårig allmennfaglig linje.
Hennes mening i denne forbindelsen var ønsket om at man i musikklinjekonteksten fortsatt
satte innholdet i en kontekst, og at det ble tatt utgangspunkt i et ideal om at valgene var
bevisste. A mener at han kanskje er mer oppmerksom i forhold til teksten, men at dette
handler om undervisningskonteksten generelt. Han har for eksempel sensurert grove
banneord. Det er bred enighet blant informantene at et veldig negativt syn på verden, et
destruktivt, menneske-fiendtlig, rasistisk eller kjønnsdiskriminerende syn ville de ikke tillat i
undervisningssammenheng. Ingen av dem ville ha jobbet med veldig ekstreme ting. Da jeg
spør om de hadde tenkt annerledes på valg av innhold hvis de hadde jobbet andre steder enn
på steinerskolen, svarer A-E og G at de ikke har opplevd retningslinjer for hva de skal velge.
Flertallet av dem søkte på stillingen på grunn av at det var en musikklinje, det at det var en
steinerskole var ikke viktig. De kunne like gjerne jobbet på en vanlig musikklinje og opplever
ingen stor forskjell. A konkluderer fokusgruppesamtalen med å si: ”Jeg tenker at
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musikklinjen, i hvert fall denne, og jeg tenker det gjelder andre musikklinjer på videregående
steinerskoler også, er ganske fristilt/ frittstående fra den generelle pedagogikken.” Likevel er
det noe han tenker på; dette å forene den grunnleggende ideologien på skolen med det som
gjøres i musikkfagene. I og med at lærerne jobber med kreativitet og elevens personlige mål,
blir det en slags dannelse som han tror gjennomføres bra. A sier at han ikke er tilhenger av
noe som helst innholdsstyring i veldig høy grad. Han fokuserer ikke på å velge tekst eller
musikk av kulturelt eller viktig innhold. Han tenker ikke elitistisk på noen måte, og det tror
han gjenspeiler den generelle praksisen ved linjen.
Sjangerbredde og sjangerforståelse

Sjangerbredde er noe samtlige lærere er opptatt av, men fokus og hensikt var ulikt. Det at
kjennskap til ulike sjangre kan utvide elevens horisont og toleranse, var noe samtlige lærere
var enige i. E gir et konkret svar som handler om bevisstgjøring av teknikk. Hun sier at selv
om man vil bli musikalsanger, bør man være innom noe klassisk og ha kjent på teknikken.
Ved valg av innhold til ensemblefaget tenker B først og fremst på sjangerbredden, mens i kor
er varierende nivå begrensende for hvilket repertoar han kan velge. For ham er det viktigste at
elevene skal være gjennom så mange forskjellige uttrykk som mulig i løpet av de tre årene på
videregående. H er opptatt av å skape en kontrast mellom ett til to stykker som går i dybden,
og noe annet som er lystigere i karakteren og lettere tilgjengelig. G har denne tankegangen:
”Styrke det sterke, som er kjernerepertoaret til eleven og utfordre det svake, ukjente i han.” G
gir et eksempel fra en elev som lenge bare hadde sunget en sjanger innen engelskspråklig pop
og blitt veldig god i den. Da han begynte på videregående, ble han oppfordret til å prøve å
synge på norsk. Dette ble gjort for at han skulle lære å formidle en tekst mer troverdig. Synger
man på sitt eget morsmål, får man en dypere forståelse for hva man synger om, og det er
lettere å formidle tanker og følelser, sier G. Deretter kunne han fortsette å synge de
engelskspråklige sangene og forhåpentligvis oppnå en overføringsverdi. Ved å være ensporet,
sier C, klarer man ikke å utvikle noe, da blir man stående i en sjanger. Flere av informantene
kom med eksempler på elever som i starten bare ønsket å spille musikk fra metall-sjangeren.
Ved en gradvis tilnærming til andre sjangre endret de seg, ikke bare som musikere, men og
som mennesker. C mener, at ved å innta en åpnere holdning til andre sjangre, blir resultatet en
åpnere holdning til verden. B sin erfaring er at: ”det alltid er noen elever som holder fast på
sin sjanger, men mange forstår at de drar veksler på å ha en bredere palett”. F sitt fokus er å
gjøre bevisste valg som spenner fra det klassiske til det mer moderne uttrykket. Hun trekker
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paralleller til norskfaget og ”reaksjonene det ville vekke hvis lærerne bare valgte Ingvar
Ambjørnsen.” På lignende måte ville det ikke være aktuelt å bare velge moderne musikk i
musikkundervisningen. ”Elevene skal få erfare sanger på samme måte som de erfarer kartet i
geografitimen”, sier F. Hun påpeker at dette er i tråd med grunntankene i steinerskolen.
Overføringsverdi
Som nevnt tidligere, var lærerne opptatt av overføringsverdien i musikkundervisningen. Dette
gjaldt både fra en sjanger til en annen, men også i forhold til allmenndannelse og konkrete
ferdigheter man behøver i livet generelt. F kommer inn på dette og beskriver hvordan man
med musikken på videregående er over i noe allment. Sangen kan understøtte faginnholdet og
være inngangsporten til andre fag. Hun forteller hvordan for eksempel en elev begynte å like
engelskfaget etter at de en stund hadde sunget mange engelske sanger i engelsktimen.
Musikklærerne A-E var opptatt av å bevisstgjøre elevene om at det som foregikk i
undervisningen også hadde en praktisk, virkelighetsnær funksjon. Det var både i forhold til
egne leve- og arbeidsvilkår og i forhold til en samfunnstjenende oppgave.

Eksistensielle kriterier
Musikkens vesen og tilknytning til verden
Plasseringen av begrepet musikkens vesen avviker i dette kapitlet fra plasseringen i
litteraturkapitlet. Her har det sammenheng med lærernes forhold til begrepet tilknytning til
verden. Selve uttrykket eksistensiell musikkopplevelse ble ikke nevnt under noen av
intervjuene, men ifølge litteraturens definering og min tolkning, fokuserer alle lærerne i
studien på dimensjoner av dette, men med andre ord og i forskjellig grad. Musikkens vesen
var noe alle lærerne kom inn på, med ulik tilnærming. Den evnen musikken har til å berøre,
var et eksempel på dette. Evnen til å berøre var noe av det viktigeste ved valg av innhold for
samtlige lærere. Musikkens evne til å virke sosialiserende og aktiviserende, samt
overføringsverdi av musikalske ferdigheter ble vektlagt. Noe det ble snakket om i
fokusgruppesamtalen, men som lærerne ikke helt klarte å forklare, var det som gikk utover
musikkens allmenndannende karakter. Hva var det egentlig? Lærerne lette etter ord og spøkte
det bort: ”Nei, folk som driver med musikk er opphøyede vesener som er moralsk overlegne
og […] ”, informant B leter etter ord. Vi diskuterte det i samtalen, og jeg har valgt å kalle det
musikkens mystiske IT i analysen av funnene og tolke det innunder eksistensielle kriterier.
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Etter mitt skjønn handler dette om musikkens vesen, dens dypere mening og hva den gjør med
menneskene. Min påstand om at musikkundervisningen kan bidra til tilknytning til verden,
var noe jeg ba lærerne ta stilling til. På ulik måte kom alle lærerne frem til at de var enige i
dette, men at det ikke nødvendigvis var et spesielt innhold som bidro til en slik forankring. G
forteller at han møtte begrepet forankring i verden/tilknytning til verden da han begynte å
jobbe i steinerskolen. Han sier at det er et veldig ”steinersk” uttrykk, men finner det
interessant. I starten var han skepsis til dette og lignende uttrykk. ”Jeg aner hva det er, denne
dynamikken som skjer i skolen, disse fenomenene. Jeg bruker det ikke selv fordi jeg ikke
klarer å fylle det med mening.” Han forklarer hvordan rådene fra erfarne steinerskolelærere
var at han måtte sette egne ord på disse begrepene. G tror at evnen til å kjenne forankring i
verden ligger i musikken, og at alle som underviser i musikk vil jobbe for dette, uavhengig av
hvor de jobber. Han sier: ”Musikken er sånn skrudd sammen […] man trenger ikke Steiner for
å se det, det har alle sett, hele tiden.”
Verdifull musikk
I en av narrativene beskriver musikklærer H hvordan han med undervisningsstoffet ønsker å
vekke dype følelser hos eleven ved å ta utgangspunkt i for eksempel alvorlige temaer. Han gir
et eksempel på en sang han mener egner seg. Denne har en personlig mening for ham. H
forteller: ”Da jeg var tolv år, satt jeg alene hjemme og så på en dokumentar om kreft. Denne
gjorde veldig inntrykk på meg.” Underveis i filmen hørte han en tekst bli lest: ”A prayer of
the soul”. Han skrev den ned på en lapp, på fonetisk barne-engelsk, og denne lappen fant han
igjen ti år senere. Da søkte han opp teksten på nettet, renskrev den, laget melodi og arrangerte
den for flerstemt kor. H forklarte at han med denne sangen ønsket å grave seg så dypt ned
som mulig og finne frem til noe betydningsfullt. Dette handler også om utvikling av identitet
og hva elevene forbinder seg med. Lærerne i fokusgruppesamtalen og informant G mener det
er viktig å ha dialog med eleven og forsikre seg om at han vet hva han synger. De er enige om
at eleven ikke alltid har så god tekstforståelse, eller ikke forstår at innholdet kan komme til å
virke støtende på noen. Da kan man som lærer be dem å velge noe annet. A mener vi
tidsmessig kanskje er i en mellomfase nå. Han forklarer: ”Tidligere var rock noe noen
musikklærere sa nei til, det var Satans verk, men så ble det mer og mer inkorporert. Nå er vi
prega av rocken, vi vil ha den med, men synes likevel det er noe som ikke går. Vi har en
moralsk sperre.” A-E og G er enige om at det er forskjell på fremføring i skole- og privat
sammenheng. I skolesammenheng er det en del repertoar de ikke anbefaler. D mener likevel
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at han reagerer sterkt på moraliserende oppførsel. Han mener at all kunst er oppbyggelig i
egenskap av at det er kunst. ”Kunst er til for å leve videre”, sier D. Han sier det skal mye til
før han tenker at det er noe innhold man ikke kan spille:” I forskjellig musikk ser jeg så mye
kvalitet, eller så mye man kan lære av ferdigheter og tekniske ting.” Han gir noen eksempler
på noe av det hard-rock-repertoaret han har brukt i ensemblefaget og som antagelig støter
noen med sitt aggressive uttrykk: Foo Fighters (med Dave Grohl fra Nirvana min anm. ) og
Rage Against The Machine. Selv mener han at dette er ganske snilt, en del banning, men for
det meste politisk rettet.” D mener at det alltid er noen som vil bli støtt av hard rockemusikk,
den høye lyden, banningen og uttrykket. Ved eventuelle reaksjoner på dette innholdsvalget,
sier han at han hadde stått for valgene sine og forklart disse ut fra andre viktige
læringskvaliteter, som musikkens evne til å ”groove”. Han ville ikke droppe en låt i
ensemblefaget fordi det muligens kunne støte noen. D sier at han kommer fra et pietistisk
samfunn hvor mye var ulovlig. Det vil han ikke være med på lenger:
Nine Inch Nails (Trent Reznor), ville jeg ikke nølt med å presentere for elever,
ganske destruktive tekster, men snille gutter, utrolig bra musikk, ja, og jeg vil ha
minst mulig av sånn moraliserende ”nei-nei”, ”ikke det” og ”det er ikke bra”.
Han sier det er vanlig i hele samfunnet å se på kunst som noe fritt, som ikke følger moralske
regler og ” […] det motsatte av det er en kunst-fascisme […] hvor alt som er av
underholdning eller kunst skal ha som funksjon å tjene staten”. F forklarer hvordan hun la
opp undervisningen sånn at hvert kull skulle komme gjennom repertoar som representerte et
musikkhistorisk løp. Når hun ledet koret, lot hun seg inspirere av erfarne kordirigenters utvalg
av stoff. Siden videregående trinnet hadde små klasser, var de sammen i musikktimene og
kunne ikke få innhold tilpasset alderstrinnet. Innholdet var styrende og at alle skulle gjennom
det samme i løpet av de tre årene. Noe de alltid sang hvert tredje år var ”Corpus Christi” av
Trond Kverno. F forteller at den fungerte alltid og var en sikker vinner også hos de som ikke
var så positivt innstilt til klassisk musikk. F er opptatt av å komme gjennom hele
musikkhistorien, fra tidlig renessanse med for eksempel ”Magnushymnen”, til noe mer
moderne som ”Pater Noster” av Stravinsky. 1. sats av Carmina Burana er også noe elevene
alltid blir fenget av. Hun sier: ”Vi må tenke at veldig mange av elevene ikke erfarer annet av
klassisk musikk enn det vi gir dem”. For B er det viktig å eksponere elevene for musikk de
ikke kjenner fra før og å jobbe med elevenes fordommer mot visse sjangre: ”Nesten innenfor
alle sjangre er det noe man kan lære. All musikk med høy kunstnerisk kvalitet er pedagogisk”.
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Ekspressivitet

Musikklærerne var opptatt av å velge innhold som kunne berøre i følelsesmessig forstand. F
beskriver hvordan korsang kan bidra til en harmoniserende og inspirerende opplevelse,
spesielt når musikken som synges er vakker og berørende. G forklarer at han har vært i
situasjoner hvor valg ut fra praktiske rammer har forstyrret det følelsesmessige kriteriet. Med
praktiske kriterier mener han for eksempel: En spesiell toneart, et innhold hvor det teoretiske
bevisstgjøres, at budskapet i teksten er passende, at det passer til en konkret besetning, eller
har nok utfordringer for alle i ensemblet. Selv om mye av dette er på plass, er det ofte han
kjenner at det ikke holder. Det aller viktigeste for ham er at han kjenner at innholdet er bra når
det gjelder det følelsesmessige, og at det ”groover”. Det eneste området hvor G av og til
sensurerer en tekst, eller anbefaler et annet stykke, er i konsertsituasjonene hvor elevene
velger innhold selv. Hans fremste mål er å skape balanse i repertoaret på konserten ved å for
eksempel ikke ensidig velge musikk med depressivt uttrykk:
Vi kan ikke ha en konsert helt uten håp! Det må være som i livet ellers, blir det for
depressivt, drar de hverandre ned. Det å få ut aggresjon er topp hvis innadvendte
elever kan åpne seg, jeg tenker på metallband. Det må ikke være for happy heller,
uten motstand.
I tillegg ønsker han å beskytte elevene fra å sette seg i en situasjon de ikke er klar over kan
virke for intim eller utleverende. I slike situasjoner kan han anbefale eleven å velge bort en
sang hvor for eksempel teksten er ”upassende i skolesammenheng”. Eksempler på dette er
musikk med tekster hvor selvmordstanker og psykisk depresjon er temaet. G ønsker et
innhold hvor det ikke ensidig blir fokusert på en overfladisk sinnsstemning, men hvor tekst
eller melodi skaper en dypere mening. Det motsatte av dette kaller han det motstandsløse.
Han gir Prøysens ”Kjærlighetsvisa” som et eksempel på musikk som gir motstand på grunn
av det ”sørgmodige kjærlighetsbudskap”. Som et eksempel på det motsatte, trekker han frem
artisten Ed Sheeran: ”hans musikk er motstandsløs.” Tekst og melodi har et dagligdags,
overfladisk preg hvor læring om livets realiteter mangler. ”Alle sangene hans er like, helt uten
motstand, det er som dagligdagse tekstmeldinger til kjæresten: håper du har det bra, jeg er
glad i deg osv…” H velger ofte folketoner når han vil ha noe som går i dybden: ”Disse har en
god, varm inderlighet, samtidig som de kan bli veldig kraftige med dundrende kvinter.” Som
kontrast, for å skape den muntre stemningen, bruker han mye afrikansk repertoar. Med dette
stoffet må han jobbe mer med formidlingen, så den skal bli troverdig. Grunnen til det er at
afrikansk musikk har mange verdifulle kvaliteter, men, ifølge ham, ikke samme dybde som
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folketonene. Jeg spør G om hvilke kriterier de andre lærerne på musikklinjen hvor han jobber
velger etter, da jeg vet han har kunnskap om dette. ”Det er ikke vanlig å snakke sånn om
innhold som vi gjør nå”, sier han. ”Men det ligger under. Alle er opptatt av sjangerbredde og å
finne sanger som treffer”.
Musikkglede, livsglede og livsvilje
Jeg spør om noen har fått reaksjoner fra omverden på valg av innhold. G refererer til en
fremføring hvor han i etterkant fikk sinte mailer fra foreldre med spørsmålet: ”Hvorfor lar du
elevene vasse i gjørma med Jokke og Valentinerne i kontrast til Mozarts fantastiske univers?”
G forklarer hvordan han i denne situasjonen lot målet, som var å få alle til å være delaktige og
synge ut, være overskyggende, og at teksten ”Ketsjup på skjorta, sennep i ræva” som det ble
reagert på, ble underordnet. G begrunner valget også med at han ønsket å bruke temaet: ”De
fire store norske rockebanda” og ”da var Ave Verum Corpus, langt unna utgangspunktet.” G
forklarer hvordan han siden den tid har beveget seg til å tørre å prøve seg på Mozart også. I
dette eksempelet sier han at han møtte den steinerpedagogiske” grunntanken, hvor alle synger
i kor, flerstemt fra barnetrinnet. G har måttet forholde seg til dette på sin egen måte uten å la
seg påvirke av reaksjonene. Han lar alltid de pedagogiske målene for læring stå i forgrunnen
ved valg av innhold. G sier at forankring i verden også handler om å bevare elevens
nysgjerrighet i møte med det nye, i denne sammenheng i forhold til nytt og ukjent repertoar.
Dette kobler han sammen med gjenkjennelse i forhold til nye ting man møter på, være seg i
sosiale situasjoner eller når det gjelder musikalske premisser. En av informantene mener
elevene trenger å lære å ikke være redd for nye, komplekse ting, men ha respekt for det. Dette
øver han ved å lede dem gjennom en prosess som i utgangspunktet kan virke umulig. Dette
eksempelet er et bilde på dette:
[…] du står og synger sopran i Schnittkes Requiem, hvor du synger en ciss og
tenorene synger en c. Først høres det stygt ut, så ble det litt kult, så var det umulig
å gjøre det, så var det vanskelig å gjøre det, så blir det selvfølgelig å gjøre det. Der
tror jeg det ligger noe vakkert.
At musikkglede var noe som kunne føre til livsglede, var det enighet om blant informantene.
Informant A legger mer terapeutisk vekt på dette ved å overføre det til livsvilje.
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Oppsummering
I empirikapitlet har jeg presentert lærernes erfaringer med innholdsvalg slik de kommer til
uttrykk gjennom deres svar i intervjuene. Jeg har forsøkt å gi en nøyaktig fremstilling av
svarene og sammenhengen. Samtidig er det noe som ikke blir uttrykt eksplisitt, men ligger
som en grunntone bak alle svarene. Det er lærernes undervisningssyn og musikksyn og den
helhetlige tilnærmingen til musikkfagets betydning. I svarene kommer lærernes forhold til
læreplanen og dens betydning for innholdsvalg frem. Lærerne har uttalt seg om det
allmenndannende og identitetsdannende aspektet ved undervisningen og innholdsvalgets rolle
i dette. Lærerne har erfaringer fra ulike kontekster, jeg vil i diskusjonskapitlet drøfte om dette
hadde innvirkning på deres tilnærming til undervisningen og innholdsvalget. Lærerne vektla
musikkteoretiske og utøvende ferdigheter i undervisningen. Utover dette er det
sosialiseringsaspektet ved musikkundervisningen flere av svarene dreier seg om. Hvilken
betydning innholdsvalget har i denne sammenhengen, er et interessant element som jeg
kommer tilbake til. Hvorvidt det er undervisningens praktiske rammer som er førende ved
innholdsvalg, belyses i diskusjonskapitlet i tilknytning til musikkens evne til å berøre. I
diskusjonsdelen skal jeg drøfte den dypere betydningen i svarene. Jeg skal se om
sjangerbredde, mestring og delaktighet spilte en større rolle i begrepet tilknytning til verden
enn det man i første omgang kan henfalle til å tro. I diskusjonsdelen kommer jeg nærmere inn
på de konkrete svarene, likheter og ulikheter lærerne i mellom, min tolkning av dette og
relasjoner til litteraturen.
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5. Diskusjonskapittel
If a composer could say what he had to say in words
he would not bother to say it in music.
Gustav Mahler

Innledning
I dette kapitlet vil jeg diskutere empiri opp mot teori for å kunne besvare
forskningsspørsmålene. Jeg vil se etter sammenfall og ulikheter i forhold til aspekter som har
kommet frem gjennom analysen av dataene og drøfting av litteraturen. Strukturen og
hovedoverskriftene er de samme som i litteratur- og empirikapitlene. Det er ved hjelp av
kriteriene forskningsspørsmålene kan besvares, og derfor er kapitlet strukturert ut fra disse.
Jeg har tatt utgangspunkt i de funnene som retter seg mot musikkundervisningens dypere
betydning. Jeg har gjort det slik for å peke på det mest interessante i forhold til vinklingen på
undersøkelsen. Kapitlet består av fem hoveddeler: undervisningsfilosofi, estetiske kriterier,
dannelseskriterier, identitetsskapende kriterier og eksistensielle kriterier.

Undervisningsfilosofi
Som jeg har beskrevet tidligere, speiler alle valg i undervisningen en undervisningsfilosofi
som inkluderer et musikk- og undervisningssyn. Dette har ligget som en grunntone gjennom
informantenes og litteraturens synspunkter og påstander.
Forståelse av musikk
Forståelse av musikk var vektlagt av samtlige musikklærere og i litteraturen. Et utbredt syn i
fokusgruppen var: ved at eleven fikk forståelse av musikkens oppbygning og ulike
komponenter kunne de få bedre tilgang til musikken. Lærerne er samstemte om at forståelse
av musikk kan bidra til forståelse av mennesket og hvordan musikken påvirker en. De
poengterer at siden så mye av samfunnet er bygd opp rundt musikk, gir innsikt i musikkens
virkning og oppbygning kunnskap om samfunnet og menneskets rolle i det. Lærerne vektla
først og fremst oppbygningen av musikken, som for eksempel at de ulike skalaene dannet
grunnlaget for all musikk uavhengig av sjanger, og at eleven ved å få tilgang til denne
kunnskapen kunne utvide toleransen overfor andre sjangre og, i overført betydning, andres
musikksmak. På denne måten kunne eleven bli mer åpen i møte med det nye, både innad i
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musikken og utad i verden. Jeg har reflektert over om forståelsen av musikk kan skje helt
uavhengig av hvilket musikkstykke som velges, så lenge kvaliteten er god, slik flere av
informantene hevder. Slik vil et godt musikkeksempel kunne gi et bedre bilde på musikkens
oppbygning enn et dårlig, og sånn sett utdype forståelsen. Jeg baserer meg blant annet på
Nielsen (1989) sin definisjon av det estetiske objekts verdi som viktig for å kunne åpne opp
for forståelse og dypere erkjennelse. Steiners tanker om dette er til en viss grad
sammenfallende med lærernes tanker. Han poengterer at elevens forståelse av musikk, og
lærerens bevisstgjøring av eleven på musikkens oppbygning er sentrale elementer i
undervisningen (Steiner, 1989). Begrunnelsen han gir for dette er at: ”det indre, som skjuler
seg bak det ytre kan bli åpenbart” (Steiner sitert i Weisser, 1996, s. 136). Ved at elevene
langsomt begriper musikken, kan musikkens indre vesen åpenbare seg. På denne måten
oppnår eleven kunnskap om seg selv og musikkens rolle i verden (Steiner, 2004). Lærerne
vektla musikkens evne til å berøre. Dette er et sentralt element i både Steiners teorier om
musikkens vesen, og i annen litteratur. Elliott (2005) argumenterer for at læreren må hjelpe
eleven til å bli mer uttrykksfull som musiker ved i første omgang å velge uttrykksfull musikk,
og i andre omgang å demonstrere hvor og hvordan det følelsesmessige kommer til uttrykk i
musikken. Pio (2009) poengterer betydningen av berørende musikkinnhold som noe som kan
frembringe en forsoning mellom hjertet og hjernen samt få eleven til å utvikle sansningen.
Han hevder at undervisningen må legge opp til nye måter å lytte, føle, tenke og se, og slik
utvikle elevens livskompetanse. Det sentrale har vært å få tak i hvilke innhold lærerne mente
kunne berøre. F, som ikke jobbet på musikklinje, vektla vakker musikk, mens
musikklinjelærerne mente det kunne gjelde uavhengig av hva som blir karakterisert som
”vakkert”. Nielsen (1989) kommer inn på musikkens mange lag av mening, og hvordan disse
kan finne gjenklang i mennesket og appellere til ulike lag i mennesket. Nielsen benytter seg
av begrepet musikkens mangespektrede meningsunivers i betydningen at musikk inneholder
flere meningslag som korresponderer med tilsvarende bevissthetslag hos mennesket (referert
av Varkøy i Sætre & Salvesen, 2010). Nielsen understreker viktigheten av at læreren tar
hensyn til dette i musikkundervisningen. Steiner (2004) beskriver hvordan undervisningen må
integrere teoretiske forklaringer, følelsesmessig bearbeidelse og aktiv handling som tre
likestilte elementer. Disse tre appellerer til sjelekreftene tanke, følelse og vilje. En slik
undervisning tar hensyn til det tre-delte mennesket, hevder Steiner, og denne trefoldige
tilnærmingen fører til helhetlig læring. Steiners (1989) og Schopenhauers (Steiner, 1989; Bale
& Bø-Rygg, 2008) musikksyn viser hvordan musikkens ulike elementer, melodien,
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harmoniene og bassens rytmer, appellerer til menneskets tanker, følelser og vilje. Dette var
ikke noe musikklærerne spesifikt kom inn på i intervjuene. Fokusgruppens undervisningssyn
inkluderte i liten grad de spesifikke steinerpedagogiske grunntankene som grunnlag for
undervisningen. Det var mer de allmenne tankene, som menneskets individuelle mål, som ble
tatt hensyn til. Dette er tanker som er etablert i den generelle pedagogikken, men på en annen
måte enn hos Steiner. I hvilken grad Steiners tanker om musikk er relevant for lærerne, eller
burde være relevant, er tankevekkende, men blir i denne sammenhengen stående som et åpent
spørsmål.
Musikkens overføringsverdi
Musikkforståelse har å gjøre med musikkens overføringsverdi til andre områder i livet. Denne
tanken ble fremsatt av lærerne og er i tråd med Steiner og annen litteraturs teorier. Ved at
eleven dykker følelsesfullt ned i musikken, begriper dens oppbygning med tanken og
systematisk øver ferdigheter, forenes, ifølge Steiner (1995), følelse med vilje. Slik skapes en
tilknytning til, og forståelse av verden. For Steiner er musikkens rolle i verden altomfattende,
den speiler naturens vesen, vekker gjenklang fra tidligere bevissthetstilstander samt virker
direkte inn på menneskets sjelekrefter. G tror at evnen til å kjenne forankring i verden ligger i
musikkens overføringsverdi, og at alle som underviser i musikk vil arbeide for dette,
uavhengig av hvor de jobber. Han sier: ”Musikken er sånn skrudd sammen […] man trenger
ikke Steiner for å se det, det har alle sett, hele tiden.” Ved å hevde dette distanserer G seg, slik
jeg tolker det, fra Steiners musikksyn. Dette opplever jeg som et interessant dilemma og et
område som kan utdypes. Jeg oppfatter det som karakteristisk for tendensen til at Steiners
antroposofiske synspunkter på den ene siden kommer til uttrykk i steinerskolens læreplan og
praksis, men at det på den andre siden ikke er helt kommunisert og avklart hvorvidt det er noe
lærerne er forventet å forholde seg til. G sitt utsagn kan være et symptom på et uavklart
spørsmål som handler om i hvor stor grad steinerskolelærere velger å forholde seg til det
antroposofiske/ steinerpedagogiske idégrunnlaget. Samtlige informanter vektlegger elevens
utvikling, men flertallet sier samtidig at de ikke tar utgangspunkt i steinerpedagogikken. Slik
jeg oppfatter det er lærerne kjent med de allmenne-generelle verdiene ved pedagogikk, men
forholder seg i mindre grad spesifikt til steinerpedagogikken eller den antroposofiske
menneskekunnskapen. Slik jeg ser det er det tankevekkende, og jeg tror musikklinjen i større
grad kan ta stilling til disse tankene for å se om elevene kunne få utbytte av en slik
tilnærming.
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Nielsen (1989) forklarer begrepet funksjonell dannelse. Det vesentlige er ikke tilegnelsen av
innhold, men å utvikle det hele, allsidige menneske. Det man har oppnådd av kraft på et
område vil kunne overføres på et annet innhold og i andre situasjoner, som en øvelse av
åndelige muskler. Nielsen hevder at dette synet er forlatt i dag. Dette samsvarer ikke med
mine funn og min erfaring med steinerskolens praksis. Der er derimot troen på
overføringsverdien av ferdigheter levende. G kommer inn på overføringsverdien av
ferdigheter og kunnskaper tillært gjennom musikken. Han forklarer hvordan musisk
virksomhet kan virke som allmenndannende prosesser. Eksemplene han gir er at elevene
gjennom å bli eksponert for kvalitetsmusikk gjenkjenner kvalitet og kan overføre det til eget
liv. G beskriver at det å være nøye, gå for kvalitet, bli sosialt trygg og fleksibel, få oppleve
hva det vil si å fordype seg og bringe det i en sammenheng, er allmenndannende egenskaper
han selv har lært gjennom å arbeide med musikk. Nielsen (1996) kommer inn på musikkfaget
som dannelsesfag. Han vektlegger hvordan egenskaper man har lært gjennom musikken kan
overføres til livet generelt. Dette er sammenfallende med informant G sitt utsagn om
overføringsverdi. I tillegg vektla G konsentrasjon og beskriver hvordan øvingen har forbedret
denne og at dette kommer til nytte i de fleste av livets situasjoner. Nielsen (1989) støtter dette
ved å beskrive hvordan konsentrasjon i en spillesituasjon kan føre til at man blir mer samlet i
andre situasjoner. Gjennom aktiv deltagelse i musikalske prosesser kan eleven bli mer aktivt
deltagende i sitt eget liv. På denne måten blir eleven mer mottakelig for livet og kan tilegne
seg noe i undervisningen som kan være verdifullt i det senere livet (1989, s. 74). Musikkens
overføringsverdi speiler et heteronomiestetisk musikksyn, hvor musikken handler om
utenomliggende emner. Et eksempel er at ved tålmodig øving på et musikkstykke øves også
tålmodighet som egen ferdighet. Det motsatte, et rent autonomiestetisk syn, finner jeg derimot
i liten grad i empirien. Et eksempel på dette er å konsentrere seg kun om musikkens
kompositoriske former. Ved å gå tilbake i læreplanene for steinerskolen, både nyere og eldre,
fant jeg noe i nærheten av et slikt autonomiestetisk syn i Heydebrand-planen fra 1925. Der er
et av målene for undervisningen at estetikken i musikken og de ulike musikalske formelementene trekkes frem, og at dette kan være en måte å forme elevenes smak (Rudolf
Steinerhøyskolen, 1998, s. 102). Det er musikkens estetiske former som skal vies intellektuell
oppmerksomhet og sånn sett virke inn på elevens utvikling. I det følgende vil jeg ikke relatere
til de to betegnelsene autonomiestetisk eller heteronomiestetisk for å definere musikklærernes
holdninger. Det blir etter mitt skjønn å redusere tanker, følelser og meninger i kategorier som
er for smale. Mine data tyder på at de fleste musikklærerne hadde musikksyn som rommet
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begge begrepene, og jeg støtter meg på forskning som viser at disse begrepene som regel går
inn i hverandre (Varkøy, 2003). Jeg forstår funnene i intervjuene og litteraturen dithen at
musikken sjelden blir redusert til å kun handle om for eksempel følelser, men at synet på
musikken for musikkens skyld kan inkludere at en virkning av musikk kan være å vekke
følelser.
Musikkens vesen

Ifølge min tolkning kom musikklærerne i fokusgruppen inn på temaet musikkens vesen og sitt
forhold til dette. Det var i forbindelse med refleksjoner rundt musikken som
allmenndannende, men også noe mer enn det, noe i nærheten av oppbyggelig. Musikklærerne
kom inn på musikken som oppbyggelig i egenskap av å være kunst. For å forklare musikeren,
ironiserte B med ordene: ”opphøyde vesener” og ”moralsk overlegne”. Dette var noe han
syntes det var vanskelig å definere. Kanskje speiler dette et litt problematisk område i
samfunnet rundt synet på musikkutdanning og den selvlærte musikeren, eller fordommer som
kan forekomme i forhold til høy- og lavkultur. Selv mente B at dette ikke akkurat handlet om
det allmenndannende. Han relaterte musikkens betydning til temaet livsglede både for
musikeren og for samfunnet. Informantene i fokusgruppen hadde vanskelig for å holde seg
helt seriøst til dette temaet, og spøkte det bort i stedet for å gi en nærmere forklaring på hva de
mente. Jeg merket meg dette som en interessant reaksjon. Uansett mening, spøk eller ikke, så
ga dette meg et eksempel på hvor vanskelig det er å beskrive musikkens flyktige karakter og
hva den gjør med oss. Ruud (1996) forklarer det uutsigelige, som det ikke er så lett å benevne,
der språket ikke strekker til. På en måte var det nettopp det informantens nøling var et
eksempel på. Kanskje informanten hentydet til det samme som Marcel gjør når han sier:
musikken evner ”å bringe mennesket tilbake til seg selv” (Kjerschow, 2000, s. 126). Lærerne
var uansett samstemte om musikkundervisningens betydning for den individuelle utviklingen,
og at dette handlet om mer enn utvikling av ferdigheter. Selve innholdsvalgets betydning i
denne forbindelsen hersket det ulike meninger om.
Tilknytning til verden

Innholdsspørsmålet i forbindelse med lærernes oppfatning av begrepet tilknytning til verden,
fikk jeg ikke helt konkrete eller samstemte svar på fra noen av lærerne. Det hersket ulike
oppfatninger her, fra tanken om at en slik tilknytning kunne oppstå helt uavhengig av
repertoar, eller var avhengig av et bestemt type repertoar, men ikke nødvendigvis, til tanken
om nødvendigheten av at repertoaret måtte stå i en kulturhistorisk kontekst. Tilknytning til
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verden kan ifølge mitt syn forstås som en musisk prosess, og en kvalitet ved undervisningen
det kan fokuseres på. På lignende måte som Steiner (1995) snakker om musisk undervisning,
slik kan man kanskje snakke om en musisk tilknytning. Dette er mer enn en overføring av
ferdigheter, og kan, slik jeg ser det, bidra til tilknytning til verden. Som beskrevet,
argumenterte Steiner for hvordan elever får en svakere tilknytning til verden hvis
undervisningen ikke appellerer til følelseslivet og deres erfaringsverden. Videre vektlegger
han erfaringenes og ferdighetenes overføring til livets andre områder. Poulsens (i Varkøy,
1993) teorier omhandler det samme. Han argumenterer for skolens vektlegging av det
kunstneriske for å kunne utvikle en allsidig personlighet. Å integrere det musiske fører til økt
følsomhet overfor andre mennesker, og økte muligheter for å uttrykke egen bevissthet. På
denne måten kan skolen oppdra en person som fungerer best mulig i alle livssituasjoner. Som
sagt i metodekapitlet brukte jeg begrepet ”tilknytningen til verden” i intervjuene. På grunn av
dette tror jeg intervjuene fikk en dypere dimensjon, og samtlige lærere gikk lengre i
refleksjonene. Min tolkning er at dette temaet og slike uttrykk, er en del av en
steinerpedagogisk kontekst i større grad enn en musikklinjekontekst. G bekrefter denne
tolkningen ved å si: ”Det er ikke vanlig å snakke om innhold sånn som vi gjør nå”. Når B
snakker om betydningen av å kjenne til Beethoven og Beatles etter tre år på videregående,
relaterer han det til kulturarv og dannelse mer enn eksistensielle dyp i musikken som kan føre
til dannelse. Mens F derimot, i starten av intervjuet, vektlegger musikkens evne til å løfte
elevene ut av egen virkelighet og over i noe som er større enn dem selv. Dette ligner
definisjonen på eksistensiell musikkopplevelse, som ifølge Ruud (2013) er: det som skjer når
en person opplever at musikken overskrider hverdagsopplevelser, og han kommer i berøring
med viktige sider ved tilværelsen.
Læreplan
Som vist i metodekapitlet, var min forforståelse og erfaring grunnlaget for at jeg integrerte
spørsmål om steinerskolens læreplan i intervjuene. Læreplanen inneholder de overordnede
målene og idealene i steinerpedagogikken. Jeg ønsket å undersøke om planer uten
innholdsmål kan brukes som bakteppe for innholdsvalg. Ifølge mitt syn kan planen for
videregående trinn i sin helhet, nyere og eldre, brukes i denne forbindelse. Alle læringsmål,
beskrivelse av pedagogiske temaer, kunstfagenes generelle del, fagbeskrivelser for både
programfag og fellesfag, og beskrivelse av elevens behov i forhold til alderstrinn, kan være et
bakteppe ved innholdsvalg. Ifølge litteraturen kan den til enhver tid gjeldende læreplan brukes
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som retningsgivende ved valg av innhold (Mathisen 2011, Varkøy, 2003). Shulman (1986)
forklarer begrepet PCK, pedagogisk innholdskunnskap (nærmere beskrivelse i
litteraturkapitlet), og hvordan dette inkluderer læreplanens betydningsfulle rolle som del av
lærerens undervisningsfaglighet. Ved valg av innhold til undervisningen forutsetter Shulman
at dette er legitimert og begrunnet ut fra læreplanen. Dette er skrevet på en tid hvor læreplaner
fortsatt var innholdsplaner, men jeg vil likevel argumentere for at målplaner også kan
begrunne innholdsvalg. Opprinnelsen til steinerskolenes læreplan i 1919 var som Steiner
poengterte, å ta hensyn til elevenes behov, utvikling og evner til læring (Mathisen, 2011).
Steiner poengterer at lærerens oppgave er å ”lese i menneskenaturen […] slik at menneskets
vesen etter hvert forstås” (2011, s. 3). Deretter må læreren undervise i tråd med denne
forståelsen, gjennom læreplaner og timeplaner. Lærerne i undersøkelsen hadde forskjellig
erfaring med, og ulike kunnskaper om steinerskolens helhetlige læreplan. For noen var den
helt ukjent, andre kjente til den, men brukte den ikke, en brukte den som tverrfaglig middel,
og en kjente den etter å ha vært med å skrive musikklinjens fagplanen. Min erfaring tilsier at
denne variasjonen kan være speilbilde på gjengs praksis. Etter min mening bør lærere ha
kjennskap til den helhetlige læreplanen, i og med at de er tilknyttet en skole. Dette for å kunne
forholde seg til hvilke ”idealer, visjoner og konkrete ønskemål” (Mathisen, 2011, s. 1)
læreplanen uttrykker i forhold til pedagogikken ved et skoleslag. Det som fremkom i
undersøkelsen var at lærerne var reflekterte i forhold til valg, men at det i liten grad stod i
relasjon til læreplanen eller steinerpedagogikk. Slik jeg ser det og tolker litteraturen, bør
undervisningsvalg ideelt sett funderes i læreplanen og skolens pedagogiske kontekst.
Samtidig kan man si at læreren er den faglige autoriteten og den som er nærmest til å se
elevenes behov. Når det gjaldt undervisningen la Steiner vekt på frihetsaspektet og lærerens
pedagogiske autonomi (Steiner, 1997). Han understreket at, selv om man i utgangspunktet har
en læreplan, er det barnets egne behov som er utgangspunkt for pedagogikken. Verken
læreplan eller retningslinjer utenfra skulle derfor være styrende. Den ansvarsfulle og
autonome lærer som hadde tilegnet seg innsikt om barnet gjennom egen empiri og
menneskekunnskap måtte stole på egen dømmekraft. Det behøver, slik jeg oppfatter det, ikke
være en motsetning mellom å ha kunnskap om både idégrunnlag og læreplan, og samtidig
være autonom og fri i lærerrollen. Manglende innsikt i skolens pedagogiske profil og
pedagogiske grunnlinjer kan like gjerne føre til at autonomien vannes ut til tilfeldige innfall
styrt av ”tidsriktige” trender, eller forsøk på å tekkes elevene. Det er snakk om et
frihetsbegrep som innebærer ansvar og som er integrert i et fellesskap. Slik jeg ser det er det
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følgelig mulig å forene ansvar for å holde seg orientert om skolefellesskapets kunnskapsmål
og innhold, uten å gå på kompromiss med lærerens autonomi. Tvert om, en autonom
tilnærming til både praksis og teori, styrker begge.
Ved analysen av fokusgruppeintervjuet kom det frem at lærernes mål for undervisningen
samsvarte i stor grad med målene i fagplanen for musikklinjen på steinerskolen (2007), både i
forhold til allmenndannelse og vektlegging av individuelle og sosiale ferdigheter. Når det er
sagt, var det få av lærerne i fokusgruppen som vektla betydningen av å ha kunnskap om
steinerskolens læreplan i sin helhet og med dette steinerpedagogikkens helhetlige visjoner og
ønskemål. Likevel var det slik at flere av læringsmålene korresponderte. Jeg tolker dette til å
være et eksempel på hvordan læreplanens ”idealer, visjoner og konkrete ønskemål”
(Mathisen, 2011, s. 1) etter mitt skjønn kan komme til uttrykk på en skole på andre måter enn
gjennom læreplanen. En annen grunn kan være at læringsmålene som lærerne arbeidet i
forhold til var basert på allmenn pedagogikk, og at dette er sammenfallende med læreplanen.
Det var ikke de spesifikt steinerpedagogiske læringsmålene musikklærerne tok utgangspunkt
i. Fagplanen gir kompetansemål som kan danne bakgrunn for kriterier ved innholdsvalg, og
legitimere valgene. Dette var ikke noe flertallet av lærerne vektla i forhold til innholdsvalg.
Slik jeg ser det blir det da diffust og personavhengig hvor lærerne går for å begrunne
innholdsvalg. Fra undersøkelsen fremgikk det at det i stor grad var lærernes
undervisningsfilosofi og egen bakgrunn som ble brukt som referanse. Dette kan føre til at den
helhetlige samhørighetsfølelsen ved skolen blir svekket og undervisningen blir preget av
lærernes vurderinger. Sandberg (1996) poengterer betydningen av at musikklærerne har
kunnskap om valg i og med at læreplanen ikke lenger har konkrete innholdsforslag. Vilkårlig
valg blir i litteraturen kalt tilfeldig utvalg: at noe velges bare fordi lærerne tilfeldigvis har
kjennskap til det, eller fikk opplæring i dette selv (Allsup, 2010).
I den generelle delen i læreplanen for videregående trinn (Steinerskoleforbundet, 2007), står
det hvordan musikken kan ha evne til å oppdra elevene gjennom at den berører det dypt
menneskelige i oss. Videre vektlegges oppgaver som kan bidra til selvstendighet til gagn for
egen utvikling og for samfunnet. Det beskrives hvordan musikk kan være en måte eleven kan
få forståelse av seg selv og verden, og dermed finne sin tilhørighet i verden
(Steinerskoleforbundet, 2007). Disse læringsmålene oppfatter jeg som retningsgivende ved
valg av innhold, og ifølge empirien viser dette på noen måter samsvar med informantenes
ønsker og visjoner for elevene. Som et eksempel ble elevens utvikling vektlagt gjennom fokus
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på egenskaper som ydmykhet og forståelse overfor andre uttrykk og sjangre enn man i
utgangspunktet likte, og at dette kan overføres til andre områder som handler om å være
menneske. I det sosiale aspektet som berøres i korfaget, med fokus på medansvar og ledelse
(2007, s. 144), kan det tolkes inn en mer helhetlig forståelse og livserfaring, som en bro over
til elevens virkelighet utenfor eller i skolen. Dette er sentralt for informant G, som har et
aktivt forhold til læreplanen, men også for de lærerne som hevder de ikke har innsikt i planen.
Ved å forholde seg til samtlige av steinerskolens læreplaner får man innsyn i opprinnelsen til
den bevisste holdningen som råder rundt valg av innhold i undervisningen gjennom hele
skoleløpet, i alle fag. Det er gjennomgangstemaer for hvert skoletrinn, tilpasset alderstrinnet
til elevene. Foruten å være nedfelt i planene er dette også praktisert på skolene. I dagens plan,
fra 2007, er innholdsanvisninger omtrent tatt bort, og kompetansemålene er mer generelle.
Ifølge empirien og min erfaring er innholdstradisjonen fortsatt sterk i det tolvårige-løpet,
inkludert den allmennfaglige linjen på videregående trinn, men i mindre grad kommunisert
ved musikklinjen. Undersøkelsen har belyst hva læreren på musikklinjen, i tillegg til sin plans
kompetansemål, har å forholde seg til ved innholdsvalg. I empirien kom det frem at det i stor
grad er lærerens egen vurdering som ligger til grunn for innholdsvalg. For meg, med støtte fra
litteraturen, blir det logisk å tenke at læreplanen og steinerpedagogikk i større grad kan være
til hjelp, og fungere som legitimering av valgene. Lærerne i undersøkelsen legitimerte
innholdsvalg ut fra egne læringsmål, basert på egen erfaring, eller bakgrunn fra offentlig
musikklinje. Etter mitt skjønn er ikke dette helt tilstrekkelig da musikklinjen på steinerskolen
ikke er en offentlig musikklinje, men del av en steinerskole. Jeg tenker at grunnen til at
læreplanen ikke konsulteres ved innholdsvalg kan være mange. Dette kan for eksempel
handle om lærernes erfaring med at egne fagkunnskaper er tilstrekkelig, eller at læreplanen
ikke tydelig nok fremstår eller kommuniseres ved skolene som funksjonell ved innholdsvalg.

Estetiske kriterier og dannelseskriterier
Som sagt i litteraturkapitlet utvides estetikk i denne sammenhengen til å omfatte filosofiske
spørsmål om hva kunst er, og hvilke formål man har med kunsten. Dette er i samklang med
lærernes kriterier for innholdsvalg, som handler om mer generell musikkfilosofi i tillegg til
estetikk. I løpet av analysen har jeg sett at dannelse og estetikk ofte kan være vanskelig å
skille fra hverandre. Kanon, kulturarv, tradisjon, verdifull musikk og pedagogisk innhold er
kriterier som endrer betydning i løpet av argumentasjonen, da begrepene får ulik betydning
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etter hvem som mener noe om dem. Noen ganger handler det om estetiske kriterier og noen
ganger går det over i dannelse. Derfor har jeg valgt å slå sammen de to kriteriene i dette
kapitlet. I empirikapitlet ble verk med stor verdi plassert under verdifull musikk, eksistensielle
kriterier, da dette for lærerne ikke handlet om kanontankegang. I diskusjonen er det igjen
plassert som estetikk da jeg mener det er dekning for å si at musikklinjelærerne også forholder
seg til en slags kanon.
I min drøfting av steinerskolens læreplaner i innledningen av denne oppgaven er det estetiske
nevnt, både ved gjennomgang av Heydebrand-planen, men også under kompetansemålene i
planen for musikklinjen (2007): ”Faget skal bidra til å utvikle estetiske holdninger, gi
forståelse for normer, verdier og kvaliteter ” (2007 s. 160). Her i betydningen av å
videreformidle verdier. Musikkens estetiske dimensjon er, ifølge Elliott (1991), mer enn et
symbol for følelsene, og mer enn isolerte formstudier. Det er en inkludering av
kompositoriske virkemidler som både holder seg til en stil og sjanger, og en idé om hva
musikken skal uttrykke. I hvert enkelt møte med musikken oppstår noe unikt som
komponisten ikke har kontroll over. Dette avhenger av hva som ligger i hvert enkelt individ,
hans tolkning av verket og hans opplevelse av musikken. Nielsen (1989) beskriver
musikkopplevelse som estetisk opplevelse, og at det er viktig at sanseevnen utvikles for å
kunne få fullt utbytte av denne opplevelsen. Det estetiske objekt, som i dette tilfellet er
musikken, kan inneholde kunnskap om verden, og graden av dette bestemmer objektets
estetiske verdi og dens verdi i undervisningen. Ifølge Tharaldsen (2010) er det estetikk Steiner
(1989) er inne på ved sin beskrivelse av at musikken forsøker å etterligne eller uttrykke
naturen. Steiner beskriver hvordan musikeren, og komponisten, uttrykker naturens vilje
gjennom musikkens uttrykk og oppbygning, og får med dette en direkte berøring til
mennesket. Mennesket gjenkjenner seg selv i musikken, både gjennom det følelsesmessige
uttrykket, men også gjennom den harmoniske oppbygningen og klanger mennesket kjenner
igjen fra en førjordisk tilværelse. På denne måten blir musikken noe som berører. Et tema
lærerne gjerne uttalte seg om var verdirangering av musikk. I fokusgruppen var det enighet
om at alle sjangre var likeverdige og at ingen musikk var bedre enn annen kun ut fra sjanger
eller stil. D utdyper: ”I forskjellig musikk ser jeg så mye kvalitet eller så mye man kan lære av
ferdigheter og tekniske ting.” G er også opptatt av dette; andre læringsmål overskygger
hvilken sjanger den tilhører. Han og de andre lærerne på skolen der han jobber, er opptatt av
at musikken skal ”treffe” eleven, og dette er viktigere enn hvilken sjanger den tilhører.
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Nielsen (1989) beskriver et uheldig utfall ved material dannelse som den at man blir mer
opptatt av ”å synge de eller de sangene”, og at dette prioriteres i større grad enn selve
kvaliteten ved ”å synge” (1989, s. 57). Ifølge et slikt syn er det mer prosessen ”å synge” som
prioriteres av lærerne. I litteraturen har jeg plassert verdirangering innunder kanonbegrepet.
Verdirangering er ifølge Varkøy nettopp det som skjer når musikk plasseres i en kanon og
rangeres etter en skala. Dette speiler et musikk og verdisyn. Ruud (1996) er inne på dette når
han vektlegger verdivurdering av musikk uavhengig av sjanger. Han argumenterer for at alle
sjangre kan inneholde estetiske kvaliteter hvis man legger vekt på verkets evne til å berøre.
Han bruker begrepene det egentlige og det uutsigelige og mener at disse kan favne all type
musikk, men at tradisjonen ligger i at det er den vestlige klassiske musikken som har hatt
denne posisjonen tidligere. Musikkfaget handler om samhørighet mellom elevens verden og
musikken. Han vektlegger estetiske opplevelsers bidrag til et godt liv for mennesket. Dette er
grunnen til at han går bort fra kanontenkningen og heller fokuserer på musikkens muligheter
til å gi estetiske opplevelser. Med dette argumenterer han for at alle sjangre kan inkluderes.
For lærerne på musikklinjen var det en selvfølge å inkludere populærmusikk. A peker på
deres generasjons lærere (de som nå er mellom 30 og 50 år) og at det for dem ikke lenger
handler om moralske sperrer i forhold til sjangre, men at det er mer tekstinnhold og budskap
som er bestemmende for valg. D setter det enda mer på spissen ved å hevde at kunst er noe
fritt og sånn sett burde få leve videre uavhengig av uttrykk. Kunst er oppbyggelig uansett,
mener han. B er opptatt av den kunstneriske kvaliteten på musikken og at det er den som er
førende når han velger innhold til undervisningen. Sjanger eller stil er underordnet for ham. F
valgte innhold som stod i relasjon til den klassiske musikkhistorien. Det var viktig for henne
at disse fulgte en linje og en utvikling, samt at eksemplene ble presentert og satt i
musikkhistorisk kontekst.
Tradisjon
Tradisjon i denne sammenhengen inkluderer lærernes forhold til den og om den følges eller
utvikles, samt styrker og svakheter ved å forholde seg til tradisjoner generelt. De konkrete
innholdsforslagene i steinerskolens tradisjon som blant annet Frongillo (1999) representerer,
speiler et musikk- og undervisningssyn som er en del av steinerskolens grunntanker. Siste del
av utsagnet: ”Ungdom søker etter idealer - idealet som ligger i ekte musikk er vanskelig å
finne i populærkulturen” (1999, s. 9, min overs.) råder det ikke enighet om ved musikklinjen
på steinerskolen. Ifølge empirien er det en utbredt oppfatning at man i høyeste grad skal gå
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etter kvalitet, men at dette kan finnes i mange ulike sjangre og stiler. Det at bare vestlig
klassisk musikk er egnet i undervisningen er ikke aktuelt i en musikklinjekontekst. I og med
at dette er en musikerutdannende linje, er nettopp kjennskap til sjangre betydningsfullt, og
dette kommer tydelig frem i fagplanen. Derfor var det ikke spørsmål om populærmusikk, eller
ikke, som var fokuset i intervjuene med lærerne på musikklinjen. Poenget mitt med å vise til
Frongillos oppfatninger er at uavhengig av sjangre kan man bevisstgjøre innholdsvalgene i
forhold til kvalitet, budskap og uttrykk. Musikk som uttrykker idealer, hva som egner seg og
ikke egner seg, kan være et godt grunnlag for en diskusjon på musikklinjene. Det finnes ikke
noe slikt som en universell kanon som lærere kan ta stilling til ved innholdsvalg, hevder
Allsup (2010, s. 39). Frongillo, Wunsch (1995) og Weisser (1996) har et annet syn. De gir
eksempler på innhold som er egnet til undervisningen på videregående trinn. Hvert
klassetrinns tema prøver å være et gjensvar på alderstypiske behov og muligheter, og innhold
kan velges i samsvar med dette (Wunsch, 1995). Hvorvidt dette synet har sin gyldighet for
musikklærerne ga ikke intervjuene fullverdige svar på. Det var lite fokus på alderstrinnets
behov og elevens utvikling. Selv om slike innholdsforslag ble skrevet en stund før
musikklinjene ble dannet, er det ifølge mitt syn ingen ting i veien for at dette kan brukes som
supplerende innholdsforslag på musikklinjen også. Informant F var den eneste som tydelig
vektla dette. Faren ved innholdsforslag i læreplanen er, ifølge Varkøy (2003), at disse følges
slavisk og sånn sett blir et konserverende felt i undervisningen. Fordelene med en
steinerpedagogisk kanon derimot er, som F og H gir eksempler på, at musikkfaget da kan
henge bedre sammen med de andre fagene tverrfaglig og sånn sett kvalitetssikre
undervisningsinnholdet. Informant F presiserer at innholdet må ha tilhørighet til en
musikkhistorisk linje og ta utgangspunkt i elevens behov. Hun gir også eksempler på at det er
fint å ta utgangspunkt i de andre fagene og skape en bro over til musikkfaget. Jeg mener ikke
at læreplanen skal gå tilbake til å bli en innholdsplan, eller at kanotenkningen er den rette,
men ved at musikklinjelærerne kommuniserer med lærerne i fellesfagene, eller andre linjers
programfag, kan slik verdifull kunnskap som er opparbeidet over mange år videreføres til den
”nye” musikklinjen. Levende tradisjon blir vektlagt av Allsup (2010). Det vil si å kunne
forholde seg til egen opplæring innen musikk, som lærer, samtidig som man tar inn over seg
den tradisjonen elevene representerer. Allsup refererer til Hansen som hevder at å undervise
etter en tradisjon ikke må være det samme som å være tradisjonell (Hansen, referert av
Allsup, 2010). Hansen poengterer at vi ikke trenger å frykte for at frihet beveger oss bort fra
den tradisjonen vi elsker (2010, s. 228). På musikklinjen ved steinerskolene, vil dette aspektet
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kunne åpne opp for at man henter det beste fra de to ulike kontekstene, og skaper en egen
kontekst unik for dem, men basert på dette.
I steinerskolens tradisjon står innholdet i forbindelse med elevens utvikling og i forhold til
alderstrinnet. Dette gir Weisser (1996) og Wunsch (1995) eksempler på. Ved snakk om
bredde, er det bredde innenfor den klassiske musikktradisjonen det er snakk om. Weisser
poengterer betydningen av at elevene skal ”få erobre musikkens mesterverk” (1996 s. 136).
Den spesielle elevmassens behov og nivå er noe læreren må ta med i beregning. En åpenhet
for forskjeller og inkludering av andre læringsmål er nødvendig. Ved å ta utgangspunkt i
repertoarforslag, slik de gis her av Weisser og Wunsch, er lærerens refleksjon rundt eget
verdigrunnlag nødvendig. Faren kan være at disse følges slavisk uten å lytte til egen intuisjon
og erfaring med hva den spesielle elevmassen trenger. F var opptatt av alderstilpassede
innholdsvalg. Hun forklarer hvordan det likevel var vanskelig å gjennomføre dette på grunn
av at klassene som oftest var sammenslått i kortimene. F har et bevisst syn, basert på erfaring,
på hvilken musikk som egner seg til undervisningen, og representerer en tradisjon som finnes
i steinerskolene. Hensikten med spørsmålet mitt om lærernes forhold til læreplanen, var blant
annet å få svar på hvordan lærerne på musikklinjen forholder seg til den allmenne læreplanen
og tradisjonen i steinerskolen. Min forforståelse var at slik det er nå, underviser
musikklærerne på bakgrunn av egen erfaring på offentlig musikklinje. Dette støttes av
musikklinje-informantene som hevder det er slik, men at de er fristilt fra å endre sin praksis
på grunn av musikkfagets kreative, kunstneriske karakter. Deres utsagn i denne forbindelsen
var: ”Vi er fristilt/frittstående fra den generelle pedagogikken ved skolen for øvrig” og ”Når
man jobber med musikk, jobber man automatisk på en måte som er solid forankra i
steinerskolens kultur”. Lærerne begrunnet dette og forklarte at de jobber med elevens
individuelle mål og kreativitet, og at dette er i tråd med steinerskolens idealer. To av
informantene tok mer aktivt konsekvensen av dette ved å jobbe med å forene den
grunnleggende ideologien på skolen med musikkundervisningen. Ifølge Stabel (2013) har
tradisjonen ved steinerskolene i tidligere tider vært å innta, hvert fall i den offentlige debatten,
et verdikonservativt standpunkt som del av en modernismekritikk. Den kommersielle
musikkulturen ble angrepet og advart mot, for eksempel av Christie (1965, 1971), mens den
klassiske musikken ble oppskattet som den mest egnede ved undervisning og dannelse.
Jorgensen (2008) fører en sentral dimensjon inn i denne tematikken ved å si at det er viktig å
ta med i betraktning hvilken musikk som vil bidra mest til våre elevers utvikling og vekst
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både som menneske og musiker. Ifølge mitt syn er dette betydningsfullt da det handler om et
musikksyn som går utover sjanger og stil.
Kanon eller kulturarv
Et av intervjuspørsmålene gikk på om lærerne opplevde å forholde seg til en slags musisk
kanon. For meg var dette ment i betydningen verk som var en del av en steinerskolearv, eller
musikk som opplevdes mer nødvendig å inkludere enn annen (Espedal, 2013). F fortalte
hvordan hun benyttet seg av, og samlet sammen repertoar til en steinerpedagogisk fundert
kanon. Hun støttet seg til erfarne kordirigenters valg av innhold, og tok utgangspunkt i
læreplanens alderstilpassede pensum i allmennfagene. De andre informantene forklarte
hvordan de ikke forholder seg til noen kanontenkning, men at de derimot prioriterer
ivaretagelse av kulturarv. Informant B, D og G definerer dette som ”de store klassikerne”
innen alle sjangre, og at det i lys av elevens dannelsesreise er nødvendig å kjenne til disse.
Etter mitt skjønn er dette også en slags kanon, men ikke en steinerpedagogisk kanon. Lærerne
er opptatt av å videreformidle en kulturarv som kan gjøre eleven rustet til en eventuell fremtid
som musiker. A synes det er viktig at musikken står i en kontekst hvor den har kulturelle og
musikalske kvaliteter. Han tror ikke det er noen musikktradisjon som har mer dannende
virkning enn annen, eller kan ha moralske kvaliteter, slik man trodde på for eksempel Platons
tid. Han tror ikke det er noen musikk det er skadelig å utøve, eller at noe er bedre enn annet,
men han tror det kan virke dannende å kjenne til Beethoven: ”Hvis man går gjennom livet
uten å kjenne klassisk musikk, gir det en viss mangel”. Denne konteksten mener han kan
endres. I like stor grad kan man si det samme om Beatles, eller elevenes musikk: ”Tar man
utgangspunkt i dette, og går bakover i tid for å vise sammenhengen, da oppnår man dannelse”.
Ifølge Klafki (Nielsen 1989) foregår danningen som et vekselspill mellom mennesket og
lærestoffet, subjekt og objekt. Lærestoffet gir mening til læringsaktivitetene, og elevene må
gjennom egen aktivitet selv gå veien som fører til innsikt i lærestoffet. Klafki hevder at det
ikke er lærestoffet eller aktiviteten i seg selv som er dannende. Både lærestoffet og elevens
aktive bearbeidelse av det gjennom læringsaktiviteten, har betydning for at danning skal skje.
Oppdragende
Jeg stilte spørsmål til lærerne om deres synspunkt på beskrivelsen av kunst- og
musikkfagenes funksjon slik det kommer til uttrykk gjennom steinerskolelæreplanen (2007).
Jeg ba om deres syn på det som står i den generelle delen av planen for videregående, som
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inkluderer programfagene på musikklinjen, nemlig at kunstundervisningen ikke bare skal
være harmoniserende og oppdragende. Med dette tolker jeg at det også skal være
harmoniserende og oppdragende, og det var det jeg ønsket at lærerne skulle utdype sitt
forhold til. Jeg spurte lærerne om deres erfaring med dette, og om slike generelle mål kan
oppfylles uavhengig av innhold. G hevder at undervisningen ikke automatisk oppfyller disse,
men at dette avhenger av at elevene tennes og får lyst til å jobbe med musikken. Musikken må
være ”engasjerende, motiverende”. Videre poengterer G at lærerens presentasjon også er
avgjørende. Elevenes motivasjon kan vekkes hvis læreren er begeistret og følelsesmessig
tilknyttet til innholdet. Det er læreren som må være rollemodell i dette. I fokusgruppen var det
kun A som gjenkjente disse læringsmålene fra læreplanen, de andre hadde ikke noe forhold til
dette, og det virket ikke som om ordet ”harmoniserende” vekket noen assosiasjoner tilknyttet
deres erfaringer. Lærerne i fokusgruppen gikk over til å bruke utrykket allmenndannende i
stedet for oppdragende. De representerte et bredt syn på hva slags innhold som var egnet i
dannelsessammenheng. D hevder at alle musikklærere har et allmenndannende eller
oppdragende grunnsyn eller undervisningssyn, derfor styrer de automatisk unna det innholdet
som ikke er oppbyggelig for eleven. Selv representerer han et syn som omfatter all kunst som
oppbyggelig i egenskap av at det er kunst. A vektlegger at ved å velge innhold som stimulerer
til aktivitet og deltagelse, får eleven oppleve at han er med og bidrar til meningsfull helhet, og
dette fører til dannelse. Med dette utsagnet beskriver han mer konkret hva han mener:
Slik jeg ser det, er det eneste innholdet som bryter med en slik ånd, tekster som er
åpenbart menneskefiendtlige, eller som sjikanerer enkeltpersoner eller
menneskegrupper. Når det gjelder musikalsk stil, er det etter min mening ingen
type musikk som i utgangspunktet ikke egner seg. Støymusikk, rytmisk musikk,
listepop, avantgarde, alt kan gjøres meningsfullt i et fellesskap.
I undersøkelsen har jeg belyst hvordan læreres verdier og holdninger legger føringer for valg
av innhold. I og med at steinerskolens fagplan er ganske åpen, er det mye opp til lærerne å
definere hvilket innhold som er mest egnet. Musikkfaget kan bidra til dannelse, men det
forutsetter at musikklæreren har reflektert over hva han vil med faget og hvorfor faget er der.
Hvis ikke dette gjøres, blir undervisningen kun en utdannelse og mangler det dannende
perspektivet. Det er ifølge Nielsen (1989) et lite ønskelig mål med undervisningen.
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Harmoniserende
Hva så med det harmoniserende synet? Jeg støtter meg til den betydningen Mathisen legger i
begrepet i innledningen til læreplanen (Steinerskoleforbundet, 2014). Her knyttes det tan til
frihetsbegrepet i steinerpedagogikken hvor en harmonisk utvikling av tenkning, følelse og
vilje er sentralt. Steiner (1984) var opptatt av musikkens legende og harmoniserende effekt
gjennom en undervisning rettet mot disse tre aspektene i mennesket. Varkøy (2001) viser til
læreplanene i offentlig skole, og at de gjennomgående har speilet et syn på musikkens
allmenndannende kvaliteter. Arven fra antikken, med vektlegging av det gode og det skjønne,
finner man i planene helt frem til vår tid. Dette er sammenfallende med steinerskolens plan
hvor kunstfagenes harmoniserende virkning er en formulering fra antikken (Mathisen, 2011).
F beskriver hvordan korsang kan bidra til en harmoniserende og inspirerende opplevelse,
spesielt når musikken som synges er vakker og berørende. I tolkningen min fremstår vakker
musikk som et begrep med referanser til antikkens skjønne musikk. I hvor stor grad et slikt
musikksyn fortsatt er utbredt, får jeg ikke oversikt over i denne studien, men det åpenbarer
seg som en forskjell mellom de to kontekstene.
Undervisningsverdi
I dette avsnittet drøfter jeg om all musikk er egnet til undervisning. Jorgensens (1998)
definisjon av verdifull musikk hører også til under dette kriteriet. Hun poengterer at
musikkens verdi må vurderes, og at læreren må ta stilling til sine verdikriterier. Hun anbefaler
å bedømme musikkens verdi etter hvor essensiell den er, og om den kan bidra til personlig
vekst. Det motsatte kaller Jorgensen trivielt repertoar, dette er repertoar som ikke
representerer verdifulle verdier. Musikk med dybde og substans, som har høye estetiske og
kunstneriske kvaliteter, er for Reynolds (2000) de viktigste kriteriene for valg. Det avgjørende
for ham er at eleven kan forbinde seg med repertoaret, at de lar seg begeistre og kan utvikle
seg gjennom dette. Generelt for alle tre årene vektlegger Wunsch (1995) musikk av dramatisk
karakter som kan gjøre sterkt inntrykk på ungdommene. Dette mener han har betydning for
elevens individuelle utviklingen. Her er samtlige informanter enige: Musikk som berører og
vekker følelser er gjennomgående viktig. Det motsatte blir motstandsløs musikk som G
argumenterer for at ikke er egnet. I motstandsløs musikk ga verken tekst, melodi eller
harmoni noe motstand, i betydningen dypere mening eller følelsesmessig spenning. Ifølge
min vurdering betyr ”store verk” omtrent det samme som Jorgensens (2008) ”verdig musikk”;
Reimers (2003) og Pios (2009) ”verdifull musikk”; Johansen (2007) sitt begrep ”evig verdi”
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og Elliotts (2005) ”stort musikkverk”. I denne oppgaven definerer jeg disse begrepene som
tilhørende begrepet verdifull musikk. For musikklærerne var verdifull musikk i stor grad verk
med høy kvalitet. Det hersket motstridende syn på innholdsspørsmålet hos informantene når
det gjaldt akseptert eller ikke-akseptert innhold. D var opptatt av at det ikke skal herske
innholdstyranni, og at all musikk i utgangspunktet er oppbyggelig. F ytret noe annet, ikke i
betydningen av at hun er tilhenger av innholdstyranni, men ved å si at innhold til
undervisningen må velges med omhu, og at det å være del av noe vakkert kan være
velgjørende for eleven. Med velgjørende er jeg ganske sikker på at hun ikke mener, som en av
de andre informantene står inne for: ”Foo Fighters” og ”Nine Inch Nails”.
Sosialisering
I læreplanen og litteraturen for øvrig, blir sosialisering vektlagt som en hensikt med
undervisningen og skolen generelt. Undervisningens sosialiserende effekt gjennom felles
musikkopplevelse var sentralt for alle lærerne i studien. Ved å skape en sammenheng der alles
deltagelse er av betydning for helheten oppstår det en kraft som kan komme fellesskapet og
enkeltindividet til gode. Det var uenighet om hvorvidt et konkret innhold kunne ha
innvirkning på denne fellesskapsopplevelsen. Informant A argumenterer for at det er
rammene og formen som er viktigst, uavhengig av repertoaret. F hevder at repertoaret er
viktig for at opplevelsen skal bli velgjørende for individet og gruppen. Dette stemmer overens
med Lave og Wengers (Dysthe, 1996) begrep praksisfelleskap, hvor fellesskapsopplevelsen
kan bygges rundt for eksempel felles rutiner og et repertoar som kjennetegner den konkrete
praksisen.
I dette kapitlet har jeg drøftet estetikkens betydning for innholdsvalg og hvordan
dannelsesaspektet best kan ivaretas. På en skole kan et konkret innhold etablere en felles
praksis, tradisjon og visjon, som kan skape følelse av tilhørighet til skolen og det sosiale
fellesskapet. Det at musikk kan skape en slik tilhørighetsfølelse bekreftes av Sandbergs studie
(1996), hvor elevenes opplevelse av samhold oppstod gjennom musikken. Samhold gjennom
musikken kan også bidra til identitetsopplevelse, dette kommer jeg inn på i det følgende
kapitlet.
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Identitetsskapende kriterier
I dette kapitlet belyser jeg de identitetsskapende kriteriene slik de kommer til uttrykk i empiri
og teori. Samtlige lærere var opptatt av å bevisstgjøre eleven på egen identitet, for så å gi
impulser til styrking og utvikling av denne. Hvis eleven velger innhold forklarte lærerne at de
stiller spørsmålet: ”Hvorfor valgte du dette?” De krever en reflektert begrunnelse fra eleven
som går utover det at sangen, eller artisten som synger den er ”kuul”. Informantene ønsket at
elevene skulle kunne finne sitt eget uttrykk som musiker, og at de på den måten kan oppleve
hvem de er som musiker og menneske. Ruud (2013) bekrefter dette synet: ”… musikken kan
gi uttrykk for noen dypere lag i oss” (forord). Dette kan føre til økt livskvalitet og bidra til vår
evne til å påvirke eget liv. Identitetsutvikling gjennom opplevelse av tradisjonstilhørighet er,
ifølge Ruud (2001), et resultat av den felles musikkopplevelsen. Med dette mener han
tilhørighet til mennesker og egen musikkultur, og at dette gir mening. ”Fairytale of New
York”, som nevnt tidligere, er eksempel på et identitetsskapende repertoar. Informanten
forklarer hvordan elevene har forbundet seg med denne sangen i så stor grad at den blir sett på
som en signaturlåt for skolens julekonserter. Den har blitt et avslutningsnummer som det har
blitt umulig å utelate fra programmet. Informanten tror begrunnelsen for dette er at elevene
ønsker å vise at steinerskolen er annerledes enn andre skoler, og at deres identitet er knyttet til
dette. Det er en utradisjonell julesang og et utradisjonelt avslutningsnummer på en julekonsert
siden den handler om en alternativ jul. Dette speiler en annerledeshet i forhold til andre
skolers julekonserter hvor sanger som ”Deilig er jorden”, eller ”Nå tennes tusen julelys” er
avslutningsnumre. Dysthe (1996) vektlegger et praksisfelleskaps repertoar som forsterkende
for fellesskapets identitet. Med repertoar menes historier, handlinger, rutiner, ord og lignende
som fellesskapet har produsert i løpet av tiden, og som har blitt en del av praksis (Lave &
Wenger, referert av Dysthe, 1996).
Sjangerbredde og sjangerforståelse
Sjangerbredde ble vektlagt både i teorien og empirien. Lærerne la stor vekt på at dette var en
del av musikkforståelsen som kunne utvikle eleven både som menneske og musiker. Ved å få
innsikt i ulike sjangre og forståelse for at all musikk var oppbygd fra lignende komponenter
kunne eleven bli mer tolerant overfor andre sjangre enn den de selv foretrakk, og i overført
betydning: mer tolerante overfor andre mennesker. Informant C snakker om virkningen av
sjangerforståelse. Dette kan åpne opp for forståelse av hvem man selv er og bidra til at man
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ikke blir ensporet. Informantene bruker tid på å finne elevens identitet gjennom å prøve ulike
sjangre og musikkstiler. G poengterer: ”Jeg må vise eleven en verden han ikke vet om” for å
se om det kanskje finnes flere, ukjente muligheter i ham. Hva med litteraturens anbefalinger i
forhold til sjangerbredde? Læreplanen (2007) er entydig i sitt syn på sjangerbredde og
forståelse som viktige læringsmål. Følgende eksempel er hentet fra kor og ensemblespill,
ordlyden er den samme i begge fag, under fagenes kompetansemål: ”Orientere seg i et allsidig
[…] repertoar” (s. 148). Begrepet det mangfoldige er sentralt i denne forbindelsen og ment
som en anbefaling til læreren (Salvesen, i Sætre & Salvesen, 2010). Salvesen vektlegger
lærerens åpenhet i møte med sjangre og stiler han ikke har personlig forhold til. Likedan kan
ukjent musikk for eleven bli som en terskel de trenger å få hjelp til å overstige (Knutsen, i
Sætre & Salvesen, 2010). Sernhede (2006) viser til forskning som vektlegger elevens
utvikling i denne forbindelsen, og ifølge min forståelse, også dannelse og identitetsutvikling.
Skolen, hevder Sernhede, må bli en arena hvor eleven kan møte det fremmede og sånn sett
åpne øynene for annen musikk enn sin egen.
Utvikling av identitet
Forankring i et band, i musikken, eller gjennom fordypning i en låt, er for G en bestanddel av
begrepet tilknytning til verden, og identitetsutvikling ifølge min tolkning. Dette er det samme
som informanten forteller om i narrativet om NN. Informanten hevder det gjør noe positivt
med elevenes identitet å kunne forholde seg til en annen musikktradisjon. NN begynte på
steinerskolen i ungdomsårene, og da bar han på forventninger og stigmaer i forhold til
hvordan han trodde han måtte oppføre seg. Informanten gjengir hans egne ord om at han kom
fra en røff og hard kultur, hvor musikken bekreftet hans syn på seg selv som ”svart mann”,
hvor rap-musikk og opposisjon mot loven var en sentral del. Det var gjennom musikken,
musikkopplevelsen og møtet med en klassisk musikkultur NN fikk hjelp til å bli kvitt
stigmaer. I dette møtet med en annen og for ham fremmed musikkultur fikk han en
erkjennelse av at det gikk an å være en annen, nemlig seg selv. Ved at eleven møter nye,
berørende musikkopplevelser utvides elevens verden, og han dannes via dette. Ruud (2013)
bekrefter et slikt fenomen med å argumentere for hvordan musikk som er betydningsfull for
noens liv, som et uttrykk for noe vesentlig ved en selv, kan utvikle personens identitet og
fungere som en ”støpeform for identitet” (s. 130).
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Kontekst
Undervisningens kontekst, og den kulturelle praksisen innad i denne, er knyttet til en identitet
unik for konteksten (Holst, 2013). Ett av de store didaktiske spørsmålene for læreren handler
om hvilken kontekst undervisningen befinner seg i (Shulman, 1986). Shulman har beskrevet
dette som del av lærerens kunnskapsbase, og blant annet lagt vekt på kontekstens forhold til
hva læreren definerer med hensikten med undervisningen. Forskning viser at kunnskap
ervervet i en kontekst ikke nødvendigvis lar seg overføre til en annen kontekst (Benner,
referert av Holst, 2013). I den bestemte konteksten konstrueres en praksis som er unik for
denne konteksten (Holgersen og Holst, referert av Holst, 2013). Dette vil si innenfor
musikkfaglige og pedagogiske områder, og det er disse aspektene som ikke så enkelt lar seg
overføre til en annen kontekst. Lærere ved musikklinjen på steinerskolen befinner seg, slik jeg
erfarer det, i to ulike kontekster og tradisjoner: musikklinjen og steinerskolen. Den generelle
kunnskapen om pedagogikk og fagplankunnskap springer ut fra to tradisjoner hvor
undervisningssyn og musikksyn er ulikt. I tillegg hefter det ulike forventninger ved dem, og
dette må, slik jeg ser det, innebære en utfordring for lærerne. Dette kan arte seg som
forvirring, eller en berikelse i forhold til egen identitet og pedagogisk tilnærming. En stor
utfordring for musikklinjen på steinerskolene, slik jeg ser det, kommer av at identiteten ikke
er klarlagt, i den forstand at den befinner seg i disse to ulike tradisjonene, og at den ikke har
klart å definere i hvilken kontekst den er hjemmehørende. I løpet av arbeidet med denne
undersøkelsen har jeg tenkt at den kanskje rett og slett er hjemmehørende i sin egen kontekst
og må hente det beste ut av de to kontekstene.
Frongillo (1999) hevder som sagt at ikke all musikk virker dannende. Hun mener at de
idealene elevene søker kun er å finne i den klassiske musikken. Det er kun denne som er
foredlet gjennom sitt arbeid med tonen, rytmen, klangen og harmoniene. Hun argumenterer
for at mer mekanisk, rytmisk musikk, som mye av populærmusikken går innunder, ikke har
de samme kvalitetene og sånn sett ikke er egnet i undervisningen. Hun snakker i denne
sammenhengen ikke spesifikt om musikklinjen, men om et grunnsyn ved undervisning av
ungdom, som steinerskolens undervisning og også musikklinjen er en del av. Weisser (1996)
peker på steinerpedagogisk tradisjon hvor det allmenndannende aspektet ved innholdsvalget
er fremtredende. Nielsens (1989) syn på innhold er bredt og inkluderer i høyeste grad det
allmenndannende perspektivet. Han beskriver at musikk kan uttrykke og forstå indre liv. Han
påpeker hvordan begrunnelsen av innholdsvalg oppstår i et samspill mellom samfunn/skole
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og muligheter i musikken selv. Ideen, som ifølge Nielsen er utdatert, om at mennesket og dets
vesen, egenskaper og utviklingsmuligheter danner utgangspunktet for pedagogiske valg er,
slik jeg ser det, levende i steinerskolen. Steinerskolens læreplan tar utgangspunkt i
menneskets utvikling og behov. Dette danner grunnlaget for valg som tas både når det gjelder
innhold og aktiviteter. Et slikt syn støttes av informant F. Her er musikklinjens utgangspunkt
litt annerledes da undervisningen i større grad vektlegger kunnskap og ferdigheter for
musikerens yrkesliv. Det jeg argumenterer med når jeg bruker uttrykket kontekstforvirring, er
nettopp dette at steinerskolekonteksten tar utgangspunkt i allmenndannende kvaliteter, mens
musikklinjekonteksten tar utgangspunkt i musikerdannende kvaliteter. Musikerdannende er et
begrep jeg har utviklet, hensikten er å forklare hvordan eleven på en musikklinje skal tilegne
seg fagspesifikke ferdigheter. Det er ikke dermed sagt at det ene utelukker det andre, det har
vi sett fra dataene og det vil jeg komme tilbake til, men mitt poeng er hva som er mest
fremtredende. Det kommer frem i empirien at musikklinjen forholder seg til alle sjangre, stiler
og musikkuttrykk som om alt i utgangspunktet er like verdifullt i undervisningssammenheng.
F forklarer hvordan steinerskolen, generelt sett, er mer bevisst på å relatere innholdet til en
allmennfaglig kontekst, og benytte innhold som fokuserer på å utvikle de menneskelige
egenskapene. Hvilke forventninger lærerne velger å forholde seg til ble klarlagt med
intervjuene. Det ble tydelig at i fokusgruppen forholder de seg til egen bakgrunn fra
musikklinjen på offentlig skole, og at dette ga begrunnelsene for valg. G forholdt seg til den
samme bakgrunnen som dem, men måtte på grunn av fagplanprosessen forholde seg til
steinerskolens forventninger i tillegg. I Asp sin avhandling (2011) viste funnene hvordan
undervisningskonteksten var avgjørende for valg av undervisningsinnhold. Informantene i
hans studie jobbet ved ulike musikklinjer. De var opptatt av å velge innhold som stimulerte en
musikeridentitet, på samme måte som i min undersøkelse. Min erfaring er at
musikklinjekonteksten er mest fremtredende for mine informanter, med unntak av F, men
musikklinjen på steinerskolens videregåendetrinn er ikke musikklinje i tradisjonell forstand.
Den er del av en annen tradisjon og kontekst også, nemlig den steinerpedagogiske. Jeg prøvde
å undersøke hvordan lærerne forholdt seg til dette, men det dominerende synet var at for dem
var det ingen forskjell. De kunne like gjerne ha jobbet på en tradisjonell musikklinje, og de
oppfattet det ikke som ulikt. Lærerne hadde, som jeg tidligere har vært inne på, en opplevelse
av at de var fristilt fra den generelle pedagogikken ved steinerskolen i og med at de jobbet
med musikkfag. G derimot, arbeidet med å forene de to kontekstene, musikklinjen og
steinerskolen, da han skrev fagplanen for linjen. Han mente det var utfordrende på grunn av
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ulikhetene de representerte, men han ble trygget på dette av erfarne steinerpedagoger som
mente at musikkfagenes læringsmål og kreative innfallsvinkel ville bidra til at dette gikk å
forene. A beskriver også hvordan han relaterer til steinerpedagogiske idealer i sitt arbeid med
musikkfagene. Han mener at musikkfagenes egenskaper, og ved at det jobbes mot elevens
individuelle mål, fører til at de to ulike kontekstene forenes. I forhold til innholdsvalg var det
ingen forskjell på hva lærerne hadde valgt hvis de hadde jobbet i en annen kontekst. Her var
det mer selve skolesammenhengen som la føringer. De anbefalte mer passende innhold for
eleven hvis teksten eller uttrykket var for utleverende eller støtende, i form av
menneskefiendtlig. Ifølge min undersøkelse var musikklærerne på musikklinjen mer eller
mindre enige i at deres bakgrunn, verdier og undervisningssyn stammet fra offentlig
musikklinjes tradisjon. Det var dette de forholdt seg til, uavhengig av at musikklinjen tilhørte
en steinerskolekontekst. G var opptatt av å forene tradisjoner fra musikklinjen i
læreplanarbeidet. Dette gikk på ”det strenge musikkfaget”, alt eleven skulle gjennom i forhold
til fagkunnskap. For musikklinjen vil det være to tradisjonsrike kontekster som kjemper om
musikklinjens oppmerksomhet på steinerskolene. Som empirien viser, søker mange lærere
jobb fordi det er en musikklinje. Det at det er en steinerskole i tillegg er ikke hovedgrunnen,
men så møter linjen i tillegg forventningene som er knyttet til at den er en del av
steinerskolen. Det å kombinere dette er, slik jeg opplever det, en underkommunisert, men i
aller høyeste grad reell utfordring, som kan arte seg i frustrasjoner og forvirring. Det å
tilsynelatende ikke ta stilling til dette har jeg også erfart at forekommer. Det
steinerpedagogiske kan oppleves som en kuriositet, men også noe mange ikke kan identifisere
seg med. Jeg tror tiden er moden for å belyse disse temaene og skape en dialog hvor slike
spørsmål blir utdypet. Tankegangen rundt felleskor var noe G i starten opplevde som
utfordrende. Dette er et område hvor han har nærmet seg den steinerpedagogiske grunntanken
om at alle skal være med uavhengig av innhold, nivå og ferdigheter i faget. Han arrangerer og
tilpasser innholdet slik at sosialiserings- og mestringstanken kan oppfylles. Hans erfaring fra
musikklinjen var at alle deltok etter nivå. G tok med seg egne erfaringer og tilpasset disse til
den steinerpedagogiske konteksten. Dette vil jeg si er et eksempel på kontekstforvirring som
utviklet seg til kontekstoppklaring.
I dette kapitlet har jeg drøftet hvordan musikkundervisningens hensikt og kontekst kan bidra
til identitetsutvikling. Om dette avhenger av et konkret innhold, eller om det er noe innhold
som ikke er så egnet, blir i liten grad fremhevet i empirien. Der er det fokus på presentasjon
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av innhold slik at elevene kan forbinde seg med det. Dette blir bekreftet av Johansen (2008),
som hevder at elevens læring avhenger av om han synes repertoaret er meningsfullt i forhold
til sin fremtid som utøver. Dette er også temaet for neste kapittel som handler om de
eksistensielle kriteriene.

Eksistensielle kriterier
I dette siste kapitlet i diskusjonen sammenfatter jeg empirien og teoriens syn på
musikkundervisningens dypere betydning. Eksistensielle kriterier handler om musikkens
betydning for menneskets opplevelse av mening og sammenheng med tilværelsen. Dette kan
skje hvis lærerne behandler faget som noe mer enn et ”unødvendig avslapningsfag”, og ved å
gi elevene nye musikalske erfaringer som ”krever deres samlede refleksjon, tenkning og
selvbetraktning” (Pio, 2009, s. 149). Pio anbefaler læreren å legge opp til engasjement og
sanselig opplevelse. Innhold som kan bidra til dette er vesentlige og verdifulle musikkverker
som berører eller provoserer eleven. Ifølge Pio kalles dette musisk dannelse: eleven får
tilgang til ny musikalsk erfaring og blir mer kompleks og sammensatt. På denne måten kan
musikalske opplevelser føre til eksistensielle opplevelser. Ved at eleven hjelpes til å finne et
ståsted i verden bidrar faget til å gjøre elevene livsdugelige. Jeg tolker dette til å være det
samme som Heidegger kaller en ”Lichtung” i menneskets livsverden. Når vi oppdager noe
nytt, blir vi klar over nye dimensjoner i livet vårt. Ved å utvide musikksmak blir vi klar over
noe verdifullt vi før ikke var åpne for (Heidegger referert av Pio, 2009). I henhold til Varkøys
(2015) utvidete Bildungs-begrep er det noe tilsvarende som skjer gjennom
dannelsesprosessen: ”The Journey”. Dette er avhengig av elevens åpenhet for det nye, og at
musikkinnholdet har en dybde som kan sette eleven i kontakt med tilværelsens dybde. Varkøy
(2010) forklarer hvordan sterke musikkopplevelser kan knyttes til begrepet eksistensiell
musikkopplevelse. Musikk med eksistensiell dybde kan bidra til at mennesket får kontakt med
noe dypere i seg selv, sine egne følelser og meningen med tilværelsen. Han viser til forskning
hvor det dokumenteres at slike opplevelser sjelden oppstår i skolen. Der er det mer utbredt å
behandle musikkfaget som et fag hvor man bare skal ha det gøy med musikk, som en pause
fra ”viktigere” lærdom. Som jeg har vært inne på tidligere har Nielsen (1994) utviklet
begrepet musikkens mangespektrede meningsunivers. Læreren må ha kunnskap om
bevissthetslagene i mennesket og musikkens mange sjikt for å kunne legge opp til
eksistensielle musikkopplevelser. Her kan lærerens eget musikksyn åpne eller lukke rom for
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elevens musikalske erfaring. Evner læreren å åpne opp for nye erfaringer i musikken, kan
dette føre til at musikk bidrar til livsglede (Nielsen, referert av Varkøy i Sætre & Salvesen,
2010). I steinerskolens læreplan fra 2004 (Antropos), er ordet livsglede og livsevne nevnt som
noe den musiske utfoldelsen kan bidra til. Dette kan knyttes til Pio sine teorier om
livsdugelighet, og står i sammenheng med informantenes vektlegging av musikkopplevelsen
som et middel til livsglede og livsvilje. De mener dette kan oppstå gjennom følelsen av dyp
mestring gjennom krevende prosesser. Ved å lede elevene gjennom fremmed og utfordrende
repertoar oppnås mestring, også i overført betydning: de mestrer ikke bare et krevende
repertoar, men de mestrer å overvinne en utfordring. G koblet elevens nysgjerrighet i møtet
med nytt repertoar sammen med gjenkjennelse i forhold til nye ting man møter på, være seg i
sosiale eller musikalske sammenhenger ellers. Det å få oppleve at ting blir større enn en selv,
hevder G har dannende kvaliteter og for ham er dette inkludert i begrepet tilknytning til
verden. Jeg vil poengtere at elevens tilknytning til verden også kan ses på som et læringsmål i
seg selv ifølge læreplanen: ”I et videre perspektiv beskriver det en måte å komme inn i verden
på og en måte å forstå seg selv som en del av verden, det blir en vei inn til ens egen og
verdens mangfoldighet” (Steinerskoleforbundet, 2007, s. 144).
Eksemplarisk musikk
Informantene forteller at de leter etter gode musikkeksempler til undervisningen. Knapp tid
og sprikende nivå gjør at dette blir ekstra krevende. Informantene forklarer at det kan være
komplisert å velge siden det ikke er så mye man rekker å gjennomgå. Som hjelp i denne
utvelgelsesprosessen viser Nielsen til begrepet ”det klassiske”. Med dette mener han ”det
klassiske som skal speile kulturen” (1998, s. 61, min overs.). Han argumenterer for at det er
vanskelig å enes om hva som hører til innunder dette begrepet. Jorgensen (2008) beskriver
lærerens verdikriterier som en hjelp i utvelgelsesfasen, og at det er viktig for læreren å ta
stilling til disse. Sånn sett blir det også et spørsmål om lærerens skjønn når det klassiske skal
velges. Nielsens (1989) kriterier for valg av innhold er at det må ha god kvalitet, være
utfordrende samtidig som det er tilgjengelig, må omfatte en del av elevens univers og kunne
åpne opp for sider ved musikken og grunnleggende sider ved verden. Et slikt repertoar har
noen grunnkarakteristikker som er felles for og kan føre inn i ”all” musikk (s. 57). Lærerne la
vekt på musikk som vekker samhørighetsfølelse, evner å berøre, har tilhørighet til en historisk
linje, har høy kvalitet, god oppbygning og struktur samt er fengende for å kunne begeistre
eleven. Elevens mestringsfølelse er viktig, derfor må innholdet være akkurat passe
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utfordrende. Lærerne vektlegger at en del av elevene på musikklinjen har begynt sin
utdannelse som musiker, og tar dette med i beregningen ved valg av repertoar. Forholder man
seg til dette læringsmålet som en hovedretningslinje, vil i utgangspunktet all musikk være
egnet, med ulike læringsmål for øyet. Som tidligere beskrevet, kan eksemplarisk musikk
(Johansen, 2007) tilsvare et innhold med evig verdi og en følelse av ”å være menneske blant
menneskene” (Asp, 2011, s. 110). Musikklærerne vektlegger dannelse, og er på utkikk etter
tydelige eksempler som kan ivareta dette. De vektlegger hvor krevende dette er. Noen ganger
har elevene selv valgt noe de ønsker å spille/synge. Da vurderer lærerne om dette er et godt
valg, eller om det skal erstattes av noe som ligner, men kan gi bedre læringsutbytte. En av
musikklærerne gir et eksempel som fremstår som et eksemplarisk valg: sangen ”Fairytale of
New York”. Denne sangen er så godt likt av elevene at det er umulig å ta den av programmet.
Informanten reflekterer over om det i tillegg til smak handler om et identitetsaspekt som er
grunnen til at denne er så egnet og samtidig så godt likt.
Ekspressiv musikk
Steiner (1997 og 1995) beskriver hvordan elever får en svakere tilknytning til verden hvis
undervisningen ikke appellerer til følelseslivet og deres erfaringsverden. Hos mange andre av
teoretikerne i litteraturoversikten er følelsesaspektet vektlagt: For Schiller var musikkens
vesen ment å fremkalle følelser (Benestad, 1976), Marcel vektla det å bli grepet av musikken
som noe som kan føre til en opplevelse av det vesentlige i livet (Kjerschow, 2000, s. 127), og
ekspressiv musikk blir vektlagt av blant andre Livingstone og Forde Thompson (2009),
Reimer (2003), Pio (2009) og Elliott (2005). Hvilke kvaliteter har ekspressiv musikk som gjør
den betydningsfull i undervisningssammenheng? Det som viser seg, både i litteraturen og i
intervjuene med lærerne, er denne musikkens evne til å berøre, og kunne løfte eleven ut av
egen virkelighet og over i noe større. Dette kommer både musikeren til gode, ved at han blir
en mer uttrykksfull musiker, men også det hele mennesket; ved at han utvikler en mer allsidig
personlighet som har innsikt i, og kan kontrollere egne følelser. Livingstone og Forde
Thompson (2009) argumenterer for at musikk som vekker følelser kan endre ens bevissthet.
Reimer (2003) beskriver hvordan utvidelse av den enkeltes innsikt i de menneskelige
følelsenes natur, som åpenbares gjennom musikkens ekspressivitet, kan øke livskvalitet
gjennom selvinnsikt i egne følelser. ”Et verks kvalitet avhenger dermed av dets evne til å
formulere de menneskelige følelsene og deres natur” (Varkøy, 1993, s. 93). G forklarer
hvordan han ofte har vært i situasjoner hvor han har valgt musikk ut fra praktiske rammer,
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som toneart, besetning, nivå eller passende tekst. Selv om mye av dette ytre er på plass
kjenner han ofte at det ikke holder hvis innholdet ikke har evnen til å berøre. Det at det
berører er det aller viktigste valgkriteriet for ham. Samtlige musikklærere vektlegger musikk
som berører. Dette betyr ikke nødvendigvis ”mykt og fint” (Ruud, 2001), det kan også være
snakk om dramatiske uttrykk. Samtlige ville ikke valgt tekster hvor budskapet var
menneskefiendtlig og med et negativt syn på verden. F mener det er viktig at det er vakker
musikk som velges og at den står i en kontekst som tilsvarer elevens behov. Informant G
legger ikke vekt på at repertoaret nødvendigvis skal være vakkert. Han har valgt innhold hvor
teksten virket støtende på en del av publikum. Dette stod han helt inne for og forklarte at det
for ham var andre læringsmål som stod i forgrunnen, som målet å få alle til å synge kraftig ut.
Ifølge Pio (2009) er det elevens sanseopplevelse som er viktigst i forhold til hans teori om
livsdugelighet. Et repertoar kan i den forbindelsen være både estetisk berørende eller sanselig
provoserende. Selve utvalget av slik ekspressiv musikk er noe læreren må bruke tid på. Igjen
vil jeg relatere til begrepet tilknytning til verden. Den ekspressive musikkens hensikt er ikke,
som Steiner (1996) understreker, å føre til drømmerier og flukt fra verden, men tvert i mot å
kunne forbinde eleven til egne følelser og skape gjenkjennelse med musikken og verden som
helhet. Hva som hører til ekspressiv musikk må være opp til hver lærer å bedømme. D
vektlegger musikk som ”groover” som en viktig læringskvalitet. G argumenterer for at med
musikkvalg må det være som i livet ellers: ikke for ”happy”, ikke for depressivt, for
motstandsløst eller uten håp. Han argumenterer for at aggressive låter kan være topp hvis
innadvendte elever gjennom dette kan åpne seg. H foretrekker folketoner som går i dybden,
da de har både inderlighet og kraftfullhet som kan berøre eleven på mange plan. H forklarer
også med hjelp av et narrativ om sangen ”The prayer of the soul” hvordan han ønsker å finne
frem til, og formidle, noe betydningsfullt. F har erfaring med at utøvelse av ekspressiv musikk
har evnen til å løfte elevene ut av egen virkelighet og inn i en større sammenheng. Hun hevder
deltagelse i musikk, og især vakker musikk kan virke velgjørende. Både Reimer og Elliott
forklarer hvordan en undervisning som vektlegger det følelsesmessige uttrykket vil bidra til
kognitiv utvikling hos eleven, og at dette ikke kan oppnås på andre måter (Daugherty 1996).
Reimer mener musikkundervisningen på denne måten blir en undervisning om følelser, og
dette er dens dypeste verdi (Varkøy, 1993, s. 96), i og med at musikk kan, i sterkere grad enn
språket, gi innsikt i eget følelsesliv. Schopenhauer (2008) har samme oppfatninger som
Reimer når det gjelder musikken som en opplevelse av følelsene, mer enn en forklaring.
Reimer forklarer hvordan følelseskategorier virker begrensende, men at man gjennom
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musikkens ordløse språk bedre kan vinne innsikt i deres natur (Varkøy, 1993, s. 93).
Schopenhauer beskriver hvordan musikken kan fungere som et universalmiddel for alle
lidelser i og med at den uttrykker følelsenes innerste vesen (Bale & Bø-Rygg, 2008).
Det uutsigelige
Nielsen (1998) forklarer, hvordan man gjennom undervisningen bør strebe etter å oppnå
fundamentale erfaringer for eleven. Det vil si at man gjennom musikken kan uttrykke noe av
seg selv som man ellers finner uutsigelig på annen måte. Informantene i fokusgruppen
snakker om noe lignende. Begrepet musikkens mystiske IT, når B leter etter ord for å forklare
hva han mener, er ifølge min tolkning nettopp dette, det uutsigelige som er av stor betydning i
musikkundervisningen. G poengterer at det ikke er vanlig å snakke om innhold sånn som vi
gjorde i intervjuet, men at det ligger under. Han mener alle er opptatt av å finne musikk som
treffer. Det uutsigelige er et bilde på musikkens vesen (Ruud, 1996). Dette er sammensatt av
mye og inkluderer både dannelse og identitet. Musikkens evne til å berøre er en del av
musikkens vesen, dens evne til å utvikle personlighet, identitet, dannelse og trygghet, og
likeså dens evne til å bidra til sosialisering. Dette var samtlige lærere opptatt av, og på denne
måten uttaler de seg om sitt forhold til musikken vesen, og deres syn på musikken åpenbares.
Opplevelsen, som F ønsker å legge opp til, av at musikken er noe som kan løfte eleven ut av
eget liv og over i en større sammenheng; følelsen av at alt har en opprinnelse, vil kunne gi en
tydelig følelse av forankring i verden. I dette kapitlet tolker jeg tilknytning til verden innunder
eksistensielle kriterier, som handler om elevens forhold til det å være menneske blant
menneskene.

Oppsummering
I diskusjonskapitlet har jeg belyst og drøftet betydningsfulle elementer som har kommet frem
gjennom arbeidet med litteratur/teori og empiri. Jeg har fokusert på sammenfall og konflikt i
materialet. På denne måten har jeg diskutert meg frem til en rekke svar, men også funnet
elementer av en mer åpen karakter, uten tydelige svar. Gjennom hele kapitlet var jeg på utkikk
etter den røde tråden som lå som en grunntone bak de ulike svarene og innfallsvinklene,
nemlig den enkeltes undervisningsfilosofi. Lærerens syn ligger som en føring på hvordan
undervisningen blir. Alle elementer som dukket opp forsøkte jeg å relatere til innholdsvalg. I
begynnelsen av kapitlet startet jeg med å drøfte forståelsen av musikk, og hvorvidt dette
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hadde betydning for elevens tilgang til, og omgang med, musikk. Jeg gikk inn på forståelsen
av menneskets vesen og musikkens vesen, og betydningen av dette. Forståelse av musikk
inkluderte på ulik måte en forståelse av verden og samfunnet, både i forhold til elevens
fremtid som musiker, men også i forhold til det å være menneske i samvær med andre
mennesker. Det ble diskutert hvorvidt musikken hadde overføringsverdi på situasjoner og
kunne utvikle ferdigheter til bruk i livet generelt. Jeg valgte å inkludere aspektet tilknytning
til verden i denne forbindelsen, og holdt tak i dette gjennom hele kapitlet, fra ulike vinkler.
Hvorvidt lærerne har tilknytning til en kontekst, en kulturell praksis, en kulturarv, tradisjon
eller kanontenkning som legger føringer for valg av innhold, har vært et sentralt tema.
Deretter gikk jeg inn i det konkrete innholdets karaktertrekk og kjennetegn som ble anbefalt
valgt eller faktisk valgt til undervisningen. Stikkord i denne forbindelsen har vært pedagogisk
musikk, verdifullt innhold, ekspressiv musikk, eksemplarisk musikk og lignende. Jeg har
undersøkt om dette inneholder noen fellestrekk for litteraturens beskrivelse og lærernes
karakteristikk. Læreplanens betydning og musikkens sosialiserende effekt ble diskutert. At
musikkundervisningen kan være utviklende på mer enn ferdigheter, individuelle og sosiale,
har vært temaet i kapitlene om de dannende og identitetsutviklende kriteriene. Dette løfter
fokus fra det konkrete over i det mer allmenne. Hensikten med undervisningen blir å utvikle
den allsidige personligheten (Poulsen, referert av Varkøy, 1993) hvor fornuft og følelser
harmonerer. Jeg har undersøkt om det er noen forskjell på vektlegging av, og mening om,
disse områdene i forhold til kontekst og tradisjon på musikklinjen og steinerskolen.
Estetikken kommer man ikke utenom når man begir seg inn i kunstfagenes sfære. Hvorvidt
estetikken legger føringer eller kan være til hjelp ved innholdsvalg, har vært fokus her. I
kapitlet i sin helhet har jeg gått dypere ned i kunstfagenes betydning for elevene. Jeg har
begitt meg inn på de store, eksistensielle spørsmålene i menneskets liv. Jeg har ønsket å se om
musikkfaget kan bidra til at elevene får en opplevelse av mening og svar, og i så fall hvordan
undervisningen best kan legge til rette for dette, da med fokus på innholdsvalg.
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6. Avslutningskapittel
Writing about music
is like dancing about architecture.
Martin Mull

I denne avsluttende delen av masteroppgaven vil jeg vise hvordan forskningsspørsmålene er
besvart, og på hvilken måte svarene åpner opp for flere spørsmål. Mitt formål har vært å
undersøke nærmere hvordan lærere på musikklinjene velger innhold til fagene kor og
ensemble. Slik jeg ser det, er dette spørsmålet en del av et større landskap og en bredere
tematikk. Her finnes det utviklingspotensial som jeg nå vil gå inn på. Jeg har sett at lærernes
undervisningsfilosofi i stor grad har vært førende ved valg av innhold, og at filosofien er
farget av egen bakgrunn og kontekst. Min intensjon var, som sagt, å undersøke hvordan
musikklærerne forholdt seg til de to kontekstene musikklinje og steinerskole, og om
kontekstene lot seg forene. Hensikten med undersøkelsen har ikke først og fremst vært å
sammenligne de to ulike kontekstene, men i arbeidet med oppgaven har jeg sett at nettopp
dette er mer betydningsfullt og forklarer mer enn jeg trodde i utgangspunktet. Derfor har jeg
fremhevet noen av forskjellene, og belyst dette som mulige grunner for hvorfor det kan være
utfordrende å forene idealene i de to kontekstene. Jeg har kommet med forslag til hvordan
disse kontekstene i større grad kan forenes. Jeg har fått innblikk i hva musikklærerne ønsker å
oppnå med undervisningsinnholdet, og hvordan dette begrunner fremgangsmåten for valg. Jeg
har sett hvordan dette sammenfaller med egen erfaring, læreplanen, de steinerpedagogiske
grunntankene og litteraturen for øvrig, og hvilke aspekter jeg mener mangler og kunne vært
inkludert. Jeg har reflektert over om det er behov for forskning som denne- om
musikkundervisningen på musikklinjen. Jeg mener ja. I og med at dette er en forholdsvis ny
linje, og kun finnes på enkelte steinerskoler, er det viktig å rette søkelyset på hensikt, konsept,
visjoner og idé. Dette er viktig med tanke på at den skal kunne inkluderes og ikke minst
inkludere seg selv i en steinerskolesammenheng.
I vid forstand stod musikklinjelærernes valg i forbindelse med et felles musikk- og
undervisningssyn. Det var først og fremst fokus på de faglige byggesteinene som kreves for å
utdanne musikere, og for at musikerens potensial skal utvikles. Mestring og sosialisering var
vektlagt. Felles for begge kontekstene var fokus på utvikling av mennesket gjennom å
fokusere på det allmenndannende, og prioritet til at kunnskapsdannelsen kunne overføres til
og befordre livet generelt. Forståelse av musikken var sentralt. En av grunnene til dette var at
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eleven skulle få tilgang til musikken, at forståelsen kunne åpne opp sider ved musikken og
dermed åpne opp for grunnleggende sider ved livet. Dette kunne føre til at eleven fikk
forståelse for samfunnet, og ikke minst forståelse av sin rolle i verden.
Jeg kan konkludere med at innholdsvalgene speiler konteksten lærerne er hjemmehørende i.
Oppsummerende vil jeg si at det mest fremtredende i empirien har vært musikklinjelærernes
fokus på musikerferdigheter, og steinerpedagogikkens fokus på allmennmenneskelig
dannelse. Det viktigste ved lærernes undervisningsfilosofi på musikklinjen var å velge
innhold som var relevant i forhold til spilletekniske ferdigheter og samfunnets krav til
musikeren. Den opprinnelige hensikten med innholdsvalg på steinerskolene var musikkens
kvalitet som en estetiske dimensjon som kunne inkludere det skjønne, og dens
harmoniserende virkning. I tillegg var det aldersspesifikke vektlagt og tilknytningen mellom
alle fagene, også allmennfaglige fellesfag, og den musikkhistoriske sammenhengen. Dette var
i liten grad vektlagt ved musikklinjen. Hvorvidt et slikt syn er utbredt i steinerskolen i forhold
til fellesfag musikk, eller om det er ønskelig at et slikt syn skal råde, har ikke vært denne
oppgavens intensjon å undersøke, men lærerne fra steinerskolekonteksten som deltok i
undersøkelsen representerte dette synet. Det var likheter i de to kontekstene som handlet om
allmenngyldige, grunnleggende elementer ved pedagogikk generelt. I og med at
musikklinjene er steinerskoler, blir de to kontekstene vevet inn i hverandre. Det blir, slik jeg
ser det og slik det til en viss grad kom frem i intervjuene, nødvendig for musikklinjelærerne å
kjenne til steinerskolens idégrunnlag, og ta stilling til hvorvidt det skal ha konsekvenser for
holdninger og praksis ved innholdsvalg. Jeg tror en slik åpenhet og kommunikasjon kan virke
berikende på begge kontekster. På denne måten vil musikklinjen kunne leve i steinerskolen
som en integrert del av steinerskolens pedagogiske visjoner og praksis.
Undersøkelsen viste at læreplanen og steinerpedagogikken i liten grad ble benyttet som
retningslinjer ved valg av innhold på musikklinjen. Lærerne hadde forskjellige læringsmål de
gikk ut fra, hentet fra egen bakgrunn eller erfaringer fra den offentlige musikklinjen. Det at
offentlig musikklinje i så stor grad er sammenligningsgrunnlaget og retningsgivende for
innholdsvalg innbyr til ettertanke. Etter min mening er ikke dette helt tilstrekkelig, og jeg
mener det er hensiktsmessig å vurdere om musikklinjen på steinerskolen har en tydelig
egenart i forhold til sin unike kontekst. Lærerne underviser slik de selv har blitt undervist,
eller har kjennskap til fra den offentlige skoles musikklinje, og sånn sett ligner den denne. I
hvilken grad linjen da blir i tråd med de steinerpedagogiske grunntankene, eller arter seg mer
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tilnærmet lik en offentlig musikklinje er et åpent spørsmål. Det er ikke sikkert noen lider
under dette, men jeg tror det gagner musikklinjen å stille seg slike spørsmål. Jeg mener det
trengs mer forskning på innholdsspørsmålet, og da fortrinnsvis i forhold til steinerpedagogikk
og læreplanens læringsmål. Hvis ikke er faren at læreplanen kun blir en ideologisk, teoretisk
plan uten relasjon til praksis ved valg. Læreplanen gir forslag til overordnede læringsmål,
disse har jeg omtalt i gjennomgangen av læreplanene. Undersøkelsen har åpnet opp for tanker
om hvordan man kan velge innhold ut fra læringsmålene i planen. Det ville vært interessant
for videre forskning å belyse hvorfor læreplanen i liten grad konsulteres ved valg av innhold,
og hvorvidt læringsmålene og steinerpedagogikken diskuteres, i relasjon til innholdsvalg.
Hvis dette ikke er tilfelle, ville det vært, slik jeg ser det, meningsfullt å oppfordre til dette,
samt be om forslag fra lærerne på hvordan innholdsspørsmålet kunne blitt inkludert i større
grad i planen. En slik forskning kunne vært gjennomført ved å sende ut spørreskjemaer til
lærerne på musikklinjer, deretter kunne man laget en oppsummerende rapport, og invitert
musikklinjelærere til å drøfte resultatet av undersøkelsen. Dette kunne blitt inkludert i
læreplanarbeid i regi av Steinerhøyskolen.
Det siste spørsmålet handler om hva lærerne kan oppnå med sitt valg, og hvilke
utviklingspotensial det ligger i dette. Hvilke kvaliteter som ligger i undervisningsinnholdet og
som allerede er blitt sett eller kan sees, er også en del av dette spørsmålet. Det var først og
fremst det at pensumet hadde god kvalitet som ble vektlagt for å nå ønskede mål. Ut fra
empiri og teori kom det frem et behov for at eleven via musikken skal få følelsen av å stå i en
større sammenheng, og at dette skaper en opplevelse av en forankring, eller tilknytning til
verden. Dette kan omfatte musikk som bidrar til eksistensiell musikkopplevelse, som ble
drøftet og anbefalt ut fra litteraturen. Uten å bruke slike begrep kom det frem at lærerne også
vektla dette. Musikk som skaper en følelse av tilknytning eller eksistensiell opplevelse kan
være mye, og her finnes det ikke noen repertoarliste som alle informantene var enige om.
Noen fellestrekk, basert på empiri og teori, er musikk som har evnen til å begeistre og berøre.
Musikken måtte være gode eksempler på det lærerne ville formidle, sånn at musikalsk smak
og dømmekraft kunne øves. Gjennom verdifull musikk kunne eleven få opplevelsen av å bli
løftet ut av egen virkelighet og over i noe større. I forhold til innhold har jeg registrert at det
blant musikklinjens lærere knapt forelå noen føringer på ikke-akseptert repertoar, men at det
var andre kriterier som sjangerbredde som var bestemmende.
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Jeg har belyst verdigrunnlaget som danner utgangspunkt for steinerskolens undervisning,
skolens historiske utvikling og innholdstradisjonen. Steiners menneskekunnskap er en del av
dette grunnlaget. Dette verdigrunnlaget speiles i stor grad i læreplanen, men også i
steinerpedagogisk litteratur. Dette er en del av musikklinjens verdigrunnlag, som del av
steinerskolens tradisjon og grunnlag. Avslutningsvis vil jeg konkludere med at det ligger et
utviklingspotensial her. Litteraturen i denne oppgaven har vist at kunnskap om mennesket,
være seg Steiners teorier eller andre teorier, kan danne grobunn for eksistensiell
musikkopplevelse. Jeg vil anbefale at musikklinjen tar stilling til om slik kunnskap kan
inkluderes mer i undervisningen og i linjens visjon. Deretter kunne man ta stilling til på
hvilken måte dette ville påvirke innholdsvalget, og om det også kan brukes som bakgrunn og
legitimering av valgene. Det betyr ikke at musikklinjen skal bli nødt til å forsvare
innholdsvalg. Her må tilliten til musikklærernes bevissthet rundt valg i kraft av fagkunnskap
og yrkeserfaring veie tungt. Likevel, i tilfeller der innholdsvalg med uttrykk som kan vurderes
som stridende mot steinerskolens verdigrunnlag blir benyttet, tror jeg at kommunikasjon og
verdiutveksling ville vært en måte å bygge bro mellom de ulike kontekstene. Dette kan
forhindre at diskusjoner om innholdsvalg blir foretatt først etter at konserten er slutt. Dette
kunne vært tema på kurs og seminarer i Steinerskoleforbundets regi. Alternativet, som er å
ignorere hverandres verdigrunnlag, synes jeg er uheldig. Ved å sette seg inn i hverandres
tradisjon, kan man bedre forstå steinerskolens tradisjoner, som alle lærerne er en del av, og
musikklinjens tradisjon som er inkludert i skolens helhet. I tillegg mener jeg det kan være
berikende for elevens individuelle utvikling og potensial at lærerne kjenner til og har tatt
stilling til Steiners menneskekunnskap. Jeg tror det da vil kunne oppleves som en mer
helhetlig skole. Samtidig antar jeg at det vil styrke tilliten til at musikklinjen gjør det de skal
for å ivareta grunntanken om utviklingen av hele mennesket. Konsekvensen for
innholdsvalget er uvisst. Kanskje ville resultatet blitt at slik det velges i dag og det innholdet
som velges i dag er det optimale, men da hadde det blitt legitimert ut fra et arbeid med dette
og ikke ut fra diverse, kanskje mer diffuse eller personlige læringsmål. På bakgrunn av
empirien og egen erfaring, har jeg sett at det antagelig ikke er alt ved steinerpedagogikken og
dens tradisjon fra fellesfag musikk som kan overføres til musikklinjen uten videre, da denne
linjen i første omgang ivaretar musikerutdanning. Når det eksempelvis gjelder de
alderstilpassede temaene kunne man sett på om dette på en eller annen måte kunne latt seg
overføre til musikklinjen. Et annet aspekt er det tverrfaglige, og inkluderer man dette kunne
innholdet i musikkundervisningen passet med temaene i de andre fagene på samme
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klassetrinn. I dette arbeidet tror jeg kor og ensemblefag, som denne undersøkelsen har befattet
seg med, er gode utgangspunkt. Det betyr ikke at musikklinjen nødvendigvis burde følge
innholdstradisjonen for fellesfaget musikk, på videregående trinn generelt, eller holde seg til
en steinerpedagogisk kanon. Det er til og med usikkert om steinerskolens musikkundervisning
i dag forholder seg til dette, eller om det er ønskelig at de forholder seg til dette. Jeg mener
ikke å reise en verdidebatt på nivå med populærmusikk versus vestlig klassisk musikk, da
linjen har krav å forholde seg til, som sjangerbredde og musikk i samtidskulturen, som
yrkesutdannende linje. Jorgensen (2008) setter ord på mine tanker ved å understreke at
læreren, ut fra innsikt og erfaring i musikkens og elevens vesen, bør ha fokus på å lete etter og
vektlegge den musikken som kan bidra mest til elevenes utvikling og vekst både som
menneske og musiker.
Ved arbeidet med denne undersøkelsen har jeg merket meg en viktig side ved innholdsvalg,
det er betydningen av å utvikle elevens sanseevne for å kunne oppfatte og nyttiggjøre seg
musikkinnholdet. Jeg har drøftet at det ikke bare er innholdets kvaliteter som er avgjørende,
men også elevens tilegnelse og forståelse av disse kvalitetene. I forordet kom jeg inn på dette
ved å presentere en idé om mennesket som en jordklump som må dannes og musikken som en
såpeboble som må tilgjengeliggjøres. Undervisningen er den prosessen hvor dette kan skje og
dermed tilrettelegge for at musikk og elev møtes. I løpet av oppgaven har jeg kommet inn på
dette som et aspekt ved estetikk, dannelse, identitet og eksistensiell musikkopplevelse. Jeg har
også drøftet at det kanskje nettopp er musikkens virkning i seg selv som hjelper eleven å bli
mer mottagelig for den. Da blir det betydningsfullt å fokusere på musikkinnholdets kvalitet.
Min intensjon med denne undersøkelsen var at den kunne vekke gjenkjennelse også hos dem
som ikke underviser musikk på videregående steinerskole. Derfor har jeg knyttet forbindelser
til musikkens betydning for mennesker generelt, og det å være menneske i verden. Da jeg
valgte tema for denne oppgaven håpet jeg intervjuene skulle trenge dypere ned i temaene
rundt lærernes valg enn det man vanligvis gjør i undervisningshverdagen. Samtidig ønsket jeg
å komme frem til at noe også kunne defineres som åpent, usagt og udefinerbart. Det
spennende med musikkfaget er nettopp det at ikke alt kan besvares, og jeg var åpen for at
svarene ville vise at lærerne ikke hadde alle svarene. Noe av dette kom også frem gjennom
informantenes nøling da de forsøkte å sette ord på noe de synes var selvsagt, men likevel
diffust. For å forklare hva jeg mener leter jeg selv etter ord nå, og det er illustrerende for
musikkens uutgrunnelighet som et tema som vrir seg litt unna: noe forblir udefinert. Det kan
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sammenlignes med en intuisjon i undervisningen som er avgjørende for utfallet, men som det
er vanskelig å sette ord på. I innledningen sammenligner jeg musikkens vesen med en fugl i
bur for å beskrive min motstand mot begrepsforskning i musikkundervisningen. Jeg ser ikke
så veldig annerledes på dette nå som undersøkelsen er gjennomført. Begreper som forsøker å
sette ord på musikkens hensikt og virkning er, slik jeg fortsatt opplever det og slik det
kommer frem gjennom empiri og teori, noen ganger lite gripbart. Det er ikke mulig å sette ord
på alt musikk, eller kunst for øvrig, gjør med oss mennesker. Heller ikke når det gjelder å
forklare dens fulle betydning for verden. En for pågående teoretisering kan føre til at
musikken lukkes inne i et begrepsbur, og faren blir da at noe av musikkens verdi forsvinner,
og blir til noe innsnevret som tar bort kvaliteten. Samtidig har det vært berikende for meg å
reflektere over dette, og lete etter svar på hva musikkundervisningens dypere hensikt er, og
undersøke hvor dypt det er mulig å favne gjennom dette faget. Det er kanskje slik at hver
faglærer ser på sitt eget fag som det mest betydningsfulle. Det er nok også en av grunnene til
at jeg tenker på musikk som en måte å besvare store spørsmål om livet.
Uansett, med denne oppgaven har jeg belyst musikkens vesen i undervisningen og vist
gjennom ideer, som den at musikken kan bidra til forankring i verden, at
musikkundervisningen er mye mer enn et fag. Musikkinnhold kan være en del av et
livsinnhold hvis læreren forvalter elevens og musikkens vesen på en omtenksom og reflektert
måte. Da kan ulikt innhold og verdier fra band og kor, møte innhold og verdier fra fellesfag
og tradisjoner ved skolen som helhet. Dette kan integreres som forskjellige sider av elevens
liv i samme skole, uten at det oppleves som at det arbeides i to forskjellige retninger.
Undervisningen kan da inkludere hva det vil si å være menneske i verden.

Without music, life would be a mistake
Friedrich Nietzsche
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8. Intervjuguide til masteroppgaven
Vedlegg 1

Introduksjon til prosjektet
Takk for at du har sagt ja til å delta i denne undersøkelsen. Her følger litt informasjon.
Musikkundervisningens innhold er mitt fokusområde. Jeg ønsker å undersøke hvordan
utvelgelse av repertoar til musikkundervisningen gjøres. Jeg vil konsentrere meg om
musikkundervisningen på steinerskolene i Norge, på videregående trinn. Jeg vil ta
utgangspunkt i egne erfaringer, tidligere forskning på området, læreplaner og samtaler med et
utvalg musikklærere. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvilke grunnlag og etter hvilke kriterier
musikklærere velger innhold til undervisningen. På hvilken måte tolker og forholder
musikklærerne seg til læreplanen og i hvilken grad er det andre hensyn som spiller inn ved
valg av repertoar?
Jeg vil forske på om musikkundervisningen kan gripe inn i elevens liv og ha en dypere
virkning, som strekker seg utover klasserommet- og i så fall om dette kan skje uavhengig av
undervisningsinnhold.
I arbeid med ungdom tror jeg det å skape tilknytning til verden er noe av det viktigeste
læreren kan strebe etter i undervisningen, det å kunne få elevene til å kjenne seg forankret og
trygge i seg selv og forankret og trygge i verden. Jeg vil undersøke om
musikkundervisningens innhold kan bidra til dette og i så fall på hvilken måte.
Slik jeg ser det er ønsket om å skape forankring i verden i tråd med de pedagogiske idealene
og grunntankene Steiner hadde rundt skolen som pedagogisk hjelpemiddel. Jeg ønsker å
undersøke hvorvidt dette er levende, praktiserende ideer i dag eller om det er andre idealer
som råder.
Viktigheten av et sånt forskningsarbeid i en steinerpedagogisk kontekst er slik jeg ser det høy.
Det er meg bekjent ikke gjort et lignende forskningsarbeid innen steinerpedagogikken. I og
med at musikklinjen er relativt ny på videregående trinn på steinerskolen er det etter mitt syn
viktig at det forskes på denne linjens undervisningsprofil og muligheter.
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Intervjuobjektene er sikret anonymitet og ingen personinformasjon vil bli lagret elektronisk.
Informantene kan når som helst trekke seg fra prosjektet. Ved behov kan intervjuene leses
gjennom før de brukes i oppgaven. Føl deg fri til å kontakte meg i ettertid hvis du har
spørsmål rundt din deltagelse i prosjektet. Mer informasjon vil bli gitt muntlig i forkant av
intervjuet.
Jeg legger opp til et semistrukturert intervju hvor svarene kan lede til utdypende spørsmål.
Intervjuspørsmålene mine:
-Fortell litt om din egen erfaring og hva som førte deg til å undervise i
steinerskolen. Hva er alderen på elevene du underviser?
-Hva er din erfaring med betydningen av musikkundervisningens innhold? Hvilke
tanker har du om betydningen av musikkundervisning i en videre kontekst. Har du
en undervisningsfilosofi?
-Når du velger innhold, hvilke kriterier går du ut i fra/ hva vektlegger du?
-Er det noe spesiell musikk som bedre enn annen egner seg til å oppfylle kriteriene dine?
Har du noen eksempler på dette eller på det motsatte?
-Hva er dine erfaringer med at musikkundervisningen kan bidra til å skape en sterkere
tilknytning mellom eleven og verden?
-Er dette noe du som musikklærer fokuserer på ved valg av innhold?
-Hva er dine erfaringer med steinerskolelæreplanens retningslinjer ved valg av innhold?
-På hvilken måte er fagplanen til hjelp i ditt arbeid med å legge opp undervisningen og
velge innhold?
-Ville du valgt annerledes innhold til musikkundervisningen hvis du jobbet i et annet
skoleslag?
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9. Musikkeksempler
Vedlegg 2
-Mozart, Wolfgang Amadeus. Ave Verum Corpus.
”Konsert med tema: de fire store norske rockebanda. Da var Ave Verum Corpus, lang unna
utgangspunktet.”
(https://youtu.be/6KUDs8KJc_c )

-Jokke og Valentinerne. ”To fulle menn”.
”Hvorfor lar du elevene vasse i gjørma med Jokke og Valentinerne?”
(https://youtu.be/2iyRNCiylhI )

-Tallis, Thomas. ”If you love me”.
For å understøtte den individuelle utviklingen har hun ofte brukt et verk fra renessansen.
(https://www.youtube.com/watch?v=J6RgaPTo4hE )
-Verdi, Guiseppe: ”Fangekoret”.
https://youtu.be/oPy_HwOtumU

-Schumann, Robert. ”Zigeunerleben”.
https://youtu.be/zO6J8rAApek

-Mendelssohn, Elias https://youtu.be/iBMTzryAnrk

-Prøysen, Alf. ”Kjærlighetsvisa”.
”Kjærlighetsvisa av Prøysen går bra på grunn av det sørgmodige kjærlighetsbudskap”
(https://youtu.be/JPvLr6xnZpc)

-Sheeran, Ed.
”Hans musikk er motstandsløs”.
(https://youtu.be/lp-EO5I60KA)

-Schnittke, Alfred. Requiem.
https://youtu.be/icNHpzt2JzA
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” […] du står og synger sopran i Schnittkes Requiem”.

”Vi må tenke at veldig mange av elevene ikke erfarer annet av klassisk musikk enn det vi gir
dem”:
-Tekst og melodi: Anonym, 1100-tallet. ”Magnushymnen”.
https://youtu.be/SPV3dFC3Vt4
- Orff, Carl. Carmina Burana.
https://youtu.be/GD3VsesSBsw

-”Corpus Christi” av Trond Kverno.
https://youtu.be/TwMA55Cy5bc
F forteller at den fungerte alltid og var en sikker vinner også hos de som ikke var så positivt
innstilt til klassisk musikk.

-Nine Inch Nails (Trent Reznor).
https://youtu.be/LBC3NXnN8y4
-Foo Fighters (med Dave Grohl fra Nirvana min anm. )
https://youtu.be/pnrx1UV6mdQ
” […] ville jeg ikke nølt med å presentere for elever, ganske destruktive tekster, men snille
gutter, utrolig bra musikk.”

-Rage Against The Machine.
https://youtu.be/F9S-JVKw0mE
Selv mener han dette er ganske snilt, en del banning, men for det meste politisk rettet.

-Mozart, W. A. Tryllefløyten.
https://youtu.be/et27CpqBvBE
NN hadde en flott sangstemme og ble satt til å synge Tamino.

-Komponist: Anonym, gammelfransk heltedikt. ”Rolandskvadet”.
https://youtu.be/414mrPgK5Yk
Det første han var med på da han begynte på steinerskolen.
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-Fairytale of New York, av og med The Pogues.
https://youtu.be/j9jbdgZidu8
”Elevene elsker den og det er umulig å ta den av programmet nå”.

-Olsen, Sparre & Aukrust, Olav. ”Ver Sanctum” (”Heilag vår”).
https://youtu.be/peeiDHXDN2I
”Det har en skjørhet over det hele som er helt utrolig. Samtidig har den en skapende kraft.”

-Beethoven, Ludvig. "An die Freude" i 9. symfoni.
https://youtu.be/-kcOpyM9cBg
”Dette kan sette ord på samfunnsimpulsen som fellesmusiseringen uttrykker.”

-Led Zeppelin
https://youtu.be/c1Hb9ABpyts
ACDC
https://youtu.be/pAgnJDJN4VA?list=PLSKiP8AuSHijcEVRtse7ucC2Q2JLb5fA2
”De store klassiske rockebanda.”

-Purcell, The Fairy Queen
https://youtu.be/0QDu-lM06Ac
[…] mulighet til selv å erobre musikkens mesterverk ved å fremføre store verk som […]

-Stravinsky, Igor. ”Pater Noster”.
https://youtu.be/qIOO_4qejzw
”[…] eller mindre, men like enestående stykker som […]

-I 1. videregående er det den autonome frihetsfølelsen som skal komme til uttrykk:
Messe og Requiem av Mozart, W. A.
https://youtu.be/rlQJ2bgK3RQ
https://youtu.be/sPlhKP0nZII
-Haydn, Joseph. Skapelsen.
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https://youtu.be/MZ1QrZRBboY
Verdi, Guiseppe. ”Fangekoret”.
https://youtu.be/XttF0vg0MGo
C-dur messen av Beethoven, Ludvig.
https://youtu.be/8g-OlM169mo
(Beethovens musikk gis som et eksempel på indre kamp).

-Små harmoniske og rytmiske forskjeller er fremtredende, som for eksempel i de romantiske
liedene som uttrykker nattlig stemning:
”Zwielicht”.
https://youtu.be/ID6Mlf1lHAQ
eller
Schumanns, R. ”Mondnacht”.
https://youtu.be/kBGyJvHe0kc
eller
Strauss, Richard. ”Die Nacht”.
https://youtu.be/h-MDQ_NYAsI
For kor kan man velge oratoriene, for eksempel
Mendelssohn Bartholdy, Felix. Elias.
https://youtu.be/vNVxZPPZh1w
”Sigøynerliv” av Schumann
https://youtu.be/Jry50gKu4sQ
eller en opera av
Wagners, Richard.
https://youtu.be/GGU1P6lBW6Q

-I 3. videregående forklarer Wunsch hvordan man kan bevege seg over i det 20. århundres
tonespråk med
Messiaens, Olivier
https://youtu.be/FtwMPRDceBk
Part, Arvo
https://youtu.be/mZKKzOLYcKg
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eller
Scønbergs, Arnold verker
https://youtu.be/NEQ3V2bgzo0

-[…] dramatisk karakter som kan gi sterke inntrykk på unge mennesker. Eksempler på dette
er korene fra
Johan Sebastian, Bach
https://youtu.be/az7WSBW8WeY
og
Handel, Josephs oratorier
https://youtu.be/AZTZRtRFkvk
(Carl Orffs Carmina Burana),
Gershwins, George. Porgy and Bess
https://youtu.be/l00g0dgXprI
og
”Dies Irae” fra Mozarts Requiem.
https://youtu.be/0T7eMctuJLQ
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