Rudolf Steiner University College
Master Programme

Master Thesis

Den musikalske rollemodell

- om musikalitet som basis for menneskelig kommunikasjon i
steinerbarnehagen

Trondheim April 2015
Frode Thorjussen

ii

Abstract
The musical role model
– musicality as basis for human communication in the Waldorf Kindergarten.

This study aims at investigating the field of communicative musicality (Malloch, 1999) in a
Waldorf Kindergarten context. How does a caregiver use communicative musicality as a role
model in the Waldorf Kindergarten? This research question has led the whole study. The
motivation for this kind of investigation grows out of a view of musicality as the basis for
human companionship. Both evolutionary and infancy researchers have the last decades
reported discoveries of sensitive and musical communication before speech (Malloch &
Trevarthen, 1999). The love and bonding between child and adult is likely to be based on
attunement with musical qualities (Stern, 2003; Dissanayake, 2000). This musical attunement
is also an important foundation for Waldorf education in the pre-school year’s, labelled as
non-verbal education (Glöckler, 2005).
Empirical data was collected through qualitative video observations of everyday
communication in the kindergarten wardrobe. The data in this study was presented
multimodal with text, still pictures, movement arrows and musical notation. The analysis was
based upon methodology from Heath, Hindmarsh & Luff (2010) concerning social interaction
in everyday life, and the elements of communicative musicality: pulse, quality and narrative
(Malloch, 1999). These musical elements, derived from infant communication, was further
developed in this study, and adapted to the kindergarten context with children at age 1-2 years
old.
The findings and analysis of this study points to the need of an aesthetic awareness and
floating intentionality in the adult as a communicative role model for the child in the
kindergarten. It is also aiming at a deeper understanding of the role of the adult in the
kindergarten, based on a musical communication. This view is presented as the musical role
model in the latter part of the study.
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Sammendrag
Målet for denne oppgaven har vært å studere kommunikasjonen i en steinerbarnehage ved
hjelp av fagfeltet kommunikativ musikalitet (Malloch, 1999). Hvordan bruker en
omsorgsperson kommunikativ musikalitet som rollemodell i steinerbarnehagen? Denne
problemstillingen har ledet arbeidet med oppgaven. Motivasjonen for denne type
undersøkelse kommer fra et syn på musikalitet som basis for all menneskelig kommunikasjon.
Både evolusjons- og spedbarnsforskere har de siste tiår rapportert om funn av sensitiv og
musikalsk kommunikasjon i tiden før utviklingen av verbalspråket (Malloch & Trevarthen,
2009). Den kjærlige tilknytningen mellom barn og voksen ser ut til å være basert på en
inntoning med musikalske kvaliteter (Stern, 2003; Dissanayake, 2000). Denne musikalske
inntoningen er også et viktig grunnlag for steinerpedagogikken i barnehagealder, omtalt som
ikke-verbal pedagogikk (Glöckler, 2005).
Empiriske data ble samlet gjennom kvalitative videoobservasjoner av kommunikasjon
mellom barn og voksen i barnehagegarderoben. Dataene i oppgaven ble presentert
multimodalt ved hjelp av tekst, stillbilder, bevegelsespiler og musikalsk notasjon. Analysen
av datamaterialet var basert på Heath, Hindmarsh & Luff (2010) sine analyser av
hverdagssituasjoner, og elementene i kommunikativ musikalitet; pulse, quality og narrative
(Malloch, 1999). Disse musikalske elementene fra spedbarnskommunikasjonen ble utdypet og
tilpasset en kontekst med barnehagebarn fra 1-2 år.
Analyse og funn fra denne undersøkelsen peker mot viktigheten av en estetisk lydhørhet og
flytende intensjonalitet hos den voksne som kommuniserende rollemodell i relasjon med
barnehagebarn. Oppgaven søker gjennom funn og teori å utdype forståelsen av voksenrollen i
barnehagen, basert på musikalsk kommunikasjon. Dette synet presenteres i drøftingen som
den musikalske rollemodell.
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1.

Innledning

Der er et fabelaktig finvevd nettverk i deg selv
som fornemmer bevegelse, hvert minste skjelv
Føler andres livsfølelse med dialogen som kilde
- i skapende selvomdanning i livsformers bilde
Der er et hemmelig dobbeltkammer i ditt hjerte
som åpner for andre i gjensidig lyst og smerte
Det rommer en indre opprinnelig dialogdeltager
som følger deg som din selvdialogiske ledsager
Der er et romslig deltager-rom i ditt indre
stort nok til å favne verden – intet mindre
Det er et kar som innbyr til å bli fylt til randen
av enhver du møter som din ekte annen
Der er en vibrerende klangbunn i ditt sinn
som føler den annen som vart toner seg inn
Den tillater samstemt duett i full resonans
- samspill som umiddelbar dialoglignende dans
Ditt dialogiske speil gjør deg til mer enn iakttager
av det andre gjør, for du blir innlevende deltager
i andres gjøren som var du i sentrum i deres sted
Det de gjør, blir noe som også du virtuelt gjør med
Det er slik du levendegjør en intersubjektiv grunn
synkront med andre i et evig samspillsekund
Det er slik dialogen utfoldes i din egendynamikk
og skaper med andre spontan opplevelsesmusikk
DET er god ballast å bære i møte med livets kår
- du som nettopp har startet på ditt første leveår!

Stein Bråten
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Se for deg det magiske øyeblikket når et barn kommer til verden. Som foreldre er det første
blikket og smilet fra den nyfødte et øyeblikk man husker resten av livet. Hva tenker den lille
på? Hvordan opplever den oss? Det er ingen tvil om at det opprettes kontakt fra første stund,
og at man på tross av den manglende muligheten til å kunne snakke et verbalspråk sammen,
likevel kan kommunisere helt utmerket. Hvordan kan dette være mulig? Det lille barnet har jo
nettopp kommet til denne verdenen. Hva er det barnet bringer med seg inn i verden?
Tenk så over hvilke uttrykk vi i dagligtalen bruker om vår kommunikasjon: lydhørhet,
inntoning, godt samspill, god takt og tone, å spille på samme strenger, god flyt, taktfullhet,
fremtoning, umusikalsk opptreden, monoton dialog og så videre. Veldig mange av disse
begrepene er hentet fra musikkens verden. Hvorfor er det slik?
Tema for denne oppgaven er de musikalske elementers betydning for menneskelig
kommunikasjon. Diktet på første side er hentet fra Dialogens Speil av Stein Bråten (2007) og
beskriver mye av utgangspunktet for denne kommunikasjonen og det musikalske i denne. Jeg
vil gjennom teori fra ulike felt forklare hva som menes med musikalsk kommunikasjon. Det
er et omfattende tema som må avgrenses og settes inn i en kontekst for å være forskbart. Som
min kontekst, har jeg valgt å utforske voksenrollen i en steinerbarnehage basert på en etablert
teori om kommunikativ musikalitet. Gjennom studier av den førspråklige kommunikasjon
mellom spedbarn og omsorgspersoner, og teorier om menneskenes tidlige kommunikasjon før
utviklingen av talespråket, kan vi få mer kunnskap om de musikalske elementene i vår
kommunikasjon. Jeg ønsker å belyse disse aspektene i en barnehagekontekst med
kommunikasjon mellom voksne omsorgspersoner og barn som er i ferd med å utvikle
talespråket. Min problemformulering (Rienecker & Jørgensen, 2013) som leder denne
undersøkelsen, blir da:
Hvordan bruker en omsorgsperson kommunikativ musikalitet som rollemodell i
steinerbarnehagen ?
Problemformuleringen kan deles inn i følgende forskningsspørsmål som jeg søker å finne svar
på både gjennom teori og empiri;
Hva er de musikalske elementene i kommunikativ musikalitet?
Hvilke egenskaper kreves av den voksne som rollemodell i steinerbarnehagen?
I hvilken grad er den førspråklige kommunikasjonen fremdeles til stede?
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Selvfølgelig er det mulig å stille disse spørsmålene for alle typer barnehager. Jeg vil
imidlertid fokusere på steinerbarnehagen fordi tanken om den voksnes betydning som
rollemodell, er en viktig del av pedagogikken. Et av målene med avhandlingen er å vise
sammenhengen mellom musikalske elementer i vår kommunikasjon og hvordan små barns
hjerne er predisponert for nettopp denne type kommunikasjon. Det vil være et bidrag til
steinerpedagogikken å videreutvikle tanken om den voksne som rollemodell i lys av et utvidet
musikalitetsperspektiv. Derav oppgavens tittel: Den musikalske rollemodell.

1.2 Tidligere forskning
Jeg har valgt å se etter musikalske elementer i menneskelig kommunikasjon. Min interesse for
valg av tema kommer fra fagfeltet kommunikativ musikalitet (Malloch & Trevarthen, 2009).
Her sees musikkens betydning som noe langt mer enn et høyt utviklet kunstområde. Fokuset
kretser rundt menneskets måte å tilegne seg kunnskap om verden på, gjennom musikalske
kommunikasjonsformer og relasjoner. Det er et svært tverrfaglig område med viktige bidrag
både fra spedbarnspsykologi, musikkantropologi, etnografi, kognitiv forskning samt mer
tradisjonell musikkvitenskap. Musikkpsykolog Stephen Malloch og professor i psykobiologi
Colwyn Trevarthen utga i 2009 en stor artikkelsamling basert på dette feltet kalt
Communicative Musicality – exploring the basis for human companionship. Her
sammenfatter og definerer de mye av forskningsområdet og epistemologien. Musikalitet blir
av Malloch & Trevarthen definert til å utrykke hele vårt menneskelige ønske om kulturell
læring (s. 4). Begrepet er også inspirert av den norske musikkprofessor Jon Roar Bjørkvolds
arbeid med Det musiske menneske (1989). Han var spesielt opptatt av det lekende mennesket
og helhetstenkning i et musisk perspektiv.
I Norge har også andre forskere som Toril Vist (2009) jobbet videre med terminologien. Hun
studerte i sin doktoravhandling musikk som et formidlende verktøy for følelser og relasjoner,
gjennom kvalitative intervjuer med voksne om musikkerfaringer i barndommen. I en nyere
artikkel fra 2011, vektlegger hun musikkens potensiale for relasjonsbygging og
følelseskompetanse mellom voksen og barn i barnehagealder. Som Vist konkluderer om sin
egen forskning er det behov for ytterligere undersøkelser og metoder innenfor kommunikativ
musikalitet som direkte involverer barn (Vist, 2011). Selv om min avhandling ikke har
musikken i seg selv som fokusområde, bygger den på den samme holdning til de musikalske
elementers betydning for vår kommunikasjon og følelseskompetanse.
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Ulla Holck (2002) gjennomførte i sin musikkterapeutiske doktoravhandling videoanalyser av
barn med sterkt nedsatt funksjonsevne. Hun studerte musikalske og gestiske interaksjoner
mellom barn og voksen basert et liknende utgangspunktet fra spedbarnsforskningen. Hun
benevner selv aktiviteten som kommunikalsk. Det er i dette grenselandet mellom musikalitet
og kommunikasjonsforskning denne undersøkelsen befinner seg.

1.3 Min undersøkelse
Jeg har valgt å foreta en kvalitativ undersøkelse av samspillet mellom omsorgspersoner og
barnehagebarn i en 1-3 års gruppe for å lete etter musikalske kvaliteter i kommunikasjonen.
May Britt Postholm (2010) sier en kvalitativ forsker retter blikket mot menneskers
hverdagshandlinger i sin naturlige kontekst, men dette forskerblikket blir selvsagt farget av
forskerens teoretiske ståsted. Mitt forskningsdesign har jeg valgt å kalle en mikroetnografisk
kasusstudie (Simons, 2009). Dette blir forklart nærmere i metodekapittelet. I min
undersøkelse er det den voksnes rolle som omsorgsperson som settes i fokus når jeg studerer
kommunikasjonen mellom barn og voksen. Kommunikasjonen barn til barn er altså ikke en
direkte del av undersøkelsen.
Undersøkelsen er gjennomført som en videoobservasjon av kommunikasjon i en
garderobesituasjon i barnehagen. Denne kommunikasjonen vil jeg analysere med
utgangspunkt i Malloch (1999) sine kategorier for kommunikativ musikalitet: pulse, quality
og narrative. Innenfor disse kategoriene ser jeg etter ulike musikalske elementer som rytme,
bevegelse, intensitet og tonehøyde. Disse blir nærmere utdypet i teorikapittelet sammen med
flere andre elementer som kan omtales som musikalske.

1.4 Rammer og avgrensninger for studien
Mitt ståsted som musiker og musikkforsker preger min vinkling av hele oppgaven, selv om
det ikke er selve musikken i tradisjonell forstand jeg ønsker å studere. Både i beskrivelser og
presentasjon av analysen tar jeg i bruk musikalske begreper. Jeg har jobbet med
musikkformidling til barnehagebarn og kursing av barnehagepersonale og foreldre helt siden
min profesjonelle musikkutdanning var sluttført. I dette arbeidet har musikkens allmenne
betydning, uavhengig av utgangspunkt eller musikalsk trening, vært viktig for meg. Denne
holdningen har inspirert meg til å forske på musikalitet i andre kontekster enn den rent
musikkfaglige.
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En viktig ramme for denne undersøkelsen er definisjonen på musikalitet. Her støtter jeg meg
på Malloch & Trevarthens musikalitetsyn som ligger til grunn for kommunikativ musikalitet:
We define musicality as expression of our human desire for cultural learning, our
innate skill for moving, remembering and planning in sympathy with others that
make appreciation and production of an endless variety of dramatic temporal
narratives possible – whether those narratives consist of specific cultural forms of
music, dance, poetry or ceremony; whether they are the universal narratives of a
mother and her baby quietly conversing with one another; whether it is the
wordless emotional and motivational narrative that sits beneath a conversation
between two or more adults or between a teacher and a class (2009, s. 4).
Musikalitet i denne sammenhengen kan altså forstås som et uttrykk for historiefortelling
(narratives). Disse fortellingene inneholder musikalsk kommunikasjon i følge Malloch &
Trevarthen. Denne meget brede forståelsen av hva som inkluderes i menneskelig musikalitet
ligger til grunn for musikalitetssynet i denne oppgaven.
Kognitiv forskning har i følge Pinker (2008) i stor grad vektlagt språkets betydning for
læring, utvikling og kommunikasjon. Jeg har bevisst valgt å ha et annet fokus som en del av
begrunnelsen for dette studiet slik at det vil kunne tilføre ny kunnskap. I dette ligger en
forforståelse av at det er flere områder enn språk som er viktige for vår kommunikasjon og
læring. Jeg ønsker ikke å studere musikken i seg selv som aktivitet eller fag, men hvordan
musikalitet i vid forstand er en del av menneskelig kommunikasjon. Det er altså ikke et mål
ved undersøkelsen å si noe om hvor mye eller på hvilken måte personalet bruker musikk i
barnehagen. Jeg vil heller ikke inngående drøfte generelle musikalitetsteorier slik de finnes
innen psykologi, musikkvitenskap eller pedagogikk (Jørgensen, 1982), men hovedsakelig
konsentrere meg om musikalitet i et kommunikasjonsperspektiv.
Eller sagt på en annet måte: Jeg studerer kommunikasjon med utgangspunkt i en forståelse av
at vi kommuniserer musikalsk. Hvis jeg skal posisjonere disse tankene i forhold til
musikalitetssyn, så vil det høre inn under det Elin Angelo (2012) definerer som et
eksistensfilosofisk perspektiv i Barnet og musikken. Til dette perspektivet hører også det
relasjonelle eller kommuniserende aspektet slik Angelo refererer til både Martin Heideggers
(2000) «stemhet» og Daniel Sterns (2003) «affektinntoning».

5

1.5 Oppgavens innhold og struktur

Oppgaven er strukturert på følgende måte:
I kapittel 2 vil jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket jeg støtter meg til i drøftingen av
min problemformulering og forskningsspørsmål. Jeg forklarer mitt utvalg av teori, og
redegjør også for det forskningsfeltet denne oppgaven relaterer til, og for tidligere forskning
som oppgaven støtter seg på.
I kapittel 3 behandler jeg metodologiske overveielser i forbindelse med studien. Både
datagenerering og analysemetoden beskrives og begrunnes ut i fra på min
problemformulering og forskningsspørsmål. Jeg belyser mine valg og utvalg i prosessen,
etiske vurderinger samt min egen rolle som forsker. Jeg beskriver også arbeidet med
transkripsjon og analyse av det empiriske materialet.
I kapittel 4 presenterer jeg min analyse og funn. Empirien blir analysert ut i fra de kategorier
for musikalske elementer jeg har kommet frem til gjennom teoretiske og metodologiske
refleksjoner. Datagrunnlaget blir presentert gjennom tre fortellinger kalt dirigenten –
igangsetteren – trøsteren som jeg gjør en nærmere analyse av. Transkripsjonene presenteres i
flere utgaver (stillbilder-partitur-fortelling), for å synliggjøre flest mulige
kommunikasjonselementer i analysen.
I kapittel 5 drøfter jeg funnene fra denne studien opp mot min problemformulering og
forskningsspørsmål. I dette kapittelet settes begrepsverdenen fra teoridelen i kapittel 2 i
samspill med mine funn, for samlet å svare på problemformuleringen definert i
innledningskapittelet.
I kapittel 6 evaluerer jeg mitt arbeid, påpeker hva som er bidraget til oppgavens fagfelt, og
peker på mulige veier for videre forskning innen feltet.
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2.

Teori

2.1 Begrunnelse av teoriutvalg
Min undersøkelse dreier seg i bunn og grunn om menneskelig kommunikasjon.
Kommunikasjonsteori er et stort felt med mange nyanser i diskurs og innfallsvinkler, som
påpekt av Littlejohn & Foss (2011). De henviser til hele 126 ulike definisjoner på
kommunikasjon som et tegn på begrepets mangfoldighet (Holck, 2002). Min forforståelse av
at musikalske elementer er en viktig del av vår kommunikasjon, må derfor plasseres også
innenfor det kommunikasjonsteoretiske landskap.
Autismeforskerne Sculer, Prizant & Wetherby (1997) definerer kommunikasjon på en måte
som i større grad en tidligere også inkluderer de førspråklige kvaliteter:
The term communication denoting a range of purposeful behaviour is used with
varying degrees of intentionality within the structure of social exchange to
transmit information, observations, or internal states, or to bring about changes in
the immediate physical environment. Verbal as well as nonverbal behaviours are
included, as long as some intent, evidences by anticipation of outcome, can be
inferred (Schuler, Prizant & Wetherby, 1997, s.16).
Jeg finner denne definisjonen dekkende da den både trekker frem en varierende intensjonalitet
og ikke-verbale kvaliteter. Mitt utgangspunkt for å forske på kommunikasjon er nettopp i
skjæringsfeltet mellom det ikke-verbale og det verbale. I artikkelen Communication Theory as
a field beskriver kommunikasjonsteoretiker Robert T. Craig (1999) 7 ulike ståsteder for å
snakke om kommunikasjon som;
1. Retorisk
2. Semiotisk
3. Fenomenologisk
4. Cybernetisk
5. Sosiopsykologisk
6. Sosiokulturelt
7. Kritisk
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Denne kategoriseringen danner grunnlaget for Littlejohn & Foss (2011) sin behandling av
kommunikasjonsteorier i Theories in Human Communication.
For denne avhandling er det kategori 6, det sosiokulturelle ståsted som blir mitt utgangspunkt
for måten kommunikasjonsaspektet blir behandlet på. I følge Littlejohn & Foss (2011) er
denne tradisjonen preget av leting etter interaksjonsmønstre i møtet mellom mennesker, mer
enn på individuelle karakteristikker. En sosiokulturell kommunikasjonsforsker anerkjenner
det holistiske perspektiv, selv om man ofte undersøker mikrodetaljer som en del av dette
perspektivet. Etnografisk metode er vanlig innen denne tradisjonen, noe som samsvarer med
mitt metodevalg og valg av observasjonsform.
Som i kommunikasjonsteorien vil det også i forhold til musikk og musikalitet være nødvendig
å velge ut relevant teori siden oppgavens tema behandler begge aspekter i et
allmennmenneskelig lys.
Opp gjennom historien har musikalitet og musikkens betydning for mennesket blitt behandlet
på forskjellig vis. I følge Cross & Morley (2009) har kognitiv forskning lenge behandlet
musikken ut i fra et kulturelt perspektiv. Det vil si at den former og har betydning for et
individ, en kultur og et samfunn. På mange måter i tradisjonen til de banebrytende
kulturstudiene som musikkantropologen John Blacking utførte blant Venda-stammen i SørAfrika på 1960-tallet (Campbell, 2000).
Det har imidlertid vært vanskeligere å definere hvorfor musikk har en slik udiskutabel
posisjon som et kulturelt fenomen. De siste tiår har musikkbiologien levert viktige bidrag til
evolusjonsperspektivet som kan være med å bygge bro mellom kultur og biologi som viktige
kilder for musikkens betydning (Cross & Morley, 2009). Musikkbiologien kan også være med
å inkludere musikken i et til nå språksentrert syn på menneskets utvikling (Brown, Merker &
Wallin, 2000).
Jeg er klar over at kognitive forskere som Steven Pinker (1997) ikke støtter seg på
evolusjonsperspektivet. Pinker ser musikken mer som en behagelig bonus (auditory
cheescake) for mennesket, enn som en innvevd del av vår konstitusjon. Musikken er
underordnet språkutviklingen i følge Pinker. Henkjan Honing (2013) justerer dette synet på
musikk som et biprodukt av språklig evolusjon og hevder at musikalitet mer sannsynlig er
med å stimulere vår mentale kapasitet siden den jo faktisk har overlevd naturlig utvalg.
Musikknevrolog Aniruddh D. Patel (2008) har behandlet de ulike perspektivene utførlig i
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Music, Language, and the Brain. Hans ambisjon er riktignok å diskutere om musikk og språk
tilhører to ulike domener rent kognitivt og/eller om det finnes krysningspunkt for hjernens
behandling av disse. Hans utredning som direkte behandler språk og musikk i konkret
forstand ligger utenfor denne oppgavens område, men Patel har også tanker om
evolusjonsperspektivet og det forunderlige faktum at det kun er Homo sapiens av alle verdens
arter som har språk og musikk (Patel, 2008, s. 355). Det finnes altså gode argumenter for å
følge evolusjonssporet som en kilde til musikkens betydning for våre livsfunksjoner, slik
Cross & Morley (2009) fremhever. Derfor tar jeg utgangspunkt i menneskets
evolusjonshistorie i den teorien som har betydning for mine forskningsspørsmål.
Teoriutvalget vil presenteres i følgende rekkefølge, og danner til sammen det teoretiske
rammeverket som støtte for min problemformulering:
Teoridel 1 vil ta for seg musikalitet i et evolusjonsperspektiv. Å forklare musikkens
betydning gjennom evolusjonshistorie er interessant fordi dette kan vise hvordan mennesket
kommuniserte før utviklingen av talespråket, og gjennom dette komme nærmere et svar både
på hvorfor musikk eksisterer, men også i forhold til deler av denne oppgavens tema: hvorfor
mennesket kommuniserer musikalsk.
Teoridel 2 vil behandle førspråklig kommunikasjon mellom spedbarn og omsorgspersoner.
Det er ikke tilfeldig at dette temaet trekkes frem, da det kan vise en periode i menneskets
utvikling (også i dagens samfunn) hvor alternativ kommunikasjon uten et talespråk er helt
nødvendig. Mange forskere hevder at å studere kommunikasjonen i denne intense perioden i
et spedbarns liv fra fødsel til omkring toårs-alderen også gir et innblikk i evolusjonshistorien
til mennesket.
Teoridel 3 knytter forskningen som omtales i de to første delene sammen til fagområdet
kommunikativ musikalitet som har oppstått siste tiår (Malloch, 1999; Malloch & Trevarthen,
2009). Kommunikativ musikalitet ser musikken i et utvidet helhetsperspektiv hvor dens
kommuniserende kvaliteter er grunnlaget for mye av relasjonsbyggingen og
meningsskapingen mellom mennesker. Fagområdet er et typisk tverrfaglig område med
referanser ikke bare til musikkpsykologi (Malloch, 1999), men også spedbarnspsykologi
(Stern, 2003; Trevarthen, 1998), musikkantropologi (Mithen, 2011) og grunnlaget for den
menneskelige konstitusjon gjennom kunsten (Dissanayake, 2000).
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Teoridel 4 behandler den steinerpedagogiske kontekst og den voksne som rollemodell. Delen
forklarer hvordan steinerpedagogikken ser både på den voksnes og musikkens betydning for
barn i barnehagealder. Dette synet blir sammenholdt med nevrologisk forskning hvor jeg
finner støtte for den teorien som tidligere er blitt utredet om hvorfor vi kommuniserer
musikalsk. Barnehageforskning rundt kommunikasjon mellom voksen og barn trekkes også
inn i dette kapittelet.
Samlet har teoridelen som mål å knytte sammen perspektiver både fra musikkantropologi,
musikkpsykologi, spedbarnspsykologi, hjerneforskning og steinerpedagogikk for å forklare
hva som menes med musikalske elementer i kommunikativ musikalitet, og hvorfor man kan
finne disse elementene i menneskelig kommunikasjon.
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2.2 Musikalsk kommunikasjon i et evolusjonsperspektiv
Språk og musikk har mange likhetstrekk både formmessig og innholdsmessig. De kan ha
utviklet seg fra en felles evolusjonsmessig forløper som Steven Brown (2000) kaller
«musilanguage». Likevel har forskningen historisk sett fokusert på språkets betydning og i
liten grad sett på musikkens utvikling og betydning for mennesket (Patel, 2008; Mithen,
2011).
For å oppnå en dypere forståelse både for språk og musikk, må også menneskets utvikling før
språket kom inn i verden undersøkes nærmere, hevder Stephen Mithen i The Singing
Neanderthals fra 2011. Han introduserte sin egen teori om musikken og språkets utvikling.
Mithen (2011) bruker Neandertalerens1 evne som art til å bestå over lang tid (selv om de
manglet et utviklet talespråk), som bevis på musikkens kommunikative egenskaper. Selv om
neandertaleren utviklet en svært avansert, og hva vi vil kalle en musikalsk kommunikasjon,
hadde de ikke evnen til å splitte kommunikasjonen i to domener med språk og musikk atskilt.
Dette er ifølge Mithen grunnen til at de ble utkonkurrert. I stedet overtok Homo sapiens som
dagens mennesker utviklet seg fra. Mithen ser for seg at Neandertalermennesket og andre
Homo-arter på samme tid kommuniserte ved hjelp av hva han kaller «Hmmmmm».
Recall that ‘Hmmmmm’ stands for Holistic, manipulative, multi-modal, musical,
and mimetic. This was the type of communication system used by the immediate
ancestors of Homo sapiens in Africa, although in a form less highly evolved than
among the Neanderthals in Europe (Mithen, 2011, s. 271).
Hmmmmm står altså for en Helhetlig, manipulerende, multimodal, musikalsk og mimetisk
uttrykk- og kommunikasjonsform lik det Brown (2000) beskrev som «musilanguage». Vi skal
se litt nærmere på det avgjørende skillet fra Hmmmmm-kommunikasjonen til utviklingen av
to ulike domener:

1

Neandertaleren levde i Europa fra ca 250.000 – 30.000 f. kr, men døde gradvis ut etter hvert som Homo sapiens

spredte seg fra Afrika inn i Europa og resten av verden for ca 40.000 år siden.
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(Mithen, 2011, s. 272).
Denne fremstillingen illustrerer Mithens tanker om at det var først med Homo sapiens at språk
og musikk delte seg i to ulike utviklingslinjer, mens Homo neanderthalensis forble stående
med den helhetlige Hmmmmm-kommunikasjonen. Mithen mener dette skyltes Homo sapiens
kognitive egenskaper som muliggjorde utviklingen og utskillelsen av et eget språk for
informasjonsutveksling. Musikken eller de musikalske kvalitetene ble da frigjort til videre
kommunikasjon og uttrykkelse av følelser. Også i dag kaller vi jo gjerne musikken for
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følelsenes språk (Langer, 1942). Mithen viser videre til likhetene mellom IDS2 (InfantDirected-Speech) og Hmmmmm;
Any similarity between IDS and ancient ‘Hmmmmm’ starts to diminish by the
time the babies reach one or two, the age when they begin segmenting sound
strings and acquiring a lexicon and a grammar for compositional language. This in
itself mirrors the evolutionary process of the differentiation of ‘Hmmmmm’ into
two separate systems of music and language (Mithen, 2011, p. 292).
Mithen forklarer altså gjennom et evolusjonsperspektivet en mulig årsak til at musikk og
språk har mange fellestrekk, men også klart atskilte trekk og funksjoner i dag. Det er rett inn i
denne diskusjonen Patel (2008) plasserer seg med et mer objektivt syn. Han mener det
sentrale spørsmålet vi må stille oss er i hvilken grad den menneskelige hjerne og kropp har
blitt formet for musikk gjennom naturlig utvalg? Han trekker linjen tilbake til Darwin:
Nevertheless, music’s universality, combined with its lack of an obvious survival
value, has puzzled evolutionary thinkers since Darwin. In The Descent of Man
(1871), Darwin remarked that our musical abilities “must be ranked among the
most mysterious with which [humans are] endowed.” (Patel, 2008, s. 367).
At musikkens funksjon på mange måter er et mysterium som flere filosofer og forskere
forundres over er ikke noen ny tanke. Patel er likevel kritisk til at vi har tilstrekkelige bevis
for at musikk har en biologisk opprinnelse gjennom evolusjonen. Han mener det er lettere å
bevise den biologiske opprinnelsen for språket, som han vanskelig ser for seg at det moderne
mennesket kan klare seg uten. Imidlertid betyr ikke dette at han tilbakeviser
evolusjonsperspektivet, men hevder at det er behov for ytterligere forskning for å ha belegg
for å hevde at musikken har utviklet seg uavhengig av språket, og at den er fundamentalt
viktig for oss. For mitt prosjekt er det heller ikke avgjørende om musikken står på egne ben
eller er formet både av evolusjon, kultur, språk og andre domener. Det er de musikalske
elementene som basis, eller som en helt sentral del av vår kommunikasjon, som er det
interessante for min undersøkelse. Her kan vi enes med musikknevrologien som viser at
musikalsk påvirkning ikke prosesseres kun i et område i hjernen, men utøver påvirkning i

2

IDS er det samme som andre forskere har kalt «Motherese» (Trevarthen, 1998) eller det mer inkluderende

«Parentese». Det er ikke definert noe direkte norsk begrep for dette, men det er naturlig å kalle det
spedbarnsrettet tale.
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mange deler av hjernen (Patel, 2008). Dette kan tolkes som et tegn på at det musikalske fyller
flere funksjoner for mennesket.
Allerede for over 2000 år siden hevdet Platon og Aristoteles at musikk og kunst var
grunnleggende for menneskets liv (Bjørkvold, 1989; Steiner 1996; Sundberg, 2000; Patel,
2008). Ellen Dissanayake (2009) hevder «musikalitet er en psykobiologisk3 kapasitet som
ligger til grunn for all menneskelig kommunikasjon, inkludert musikk». Med andre ord at
musikk ikke bare er et svært viktig redskap for vår utvikling, men en nødvendig del av vår
kommunikasjon og samhandling. Dissanayake forklarer i Art and Intimacy – how the arts
began (2000) hvorfor mennesket trenger kunst og musikk ut i fra evolusjonen og den
biologiske utvikling. Hun deler altså oppfatning med Mithen (2011), men setter det hele i et
enda større kunstnerisk og estetisk perspektiv. Dissanayake viser til forskning i tradisjonelle
samfunn som fremdeles er mer preget av, og i tettere kontakt med naturen, enn det typiske
vestlige industrialiserte samfunn.
Dissanayake (2000) er også opptatt av den tidlige relasjonen mellom mor og barn og den
førspråklige kommunikasjonen som foregår i tidlig alder. Mennesket står i en særstilling i
forhold til hvor prematurt et nyfødt barn er når det fødes. Det er helt avhengig av hjelp, støtte
og beskyttelse fra mor og andre omsorgspersoner for å overleve. Dissanayake (2000) ser
kunsten og den musikalske kommunikasjonen som en overlevelsesmekanisme vi er helt
avhengige av. Kvaliteter i denne kommunikasjonen hjelper den voksne og barnet med å bygge
en sterk førspråklig relasjon og trygghet seg i mellom, og siden vokser felleskapet (og
meningsfullheten) gjennom samspillet med andre sosiale individ.
Hun setter altså ikke bare musikk og musikalitet, men hele begrunnelsen for kunst, inn i et
evolusjonsperspektiv som også tar hensyn til den kulturelle påvirkning:
At first glance, the fact that the arts and related aesthetic attitudes vary so widely
from one society to another would seem to suggest that they are wholly learned or
"cultural" in origin rather than, as I will show, also biological or "natural". One
can make an analogy with language: learning to speak is a universal, innate
predisposition for all children even though individual children learn the particular
3

Psykobiologi, kunnskap om hvordan psykologiske prosesser påvirker biologiske forhold og fysiologiske

prosesser.
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language of the people among whom they are nurtured. Similarly, art can be
regarded as a natural, general proclivity that manifests itself in culturally learned
specifics such as dances, songs, performances, visual display, and poetic speech.
(Dissanayake, 1995, s. 1)
Dissanayake (1995) anerkjenner altså både det biologiske og det kulturelle elementet i vår
kommunikasjon og musikalitet. Rhythms and modes er to essensielle begreper for
Dissanayake (2000). De er begge relatert til hvordan vi kommuniserer musikalsk, og da
spesielt med fokus på mor/spedbarn dyaden. Hun karakteriserer rhythm som bevegelse over
tid og en følelse av fremdrift (flow) i både lyd og ikke-lydlige uttrykk. Mode er også relatert
til rytme og fremdrift, men som en stemning eller følelseskvalitet. Hun sammenligner med
antikkens oppfatning av de ulike musikkskalaer betydning for følelseslivet. Rytmen brer seg
ut over tid, men modus er fargekarakteren eller stemningen. Samlet kan vi se at disse
begrepene har mye til felles med IDS (Infant-Directed-Speech) for å trekke linjene til Mithen
(2011). Disse begrepene er en del av vår kunstneriske predisposisjon for utviklingen av
gjensidighet (mutuality) og tilhørighet (belonging) som Dissanayake altså mener er en del av
menneskets biologiske arv for å kunne ta vare på våre nyfødte.
Videre sier Dissanayake det skapes mening inn i relasjonen (making meaning) for å styrke
båndene eller tilhørigheten til en gruppe. Dette lærer barnet både fra den voksne som
rollemodell, men også fra andre deltakere i den samme kulturen. Her trekker Dissanayake
frem menneskets behov for seremonier, religion og andre kulturelle feiringer som en del av
meningsskapingen slik også Trevarthen (1998) gjør. Religion og kunst var i tidligere tider helt
innvevde deler av menneskelig liv og tenkning, og ikke kun en valgfri praksis en dag i uken
eller når man ikke har noe annet å finne på (Dissanayake 2000, s. 94). Gjennom seremonier,
ritualer og religion, skaper mennesket en helhetlig mening inn i sitt liv som faktisk er helt
nødvendig for å leve. Hun fortsetter videre argumentasjonen for et menneskesyn som tar
høyde for flere kapasiteter enn språk og intellekt i vår utvikling:
Yet what is meaningful in life is not necessarily what is, or even can be, encoded
in words. It is time for nonverbal, emotional experience to be incorporated into
our contemporary view of human nature along with mutuality and its personal and
cultural concomitants (Dissanayake 2000, s.17).
Å se og verdsette musikaliteten i vår kommunikasjon, kan være nettopp et eksempel på et
slikt holistisk menneskesyn. Der ligger mye av den kunstneriske uttrykksrikdommen som
Dissanayake mener vi er biologisk betinget til å bruke.
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2.3 Musikalsk kommunikasjon i et spedbarnsperspektiv
Den kjente amerikanske spedbarnsforskeren Daniel Stern har studert barnets førspråklige
verden (2003). Hvordan tenker og lærer et spedbarn og hvordan kan vi forstå spedbarnets
sosiale og emosjonelle liv? Han beskriver ulike utviklingsfaser som han mener er sentrale fra
fødsel frem til 18 måneders alder.

Spedbarnet gjennomgår avgjørende faser for; det gryende selv – kjerneselvet – det subjektive
selv og det verbale selv. Disse fasene er ikke å forstå som isolerte faser eller trinn, men heller
som formative perioder som både foreldre og andre omsorgspersoner bør være spesielt
oppmerksomme på. Stern mener at det er viktig å være klar over de formative fasene hvor
utviklingen er spesielt sensitiv. Det betyr ikke at utviklingen foregår kun i denne perioden
eller at tidligere utviklede domener forsvinner når et nytt kommer inn.
Omsorgspersoner i barnehagen (som i min undersøkelse) møter gjerne barnet rundt ett års
alder, mens de, i følge Stern, er i en sensitiv periode for utviklingen av sitt subjektive selv.
Hva er så et subjektivt selv? Stern beskriver det på følgende måte: «det som foregår i mine
tanker, kan ligne det som foregår i dine tanker så mye at vi på en eller annen måte kan
kommunisere dette (uten ord) og dermed oppleve intersubjektivitet» (Stern, 2003, s. 191). Det
lille barnet opplever altså at man kan være felles med en annen om en subjektiv opplevelse
gjennom felles kommunikasjonsmidler som gester, lyder og ansiktsuttrykk. Senere har
16

forskere som Trevarthen (1998) og Bråten (2007) påvist at vi kan snakke om en intersubjektiv
dialog allerede fra fødselen av. Det er den samme førspråklige dialogen Mithen med flere
omtaler som IDS (Infant-Directed-Speech). Denne dialogen er altså svært rik på musikalske
elementer med både rytmisk og tonal imitasjon (Malloch, 1999). Andre forskere som Bakthin
(1981), vil hevde at disse musikalske elementene bare er en del av språket. Uansett er det
kvaliteter som Stern legger stort vekt på som relasjonelt redskap og som vi ser ikke er
eksklusive for det språklige domenet.
Kommunikasjonen foregår ikke nødvendigvis med gjensvar i samme uttrykksform
(modalitet). En armbevegelse fra barnet kan like gjerne få sitt tilsvar gjennom et lydlig svar
fra den voksne. Det vil si at barnet er i stand til å overføre sanseinntrykk fra en uttrykksform
til en annen, eller fra en modalitet til en annen, for å bruke Sterns begreper. Stern mener at
spedbarnet innehar denne evnen til å forstå det han kaller amodal persepsjon. Amodal
persepsjon kan forklares som uttrykk som går fra en modalitet eller uttrykksform til en annen.
Spedbarnet har altså allerede evnen til å oversette et utrykk eller en følelse til en annen form
eller om man vil; evner å ikke være begrenset til en uttrykksform, men heller kunne oppfatte i
en samlet perseptuell enhet (Vist, 2005). En slik type kommunikasjon innehar mye av
kunstens og musikkens kvaliteter, slik både en symfoni eller en danseforestilling kan
representere en fortelling eller følelse gjennom et kunstnerisk uttrykk. Musikeren eller
danseren bruker en uttrykksform, mens mottakeren kan tolke eller oppfatte i en annen.
Et annet sentralt begrep i spedbarnskommunikasjon er inntoning. Det har helt klare referanser
til musikalske elementer og kvaliteter. Å tone seg inn til noe, eller bringe noe i harmoni
kommer fra attunement på engelsk. En mer korrekt norsk oversettelse burde derfor kanskje
være innstemning. Den voksne og det lille barnet forsøker å stemme seg inn til hverandre. En
stemning henspeiler også tydeligere på følelsesdeling. Men for enkelhets skyld velger jeg å
bruke begrepet inntoning som har blitt en etablert praksis i norsk faglitteratur.
Peter Lutzker (2014) viser til at inntoningsbegrepet er benyttet både i filosofi (Heidegger) og
pedagogikk (Dewey), men i dag er det typisk spedbarnspsykologien som gjør bruk av
begrepet. Inntoning i sin mest klassiske form finner vi nettopp i spedbarnsalderen når det lille
barnet rundt 9 måneder allerede har tilpasset seg språkrytme og tonefall i den språkkulturen
det har blitt eksponert for, selv om det ennå ikke har utviklet talespråket (Lutzker, 2014).
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Dette kan også tolkes som et tegn på kognitiv, kulturell tilpasning mer enn medfødte
biologiske egenskaper (Patel, 2008).
Når Stern (2003) velger å bruke begrepet affektinntoning (affect attunement) ligger dette
nærmere nettopp innstemning som Bråten beskriver det; «en følelsesmessig innstemning til en
annens stemningsleie på en spontant og umiddelbar måte» (Bråten, 2007). På norsk bruker vi
ordet følelse om både affective, emotion and feeling så det behøves gjerne flere ord for å
beskrive begrepet nøyaktig. Da ville jeg valgt Bråtens følelsesinnstemning som det mest
dekkende.
Stern (2003) utførte forsøk hvor mødre skulle «overspille» eller «underspille» sitt støttende
uttrykk til eget barns lek. Dette viste seg for mange å være vanskelig, men i de tilfellene
mødrene klarte det, stoppet barnet straks leken og henvendte seg spørrende til moren. Som for
å spørre «hva driver du med nå?». De var kommet i følelsesmessig ubalanse. Når moren
gjenopptok en naturlig affektinntoning fortsatte leken. Bråten (2007) kaller denne
finstemtheten for livsfølelse. Stern har vist at vi helt fra fødselen av har evnen til å dele slike
følelser og som også Bråten hevder, skjer dette gjennom kroppsspråk, musikalitet og de
melodiske kvalitetene i talespråket.
Stern (2003) viser mer spesifikt til intensitet, timing og form som kvaliteter som kan deles
amodalt gjennom affektinntoning. Disse kan igjen deles i typer av intensitet, rytme, takt,
varighet og så videre. Dette er musikalske elementer som jeg vil komme tilbake til i analysen
av mitt eget materiale. Stern er ikke den første som påpeker at både form, intensitet og tid kan
oppfattes amodalt, det vil si på tvers av uttrykksform. Aristoteles snakket om den sjette sans
(den sunne fornuft) som kunne oppfatte de primære sansekvalitetene. I denne sammenheng
var form, intensitet og tid primære sansekvaliteter som man kan finne igjen i flere
uttrykksformer (Stern, 2003, s. 221). Primære sansekvaliteter kan altså representeres i abstrakt
form og oversettes mellom ulike uttrykksformer (modaliteter). Dette er et avansert samspill
som vi ifølge Stern er født til (ellers disponert for) å mestre allerede fra spedbarnsalder av.
Med andre ord er potensialet for en musikalsk kommunikasjonsform til stede allerede i den
første kommunikasjonen mellom spedbarn og foreldre.
Affektinntoning er altså noe mer enn imitasjon, som i hovedsak er egnet til å lære oss de ytre
former. Inntoning har sterkere fokus på samspillet mellom den voksne og barnet og den
følelseskvaliteten man er felles om (Stern, 2003, s. 209). Eller som Vist (2005) beskriver;
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«Affektinntoning er handlinger som utrykker følelseskvaliteten ved en annens følelsestilstand
uten å imitere den nøyaktig». Her ser vi tydelig at affektinntoningen har kunstneriske
dimensjoner lik det Dissanayake (2000) beskrev.
Inntoningen kan altså bekrefte at man også deler en indre tilstand. Dette synet bekreftes også
av Uzgiris (1981), som deler imitasjonen hos spedbarn i en instrumentell etterligning og
følelsesmessige handlinger for å oppnå samhørighet.
Når verbalspråket utvikles (det verbale selv i Sterns terminologi) fra 1,5 års alderen, er dette
både et potensiale og en utfordring. De primære sansekvalitetene og kommunikasjonsformer
(som er universelle) trues da av språkets utvikling og differensiering. Med andre ord;
ansiktsuttrykk, gester og dynamikk i tonehøyde avtar når barnet blir sterkere språklig og mer
fokusert på det intellektuelle aspektet ved kommunikasjonen. Er den voksne bevisst denne
utfordringen kan det være en hjelp til å forsterke og beholde nettopp de musikalske
dimensjonene i interaksjonen (Bjørkvold, 1989; Stern, 2003). Ved å begrense oss til det
verbale innsnevrer vi samtidig barnas opplevelse og følelsesliv, i følge Trevarthen (2011).
Også Dissanayake advarer mot et ensidig fokus på objektiv problemløsning og kritisk
tenkning gjennom skriftspråket, sett opp mot alle de kvaliteter vi da nedprioriterer. Skal vi
beholde den «musikalske flyt», må hele menneskets uttrykksregister gis næring, også etter at
språk og skriftkulturen er tatt i bruk (Bjørkvold, 1989; Dissanayake, 2000).
Denne teoridelen tok utgangspunkt i Daniel Sterns formative faser og danningen av
intersubjektivitet. Gjennom dialogen med annen forskningslitteratur i dette delkapittelet, kan
vi oppsummerende snakke om tre faser også av den intersubjektive opplevelsen. Stern hevdet
i utgangspunktet at spedbarnet ikke kunne oppleve intersubjektivitet før ved rundt ni
måneders alder, men justerte senere dette synet etter blant annet Trevarthens funn (Bråten,
2007). Inndelingen viser da også en viktig del av den kommunikative utvikling for barnet.
a) Primær intersubjektivitet: Denne grunnleggende intersubjektiviteten stammer
fra ansikt-til-ansikt kommunikasjonen mellom spedbarn og omsorgsperson i livets
første måneder, og består primært av øyekontakt, vokalisering og rytmiske turtakings mønstre (Trevarthen, 1998).
b) Sekundær intersubjektivitet: ved rundt ni måneders alder, lærer barnet hva vi
kaller del oppmerksomhet med en voksen rundt et observert objekt (Trevarthen,
1998). På dette stadiet er dyadisk interaksjon (ansikt til ansikt) forvandlet til
triadisk interaksjon (side ved side, med begge samtalepartnere fokusert på samme
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objekt). Sekundær intersubjektivitet gjør fremveksten av språk relevant, i første
omgang gjennom peking, henvisning og navngiving, og senere gjennom
beskrivende utdypning.
c) Tertiær intersubjektivitet: ved rundt 2-års alder begynner barnet å delta i en
språklig praksis som inkluderer midlertidighet og romlig separasjon (inkludert
ikke-her og ikke-nå fenomener), i tillegg til sin egen og andres mentale og
følelsesmessige tilstand. Denne fasen karakteriseres av hurtig språklig
videreutvikling av tidligere leksikalske og mer formalistiske ytringer (Halliday,
1993).
Denne inndelingen er basert på Trevarthen (1998) og Bråten (2007).
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2.4 Kommunikativ musikalitet
Stephen Malloch introduserte på bakgrunn av sine studier begrepet kommunikativ musikalitet
i 1999. Han hadde tatt i bruk nye metoder for å analysere kommunikasjonen mellom spedbarn
og deres mødre ut i fra et musikalsk perspektiv. Som Malloch (1999) refererer er det stor
enighet blant forskere om at IDS (Infant-Directed-Speech) innehar musikalske kvaliteter.
Malloch ønsket imidlertid å undersøke mer i detalj hva som er musikalsk i denne
kommunikasjonen. Han kom frem til og undersøkte elementene puls, kvalitet og fortelling
(pulse, quality and narrative). Dette er attributter av menneskelig kommunikasjon som er
spesielt utviklede innen musikk og som lar et samordnet felleskap tre frem (Malloch, 1999).
Vi skal se litt nærmere på de ulike elementene og hvordan han analyserer disse da dette er
sentralt i forhold til min undersøkelse av musikalske elementer i kommunikasjon, da riktignok
i en annen kontekst:
Med egenskapen puls (pulse) undersøkte han gjennom spektrogram-analyse rytmen i dialogen
mellom mor og barn. Spektrogrammet viser grafisk de ulike vokalisasjonene, og ved å sette
dem inn i et taktsystem (som i et partitur), er det mulig å identifisere en gjennomgående puls
eller rytme. Malloch hevder på grunnlag av dette at det er en felles rytmisk forståelse for
turtakingen i dialogen. Det vi si at de begge opplever og svarer i en felles puls eller rytme.
Hvis vi tenker på dette som imitasjon eller svar, så går denne kommunikasjonen altså begge
veier. Det er ikke kun en dialog hvor barnet imiterer moren.
Kvalitet (Quality) består av melodi og klang. Den melodiske konturen ble analysert ved hjelp
av et dataprodusert diagram av tonehøyden (pitch-plot). Det interessante her var samsvaret i
kontur, ved for eksempel en melodisk rekke fra moren ble denne gjentatt av spedbarnet med
samme kontur. Det vil si ikke med identiske tonehøyder, men med samme melodisk kontur ut
i fra den tonehøyden som var naturlig for spedbarnet. Klang (timbre) er en mer komplisert og
sammensatt egenskap å måle. Uten å gå for langt inn i materialet her, kan vi si at Malloch fant
tilpasninger i klanglig kvalitet hos moren hver gang spedbarnet hadde ytret seg. Denne
klanglige tilpasningen ble sett på som en forsterkende «ja, jeg forstår hva du sier» bekreftelse.
Fortelling (narrative) er sammensmeltingen av egenskapene puls og kvalitet til en felles
historie i dyaden mellom, i dette eksempelet, mor og spedbarn. I tillegg er den kroppslige
bevegelse og gester med å danne den helhetlige fortelling. Her brukte Malloch vanlig rytmisk
notasjon for å gjenskape fortellingen slik vi ser i eksempelet under:
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(Eksempel hentet fra Malloch, 1999, s. 46)
For Malloch så er communicative musicality motoren som gjør oss i stand til å kommunisere
følelsesmessig og sympatisk til hverandre. Elementene vi nå har sett nærmere på er selve
verktøyet for å formidle følelser, slik Vist (2009) også foreslår ut i fra en helt annen type
undersøkelse. I min undersøkelse er denne følelsesformidlingen relatert til inntoning.
Når vår evne til å dele følelser er skadet eller forstyrret, ser det ut som om elementene i
kommunikativ musikalitet endrer seg på måter som gjør dem mindre musikalske (Malloch,
1999). Han viser til Robb (1998) som undersøkte kommunikasjonen med mødre som
opplevde fødselsdepresjoner. Her var generelt tonehøyde langt lavere og med svakere
konturer og intensitet, eksemplene på samsvar i puls færre og langsommere enn i de typisk
«lykkelige» samspill hos mødre som ikke opplevde depresjoner. Med mindre musikalsk
menes altså i denne sammenhengen et mindre følelsesmessig uttrykksregister, og dermed
dårligere grunnlag for deling av følelser, som igjen vil føre til en svakere inntoning.
Ti år senere setter Malloch og Trevarthen (2009) på grunnlag av de ulike artikkelbidragene i
Communicative Musicality, det hele i en større sammenheng. De hevder at man kan snakke
om to ulike akser hvor Jeget trenes i kommunikasjon og samhandling for å oppøve mening og
tilhørighet. Stolthet/Skam-aksen utprøves for å lære samfunnets kulturelle koder og gjennom
Separasjon/Samhandling-aksen opplever man forskjellen på det individuelle og delte
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opplevelser hvor menneskets eget Jeg blir en del av et større, felles eller intersubjektivt Jeg.
Da er det altså snakk om en intersubjektiv opplevelse i en større sammenheng enn den
opprinnelige mor/spedbarn dyaden. En sunn menneskelig psyke vil bevege seg fritt langs
disse aksene ut i fra oppfattelsen og behovet i den enkelte situasjon (Malloch & Trevarthen,
2009, s. 7).

Gjennom musikaliteten og en musikalsk kommunikasjon beholder mennesket evnen til å flyte
fritt langs disse aksene siden musikaliteten kan fremheve evnen til å se ting fra ulike ståsted
(Cross & Morley, 2009). Blir mennesket fiksert på et punkt på aksen, stagnerer det og utøver
en lite sunn påvirkning både på seg selv og sine omgivelser. Det er nettopp denne flyten i
intensjoner med alle dens fargespekter og variasjoner Bjørkvold (1989) mener å se i det
lekende barnet som en inspirasjon både til lek og læring, som en helt innvevd og nødvendig
del av det han kaller den musiske kultur. Dette er en kultur som er en helt naturlig del av et
barnehagebarns hverdag slik Bjørkvold har beskrevet. Eller slik psykolog Donald Winnicott
(2005) beskrev barnehagebarns lek som den meningsbærende aktivitet i danningen av det
individuelle Jeg.
Men denne fleksible, lekende intensjonaliteten er også en del av den voksnes kultur, ikke
minst når temaet er kommunikasjon mellom voksen og barn. Den voksne må delta sammen
med barnet i en læringskultur hvor kommunikativ musikalitet er helt sentral (Malloch &
Trevarthen, 2009, s.8).
Også Vist trekker denne linjen fra spedbarnsdialogen til musikalitet i en større sammenheng:
“With the concept of communicative musicality, we are not only led to see the music in
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infant–caregiver dialogues, but may also see a relational turn in the understanding of
musicality and music experience.” (Vist 2011, p. 288).
Kommunikativ musikalitet sier altså ikke bare noe om menneskets utvikling eller
kommunikasjon med spedbarn, men blir et holistisk begrep for en væremåte som musikalsk,
kommuniserende mennesker. Man kan hevde at dette er det samme som Bjørkvolds musiske
menneske, men begrepet er mer direkte linket til kommunikasjon slik jeg ser det.
Musikalitetens flytende intensjonalitet er en kjernekvalitet i menneskelig kommunikasjon.
Den komplementerer språket med en helt nødvendig utdyping av hva man egentlig sier eller
mener. Den er i de første leveår hele barnets kommunikasjon og senere fargene og nyansene i
språklig kommunikasjon.
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2.5 Den steinerpedagogiske kontekst
Som nevnt i innledningen har min undersøkelse foregått i en steinerbarnehage. Denne
konteksten er vesentlig å forklare som ramme for undersøkelsen av musikalske elementene i
hverdagskommunikasjon. Steinerpedagogikken er preget av et syn på musikalitet og estetisk
virksomhet som grunnleggende for mennesket. Dette er i tråd med de evolusjonsforskerne jeg
tidligere har presentert. Jeg finner det derfor nødvendig å forklare denne praksisen også for
utenforstående. Samtidig settes den steinerpedagogiske praksis inn i sammenheng med min
øvrige teori om musikalsk kommunikasjon, og den voksnes kommunikative rolle i
barnehagealder.
Steinerpedagogikken vektlegger en musikalsk og kunstnerisk praksis inspirert av Rudolf
Steiners tanker og ideer. Med bakgrunn i Steiners holistiske og spirituelle menneskesyn4,
preges praksisen av en tett kontakt med det rytmiske element gjennom natur og årstider.
Barnehagene har en årsrytme, en ukerytme, og en dagsrytme som har til hensikt å skape
balanse mellom hverdag og fest, arbeid og hvile, lek og aktiviteter, «innpust og utpust» som
det gjerne blir kalt. Kunnskapen om naturens rytmer tar steinerpedagogikken i bruk som
pedagogisk virkemiddel. Her finner vi altså musikalske elementer også på et overordnet
organisatorisk plan, men dette synet på rytmens betydning for mennesket vil da også
nødvendigvis prege holdningen til hvordan vi kommuniserer musikalsk.
Både motorisk utvikling og språk trenes bevisst gjennom dans, bevegelse, fingerregler,
eventyr og sang. Med bevisst menes i denne sammenhengen en aktiv bruk av kunstneriske
elementer som stimulans, uten at disse forklares eller intellektualiseres for barnet. Glöckler
(2005) kaller dette for ikke-verbal utdanning. Det vil si at den voksne gjennom sin
rollemodell og fremtoning viser barnet sin intensjon, i stedet for å forklare med mange ord og
intellektuelle begreper. Steiner (1989, s. 104) hevder at musikk ikke kan oppleves intellektuelt
siden den ikke har en ytre fysisk form. Musikken har i følge Steiner en åndelig karakter, og
må derfor oppleves med hele sanseapparatet, med hele kroppen. Faktisk går Steiner så langt
som å si at vår sjel er musikk (Steiner, 1997, s. 46). Dette er et viktig perspektiv i forhold til
min undersøkelse. Hvis kommunikasjon er formidling av følelser og følelser er musikk så vil
en musikalsk kommunikasjon gjøre følelsesdeling og intersubjektivitet enklere.
4

Steiner mente mennesket består av tre vesensdeler som til sammen danner vårt jeg; den fysiske kroppen,

livskraften samt en sjelelig del.
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I første foredrag i «Det musikalskes vesen» funderer Steiner videre rundt det musikalske;
For dem, der virkelig har tenkt over det, har musikken alltid hatt noe gåtefullt over
seg, hva den estetiske betraktningsmåte angår. Musikken er på den ene siden noe
av det mest forståelige for sjelen, for det umiddelbart opplevende menneskesinn,
på den andre siden noe vanskelig for dem, som vil begripe dens virkning (Steiner,
1989, s. 13).
Denne dualiteten har både forundret og fasinert mennesket opp gjennom historien som
referert også av Patel (2008). Mange musikktenkere plasserer musikken i en særstilling blant
kunstartene på grunn av dens manglende fysiske karakter, eller stofflighet om man vil. Goethe
betraktet det musikalske som et ideal for alt kunstnerisk fordi det egentlig ikke eksisterer i den
fysiske verden. Det må skapes inn i vår fysiske verden (Steiner, 1989, s. 103). Steiner hevder
videre at selv ikke øret er et riktig sanseinstrument for det musikalske, men fungerer mer som
et formidlende refleksapparat. Det er i nervebanene og lemmene vi opplever musikken. Slik
argumenterer Steiner for at den musikalske opplevelse er hele menneskets opplevelse. Selv
om musikk og musikalitet har en lite stofflig karakter, så er i høyeste grad opplevelsen av den
fysisk og kroppslig. Steiner utviklet faget Eurytmi som et helhetlig bevegelsesfag for å
stimulere denne helhetsoppfatningen. Faget har mye til felles med Emile Jaques-Dalcroze
eurytmikk som også betoner hele vår kropp som persepsjon. Keith Swanvick (2003) refererer
til Jaques-Dalcroze for å vise sammenhengen mellom musikalitet og kroppslig sansning.
Rhythm, like dynamics, depends entirely on movement, and finds its nearest
prototype in our muscular system. All the nuances of time—allegro, andante,
accelerando, ritenuto—all the nuances of energy—forte, piano, crescendo,
diminuendo—can be 'realized' by our bodies, and the acuteness of our musical
feeling will depend on the acuteness of our bodily sensations. (Jaques-Dalcroze i
Swanvick, 2003, s. 29)
Kropp og musikalitet henger altså nøye sammen, og som Jaques-Dalcroze påpeker kan vi
erfare mange av de musikalske elementene gjennom kroppslig sansning eller sansemotorikk.
Dette var også for Steiner et viktig aspekt som ble en del av steinerpedagogikken.
Øyvind Varkøy (1997) viser i Hvorfor musikk? -en musikkpedagogisk idehistorie at Steiners
musikksyn har svært mye til felles med den greske antikken ved Platon og senere den tyske
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romantikken ved Schopenhauer5. «Gjennom musikken kan man erkjenne tilværelsens
grunnleggende prinsipper, og derved meningen med tilværelsen som sådan. Eller om man vil
- meningen med livet» (Varkøy, 1997, s. 78). Den er vårt kontaktpunkt med det sjelelige,
enten man velger å kalle det åndsliv, kosmos eller følelsesliv. Dette musikksynet har hatt en
avgjørende betydning for at kunst og musikk har fått en helt sentral plass i
steinerpedagogikken. Steiner argumenter altså for vår iboende musikalitet ut i fra et
overordnet åndelig prinsipp basert på antroposofien (Horn, 1999). Konsekvensen av dette
musikalitetssynet blir ikke ulikt det vi fant hos Dissanayake (2000), selv om hun argumenterte
ut i fra et biologisk perspektiv;
Mennesket sees (i antroposofien) som et åndelig vesen, som for tiden
gjennomlever en jordisk inkarnasjon. (Steiner)pedagogikken tar sikte på å hjelpe
barnet til å frigjøre de originale krefter, det rommer. Ved hjelp av disse kreftene
kan det i løpet av livet finne den livsoppgave, som er dets egen, hvilket igjen vil
gjøre det egnet til å inngå i en ekte sosial sammenheng. For å styrke den
individuelle utvikling, legges det stor vekt på den kunstneriske undervisning,
spesielt i de første år hvor barnets utvikling skjer med vekt på det følelsesmessige
(min oversettelse, Horn, 1999, s. 39).
Jeg vil tillegge her, at dette ikke bare begrunner en kunstnerisk undervisning, men en
musikalsk væremåte som voksen omsorgsperson. Det er denne rollen jeg undersøker i dette
forskningsprosjektet.
Hvis vi så sammenholder dette synet på musikkens betydning med Steiners andre
grunnprinsipp for de første sju leveår, nemlig forbilde og etterligning, kan vi også her finne
paralleller til antikken. I Barnets oppdragelse (1996) viser Steiner til Aristoteles for å
begrunne etterligning og imitasjon som en grunnleggende pedagogisk praksis:
The Greek philosopher Aristotle remarked that human beings are the most
imitative of all animals. This is especially true of a child before the change of
teeth. Everything is imitated during this time, and since whatever enters a child
through the senses as light and sound works formatively on the organs, it is most
important that what surrounds the child should be beneficial. (Steiner, 1996, s.
55).
5

Schopenhauer og den tyske romantikken på 1800-tallet kalles også nyplatonisme. Den er preget av antikkens

metafysiske verdensoppfatning som kontrast til den rasjonelle positivismen. Den kan også sies å være et opprør
mot den økende materialismen i samfunnet. Steiner refererer både til Schopenhauer og antikken i sine tekster.
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I min studie av musikalsk elementer i kommunikasjonen er etterligning og imitasjon bare en
del av bildet og Sterns omtalte affektinntoning går like mye fra barn til voksen. Steiners poeng
her tolker jeg til betydningen av den voksnes følelsesformidling og fremtoning for barnets
oppfatning av seg selv, og at det er spesielt viktig i barnehagealder (Jamfør Sterns formative
faser for selvet i tidligere delkapittel). Steiner understreker gang på gang hvor viktig
utviklingen i de første syv årene er som grunnlag for hele vår videre læring. Utvikling skjer
selvfølgelig også senere i livet, men da basert på det som er dannet i første sjuårsperiode
(Steiner, 1996, s.18). I denne læringsprosessen har den voksne en helt avgjørende rolle for å
gi barnet de rette fysiske omgivelser og stimuli gjennom sin fremtoning og kjærlighet. Eller
sagt med Trevarthens ord; «The motives and feelings that arise inside children and adults,
including spiritual feelings in their ‘relational consciousness’ (Hay and Nye, 1998), are
adapted to generate self-confidence and a desire to find experience in community.”
(Trevarthen, 2011, s. 176).
Sally Goddard Blythe (2000, 2002) har forsket på hjernens utvikling opp til skolealder og er
opptatt av hvilke områder som er mest virksomme i barnehagealder. Henne tanker har mye til
felles med Susan Hart (2006) som snakker om en hierarkisk tredelt hjerneutvikling etter
modell av Paul MacLean. Han delte inn i det vi på norsk har kalt reptilhjernen, limbiske
system og storhjernen (sensation, emotion, cognitive). Forenklet kaller Hart (2006) dette den
tredelte hjerne. På samme måte beskriver steinerpedagogikken læringsprosesser som tar i
bruk og stimulerer menneskelig vilje, følelse og tanke, og at disse må være i en meningsfull
balanse. Hart fører dette videre med kunnskap både fra biologisk, nevrologisk utvikling og
miljø for en mer holistisk forståelse av barns utvikling. Hun legger stor vekt på
kommunikasjonen og interaksjonen mellom barn og voksen og hvordan dette også er med å
forme barnets hjerneutvikling og nervebaner, gjennom speiling og følelsesmessig deling. Nok
et eksempel på at barnet lærer igjennom sosiale samspill og kommunikasjon. Og da blir
kvaliteten i kommunikasjonen et viktig element for innlæringen i barnehagealder.
De egenskapene som er karakteristiske for høyre frontallapp (Goddard Blythe, 2002) som
holistisk, intuitiv, visuell, følelsesspråk, romoppfatning og evnen til å tenke i bilder (se egen
ill.), har alle sterke musikalske eller kunstneriske kvaliteter. Goddard Blythe hevder at den
optimale tiden for å utvikle denne delen av hjernen er frem til 7-års alder. Høyre frontallapp
har også de sterkeste bindingene ned til det limbiske system og vår sansemotoriske utvikling.
Det er altså de kvalitetene som i steinerpedagogikken blir omtalt som følelsesdelen og
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viljesdelen som hun mener det må jobbes aktivt med for å skape et godt grunnlag for senere
kognitiv læring. Det sentrale poenget i forhold til min oppgave er å vise sammenhengen
mellom musikalske kvaliteter og egenskaper i vår kommunikasjon, og hvordan små barns
hjerne er predisponert for nettopp denne type kommunikasjon.

(Min illustrasjon, fritt etter Goddard Blyhte)
Illustrasjonen beskriver en omarbeidet utgave av Goddard Blyhtes kunnskapstre i forhold til
nevrologisk utvikling fra fødselen (nede ved roten), sanse-motorisk utvikling (oppover
stammen), gjennom høyre hjernehalvdel (følelse) og videre til venstre hjernehalvdel (tanke).
Dette må forståes som en skjematisk fremstilling. Utvikling skjer på alle felt samtidig, men
dette er ifølge Goddard Blyhte hovedlinjen i utviklingen frem til 7-års alderen.
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Behovet for en helhetlig, musikalsk kommunikasjon i barnehagealder kan altså finne støtte
også i nevrologisk forskning. Dette samsvarer med steinerpedagogikkens betoning av vilje og
følelse før tanke. I tillegg peker det faktisk tilbake på menneskets evolusjonsmessige utvikling
hvor den holistiske, musikalske kommunikasjonen Mithen (2011) beskrev, også kan finne
støtte.
Før jeg bringer teorikapittelet til en avslutning vil jeg trekke frem noen andre forskeres
betraktninger rundt kommunikasjon i barnehagen. Disse peker nemlig også på den voksnes
rolle og væremåte.
Eva Johansen (2013) trekker frem Rammeplanens (Kunnskapsdepartementet, 2011) fokus på
barns mulighet og demokratiske rett til å kommunisere. Hun viser til Bakhtins (1981) teori om
at språket skaper vår mening i verden gjennom dialog. Men selv om språket har hovedfokus,
viser hun til elementer som like gjerne kan kalles språkets musikalske kvaliteter:
Språket er ikke bare innholdet i ordene som uttales. Også gester, tonefall og
ansiktsuttrykk forteller om menneskers tanker og væremåte. Barns og voksnes
erfaringer med det å være i verden og med å forstå og tolke verden kommer til
uttrykk gjennom kroppen i gester, ansiktsuttrykk, kroppsholdning, ord og
følelsesuttrykk. Kroppens betydning for vår forståelse av verden blir spesielt
synlig i små barns kommunikasjon, og blir dermed også et viktig spørsmål for
barnehagelærere som arbeider med de yngste barna i barnehagen (Johansen, 2013,
s. 124).
Johansen refererer videre til det Merleau-Ponty (1962) kalte møter mellom livsverdener. Å
møte barnas livsverden, innebærer å nærme seg barnet og prøve å forstå barnet i sin helhet,
både gjennom kropp, ansiktsuttrykk, gester og ord. Denne helheten må møte den voksnes
helhet eller livsverden (Merleau-Ponty, 1962), på samme måte som Goddard Blyhte (2002)
hevder at barnehagebarn hovedsakelig lærer i helheter og ikke intellektuell fragmentering
(min illustrasjon, s. 29). Gadamer (1997) snakker om at den voksnes perspektivbytte som en
forutsetning for kommunikasjonen. Det blir i stor grad snakk om inntoning og evne til å sette
seg inn i en annens følelsesliv, også i barnehagealder. Altså intersubjektivitet.
Denne holistiske innfallsvinkelen til hvordan den voksne bør kommunisere uttrykksfullt peker
også på de musikalske elementenes betydning. Øyvind Kvello (2015) trekker frem sensitivitet
som en annen viktig egenskap som i denne sammenhengen også sier noe om den voksnes
væremåte i kommunikasjonen:
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Varme/aksept/kjærlighet (blikk, fysisk nærhet/berøring, ros, bekreftelse,
oppmuntring, framsnakking, skryt, osv.)



Trøst med lindrende effekt



Empati/sympati



Hensiktsmessigheten i og formen på initiativ til kontakt med barnet



Hensiktsmessigheten i og formen på responsen til barnets kontakt med
omsorgspersonen



Emosjonell tilgjengelighet (oppmerksom, aktiv lytting, leve seg inn i,
engasjement, gjensidighet, tempo i turtaking, speiling, affektinntoning, osv.)
(Kvello, 2015)

Også Kvello nevner affektinntoningen som en del av emosjonell tilgjengelighet hos den
voksne. Etter mitt syn så er alle karakteristikkene på sensitivitet hos Kvello sentrale for en
god affektinntoning ut fra Sterns (2003) definisjoner. Dette viser at karakteristikkene av
spedbarnskommunikasjon mellom mor/barn også kan ha betydning i en
barnehagesammenheng med eldre barn, slik som i min undersøkelse.

31

2.6 Oppsummerende betraktninger
Jeg har gjennom teoriutviklingen presentert ulike innfallsvinkler til musikalitet i et
kommunikasjonsperspektiv. Disse innfallsvinklene ble hentet fra så forskjellige felt som
musikkbiologi, spedbarnspsykologi, nevrofysiologi og steinerpedagogikk. Innfallsvinklene
deler likevel et felles syn på barnets iboende musikalitet som kilde til kommunikasjon og
innlæring gjennom sosial interaksjon med følelsesmessig kompetente voksne.
Evnen til å kommunisere er enten medfødt eller et høyt utviklet potensiale allerede ved
fødselen (Stern, 2003). Som Dissanayake (2000) hevder er denne kommunikasjonen i sin
natur kunstnerisk, eller musikalsk ut i fra min brede definisjon. Det må den være for at vi skal
overleve som art. Hennes tanker om kjærlighet (love and art) – felleskap (mutuality) –
tilhørighet (belonging) – meningskaping (finding and making meaning) – praktisk
kompetanse gjennom hånden (hands on competence) – estetisk detaljutvikling eller forfining
(elaborating) har mye til felles med Steiners tanker om musikk og det estetiske aspektet i vår
væremåte. Mithens Hmmmmm-kommunikasjon, Sterns affektinntoning, Goddard Blythes
kunnskapstre og Bjørkvolds musiske menneske er alle bidrag i en dypere forståelse for
menneskets musikalitet og hvordan den voksne bør kommunisere, ikke minst med barn i
barnehagealder.
Som jeg har vist gjennom teorikapittelet er det ikke lett å skille ut musikkens mening og
betydning i et enkelt domene eller en rent evolusjonsmessig utviklingslinje. Musikalske
kvaliteter og elementer kan finnes på svært ulike områder og i ulike former. Forskerne
behandler altså musikken på svært ulik måte, men er enige om at den har en betydning for
mennesket og at den påvirker oss uavhengig av hvordan den oppstod og utviklet seg.
Som Angelo (2012) oppsummerer i Barnet og musikken om musikalitetens betydning; «det
handler om måter å være på, alene og sammen med andre, og dermed også om måter å
kommunisere på, tenke på, og forstå på» (Angelo, 2012, s. 65). Det handler altså om
grunnleggende aspekter ved det å være menneske, både som barn og voksen.
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I neste kapittel vil jeg begrunne mine metodiske valg for å kunne utforske de musikalske
elementene nærmere i en helt hverdagslig situasjon i barnehagen. Jeg vil da ta utgangspunkt i
Mallochs kategorier for å studere kommunikativ musikalitet (1999) slik elementene ble
beskrevet tidligere i teorikapittelet:

Matrisen over er brillene jeg tar med inn i metodeutviklingen for å studere de musikalske
elementene i en barnehagekontekst. Disse elementene studeres da ut i fra den voksnes
kommunikasjon med barnehagebarn.
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3.

Metodologi

I dette kapittelet redegjør jeg for de ulike valgene som er tatt på forskjellige steg av
forskningsprosessen. Jeg posisjonerer mitt arbeid vitenskapsteoretisk, og begrunner mine
metodevalg. Forskerens valg i prosessen fra problemformulering til presentasjon av de
endelige resultatene har stor betydning for hva slags kunnskap som kan utvikles. Mine
vurderinger og avgjørelser i denne prosessen er med på å forme dette kapittelet. Kapittelet vil
gjøre arbeidet transparent for leseren, slik at man kan følge prosjektet og mine resonnement
fra start til slutt.

3.1 Vitenskapsteoretisk perspektiv
Jeg har valgt en kvalitativ metodisk tilnærming basert på blant annet May Britt Postholm
(2010), Pål Repstad (2007), Helen Simons (2009) og Michael Quinn Patton (2002). Repstad
(2007) sier kvalitativ metode handler om å karakterisere kvalitetene eller egenskapene ved et
fenomen. Ut i fra mitt forskningsspørsmål om kommunikativ musikalitet og de musikalske
elementene i denne, vil dette være en relevant tilnærming. Jeg ønsket å studere
mikrokvaliteter i samspill og relasjoner mellom barn og voksen og måtte da velge en analytisk
tilnærming og metode hvor det ville være mulig å forstørre de små, men vesentlige detaljene.
Postholm sier «en kvalitativ forsker retter blikket mot menneskers hverdagshandlinger i sin
naturlige kontekst, men dette forskerblikket blir selvsagt farget av forskerens teoretiske
ståsted» (Postholm, 2010, s. 19). Dette skulle passe bra sammen med min problemformulering
og forskningsspørsmålene om musikalsk kommunikasjon i barnehagen. Siden jeg ikke
studerer musikk som aktivitet, er det nettopp hverdagshandlinger i sin naturlige kontekst som
er fokusområde.
Vitenskapsteoretisk plasserer jeg meg i et sosialkonstruktivistisk landskap. Det er et syn hvor
vår virkelighetsforståelse skapes i en sosial setting. Det er viktig å understreke at dette sees på
som en forståelse av virkeligheten, ikke virkeligheten i seg selv (Patton, 2002). Jeg forsøker å
skape mening av en gitt situasjon (kommunikasjon i barnehagegarderoben), gjennom tolkning
av data. I epistemologien kan vi kalle dette interpretivisme eller fortolkende analyse (Patton,
2002). Forskeren tolker mening inn i situasjonen, i motsetning til et positivistisk ståsted som
vil være opptatt av en mest mulig objektiv forståelse uten tolkningsmuligheter. I dette ligger
også et skille mellom troen på den absolutte sannhet og en forståelse av at verden uansett er
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subjektiv og preget av ulike fortolkninger. Ut i fra mitt vitenskapsteoretiske ståsted skapes
virkeligheten gjennom vår egen fortolkning av det vi opplever i møte med andre mennesker.
Men dette er også på sett og vis et hermeneutisk perspektiv. Det vil si at jeg hele tiden veksler
mellom en forståelse av de enkelte deler og helheten, i en stadig pendling mellom teori og
empiri. Både utvikling av problemformulering og analysebegreper har vært gjenstand for
denne pendlende prosessen med stadige justeringer. Repstad (2007) omtaler denne pendlingen
som en hermeneutisk spiral.

3.2 Forskningsdesign
Mitt forskningsdesign kan ut i fra Simons (2009) forklares som en mikroetnografisk
kasusstudie. En underliggende antagelse i etnografien er at den sosiale settingen og
samhandling er en viktig del av kunnskapstilegnelsen. Metoden finner sine data mer ved å
studere detaljene i sosial interaksjon i tid og rom, enn i spor etter tankeaktivitet (Jordan, 1992;
Lave & Wenger, 1991).
Etnografiske studier kommer historisk fra antropologien og var den tidligste form for
kvalitative studier (Patton, 2002). Etnografien studerte i utgangspunktet kultur i en
folkegruppe og ofte i hva man kalte tradisjonelle eller såkalte primitive kulturer.
Antropologien ble derfor viklet inn i den vestlige kolonialismen, enten som forsvarer av
primitive kulturer eller som politisk redskap for imperialismen (s. 81).
I dag finner man bruk av etnografiske metoder i alle sammenhenger hvor sosial interaksjon
mellom mennesker er et tema. Birgitte Jordan & Austin Henderson(1995) mener det å ta
hensyn til en kultur og dens betydning for vår læring, blir stadig mer vektlagt.
Tradisjonelle etnografiske studier vektla en omfattende og helhetlig observasjonspraksis over
lang tid. Å velge et avgrenset område over kort tid, som jeg gjør i dette prosjektet, omtales
ofte som mikroetnografi (Simons, 2009). Dette begrepet ble også brukt i Simen Mæhlums
masteroppgave (2003) om barns egeninitierte estetiske uttrykk i barnehagen som metodisk har
mange likhetstrekk med min undersøkelse.
Jeg velger å kalle mitt design en mikroetnografisk kasusstudie fordi jeg henter kunnskap og
metodologi også fra kasusstudier. Simons (2009) beskriver en kasusstudie som «instance in
action». Med «instance» legger Simons til grunn et mål om at studier av en spesiell kasus
også kan gi oss generell kunnskap, selv om generalisering ikke er et særtrekk ved kvalitative
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studier. Robert Stake (1995) kaller det en instrumentell kasusstudie når en kasus er valgt for å
utforske et tema eller forskningsspørsmål utviklet annet sted, det vil si å bruke kasusen til å
utvikle kunnskap om noe annet. Det er i dette grenselandet jeg befinner meg. Jeg ønsket å
studere hverdagssituasjonen i en kultur gjennom observasjon i garderoben i en
steinerbarnehage. Dette er det etnologiske perspektiv. I tillegg forsøker jeg å forstå
kommunikativ musikalitet og den voksnes rolle ut i fra studie av den nevnte kulturen. Dette er
kasusperspektivet jeg tar med inn i situasjonen. Da blir det også et samspill mellom deduktiv
og induktiv tilnærming, mellom teori utviklet på forhånd, og det jeg finner i observasjonen.
Simons (2009) beskriver denne dualiteten i en etnografisk kasusstudie slik:
While sharing methods in common with classic ethnography, such as participant
observation and interviewing, ethnographic case studies focus on particular
project or programme, though still aspiring to understand the case in its sociocultural context and with concepts of culture in mind (Simons, 2009, s. 23).
Dette passet godt sammen med mitt konseptuelle rammeverk og forståelsen av hvordan
mennesket tilegner seg kunnskap som jeg har beskrevet i teoridelen. Man kan hevde at en
videoobservasjon av atferd nærmest er en behavioristisk undersøkelse, men mitt mål var også
å kunne si noe om den indre mentale prosessen som er en del av for eksempel
affektinntoningen. Siden et av mine forskningsspørsmål orienterer seg rundt den voksne som
rollemodell ville det i mitt tilfelle være interessant å se om det er mulig å observere en
inntoning og gjenspeiling av sinnsstemning og følelser slik Stern (2003), Malloch (1999) og
Trevarthen (2009) refererer til mellom spedbarn og foreldre. Det er jo ikke mulig å observere
en indre opplevelse, men jeg håpet gjennom videoobservasjonene å kunne finne tegn på at
følelser faktisk blir oppfattet, delt og bekreftet. Verktøyet for å studere denne delingen er i
min undersøkelse de musikalske elementene i kommunikativ musikalitet, som forklart i
teorikapittelet.

3.3 Utvalg
Jeg måtte velge en kontekst for å undersøke voksenrollen og kommunikasjonen. I følge
Repstad (2007) er hovedkriteriet for å komme med i et datautvalg om forskeren anser at de
aktuelle personene har relevant informasjon for prosjektets problemstilling. Relevans er altså
et viktig kriterium som må styre utvalgsprosessen i et forskningsprosjekt. I startfasen vurderte
jeg om observasjonen skulle omfatte flere barnehager og eventuelt gjøre en sammenliknende
studie mellom ulike barnehager. Dette ble imidlertid vurdert som for arbeidskrevende i en
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masteroppgave. Jeg valgte da en steinerbarnehage som observasjonsarena, og inkluderte det
steinerpedagogiske aspektet i problemformuleringen.
Jeg vurderte fordeler og ulemper med å velge observasjon i egen barnehage. Hensynet til en
naturlig og avslappet situasjon rundt opptakene ble viktige argumenter for at jeg til slutt
valgte å forske på egen arbeidsplass. Utvalget ble gjort både av praktiske grunner som lettere
tilgang og foreldre som allerede hadde et tillitsforhold til meg, men også ut fra et
forskningsmessig ønske om en mest mulig naturlig situasjon. I egen barnehage er jeg ikke et
fremmedelement som forsker, men en del av hverdagssituasjonen. Det er klart det også er
ulemper ved forskning på egen arbeidsplass. Når man observerer venner eller kolleger, er man
mer tilbøyelig til å velge side (Repstad, 2007). Etiske hensyn og utfordringene med å
anonymisere data blir også naturlig nok større ved valg av egen arbeidsplass som
observasjonsarena. Dette har jeg vært klar over, og beskriver mer inngående i neste kapittel
om Etiske hensyn og anonymisering.
Opptakene ble begrenset til garderobesituasjonen med av og påkledning for å ha en avgrenset
ramme og mest mulig lik situasjon fra opptak til opptak. Dette er også en sammenheng hvor
man opplever en stor grad av interaksjon mellom voksne og barn, og hvor jeg tenkte jeg
kunne finne eksempler på ulik kommunikasjon, og da spesielt tegn på musikalsk
kommunikasjon. Jeg valgte ut en småbarnsgruppe med 9 barn og 3 voksne. Aldersgruppen 13 år er valgt da disse barna fremdeles er i en overgangsfase for å forme verbalspråket eller det
verbale selv slik Stern (2003) beskriver om de formative faser. Barna har altså fremdeles
behov for å uttrykke seg gjennom flere kanaler enn den rent språklige, og var derfor et godt
utvalg i henhold til mine forskningsspørsmål.
I utgangspunktet observerte jeg alle medarbeiderne på gruppa, men i løpet av
datagenereringen ble det klart at jeg måtte konsentrere transkripsjonene om èn voksen.
Kommunikasjonen var så tettpakket og full av informasjon at en samtidig analyse av 3
voksenpersoner ville bli for kompleks. Dette utvalget ga meg mer klarhet til
analysematerialet. Jeg valgte ut den voksne som var involvert i flest opptak, og best
posisjonert i forhold til kamerautsnitt.
De videre utvalg som ble foretatt i selve datamaterialet beskrives under kapittel 3.6
Datagenerering.
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3.4 Etiske hensyn og anonymisering
En av hovedutfordringene med videoopptak er det etiske hensyn til deltagerne. Jeg har vært
opptatt av å behandle videoopptakene på en etisk forsvarlig måte, å beskytte deltagernes
privatliv og ha strenge retningslinjer for hvordan opptakene skal behandles i etterkant av
datainnsamlingen. Dette har jeg gjort blant annet ved å følge den nasjonale forskningsetiske
komité for samfunnsvitenskap og humanoria (NESH, 2006) sine retningslinjer for forskerens
etiske ansvar. Jeg har innhentet tillatelse både fra de aktuelle ansatte som ble filmet og
foreldre til barna som ble involvert i prosjektet (Vedlegg 3). Prosjektet er deretter godkjent av
Personvernombudet for forskning hos Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).
For de deltagende voksne er det klart at jeg utfører feltarbeidet, altså en åpen observasjon
(Repstad, 2007), men for barna som deltar vil det fremstå som en skjult observasjon. Det er
kun foreldrene som har gitt reelt samtykke på vegne av sine barn. En studie av dagliglivet vil
ofte inneholde slike etiske utfordringer.
Birgitte Jordan & Austin Henderson (1995) anbefaler i videoobservasjoner at man involverer
deltagerne i størst mulig grad i selve analyseprosessen slik at de er klar over hva de er med på.
Dette kan gjøre det lettere å bruke deler av materialet til presentasjoner i etterkant.
Videoopptak er et kraftig redskap og man er ikke alltid selv klar over hvordan man fremstår.
En gjennomgang i felleskap kan bidra til større trygghet. Som en korreksjon til
videoopptakene gjennomførte jeg derfor en samtale med den voksne (Morten) som var blitt
observert. Morten fikk se opptakene og gjøre egne refleksjoner over situasjonen, og hvordan
han opplevde å bli filmet. Det er en del av mitt etiske ansvar som forsker å la informantene
ha en viss delaktighet i prosessen i og med at de har blitt observert gjennom flere uker.
Samtalen ga meg også en mulighet til å få bekreftet om observasjonene var naturlige:
Det er for mye som foregår til at man kan tenke på at kamera er tilstede. Du glemmer det der
og da. Du kan jo uansett ikke gjøre noe med det. (Samtale med Morten 040315)
Et annet aspekt jeg måtte ta hensyn til helt fra arbeidet med utvalg var å ikke sette deltagerne i
et dårlig lys. Video er et kraftig observasjonsverktøy og man må som forsker være dette
bevisst i forhold til hvordan man behandler opptakene. Det vil si at man velger en positiv
vinkling på utvalgsarbeidet. Ut fra etiske hensyn vil det si at man velger å studere opptak som
ikke er belastende eller krenkende for de observerte deltagerne. «Etiske prinsipper må gå
foran forskningsprosjektets målsettinger» (Postholm, 2010).
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Forskning på hjemmebane reiser nye utfordringer ut i fra det avhengighetsforholdet mellom
forsker og medarbeider som kan eksistere (Repstad, 2007). Jeg står også i fare for å opptre
som ekspert på eget felt under observasjonen, som Repstad (2007) kaller det, da medarbeidere
i egen barnehage kjenner min faglige bakgrunn og rolle. Dette var en medvirkende årsak til at
jeg valgte å ikke være tilstede i garderoben under filmingen. Jeg vurderte likevel fordelen
med å forske i et kjent miljø hvor jeg som forsker ikke er et fremmedelement, som
tungtveiende. Dette muliggjorde en lettere tilgang og tillatelse fra de involverte. «Man skal
ikke undervurdere den motivasjon og utholdenhet som kan ligge i å forske i et miljø man er
engasjert og menneskelig berørt i» (Repstad, 2007, s. 30).
En utfordring ved å velge å forske i egen barnehage er den svekkede muligheten for
anonymisering av materialet. Selv om jeg anonymiserer mine data vil det være mulig å
identifisere barnehagen hvor undersøkelsen er foretatt. Dette har gjennom prosessen vært et
viktig premiss som jeg har vært klar over. Det blir også under dette punktet viktig å følge
prinsippet om etikk foran forskningsmål (Postholm, 2010). Som forsker i en slik setting må
jeg være bevisst på at eksemplene ikke støter noen av deltagerne, men viser en positiv side av
praksisen. Av praktiske tiltak er likevel alle navn byttet ut, stillbilder er maskert slik at
ansikter ikke er tydelige og selve videomateriale blir ikke publisert.

3.5 Video som forskningsmetode
Video har i lengre tid vært anerkjent som verktøy i samfunnsvitenskapen. På tross av dette
hevder Carey Jewitt (2011) at bruken av video inntil nylig har blitt neglisjert teoretisk, og
fremdeles fremstår som et underutviklet felt i metodologisk litteratur. Christian Heath, Jon
Hindmarsh & Paul Luff bedret denne situasjonen med boken Video in Qualitative Research i
2010. Den er ifølge Jewitt (2011) den første metodologiske håndbok som bidrar med praktisk
veiledning i bruken av video som verktøy for interaksjonsanalyse av hverdagsliv. Jeg har
hentet mye av min videometodologiske innfallsvinkel fra denne boken.
Å studere relasjoner og samhandling er en svært kompleks oppgave med mye samtidig
informasjon. Med et videoopptak kan man spille av situasjonen flere ganger i analysearbeidet,
og derav hente ut mer informasjon enn du vil huske etter en observasjon med kun skriftlige
notater. Video vil derfor være egnet for denne type observasjoner (Løkken & Søbstad, 2003).
I følge Heath, Hindmarsh & Luff (2010) er det nettopp mulighetene til å nærme seg materialet
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fra ulike vinkler og med utallige repetisjoner, som er noe av den spesielle kvaliteten ved video
som metode. Et aspekt er repetisjonsmuligheten og derav analyse av små detaljer. Et annet
aspekt som var viktig for meg, var muligheten til også å analysere materialet som en
multimodal transkripsjon hvor det språklige får fremstå i en bredere kontekst. Med andre ord,
ikke kun å analysere et multimodalt uttrykk, men å presentere en multimodal analyse av
uttrykkene eller kommunikasjonen. Jeg fant ideer til en multimodal analyse hos Dixon &
Senior (2011) som bruker bilder med inntegnede relasjonsmønstre for å beskrive kroppslig
pedagogikk og læring, og hos Malloch (1999) som anvender spektrogramanalyse med
taktstreker men også musikalsk notasjon for å beskrive det rytmiske og melodiske samspillet
mellom mor og barn.

(Illustrasjon fra Dixon & Senior, 2011)

(Illustrasjon fra Malloch, 1999)

Det er vanlig å skille mellom aktiv og passiv observasjon i feltarbeidet (Repstad, 2007). Jeg
valgte kun å sette i gang kamera, gå ut av rommet, og ikke selv være fysisk tilstede under
opptaket. De voksne var klar over at kameraet gikk, men ellers tilførte jeg ikke noe ekstra til
hverdagssituasjonen jeg observerte. Jeg kunne valgt en mer aktiv observasjon med kamera
tettere opp i hver enkelt situasjon for bedre å dokumentere blikk-kontakt og annen mimikk,
men det ville etter mitt syn ha påvirket opptakene og resultatene i langt større grad. Mitt mål
var å komme så nær hverdagslivet som mulig, med et overblikk over hele
garderobesituasjonen. Min observasjonsmetode er da ikke bare passiv, men det jeg velger å
kalle en instrumentell observasjon, i og med at det kun er videokameraet som utfører selve
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observasjonen. Jeg har som forsker kun tilgang i etterkant. Heath, Hindmarsh & Luff (2010)
kaller det «avoiding the action» når man som forsker velger en observasjonsform som i minst
mulig grad forstyrrer situasjonen.
Mia Heikkilä & Fritjof Sahlström (2003) legger vekt på at valg av opptakssted,
kameraplassering og teknisk utstyr er en viktig del av forskningen i et konstruktivistisk
perspektiv. Mine innledende valg her vil være med å forme det endelige resultatet. Ved en
gjennomgang av doktoravhandlinger med video som metode rettet mot studier av barns
hverdag, fant Heikkilä & Sahlström (2003) mangelfulle beskrivelser av perspektiv, utsnitt,
videovinkel, omfang av opptak og så videre. De hevder, som Jewitt (2011), at rike
beskrivelser vil være med på å utvikle videoobservasjon som metode.
Av de avhandlingene jeg kom over var Vibeke Aukrust Grøvers (1995) sin doktoravhandling
en av de rikere beskrivelsene med hensyn til bruk av videoobservasjon i barnehage. Hun la
vekt på fordelen med å velge en innspillingssituasjon med tydelig start og slutt. Grøver valgte
stelleromsituasjonen med skift og stell av enkeltbarn som avgrensning. Jeg valgte altså
garderobesituasjonen med av og påkledning i mitt prosjekt.
Av teknisk utstyr brukte jeg et lite kompakt powershoot-kamera fra Canon. Det hadde
tilstrekkelig lyd og bildekvalitet for mitt formål, og den lille størrelsen var en fordel for ikke å
vekke ekstra oppmerksomhet. Kameraet ble plassert på et lite stativ i hjørnet av garderoben,
og var da ikke i veien for det praktiske arbeidet i garderoben.
Under prøveopptakene forsøkte jeg ulike utsnitt og plasseringer men kom frem til at en fast
vinkel var fordelaktig for å ha et godt sammenligningsgrunnlag. Det vil alltid være en hvis
begrensning i bruk av kun ett kamera, men dette må sees opp mot utfordringene i behandling
av datamaterialet ved bruk av flere kameraer. I mitt tilfelle foretok jeg valget ut i fra tidligere
nevnte mål om å skape en så naturlig hverdagssituasjon som mulig.
Samtale

Som Jordan & Henderson (1995) anbefalte i forhold til interaksjonsanalyse, involverte jeg
den voksne (Morten) i analysearbeidet. Vi gikk igjennom de utvalgte sekvensene i fellesskap,
samtalte om dem, og jeg gjorde lydopptak av denne samtalen som grunnlag for senere
transkripsjon. Dette skapte trygghet hos den observerte voksne, og ga meg samtidig nyttig
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informasjon om opplevelsen av å bli filmet. Jeg utformet ingen intervjuguide siden konteksten
var en åpen samtale.
Feltnotater

Jeg lagde også en liten feltdagbok under observasjonen. Her ble det notert alt fra metodiske
valg til førsteinntrykk av datamaterialet ved gjennomsyn. De supplerende metodene er ikke
tillagt stor vekt i undersøkelsen, men fungerer likevel som et korrektiv til videoobservasjonen.
Sitater og logger som er tatt i bruk i oppgaven er da markert med grå bakgrunn og merket med
dato for å skille disse fra litteraturhenvisninger og annen datamateriale.
Dagbok 121214
De første prøveopptak er gjennomført. Kameravinkel og rom virker ok. Greit å få et overblikk
uten at det blir for tett på den enkelte.
Det er lett å se at garderobesituasjonen er en mangfoldig og krevende rolle for den voksne.
(Eksempel på feltnotater)

3.6 Datagenerering
For å samle et håndterbart materiale for analyse planla jeg å sitte igjen med 8-10 opptak av
omtrent 10 minutter i garderoben. Da det finnes svært mye informasjon per minutt i et
videoopptak, mente jeg dette vil være tilstrekkelig, men også en håndterlig datamengde i
forhold til transkripsjon og analyse.
Under feltarbeidet lastet jeg etter hver dag filene inn i et redigeringsprogram på datamaskinen.
Opptaket ble der redigert til brukelige sekvenser i forhold til hvem som var med i opptaket, og
om det kvalitetsmessig var mulig å analysere. I denne prosessen la jeg vekt på om opptaket
var mulig å analysere i forhold til de enkelte personers synlighet. Noen dager ble det rett og
slett for mange mennesker i garderoben samtidig, noe som umuliggjorde en meningsfull
analyse av samspillet. I tillegg slettet jeg de opptak eller deler av opptak som eksponerte
personer som ikke hadde gitt sitt samtykke til observasjonen eller som kom tilfeldig innom i
opptaksøyeblikket. Dette var en del av min utfordring ved å velge en naturlig
hverdagssituasjon som observasjonsarena. De opptak som etter denne utsilingen var i tråd
med informert samtykke (Vedlegg 1 og 2), ble så lagret kronologisk etter dato klare for
analyse.
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Når jeg startet å lage en innholdslogg over opptakene viste det seg at utvalget måtte begrenses
ytterligere. Selv kun et minutts transkripsjon ble svært omfattende hvis jeg skulle beskrive
alle hendelser i bildet på en meningsfull måte. Jeg valgte da å konsentrere meg om kun en
voksen (som beskrevet under kap. 3.3), og velge klipp ut i fra dette. Min problemformulering
fokuserer på rollen til en voksen, en avgrensning som ble til fordi det var vanskelig å lage en
analyse ut i fra tre voksne samtidig. Etter å ha valgt ut, valgt bort og avgrenset, satt jeg til
slutt igjen med 3 ulike sekvenser som grunnlag for transkripsjon. Disse sekvensene
presenteres i analysen med som tre fortellinger med titlene: Dirigenten, igangsetteren og
trøsteren.

3.7 Transkripsjon
Det å finne troverdige måter å transkribere på er en viktig del av metodeutviklingen i et
forskningsprosjekt som dette. Jeg ønsket ikke å gå kun fra video til tekst da det etter mitt syn
vil miste mye av poenget med valg av videoobservasjon. Heath, Hindmarsh & Luff (2010)
satte meg på sporet av bruk av stillbilder både som en del av transkripsjonen og som
presentasjon av materialet.
Mitt mål med valg av video som metode har hele tiden vært å kunne presentere resultater
utover det tekstlige. Siden min problemformulering dreier seg om de musikalske elementene i
kommunikasjon, ville det være ønskelig å la det musikalske perspektivet få stå i fokus både i
transkripsjon og analysen. Stern (2003) viser til at musikalsk kommunikasjon foregår
samtidig i flere modaliteter eller uttrykkskanaler. Analysen bør derfor så langt det er mulig
presenteres multimodalt for ikke kun å bli en tredjepersons skriftlige beskrivelse av
situasjonen (Dixon & Senior, 2011). Når endelige sekvenser var valgt jobbet jeg derfor med
disse ut i fra et multimodalt presentasjonperspektiv med både stillbilder, tekst, flytdiagrammer
for bevegelsene og musikalske partitur med rytmisk notasjon. Det er presentasjonen av den
samme sekvensen på flere ulike måter som jeg i denne sammenhengen omtaler som
multimodalt.
For å transkribere de 3 utvalgte sekvensene, ble de først importert til dataprogrammet
Inqtranscribe. I dette programmet kunne jeg låse tekst og kommentarer til tidskoden i
bildematerialet slik at jeg til enhver tid kunne gå tilbake og kontrollere om aktivitet og tale
samsvarte med bildeforløpet. Verbale og ikke-verbal aktivitet ble transkribert for hver
sekvens i forhold til tidskoden. For å lage utsnitt til en mer detaljert analyse og presentasjon
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eksporterte jeg så utvalgte stillbilder fra videoen og lagde et storyboard i Excel. Utvalget av
stillbilder ble gjort med den hensikt å illustrere hver enkelt kommunikasjon mellom barn og
voksen.

(Detalj fra storyboard i Excel)
Her kunne jeg da skrive inn kommentarer og forklaringer og tegne opp retningspiler som viser
kommunikasjon og øyekontakt mellom den voksne og barna.

(rød pil illustrerer blikk-kontakt og retning på kommunikasjonen)
Denne transkripsjonsformen beskrev godt møtene mellom den voksne og barn kroppslig og
verbalt, men jeg ønsket også å illustrere de musikalske elementene som for eksempel rytme
og tonehøyde ytterligere. Disse elementene var jo en del av grunnlaget for den videre
analysen. Derfor lagde jeg også et musikalsk partitur av den samme situasjonen for å beskrive
den gjennom en musikkforskers blikk. I partituret fikk hver deltager en egen notelinje hvor
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rytme i verbale ytringer og delvis tonehøyde ble transkribert. Alt ble plassert i forhold til
tidsforløpet på samme måte som i den første transkripsjonen. Også her tegnet jeg inn
retningspiler for å vise hvor den enkelte kommunikative ytring henvendte seg. Referanser til
bildene er markert med tall i parentes.
Tom: Kem va det som tuta? (1)
Morten: Det va Toget som tuta (1)

Partiturtranskripsjonene har likhetstrekk med Mallochs narratives som element i
kommunikativ musikalitet (puls, kvalitet og fortelling) selv om hans transkripsjoner naturlig
nok kun hadde 2 stemmer (mor/barn), og da heller ikke inneholdt kommunikasjon med ulike
retninger som i min gruppe.

3.8 Fremgangsmåte for analyse
I analysearbeidet jobbet jeg med transkripsjonene av de tre utvalgte sekvensene i forhold til
Mallochs kategorisering av de musikalske elementene i kommunikasjonen som vist i
oppsummeringen av teorikapittelet.
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Den videre analysen ble til i en hermeneutisk veksling mellom teori og det å stille seg helt
åpen til datamaterialet. Stillbilder med retningspiler for å indikere møtepunkt mellom voksen
og barn (se kap. 3.7) tok godt vare på det visuelle og romlige aspektet i observasjonen. Dette
gjorde det mulig å analysere bevegelsesmønster og kroppslig orientering blant barn og den
observerte voksne, som hos Dixon & Senior (2011). Disse elementene blir en del av
kroppsspråk i kommunikativ musikalitet (hos Malloch ikke en egen kategori, men legges inn i
fortelling). Puls og kvalitet kunne analyseres ut i fra partiturtranskripsjonene (for eksempel
rytme og tonehøyde).
Gjennom analysen så jeg likevel behov for å utvikle kategoriene i forhold til mitt eget
materiale og de funn jeg gjorde gjennom analysen. Jeg valgt da å snu Mallochs kategorisering
«på hodet» slik at de tre utvalgte sekvensene som allerede er blitt omtalt som fortellinger ble
mitt utgangspunkt som jeg kunne skille ut relevante kategorier og musikalske element ut i fra.
Som allerede omtalt var de kroppslige elementene sentrale i mitt materiale i forhold til
kommunikasjonen mellom barn og voksen. Disse ble derfor utskilt i en egen kategori. Da ble
mitt analyseskjema seende slik ut:
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De tre fortellingene (Dirigenten – Igangsetteren – Trøsteren) ble da analysert ut i fra
kategoriene puls, kvalitet og kropp. Hvilke musikalske elementer jeg fant under de ulike
kategoriene og hva som ligger i titlene på fortellingene, presenteres i selve analysen i neste
kapittel. Her nøyer jeg meg med å illustrere fremgangsmåten og veien jeg har gått for å
komme dit.

3.9 Pålitelighet og troverdighet
En viktig del av forskningsprosessen er å kritisk vurdere kvaliteten på sin egen forskning
(Repstad, 2007). Man bruker ofte begrepene reliabilitet og validitet i denne vurderingen, men
begrepene er problematiske da de egentlig er hentet fra kvantitativ forskning (Postholm,
2010). Reliabilitet kan omtales som resultatenes pålitelighet. Det må i en kvalitativ
undersøkelse nødvendigvis bety noe annet enn muligheten for reproduksjon av resultatene i
en annen undersøkelse. I min undersøkelse vil pålitelighet for eksempel være hvor godt
analysen forsvarer fortolkningen, og at den er konsekvent gjennomført (Postholm, 2010).
Tydeliggjøring av den metodologiske fremgangsmåten er derfor et viktig arbeid for å skape
en god pålitelighet i forskningsarbeidet. Jeg vil hevde at mine resultater i stor grad er
bekreftbare av andre forskere da de er produsert uten særlig ytre påvirkning i motsetning til
hvordan for eksempel ordlyden i spørsmålene kan «farge» en informant.
Validitet eller troverdighet dreier seg om hvor godt metoden undersøker det den var tenkt å
undersøke (Repstad, 2007). Samtalen med den observerte voksne (Morten) blir i denne
sammenheng en validerende korreksjon til min datainnsamling. Han har både sett opptakene,
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og gitt meg en tilbakemelding på hvordan han opplevde å bli filmet. Disse tilbakemeldingene
er med å balansere min egen opplevelse av å forske på hjemmebane eller egen arbeidsplass.
Både valg av arena i barnehagen og måten opptakene er gjort på er en del av
valideringsprosessen i forhold til målet om å forske i en naturlig hverdagssituasjon. Mitt
inntrykk er at de voksne fort glemte kameraet til fordel for arbeidet med barnegruppen. Som
Morten uttrykte det:
Det er for mye som foregår til at man kan tenke på at kamera er tilstede. Du glemmer det der
og da. Du kan jo uansett ikke gjøre noe med det (Samtale Morten 040315).
Det at jeg ikke var til stede og filmet, men kun satte kameraet opp, gjorde at heller ikke barna
hadde noe fokus på om det ble filmet eller ikke.
I forhold til analysearbeidet i en kvalitativ undersøkelse vil det alltid være
troverdighetsutfordringer da mine valg er basert på mine personlige tolkninger. Det er jeg selv
som forsker som definerer hva som er blikk-kontakt, kroppslig inntoning, samsvar i rytme og
så videre. En annen forsker ville kanskje lagt vekt på andre aspekter i kommunikasjonen.
Derfor er en beskrivelse av selve fremgangsmåten for hvordan jeg velger å tolke materialet
vesentlig i en kvalitativ undersøkelse.
Jeg har valgt et kvalitativt prosjekt som ikke har til hensikt å lage generaliseringer eller bevis,
men kun vise eksempler fra en praksis. Likevel vil jeg hevde som Simons (2009), at gjennom
detaljstudier av nevnte praksis kan man oppnå ny innsikt om musikalsk kommunikasjon. Til
dette formålet mener jeg utvalget av eksempler og valg av metode er pålitelig og troverdig.
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4.

Analyse og funn

4.1 Tre fortellinger
Som redegjort i metodekapittelet har jeg valgt ut tre ulike sekvenser som jeg har laget en mer
inngående analyse av. Disse sekvensene blir da i analysen tre fortellinger. Hensikten har vært
å undersøke min problemformulering om hvordan en omsorgsperson i steinerbarnehagen
bruker musikalske elementer i hverdagskommunikasjon, også kalt kommunikativ musikalitet.
I analysekapittelet er det mine funn fra observasjonene i garderoben som står i fokus.
Samspillet og referanser til teorien trekkes inn i drøftingskapittelet.
Min tolkning og analyse av sekvensene er farget av mitt ståsted som forsker med
musikkfaglig bakgrunn. Jeg leter etter de musikalske kvalitetene i kommunikasjonen og jeg
analyserer sekvensene både ved hjelp av musikkvitenskapelig terminologi og delvis ved bruk
av tradisjonell, vestlig musikknotasjon. Dette er imidlertid et bevisst valg ut i fra min
forforståelse om at god kommunikasjon alltid inneholder musikalske elementer eller
kvaliteter. Jeg tror at også i en typisk hverdagssituasjon som garderoben i en barnehage, vil
det være mulig å identifisere de musikalske elementene i kommunikasjonen.
Fortellingene kan også sees på som ulike musikalske former dannet ut i fra
hverdagssituasjoner i garderoben. De blir altså små musikalske satser6 i hverdagslivet. Hver
sats er en egen fortelling eller konsert med en indre dynamikk og tempo definert av deltagerne
i dialogen. Fortellingene er analysert med tanke på de musikalske elementene i
kommunikasjonen, men også hvilken rolle den voksne har i samspillet. Dette har vært et av
mine delmål for undersøkelsen. Titlene på fortellingene peker også på dette.
Jeg har valgt å navngi fortellingene eller satsene: Dirigenten – Igangsetteren – Trøsteren
Titlene kommer ut i fra det jeg ser som den voksnes hovedrolle i hver enkelt fortelling. Den
observerte voksne kalles i eksemplene Morten, mens de involverte barna er Tom, Susanne,
Hanne, Stine, Are og Ola.

6

Jeg har i dette analysekapittelet valgt å understreke de musikalske elementene og andre beskrivelser av

kommunikasjonen ved hjelp av kursiv som en synliggjøring av mine funn.
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Selv om det er tre helt ulike fortellinger identifiserer jeg gjennom den skisserte analytiske
tilnærmingen flere fellestrekk. Disse kommer jeg tilbake til i oppsummeringen av analysen,
og senere i drøftingen og koblingen til det teoretiske rammeverket for oppgaven.
Fortellingenes kontekst

Konteksten til de tre klippene er forholdsvis like da de er fra samme tidspunkt på dagen og
stort sett med de samme barna i fokus. Steinerbarnehagene vektlegger en forutsigbar og
gjenkjennelig rytme fra dag til dag. For denne småbarnsgruppa betyr det at de møtes inne på
avdelingen på morgenen, gjennomfører en liten samling eller «ring» før de går ut i garderoben
for påkledning. Det er så utendørs lek i en drøy time, før gruppa så kommer inn i garderoben
igjen. Da er det klart for den varme lunsjen som venter inne. Garderoben er
overgangssituasjonen mellom dette. Og det er altså i denne avgrensede overgangen fra ute til
inne jeg har hentet mine observasjonsdata. Området som er filmet og kameraets plassering er
gjengitt på tegningen under:
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Det jobber til vanlig tre voksne på gruppen, men i mine fortellinger er ikke nødvendigvis alle
til stede samtidig. Noen ganger er en voksen igjen ute med noen av barna, eller kommer inn i
løpet av sekvensen. I den siste fortellingen så er en voksen allerede i gang med å forberede
lunsjen inne, mens resten kler av seg i garderoben. Stort sett så er det altså 1 eller 2 voksne og
5-6 barn i garderoben i de sekvensene jeg har valgt ut, mens en fulltallig gruppe består av 3
voksne og 9 barn.
Elementer i analysen

Gjennom analysen av fortellingene identifiserte jeg flere musikalske elementer i
kommunikasjonen i garderobesituasjonen. Dette er min utdyping av kommunikativ musikalitet
ut i fra Mallochs hovedkategorier presentert i teorikapittelet. I forhold til Mallochs
kategorisering har jeg valgt å la det kroppslige uttrykket bli en egen kategori i stedet for
innvevd i puls og kvalitet. Disse elementene spiller en større rolle i en barnehagesammenheng
enn i mor/barn dyaden, som er preget av mindre forflytning da spedbarnet stort sett ligger i ro.
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Som forklart i innledningen til kapittelet, så er fortelling (Mallochs narrative) presentasjonen
av de utvalgte sekvensene eller satsene. I den videre analyse og i drøftingen omtales de som
fortelling.
Puls kan deles i tempo på mange nivåer. Tempo i forflytning, tempo i språk, tempo i gester.
Rytme kan være en del av det verbale, i tillegg til at den er en kilde til bekreftelse og
imitasjon. Turtaking forstås som en felles opplevd rytme, hvor både barn og voksen klarer å
koordinere sine innspill. Kvalitet består av klang og følelse, som begge henspiller på
stemningen i fortellingen. Intensitet og tonehøyde er også tett linket til hverandre som en del
av følelseskvaliteten. Den voksnes stemmeleie hører inn under disse elementene. Om
stemmen er stigende eller fallende, om man snakker med mørk eller lys stemme. Gester og
blikk omfatter alt det kroppslig og visuelle, og ikke minst den viktige kontakten når barn og
voksen møter hverandres blikk. Retning og forflytning er også visuelt, men forteller i tillegg
noe om intensjonen i kommunikasjonen. De tre fortellingene vil bli presentert med tanke på å
vise frem disse elementene.
Det er vesentlig å huske at elementene jeg har kommet frem til må forstås ut fra den brede
forståelsen av musikalitet definert i innledning og teori. Elementene i analysen er ikke
eksklusive for musikalitet. De er også en del av det språklige uttrykk, men som vist i
teorikapittelet har de alle gyldighet også uten språk. Derfor behandler jeg dem som
grunnleggende musikalske elementer i vår kommunikasjon.
Gjennom mikroanalysen vil jeg vise hvordan den voksne som omsorgsperson tar i bruk disse
elementene i sin inntoning og derigjennom legger grunnlaget for en musikalsk
kommunikasjon. Han bruker da de musikalske elementene som inntoningskvaliteter.
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4.2 Dirigenten
Den første av de tre fortellingene er kort og kompakt, men full av aktivitet. 8 barn og 2
voksne har nettopp kommet inn i garderoben. Barna sitter rundt om på gulvet og den andre
voksne er i gang med å hjelpe noen barn i hjørnet av garderoben. Morten står plassert i enden
av rommet. Han tar et tydelig overblikk over hele gruppa for å danne seg en helhetlig
oppfatning av hva som må gjøres. Transkripsjon 1 viser Mortens ulike inntoninger til
enkeltbarn gjennom retningspilene markert med rød pil på hvert enkelt bilde, sammenholdt
med den verbale kommunikasjonen under bildene.
Denne fortellingen viser tydelig elementene i kropp: gester - blikk - retning – forflytning
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Bilde 1: Overblikk (vurderer, ser og lytter etter hva som må gjøres først)
Bilde 2: Bekrefter Tom (som sitter sliten på gulvet)
Bilde 3: Fortsetter å oppmuntre Tom (får han til å starte selv)
Bilde 4: Blikk og bekreftelse til Susanne (som kler av seg selv men trenger støtte)
Bilde 5: Bekrefter Hanne (som har ventet en stund, men nå kan gå videre)
Bilde 6: Hjelper Are (som henvender seg kroppslig for å få hjelp til glidelåsen)
Bilde 7: Dialog med annen voksen (på tvers av rommet – nytt overblikk)
Utsnittet i fortellingen er bare på 24 sekunder, men i løpet av denne tiden skjer det, som de 7
bildene viser, mange viktige møter eller det jeg tolker som intersubjektive opplevelser. Ved
kun ett gjennomsyn eller ved en annen observasjonsform ville jeg trolig ikke fått med meg
alle møtene mellom barn og voksen. Mange av møtene varer kanskje bare i et sekund, men
det er tilstrekkelig til at barna oppfatter at den voksne har sett og delt opplevelsen eller
følelsen, slik at barnet kan gå videre. I tilfellene hvor bekreftelsen fra den voksne ikke
kommer med en gang, gjentar barnet sin ytring til det blir bekreftet (for eksempel bilde 5).
For å bedre synliggjøre også den kroppslige forflytningen til Morten i samme tidsrom, valgte
jeg valgt å illustrere det som et flytdiagram hvor Morten forflytter seg rundt i pilens retning
mens Tom, Susanne, Hanne, Stine og Ares plassering er markert med ansikter. (Sirkel med
forbokstaven markert).
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Kroppsspråk, blikk, bekreftelser og raske perspektivskift er i min definisjon en del av
kommunikasjon med musikalske elementer eller kommunikativ musikalitet. Morten toner seg
inn til barna på mange flere måter enn den rent verbale. Ofte er et lite nikk med hodet eller et
raskt blikk tilstrekkelig for å skape den nødvendige intersubjektive opplevelsen. På drøyt 20
sekunder ser jeg 5 eksempler på inntoning med musikalske kvaliteter gjennom øyekontakt,
ulik intensitet i språk og kroppslig forflytning. Mengden inntoninger på så kort tid var en
tankevekker for meg, og ga meg ny kunnskap om den voksnes rolle og hvilke egenskaper som
kreves av denne som omsorgsperson.
På samme måte som Malloch ønsket jeg å analysere materialet gjennom flere ulike
transkripsjoner, for å synliggjøre de musikalske elementene i enda større grad. Jeg har til nå
først og fremst dokumentert elementer relatert til kropp. For å synliggjøre puls og kvalitet
laget jeg et musikalsk partitur av den samme fortellingen slik som vist i kapittel 3.

I dette partituret er alle vokale ytringer notert ved hjelp av rytmisk notasjon og til en viss grad
tonehøyde. Tallene i parentes refererer til de samsvarende bildene og tekstene fra
transkripsjon 1. Notehals nedover symboliserer lysere leie eller høyere intensitet. Det er også
brukt symboler fra musikknotasjon for å markere fallende toner, kort (staccato) eller lang
(marcato) betoning og pauser. Hver ytring er gitt en egen samleboks, og markert med piler (på
samme måte som i bildematerialet) i hvilken retning eller hvem som er mottaker. Kun strek i
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boksen symboliserer pause eller ingen ytring fra mottaker i form av stilltiende samtykke. Det
betyr ikke at mottaker ikke har oppfattet budskapet, men at det ikke besvares vokalt. For
eksempel fra bilde 6 i transkripsjon 1 kan man kjenne igjen Are som henvender seg til Morten
kun kroppslig, og Morten både spør og svarer ut i fra dette. Kommunikasjonen fungerer altså
utmerket, men foregår i to ulike modaliteter eller uttrykkskanaler.
I lys av musikalske begreper fremstår Morten både som en medspillende konsertmester og
samtidig som en dirigent som har overblikk over hele gruppa. Han gir viktige innsatser og
fremdrift for at hele det samlede orkesteret skal spille på lag. Hans overordnende mål med
kommunikasjonen virker å være å holde flyten og samspillet i gruppa ved like. Dette blir hans
musikalske voksenrolle i garderobesituasjonen. Han må beherske en inntoning som skifter
mellom hele gruppa og hvert enkelt individ, i raske skift. Derfor har fortellingen fått tittelen
Dirigenten.
Ikke bare er det raske skift i perspektiv, men Morten må også evne å tone seg inn på de barna
som har det sterkeste følelsesmessige uttrykket, før de barna som kun har behov for en liten
kommentar eller praktisk hjelp. Det betyr ikke at han overser noen, bare at han må foreta helt
nødvendige prioriteringer av rekkefølgen på sine inntoninger. I dette ligger det en
totalforståelse av hele situasjonen, og hvilken type hjelp de enkelte barn har behov for. Alle
får likevel den type inntoning de har behov for etter hvert. Denne prioriteringen bygger ikke
nødvendigvis bare på den voksnes vurdering i øyeblikket, men på en kombinasjon av den
samlede bevisste og ubevisste erfaring som har bygd seg opp. Som Morten sier:
Det har vel ikke blitt tenkt ut der og da men gjennom flere ganger. Det er ikke planlagt. Det
er bare noe vi gjør (Samtale Morten 040315)

Musikalske elementer som rytme, intensitet og tonehøyde benyttes i de ulike inntoninger.
Tom gis mer energi og kraft fra Mortens oppmuntringer. Susannes høye frustrasjonsrop (aahaah-aaaah) besvares direkte og med samme intensitet som Susanne, men med helt annen
rytme. Hannes forsiktige, repetitive innspill besvares virkelig musikalsk med samme intensitet
og rytme. Her ser vi en direkte speiling fra barn til voksen. Are som i dette tilfelle først og
fremst toner seg inn kroppslig, får sin hjelp og oppmuntring gjennom Mortens oppadgående
toneleie. Det blir en måte å holde spenningen eller energien oppe på.
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Partituret viser altså mange eksempler på puls og kvalitet gjennom elementene rytme,
intensitet og tonehøyde. Elementene brukes både for å speile barnas uttrykk som en del av
inntoningen, men også som et markert annet uttrykk for å gi samspillet mer energi eller
fremdrift. Begge typer uttrykk er likevel intersubjektive opplevelser hvor barnet blir bekreftet
og forstått.
Selv om jeg studerer hvordan den voksne bruker musikalsk kommunikasjon, er det også
naturlig å se på hvilken rolle verbalspråket spiller i fortellingen. Det gir helt klart et viktig
bidrag til den totale meningsdanning, men selve den språklige forståelsen fremstår ikke alltid
som det viktigste elementet i kommunikasjonen. Språket inneholder likevel mange flere
kvaliteter og elementer enn kun betydningen av hvert ord, og det er den språklige rytmen jeg
har notert som et av de musikalske elementene i partituret.
Jeg kan illustrere dette ved for eksempel tegneserien om «Streken» som gikk på NRK i gamle
dager, eller «Pingu» og andre barneserier i dag. Der er dialogen uten forståelige ord, men
budskapet blir likevel oppfattet. Det er her de musikalske elementene i kommunikasjonen
kommer inn. Elementene jeg har påpekt som rytme, intensitet og tonehøyde er sammen med
kroppsuttrykket også viktige språklige virkemiddel, men de er ikke eksklusive kun for den
verbale forståelsen. De tilhører i like stor grad en musikalsk kommunikasjon. Det blir en
hermeneutisk sirkel. Språk er musikk og musikk er språk.
I en hektisk situasjon i garderoben er ikke den voksne heller alltid bevisst sitt verbale uttrykk:
«Men synes du selv du snakker mye her? Nei, men du føler du har ikke oversikt
over hva du snakker om. Det er noen ganger jeg svarer mye rart. Du tror du hører
en ting, så er det egentlig noe annet. Jeg tror det er flere spørsmål man svarer på
enn det er skritt man tar. ……Nei det er bare at de føler at de har blitt svart. …Det
er jo ofte bare gjentakelse av det de sier. …..» (Samtale Morten 040315)

Selv om det noen ganger blir upresis språkbruk eller også misforståelser i forhold til hva den
voksne egentlig svarer på, så kan konteksten hjelpe til å skape mening gjennom en musikalsk
kommunikasjon. For å danne en meningsfullhet i de korte øyeblikkene den voksne har til
rådighet for hver enkelt inntoning, er da de musikalske elementene i kommunikasjonen helt
nødvendige.
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4.3

Igangsetteren
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Neste fortelling har jeg kalt Igangsetteren. Denne fortellingen er den mest åpenbart
musikalske hvis man tenker på musikalsk kommunikasjon i tradisjonell forstand.
Barna kommer inn i garderoben og alle hører tydelig togfløyta i det fjerne. Morten oppfatter
dette raskt og følger straks opp når Tom spør «kem va det som tuta?» (Bilde 1). Han nøyer
seg ikke med bare å svare «det var toget som tuta». Svaret følges opp med å herme syngende
etter toglyden; «tuuut, sier toget», og han setter dermed i gang en musikalsk improvisasjon
blant barna basert på toglyden (Bilde 2 og 3). Dette preger hele stemningen i gruppa og det
smitter også tilbake på Morten som tydelig blir inspirert av barnas tilbakemeldinger og gjør
jobben med liv og lyst.
Selv om situasjonen har et annet preg og stemning enn Dirigenten så er likevel møtene
mellom barn og voksen i stor grad tilsvarende. Vi ser den samme type bekreftelser; vokalt,
blikk, smil, kropp og bevegelse (jamfør de samme pilbevegelsene for kommunikasjonen som i
transkripsjon 1). I bilde 4 ser vi Are strekker seg med åpen jakke mot Morten. Han er så
tydelig i kroppsspråket at det ikke er nødvendig å ytre seg muntlig for at Morten skal forstå
hans intensjon. Morten svarer «Skal du ha hjelp, Are? som tilsvar til en rent kroppslig
henvendelse fra Are. Dette er også en inntoning liknende den jeg beskrev i Bilde 6,
Transkripsjon 1.
Det er hvert å merke seg at Morten får utført jobben med å hjelpe til eller sette i gang
avkledning, selv om det foregår i en musikalsk Toglek. I bilde 5 hjelper han fremdeles Are
med dressen, men får også bekreftet og oppmuntret Susannes sangimprovisasjon samtidig. På
mange måter er det den musikalske improvisasjonen som lager flyten i det praktiske arbeidet
her. Morten har fungert som en Igangsetter. Denne igangsettingen har elementer fra kvalitet.
Morten har satt i gang en felles stemning eller følelse i hele gruppa gjennom sin væremåte.
Derfor navnet Igangsetteren som beskrivelse av denne fortellingen.
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Satt opp i partiturform ser den samme fortellingen slik ut:

Retningen på kommunikasjonen har fått piler på samme måte som tidligere. Tallene i parentes
refererer til de nummererte bildene fra transkripsjon 2. I forhold til partituret for transkripsjon
1, så er det i denne fortellingen større fokus på kommunikasjon til hele gruppa. Når alle barna
har kommet inn i garderoben (Bilde 2) så er det Morten som starter med et spørsmål til hele
gruppa (se retningspiler mot alle barna). Han tar en aktiv rolle i samspillet (Igangsetter), og
holder gjennom denne rollen flyten og fremdriften oppe. Rytmisk er det lett å følge
gjentagende mønstre mellom barn og voksen i gruppa. Både i språk og etterherming av
toglyden imiterer de alle hverandre. Språk, sang og lyder flyter alt over i et samlet uttrykk. Og
viktigst av alt, ingen står utenfor konserten. Alle deltar med innspill og blir sett, hørt og svart
selv om det foregår i ulike modaliteter.
Det er en klar turtaking mellom deltagerne i denne fortellingen. Dette illustreres også ved
pilene. Den rytmiske turtakingen gjelder ikke bare når et verbalt spørsmål besvares, i denne
sekvensen er det like mye svar med kropp. Dette vises på nytt gjennom gester, blikk, smil og
retning.
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4.4 Trøsteren
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Den siste fortellingen har fått navnet trøsteren. Den spiller i større grad enn i de andre
sekvensene på betydningen av det verbale samspillet mellom Morten og Susanne. Da
fortellingen er på nesten 2 minutter har den mer form som en fullstendig historie som i stor
grad forteller seg selv gjennom transkripsjonen.
Det språklige blir her veien inn til følelsene, men det språklige står ikke alene. Det er først
avhengig av Mortens trygge favn ved å ta Susanne på fanget. Samspillet går slik igjennom
flere faser.
1. Blikk-kontakt – se behovet.
2. Trygghet og trøst gjennom fysisk nærhet.
3. Samtalen som hjelp til å skape et nytt felles opplevelsesrom

Morten lever seg inn i Susannes frustrasjon, men evner også å bruke denne følelsen for å få
henne videre og på andre tanker (men ved først å anerkjenne tristheten før han tar henne med
videre). Han viser altså lydhørhet og fintfølelse i forhold til Susanne, men imiterer ikke
direkte. Dette er et eksempel på affektinntoning med stor vekt på deling av følelsesrommet. I
dette følelsesrommet går fortellingen fra moll til dur. Fra en trist start til en lykkelig slutt.
De ulike musikalske elementene finner vi også her. I samtalen mellom Morten og Susanne er
det tydelig turtaking når Morten stiller spørsmål og Susanne svarer. Morten venter og gir
plass til Susannes respons før han fortsetter. Morten bruker kvalitet bevisst gjennom endring
av følelse fra trist til glad. Denne endringen kan vanskelig dokumenteres annet enn ved
lydopptak, men inneholder både klang, følelse, intensitet og tonehøyde selv om alle
elementene er en del av det språklige uttrykket her.
I bilde 3 ser vi også et tydelig eksempel på at alle barna er med og støtter Susanne gjennom
blikk og kroppslig plassering i rommet. De stiller seg alle opp foran Morten og Susanne og
blir med i samtalen. Her er det ikke bare Morten og Susanne som deler en intersubjektiv
opplevelse, men hele gruppen i fellesskap. Det er vært å nevne, selv om barn til barn
kommunikasjonen ikke er temaet i denne oppgaven.
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4.5 Fellestrekk og oppsummering av analysen
De tre fortellingene jeg har presentert i min analyse har mange fellestrekk. Jeg har trukket ut
ulike eksempler på de musikalske elementene i disse fortellingene. For å svare på hele min
problemformulering må også de samlede egenskapene som kreves av den voksne som
rollemodell belyses.
Etter gjennomgang av mine første prøveopptak noterte jeg følgende i feltdagboka:


Det kreves et godt overblikk over situasjonen



Mange barn med individuelle behov på samme tid



Det kreves tydelig kontakt med hvert enkelt barn



Vise egen intensjon også gjennom kroppsspråk



Evne til å takle ulike innspill på samme tid



Praktisk sans – hvilke klær passer i dag – hvordan er været ute?



Effektivt – men rolig – alle må ut før de blir for varme



Skifte perspektiv frem og tilbake hele tiden



Improvisasjonsevne ved manglende klær, bleieskift, sykdom blant personalet osv.



Kjærlig omsorgsevne i en stressende situasjon

(Feltnotater 121214)
Etter en grundigere analyse av kommunikasjonen og de musikalske elementene oppsummerer
feltnotatene fremdeles mye av essensen i voksenrollen.
Jeg ser i alle de tre analyserte fortellingene en estetisk lydhørhet i inntoningen. Det motsatte
av estetisk vil på gresk være anestesi. Det vil si uten følelse. Til vanlig brukes estetisk både
om det vakre og som betegnelse på kunstnerisk aktivitet. En estetisk lydhørhet rommer altså
en forståelse for de musikalske og kunstneriske nyansene i kommunikasjonen. Den gjør seg
gjeldene både i det overordnede overblikket og som innlevelsesevne i den intersubjektive
opplevelsen. I tillegg kreves det en flytende intensjonalitet eller fleksibilitet. Den kommer til
uttrykk i improvisasjonsevnen, de hurtige perspektivskiftene og evnen til omstilling. Listen
under kan sammenfattes som mine funn i forhold til den voksnes rolle i kommunikasjonen:
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Hurtige perspektivskifter mellom overblikk og enkeltbarn



Improvisasjonsevne «her og nå»



Intuitiv prioritering (i forhold til rekkefølge på inntoninger)



Stort dynamisk omfang



Variasjon i intensitet



Bevissthet om kroppslig plassering



Evne til å tolke barnas kroppslige uttrykk



Harmoni mellom bevegelse og uttrykk



Variasjon i form mellom speiling og kontrast



Språkrytme og tonehøyde like så viktig som språklig innhold



Innlevelsesevne



Varhet for barnets indre stemning



Flyt og ledelse også gjennom ikke-verbal kommunikasjon

Disse funnene kan jeg så sammenfatte med den tidligere matrisen for analysen av
fortellingene. Den voksne som rollemodell bruker altså de ulike musikalske elementene
utledet av kommunikativ musikalitet til å tone seg inn til barnegruppen. Denne
inntoningen skaper da det jeg velger å kalle en intermusikalsk opplevelse ved hjelp av
estetisk lydhørhet og en flytende intensjonalitet. Det som til nå har blitt betegnet som
elementene i kommunikativ musikalitet, fremstår da som inntoningskvaliteter i den
voksnes kommunikasjon.
Dette blir fortellingen om kommunikativ musikalitets funksjon i en barnehagehverdag.
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Jeg har gjennom denne analysen brukt musikalske elementer fra mitt teoretiske rammeverk og
utdypet disse med mine egne begreper, utledet av mine funn i empirien. I neste kapittel vil jeg
trekke inn hele teoridelens begrepsverden igjen, for å forklare mine funn og utdype disse
gjennom dialogen med tidligere teori.
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5. Drøfting
I dette kapittelet vil jeg drøfte mine forskningsspørsmål ut fra teori og empiri. Analyse og
funn fra kapittel 4 settes i dialog med ideene fra teorikapittelet. Det vil si ikke bare mot
Mallochs kategorier for kommunikativ musikalitet, men i dialog med de ulike vinklingene på
musikalitetens betydning for vår kommunikasjon. Drøftingen søker å utdype mitt
forskningsspørsmål om hvordan en omsorgsperson bruker kommunikativ musikalitet som
rollemodell i steinerbarnehagen. Spørsmålet er sammensatt av flere temaer som jeg vil drøfte i
tre underkapittel, før det bringes til en avslutning i underkapittel 4.
Delkapittel 5.1 drøfter De musikalske elementene i kommunikativ musikalitet.
Delkapittel 5.2 drøfter Omsorgspersonen som rollemodell i steinerbarnehagen.
Delkapittel 5.3 drøfter I hvilken grad den førspråklige kommunikasjon fremdeles er tilstede.
Drøftingen sammenfattes så i delkapittel 5.4: Den musikalske rollemodell

5.1 Hva er de musikalske elementene i kommunikativ musikalitet
Et av målene med min undersøkelse var å se om analysekategorier for musikalske elementer
fra førspråklig mor/barn-kommunikasjon også kunne være hensiktsmessig i en
barnehagesammenheng med eldre barn. Min definisjon av de musikalske elementene i
kommunikasjonen tok utgangspunkt i Mallochs kategorier: pulse, quality og narrative, som
grunnlaget for kommunikativ musikalitet (1999). I norsk oversetting brukte jeg da
kategoriene: puls, kvalitet og fortelling. Disse begrepene var utgangspunktet for min analyse.
Gjennom mine funn omformulerte jeg elementene ut i fra en barnehagekontekst. I denne
konteksten ble fortellingen selve utgangspunktet som kunne deles i puls, kvalitet og kropp.
I min analyse brukte jeg begrepene tempo, rytme, turtaking, klang, intensitet, følelse,
tonehøyde, gester, blikk, retning og forflytning som min videreutvikling av disse elementene i
en barnehagesammenheng.
I den videre drøfting av de musikalske elementene tar jeg utgangspunkt i mitt analyseskjema
og vil sammenholde dette med Mallochs hovedkategorier og andre forskeres kategorier og
tanker presentert i teorikapittelet. Denne drøftingen har til hensikt å se om kommunikativ
musikalitet har relevans for observasjonen jeg gjennomførte, slik jeg antydet i innledningen.
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Jeg drøfter hvert av de musikalske elementene enkeltvis i henhold til min avsluttende matrise
i kapittel 4. I følge denne matrisen er de musikalske elementene grunnlaget for den voksnes
inntoning og estetiske lydhørhet som jeg samlet betegner som intermusikalitet.
Puls

Puls eller rytme kan som Malloch (1999) hevdet, være et element i all menneskelig
kommunikasjon. I de første dialoger mellom mor og spedbarn er rytmen allerede etablert som
et grunnlag for turtaking:
Når moren og spedbarnet «kjenner at det svinger» i kommunikasjonen, kan de
begge være helt innforstått med grunnpulsen, i hvert fall for noen få takter. Det
kan føre til utsøkte overlappinger eller initiativskifter som ligner svært på de
innebygde vekslingene mellom ulike musikere…(Trevarthen i Bråten, 2007, s.
114).
Denne rytmiske turtaking er ikke eksklusiv kun for spedbarnsstadiet. Allerede i svangerskapet
blir det ufødte barnet påvirket av mors bevegelser og språkrytme (Bjørkvold, 1989). Voksne
opplever også hvor ubehagelig det er å føre en samtale når det ikke er en naturlig (eller
musikalsk) veksling i dialogen. Det fører lett til avbrytelser eller usikkerhet og dialogen blir
urytmisk og haltende. Rytmebegrepet peker da også mot fremdrift og flyt (flow) slik som
blant annet Dissanayake (2000) påpekte at rhythm er en bevegelse over tid, og samtidig en
følelse av fremdrift. Relatert til min undersøkelse i barnehagen blir rytmen som
fremdriftselement viktig. Morten brukte rytme både i dialogen med det enkelte barn, men
også som et viktig element for å skape fremdrift i grippa. Jeg brukte Cross (1999) sitt begrep
flytende intensjonalitet i den oppsummerende analysen. Det ligger da både en kroppslig og
rytmisk intensjon i denne flyten eller fremdriften. Denne sammenkoblingen mellom kropp og
rytme er naturlig nok sterkere i barnehagesammenhengen enn i spedbarnskommunikasjonen
før barnet har lært å gå. Det betyr ikke at koblingen ikke finnes hos spedbarnet, den har bare
et annet uttrykk gjennom gester og blikk.
Kvalitet

Malloch delte kvalitet i klang og tonehøyde. Han fant ikke nødvendigvis samsvar i direkte
tonehøyde, men sammenfallende melodiske konturer mellom mor og barn som bevis på at de
har delt en felles opplevelse. I min analyse har jeg lagt til følelse og intensitet til denne
kategorien basert på mine egne observasjoner. Disse kategoriene la også Stern vekt på i
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forbindelse med inntoning i hans eksperiment med mødre som bevisst skulle forsøke å
overspille eller underdrive sin inntoning. Denne manglende matching av følelseskvaliteten
reagerte barna straks på med avvisning (Bråten, 2007).
Jeg har ved flere tilfeller beskrevet matching av intensitet fra barn til voksen som i partituret
for transkripsjon 1 der Morten for eksempel bekrefter Susannes utrop med å heve intensiteten
til hennes nivå når han svarer, selv om rytmen er en annen. Denne matchingen av intensitet
samsvarer også med Sterns affektinntoning som beskrevet i kapittel 2 og slik Vist (2005)
formulerte; «handlinger som utrykker følelseskvaliteten ved en annens følelsestilstand uten å
imitere den nøyaktig».
I det hele tatt så finner jeg i alle elementene under kvalitet det som best beskriver inntoning
og den estetiske lydhørheten fra Sterns teorier. Det er også likhetstrekk med Dissanayakes
mode som en stemningsbeskrivelse av at mor og barn er i samme modus. Hun trakk selv
paralleller til antikkens tro på de ulike skalatypers stemning og innvirkning på følelseslivet.
Dette er en tanke som også Steiner (1989) tok opp, blant annet i forhold til den pentatone
skalas virkning på barnehagebarn. Det sporet skal jeg ikke følge videre her, hvor det er
kvaliteten og følelsen i selve kommunikasjonen vi drøfter.
Kropp

Jeg valgte å skille ut kroppslig uttrykk i en egen kategori i min analyse i motsetning til
Mallochs kategorier hvor de kroppslige uttrykk er en del av både puls og kvalitet. Ut i fra hva
jeg observerte i garderobesituasjonen er denne kategorien en viktig del av den kommunikative
musikaliteten. Blikk, gester, retning og forflytning blir en del av det utvidete musikalitetssyn
som beskrevet både av Bjørkvold (1989) og Malloch (1999). I analysen viste jeg hvordan
disse elementene spilte en stor rolle for Mortens ulike inntoninger til enkeltbarn. Jeg beskrev
blant annet hans dirigentrolle hvor disse elementene var spesielt synlig. I denne rollen brukte
han blikk og kroppslig forflytning for å tydeliggjøre inntoningen til hvert enkelt barn. Dette er
også et viktig element i forhold til den knappe tiden som er tilgjengelig for hver enkelt
inntoning. Elementene i kropp hjelper da også møtene mellom barnets og den voksnes
livsverden slik Merleau-Ponty (1962) beskrev det. Jeg vil hevde at ved hjelp av de kroppslige
elementene blir inntoningen mer effektiv og raskere oppfattet av det enkelte barn.
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I teorikapittelet trakk jeg frem Dalcroze og Steiners tanker om at musikkopplevelsen er en
kroppslig sansning. Det gir da også mening at evnen til kroppslig inntoning er et viktig
musikalsk element som styrkes gjennom den musikalske kommunikasjonen.
Fortelling

I min analyse valgte jeg å ta utgangspunkt i fortellingen og gjøre den til selve presentasjonen
av min empiri. Presentasjonen av musikkpartituret med rytmisk notasjon, ligger tett opp til
Mallochs narrative som også ble satt opp i partiturform for å vise det musikalske samspillet.
At undersøkelsen har en annen kontekst fører også med ny kunnskap som ikke vises i
spedbarnskommunikasjonen. I mine partitur var retning et viktig element. Rollene som
dirigent og konsertmester oppstår i og med at konteksten er en gruppe og ikke kun en dyade
mellom mor og barn. Dette blir så en sammensatt egenskap eller kvalitet. Den viser til
Mortens rolle som voksen, men blir også en musikalsk kvalitet i hans kommunikasjon.

5.2 Hvilke egenskaper kreves av den voksne som rollemodell i
steinerbarnehagen?
Steinerpedagogikkens tanker om den voksne som rollemodell har vært en del av
teorigrunnlaget i denne oppgaven. Gjennom studiet av en omsorgsperson i
hverdagssituasjoner i barnehagen har jeg forsøkt å belyse denne rollen i et
kommunikasjonsperspektiv. Før jeg gikk i gang med prosjektet hadde jeg en forforståelse av
at den voksne i større grad burde matche barnas intensitet og at en musikalsk fremtoning
burde være mer «livlig». Ved å gå dypere inn i selve kommunikasjonen har jeg sett at det ikke
alltid er tilfelle. Ofte kreves like mye et rolig overblikk og vurdering av hver enkelt situasjon,
tilsvarende det Stern (2003) kalte estetisk lydhørhet.
Denne lydhørheten finner jeg belegg for også hos filosofen Lawrence Blum (Johansen, 2013)
som bruker begrepet responsivitet om å være lydhør overfor den andre og samtidig være villig
til å gjøre noe for å støtte den andre. Johansen (2013) hevder dette er gjenkjennbart også for
omsorgspersoner i barnehagen «De voksne har en ambisjon om å prøve å forstå barnas
hensikter i forskjellige situasjoner». I et slikt lys er det altså den tilbakeholdte, avventende og
lyttende voksne som behøves, noe som stemmer med de observasjonene jeg selv gjorde i
70

barnehagen. Rollen har også mange av de samme kvalitetene som Kvello (2015) la i
sensitivitetsbegrepet som tidligere er omtalt.
Johansen viser til sine undersøkelser hvor den voksne i noen situasjoner blir så styrende i
kommunikasjonen at lytteevnen eller responsitiviteten blir undertrykt. En voksen som styrer
kommunikasjonen uten responsitivitet eller sensitivitet, opptrer med andre ord umusikalsk.
En godt utviklet lytteevne eller lydhørhet er altså sentrale kvaliteter i en musikalsk
kommunikasjon, akkurat som stillheten er en essensiell del av en musikalsk opplevelse.
Steiner beskriver det slik i forhold til hva som er den egentlige musikk eller det musikalske:
På samme måte som kroppen ikke er sjelen, så er ikke tonene musikk. Og det er
interessant, for musikken ligger mellom tonene! […] Hva er det musikalske? Det
som man ikke hører! Det som man hører, er aldri musikalsk. Hvis dere i
tidsforløpet tar opplevelsen mellom to toner som klinger i melodien, da hører dere
ingenting. For dere hører da tonene klinge; men det som dere ikke-hørende
opplever mellom tonene, det er i virkelighet musikken. For det er det åndelige ved
det hele, mens det andre er et sanselig uttrykk for det (Steiner i Stene, 2010 s.10).

Det ligger altså mye musikalitet også i stillhet og lydhørhet. Denne må imidlertid kombineres
med Malloch & Trevarthens (2009) aksetekning i forhold til flyt og fleksibilitet som illustrert
på side 23. Jeg tror et bevisst syn på at musikaliteten er en medfødt og grunnleggende
kommunikasjonsform, vil gjøre den voksne som rollemodell og omsorgsperson bedre i stand
til å veksle mellom ulike posisjoner og uttrykk. En egenskap jeg gjennom denne oppgaven har
sett er helt nødvendig i barnehagen. Den estetiske lydhørhet sammen med den flytende
intensjonaliteten skaper også den følelsesmessige fleksibilitet som kreves i en god inntoning
eller intermusikalsk opplevelse. Da legges også grunnlaget for det følelsesmessige
perspektivbytte hos den voksne som Gadamer (1997) beskriver som fundament for
kommunikasjonen. Som beskrevet gjennom den første fortellingen i analysen hvor Morten
foretar 5 viktige inntoninger i løpet av 20 sekunder, er det nettopp denne variasjonen og
fleksibiliteten i uttrykksformer og perspektiv fra den voksne som er avgjørende for en god
inntoning eller kommunikasjon.
Jeg har i fra mine funn og drøfting med tidligere teori ikke bare vektlagt intersubjektivitet,
men valgt å kalle den intermusikalitet for ennå sterkere å betone hva som er kvaliteten i en
god affektinntoning eller intersubjektiv opplevelse. Denne typen musikalitet oppstår i
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delingsrommet mellom to eller flere personer. Ut i fra det som har kommet frem i denne
oppgaven, vil jeg hevde at en intersubjektiv opplevelse krever en intermusikalsk innlevelse fra
begge parter.
Intermusikaliteten er med på å forme barn og voksnes narratives eller fortellinger til
meningsfulle helheter. I enhver kommunikasjon skapes det en fortelling, slik som barn og
voksen gjorde det i eksemplene fra hverdagssituasjoner i barnehagen. Disse fortellingene
legger til en bit i den sosiale og kulturelle læring både for barn og voksen. Disse fortellingene
er multimodale i sitt uttrykk, det er nettopp det som gjør dem meningsfulle. Disse
fortellingene er musikalske i sin natur, på samme måte som Hmmmmm-kommunikasjonen
ifølge Mithen (2011) var multimodal og musikalsk.

5.3 I hvilken grad er den førspråklige kommunikasjonen fremdeles
til stede?
Et av mine mål med denne undersøkelsen var å se om den typisk førspråklige
kommunikasjonen også spiller en rolle når barna er over 1 år, og sammen med andre
omsorgspersoner enn sine foreldre.
Kommunikasjonen i barnehagen er selvfølgelig ikke like intim som den man normalt kan
observere mellom et spedbarn og mor/far. I tillegg har barna i større eller mindre grad startet å
tilegne seg talespråket eller er i det verbale selv som Stern (2003) benevner denne formative
fasen. Det er likevel ingen tvil om at i de inntoningskvalitetene fra den voksne jeg har
beskrevet i analysen, ligger det rester av IDS-kommunikasjon (Infant-Directed-Speech).
Mitt poenget med å fokusere på den førspråklige IDS-kommunikasjonen, er å vise
sammenhengen mellom det evolusjonsmessige (biologiske) perspektivet på musikalsk
kommunikasjon, spedbarnskommunikasjonen og den musikalske kommunikasjonen jeg har
funnet i barnehagen. Denne sammenhengen var også utgangspunktet for Mithens
sammenligning mellom Hmmmmm-kommunikasjonen og IDS som i følge han selv, er
sammenfallende før barnet tilegner seg et verbal språk (Mithen, 2011). At denne
sammenhengen avtar når barnet tilegner seg et verbal språk og starter å utvikle grammatisk
tenkning, ser han som et bilde på den evolusjonsprosessen som foregikk da Homo sapiens
evnet å splitte musikalsk og språklig kommunikasjon. Ut i fra min observasjon med barn i
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denne alderen (1-2 år), bruker de selv, og er like mottagelige for IDS-kommunikasjon som et
spedbarn. Denne musikalske kommunikasjonen er heller en støtte også for språkutviklingen, i
denne formative perioden både for intersubjektivitet og verbalitet (Stern, 2003).
Det er også interessant å kikke nærmere på de eksemplene hvor kommunikasjonen ligger
nærmest IDS. Fortellingen Igangsetteren viser oss noe av dette. Her var det eksempler på
blanding av tale og sang, store variasjoner i tonehøyde, og sterk imitasjon mellom voksen og
barn. Dette er typiske trekk man kan kjenne igjen fra spedbarnskommunikasjonen. Poenget
mitt med å trekke frem dette eksempelet, er den stemning og glede som kom ut av denne
typen musikalsk kommunikasjon. Uten å trekke det for langt, vil jeg hevde at
følelseskvaliteten i denne kommunikasjonen tydelig tiltaler alle barna i eksempelet. Og i
tillegg gjør det også den voksne i godt humør!
Stern (2003) vektla spesielt matching av intensitet, form og rytme som grunnlag for
inntoningen i spedbarnsalderen. Som vi har sett av samspillet i dirigenten er det ikke
nødvendigvis matching av disse kvalitetene i alle vellykkede samspill. Noen ganger matches
lav intensitet med høy intensitet, og dette er kanskje noe av utviklingen i fra spedbarnsalderen
som preges av mer direkte matching (opp til 9 måneders alder). Morten bruker flere ganger
høy intensitet som virkemiddel for å skape mer energi og fremdrift i inntoningen til
enkeltbarn. Dette fører ikke til negative reaksjoner fra barnet. Her ser vi muligens en utvikling
fra den førspråklige kommunikasjonen.
Et annet aspekt Stern (2003) vektla var evnen til amodal persepsjon, det vil si overføring av
persepsjon fra en modalitet eller «uttrykkskanal» til en annen. De mest typiske eksemplene på
at denne evnen fremdeles er til stede, var Ares kommunikasjon med Morten. Den gikk fra
verbalt spørsmål til kroppslig bekreftelse tilbake til verbalt svar, uten at noen var i tvil om
budskapet i kommunikasjonen:
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For eksempel fra bilde 6 i Transkripsjon 1 kjenner vi igjen Are som henvender seg til Morten
kun kroppslig, og Morten både spør og svarer ut i fra dette. Kommunikasjonen fungerer altså
utmerket, men foregår i to ulike modaliteter eller uttrykkskanaler
Dette gjentok seg også i Igangsetteren (Transkripsjon 2), bortsett fra at retningen er den
omvendte.
Kroppslig henvendelse – verbalt spørsmål (skal du ha hjelp, Are?) – kroppslig bekreftelse:

Denne amodale persepsjonen på tvers av modaliteter eller uttrykkskanaler er altså ikke noe
som kun er forbeholdt spedbarnsperioden. Også voksne bruker den amodale persepsjonen når
de tolker et musikkstykke eller forsøker å forstå hva dansebevegelser er ment å uttrykke.
Denne evnen kan derfor knyttes til en kunstnerisk uttrykksform og uttrykksevne hele livet,
selv om den har særskilt viktige funksjoner for spedbarnet uten verbalspråk.
Mine observasjoner understøtter altså det synet forskere som Bjørkvold (1989), Dissanayake
(2000), Stern (2003) og Mithen (2011) har fremført; at de førspråklige kvaliteter er viktige
også etter at verbalspråket trer inn i kommunikasjonen mellom voksen og barn. Jeg vil legge
til; de eksisterer fremdeles i rikt monn.
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5.4 Den musikalske rollemodell
Jeg har i denne oppgaven studert musikalitet i menneskelig kommunikasjon. Undersøkelsen
var utledet av Mallochs kategorier for førspråklig spedbarnskommunikasjon, som ble
videreutviklet gjennom analysen i kapittel 4. Jeg har videre drøftet de musikalske elementene
i kommunikativ musikalitet (kap.5.1), hva som kreves av den voksne som rollemodell i
steinerbarnehagen (kap. 5.2), og hvilken rolle den førspråklige kommunikasjonen har i en
barnehagekontekst (kap. 5.3). Dette bringer oppgaven til en avslutning hvor teori og empiri til
sammen danner det jeg vil kalle den musikalske rollemodell, noe som også er oppgavens tittel.
Den musikalske rollemodell betegner en væremåte som omsorgsperson i steinerbarnehagen
basert på den kunnskapen som har blitt utledet gjennom oppgaven. Begrepet musikalsk
rommer da alle de elementene jeg har beskrevet gjennom kommunikativ musikalitet og i
henhold til Malloch & Trevarthens brede definisjon fra innledningen. Det rommer
Dissanayakes definisjon av musikalitet som en psykobiologisk kapasitet som ligger til grunn
for menneskelig kommunikasjon. Det rommer også Blackings musikalitetsyn hvor musikken
gjennom kultur og samfunn kan tilrettelegge for å utvikle individets kommunikasjonsevner
(Angelo, 2012).
En musikalsk rollemodell tar altså aktivt i bruk de musikalske elementene i en sensitiv dialog
med barnet. Denne rollemodellen anerkjenner betydningen av den kommunikative musikalitet
som dialog og væremåte for alle mennesker, ikke kun som et førspråklig fenomen. Slik flere
forskere (Malloch & Trevarthen, 2009; Bjørkvold, 1989; Blacking, 1973; Goddard, 2002),
anerkjenner at barnehagebarn lever i en musikalsk læringskultur, vil det medføre at den
voksne som rollemodell evner å selv bli en del av denne kulturen. En musikalsk rollemodell
forstår at verbal og ikke-verbal kommunikasjon må være i balanse.
Et slikt syn kan finne støtte også i kunnskap om den nevrologiske utvikling hos
barnehagebarn (Goddard Blythe, 2002). Hun skisserte en læringskultur hvor de deler av
hjernen som stimulerer sansemotoriske og følelsesmessige kvaliteter, er de mest mottakelig
for utvikling i barnehagealder. Hart (2006) mente at en empatisk relasjon mellom voksen og
barn er med å styrke nervebanene mellom det limbiske system og den høyre hjernehalvdel i
denne utviklingsfasen. En musikalsk rollemodell jobber altså etter forståelsen for at en
kunstnerisk formidling og kommunikasjon (Dissanayake, 2000; Steiner, 1996) er den type
læring et barnehagebarn er mest mottakelig for.
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I en steinerpedagogisk tradisjon for ikke-verbal pedagogikk i barnehagealder, slik blant annet
Glöckler (2005) har beskrevet, vil forståelsen av kommunikativ musikalitet kunne utype
Steiners tanker om den voksne som rollemodell og pedagogen som kunstner. Gjennom
kunstneriske gester, handling gjennom bevegelse og en kommunikasjon rik på musikalske
elementer vil den ikke-verbale delen av pedagogikken stå i balanse til den verbale forklaring.
Da smelter disse to fagfelt sammen, og det er denne syntesen jeg velger å kalle den
musikalske rollemodell:

Fordi den musikalske fortelling startet lenge før vi utviklet et talespråk.
Det er i alle fall min musikalske tolkning av denne reisen.
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6.

Konklusjon

6.1 Evaluering av egen tilnærming
I denne oppgaven har jeg analysert kommunikasjon mellom omsorgspersoner og
barnehagebarn i lys av musikalske begreper og kategorier. Disse musikalske begrepene har
jeg hentet fra deler av evolusjonsforskning og spedbarnspsykologi som samlet kan omtales
som fagfeltet kommunikativ musikalitet. Jeg har valgt begreper og elementer som kan ha en
svært tverrfaglig betydning. Det innebærer at det ikke er lett og definere. Min største
utfordring har derfor vært å tydeliggjøre hva jeg har sett etter. Om jeg har lyktes i dette er det
opp til leseren å avgjøre.
Forskningen har foregått i egen barnehage, og dette har stilt krav til de etiske hensyn i
prosjektet. Vanlige etiske retningslinjer i tråd med NSD har blitt fulgt, og jeg kan ikke se at
den ferdige oppgave skulle være problematisk for noen av informantene.
I forhold til metodeutvikling har denne oppgaven vært en spennende reise. Det har vært en
hermeneutisk prosess hvor problemstilling, teori og metodeutvikling hele tiden har justert
hverandre. Gjennom denne prosessen ble forskningsspørsmål endret flere ganger, men endte
faktisk opp ved mitt opprinnelige utgangspunkt som var den kommunikative musikalitetens
betydning for vår kommunikasjon. Videoobservasjon har vært tatt i bruk en god stund, men
metodeutviklingen er likevel forholdsvis ny. Video har gjerne vært brukt til å presentere
multimodale uttrykk som Letnes (2013). Min ambisjon i denne oppgaven har også vært å
bidra i utviklingen av presentasjonsformer for empirien. Dette har jeg forsøkt gjennom
bildefortellinger, samt musikalske partiturer av hverdagssituasjoner. Den musikalske
presentasjonen var inspirert av Malloch (1999), mens presentasjon av stillbilder hentet ideer
både fra Dixon & Senior (2011), og ikke minst metodeutviklingen til Heath, Hindmarsh &
Luff (2010). I et større prosjekt tror jeg det er store muligheter for videre metodeutvikling på
dette området, spesielt i observasjonsstudier med små barn. Jeg håper jeg gjennom mitt
prosjekt kan være med å inspirere til denne utviklingen.
Det kan ikke nødvendigvis trekkes noen direkte sammenligning til Mallochs analyse av de
musikalske elementene da konteksten er ganske forskjellig. I en studie av mor/barnkommunikasjon er alt fokus konsentrert om denne dyaden. Det vil si at det kun er to individer
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som kommuniserer. Det er ingen avbrytelser eller andre barn som krever oppmerksomheten
til den voksne. Tidsforløpet for utfoldelsen av de musikalske elementene blir da naturlig nok
lenger enn i min observerte barnehagekontekst. I min barnehageundersøkelse var barna eldre,
de var langt flere, hver inntoning varte mye kortere og den voksne som omsorgsperson har
kommet til på et senere tidspunkt i barnets liv. Alt dette utgjør en stor forskjell. Min analyse
er også begrenset i forhold til omfang og de tekniske muligheter som er tilgjengelige i forhold
til en masteravhandling. Det ville også ha vært metodiske utfordringer med å gjennomføre for
eksempel spektrogramanalyse av lydopptakene fra garderoben, da den stort sett inneholder
flere kommunikasjoner samtidig. Alt i alt er de metodiske utfordringene som her er skissert,
en del av bildet når man velger observasjon i hverdagssituasjoner. Dette er tidligere drøftet i
metodekapittelet.
Etter mitt syn har videoobservasjon vært en godt egnet metode i forhold til min
problemstilling rundt menneskelig kommunikasjon. For å kunne studere mikrodetaljer i
kommunikasjon har muligheten til gjentatte repetisjoner og avspilling i sakte tempo vært
avgjørende for mine funn slik jeg har beskrevet i kapittel 4. Jeg fant mange korte møter og
inntoninger som ikke ville ha blitt fanget opp ved andre observasjonsformer.
For kvalitative forskning i barnehagesammenheng tror jeg muligheten til å observere
mikrodetaljene er avgjørende. Der ligger det mye kunnskap om hva som egentlig skjer i
hverdagen.

6.2 Forslag til nye problemstillinger
Min problemstilling hadde et overordnet perspektiv som er allmennmenneskelig. Den er ikke
låst til situasjonen jeg valgte i denne oppgaven. Derfor trenger ikke nye problemstillinger kun
å relateres til det musikalske, men åpner for spørsmål rundt til all menneskelig
kommunikasjon. Det kan derfor være interessant med videre forskning på vår kommunikasjon
ved å gjøre liknende videoobservasjoner i andre sammenhenger. Man kunne tenke seg en mer
direkte observasjon av barns kommunikasjon seg i mellom, eller voksenpersoners dialog, for
eksempel i møterommet. Hvordan står det til med vår estetiske lydhørhet i en voksen til
voksen dialog?
For å få dypere kunnskap om inntoning i barnehagesammenheng, ville et lignende forsøk som
Stern (2003) utførte i forhold til konsekvensene av «feilinntoning» også gi oss ny kunnskap.
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Det vil imidlertid kunne oppstå etiske spørsmål rundt et slikt forsøk, og i hvilken grad det kan
utføres av andre enn barnas foreldre. En annen variant vil være en større observasjon av
barnehagens medarbeidere over tid, slik at både gode og dårlige inntoninger dokumenteres.
Man slipper likevel ikke unna de etiske dilemmaer så lenge man fokuserer på «negative
praksiser».
En mer positiv vinkling kunne være en form for action-research hvor videoobservasjonene
jeg foretok i større grad ble grunnlag for analysering sammen med de involverte voksne, med
den hensikt å utvikle eller forbedre en kommunikasjonspraksis basert på de musikalske
kvalitetene. I en mer omfattende studie ville det også være interessant å observere i ulike
barnehagesituasjoner. En kunne tenke seg en studie hvor foreldre og barn var involvert på
samme måte som med spedbarna, men med eldre barn.
Mulighetene er utallige. Jeg tror uansett problemstillingens vesen i all hovedsak må angripes
kvalitativt. Det er i studier av mikrodetaljene vi kan se og utlede ny kunnskap om vår
kommunikasjon.
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6.3 Avsluttende betraktninger
Synet på musikkens opprinnelse og derav hvorfor vi har musikk, vil alltid påvirke slike
undersøkelser. Jeg tror aldri vi vil finne endelige svar på slike spørsmål, men de er viktige i en
stadig mer byråkratisert utdanningspolitikk. Synet på hva et menneske er og hva det gjør i
verden er med å forme vår utdanning. Tema i denne oppgaven har ikke vært pedagogikk i seg
selv, men synet på hvordan vi kommuniserer og tar til oss kunnskap er tett innvevd i
pedagogiske spørsmål. Derfor får det også pedagogiske konsekvenser. For meg er dette også
essensen i steinerpedagogikken. Tanken om at mennesket er født som et musikalsk og
kunstnerisk vesen har i denne oppgaven fått støtte i flere tradisjoner enn den
steinerpedagogiske. Et slikt syn bør få konsekvenser ikke bare for steinerpedagogikken, men
hele den pedagogiske debatt.
Det blir til slutt en debatt om verdivalg og hva samfunnet utdanner mennesket til. Jeg vil
hevde at en helhetlig pedagogikk handler om å forstå hverandre bedre, og å hjelpe hvert
enkelt individ til å finne sin plass i livet. En musikalsk pedagogikk setter ikke effektivitet eller
samfunnets behov først. Den er ikke markedsstyrt, men menneskestyrt. Den støtter barnet i å
bli seg selv gjennom sitt intermusikalske liv, i møte med musikalske rollemodeller som
veivisende pedagoger.

DET er god ballast å bære igjennom et barneliv
- du som nettopp har startet på ditt intermusikalske liv!
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Vedlegg 1: Samtykke fra foreldre

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

”Den musikalske rollemodell”

Til utvalgte foreldre med deres barn

Dere inviteres herved til å bli med på et spennende forskningsprosjekt i barnehagen.

Bakgrunn og formål
Formålet med dette forskningsprosjektet er å studere relasjoner mellom omsorgspersoner og
barn i Steinerbarnehagen. Hvordan bruker vi de kommunikative kvalitetene ved musikk som
omsorgspersoner, og kan vi lære noe mer om disse ved videoobservasjon? Prosjektet er en
masteroppgave ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Dette er et praksisrelatert studium, og jeg
ønsker derfor å forske på vår egen praksis i barnehagen.
Utvalget er satt til en småbarnsavdeling da aldersgruppen 1-3 år er den mest relevante for
studien siden disse barna er i overgangen fra kroppslig uttrykk til mer muntlig språk. Jeg har
valgt å forske på dette i egen barnehage hvor omgivelsene for alle er trygge og de voksne
allerede er godt kjent med videoobservasjon fra eget bruk. Jeg henvender meg derfor til dere
som foreldre på den utvalgte gruppen som det er ønskelig å videofilme.

Hva innebærer samtykke til studien?
Deltagelse i studien innebærer at du samtykker til videoobservasjon av eget barn i en
avgrenset periode og setting i barnehagen. Videoopptakene er begrenset til en 14 dagers
periode i garderobesituasjonen. Formålet er å studere relasjonene mellom den voksne og
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barna på den utvalgte avdeling for å lære mer om hvordan vi kommuniserer. De voksne vil da
sammen med forsker få delta aktivt i gjennomgangen av opptakene, og selv kunne be om
sletting av enkeltopptak. Det innhentes ingen andre opplysninger i studien enn selve
videoobservasjonen. Opptakene lagres av forsker for analyse i løpet av studieperioden og
slettes senest 311215.

Hva skjer med informasjonen om ditt barn?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Under studien er det kun forsker,
veileder og de involverte ansatte som har tilgang til opptakene som lagres lokalt på forskers
krypterte nettsky. Ved evt tap av pc vil altså ikke data komme på avveie. I selve oppgaveen
vil ikke enkelthendelser fra videoobservasjonen kunne spores da alt er anonymisert og
kategorisert i teksten uten bruk av navn eller linket til selve opptakene. Opptakene er altså kun
en del av grunnlagsmaterialet. Det er kun det skriftlige materiale som leveres som oppgave.
Prosjektet skal etter planen avsluttes senest 311215. Det lagres ingen personopplysninger
utover videoopptakene og innhentes ingen videre informasjon om barn eller voksne involvert
i prosjektet. Alle opptak slettes i løpet av 2015 og forsker er ansvarlig for å rapportere til
Personvernombudet når dette er utført.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om ditt barn bli anonymisert og
opptak med ditt barn i fokus vil ikke brukes. Opplysninger fremkommet i undersøkelsen kan
ikke lagres eller få innvirkning på andre forhold i barnehagen uavhengig om man ønsker å
delta eller ikke. Dersom du er gir tillatelse leverer du svarslippen med underskrift til XXXX.
Spørsmål til studien kan rettes til Frode Thorjussen, telefon XXXXXX. Da dette er et
studentprosjekt kan du også kontakte daglig ansvarlig for prosjektet ved RSH Marianne
Tellmann, telefon XXXXXX eller veileder Elin Angelo ved NTNU, telefon XXXXXX.

Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.
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Samtykke til deltakelse i studien

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til at mitt barn er med i
videoobservasjonen mot at alle opptak anonymiseres.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av foreldre med navn på deltakende barn, dato)

88

Vedlegg 2: Samtykke fra medarbeidere

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

”Den musikalskee rollemodell”

Til utvalgte medarbeidere

Bakgrunn og formål
Formålet med dette forskningsprosjektet er å studere relasjoner mellom omsorgspersoner og
barn i Steinerbarnehagen. Hvordan bruker vi de kommunikative kvalitetene ved musikk som
omsorgspersoner, og kan vi lære noe mer om disse ved videoobservasjon? Prosjektet er en
masteroppgave ved Rudolf Steinerhøgskolen i Oslo. Dette er et praksisrelatert studium, og jeg
ønsker derfor å forske på vår egen praksis i barnehagen.
Utvalget er satt til en småbarnsavdeling da aldersgruppen 1-3 år er den mest relevante for
studien siden disse barna er i overgangen fra kroppslig uttrykk til mer muntlig språk. Jeg har
valgt å forske på dette i egen barnehage hvor omgivelsene for alle er trygge og dere som
voksne allerede er godt kjent med videoobservasjon fra eget bruk.

Hva innebærer deltakelse i studien?
Deltagelse i studien innebærer at du samtykker til videoobservasjon i en avgrenset periode og
setting i barnehagen. Videoopptakene er begrenset til en 14 dagers periode i
garderobesituasjonen. Formålet er å studere relasjonene mellom deg som voksen og barna på
den utvalgte avdeling for å lære mer om hvordan vi kommuniserer. Som deltager vil du
sammen med forsker få delta aktivt i gjennomgangen av opptakene, og selv kunne be om
sletting av enkeltopptak. Det innhentes ingen andre opplysninger i studien enn selve
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videoobservasjonen. Opptakene lagres av forsker for analyse i løpet av studieperioden og
slettes senest 311215.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Under studien er det kun forsker,
veileder og de involverte ansatte som har tilgang til opptakene som lagres lokalt på forskers
krypterte nettsky. Ved evt tap av pc vil altså ikke data komme på avveie. I selve oppgaveen
vil ikke enkelthendelser fra videoobservasjonen kunne spores da alt er anonymisert og
kategorisert i teksten uten bruk av navn eller linket til selve opptakene.
Prosjektet skal etter planen avsluttes senest 311215. Det lagres ingen personopplysninger
utover videoopptakene og innhentes ingen videre informasjon om barn eller voksne involvert
i prosjektet. Alle opptak slettes i løpet av 2015 og forsker er ansvarlig for å rapportere til
Personvernombudet når dette er utført.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.
Opplysninger fremkommet i undersøkelsen kan ikke lagres eller få innvirkning på andre
forhold på arbeidsplassen uavhengig om man ønsker å delta eller ikke. Dersom du er villig til
å delta leverer du svarslippen med underskrift. Spørsmål til studien rettes til Frode
Thorjussen, telefon XXXXXX. Da dette er et studentprosjekt kan du også kontakte daglig
ansvarlig for prosjektet ved RSH Marianne Tellmann telefon XXXXXX eller veileder Elin
Angelo, telefon XXXXXX.

Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

90

Samtykke til deltakelse i studien

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker

(medarbeider) , dato)
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Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD
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