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Sammendrag 
I denne rapporten presenteres en studie av følgende to læreverk i musikk for ungdomstrinnet: 

- Opus, Det Norske Samlaget, læreverkforfatter Gjermund Andreassen (1998 – 99) 

- Alle Tiders Musikk,  Warner Chappel Music, læreverkforfatter Sølvin Refvik (1999 – 2000) 

 Studiet er todelt. Aller først ble det gjort en teoretisk analyse av læreverkene med 

utgangspunkt i kunnskapsteoretiske perspektiver. Et konstruktivistisk tenkesett preger 

analysen. Det er fokusert på hva som synes å være det pedagogiske siktemålet med 

læreverkene, gjennom å hovedsakelig studere den pedagogiske tilretteleggingen for 

musiseringsaktiviteten. I tillegg er også aspekter ved læreverkene som helhet trukket frem.  

 Analysen synliggjør to meget ulike læreverk, både i forhold til innhold, målsettinger, 

utforming og fremstilling. Der de fremstår relativt like, er nettopp i tilrettelegging for 

musisering. Begge læreverk fokuserer i størst grad på sangaktiviteten, mens 

samspillaktiviteten i klasserommet er ivaretatt i mindre grad. I begge læreverk finnes materiell 

som kan benyttes i arbeidet med samspill, men en tydeliggjøring av hvordan å gå frem i 

arbeidet med utvikling av de kunnskapsformer som bor i denne type aktivitet som savnes i 

begge læreverk. Imidlertid synes både Opus og Alle Tiders Musikk å ha som siktemål at 

elevenes praktiske omgang må være utgangspunkt for kunnskapsutvikling i faget. Dette er et 

sentralt aspekt ved læreverkene. 

 I tillegg til analyse av læreverkene, presenteres en undersøkelse av hvordan et utvalg 

lærere bruker lærebøker i undervisningen. Utgangspunktet var å belyse bruken av begge 

læreverk. Praktiske hensyn medførte imidlertid at undersøkelsen ble konsentrert om Opus. 

 Undersøkelsen presenterer eksempler på hvordan lærebøker blir benyttet i 

musikkundervisningen. Resultatene fra undersøkelsen aktualiserer i tillegg grunnleggende 

spørsmål omkring læreboken som fenomen. Den avsluttende diskusjonen belyser noen av 

disse, gjennom å problematisere hva en lærebok egentlig er og hvem den er til for. Disse 

temaene berører lærebøker generelt, og strekker seg derfor videre enn å kun romme 

problemstillinger tilknyttet musikkfaget.   

 Informantene som deltok i undersøkelsen har bidratt med verdifull og interessant 

informasjon. De fortjener derfor en stor takk for at de velvillig stilte opp og synliggjorde 

aspekter ved sin undervisningshverdag. Foruten disse hadde det ikke vært mulig å belyse 

temaet slik det her er gjort.  
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Del 1 Bakgrunn, teori og metode 
 

1. BAKGRUNN OG MÅL FOR RAPPORTEN 
Denne rapporten er en del av prosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker 

og andre læremidler for grunnskole og videregående opplæring.” Prosjektet er finansiert av 

Det kongelige utdannings- og forskningsdepartementet v/ Læringssenteret og Norsk 

faglitterær forfatter og oversetterforening, og ledet av Høgskolen i Vestfold. Rapporten 

presenterer resultater fra et forskningsarbeid om to læreverk i musikk for grunnskolens 

ungdomstrinn. Ved prosjektstart var to læreverk for musikkfaget av ny læreplan ferdigstilt og 

komplett, og denne rapporten omhandler disse to verkene. Dette er Opus fra Det Norske 

Samlaget, lærebokforfatter Gjermund Andreassen og Alle Tiders Musikk fra Warner Chappel 

Music, lærebokforfatter Sølvin Refvik.  

Forskningsarbeidet har bestått av to deler. For det første er det gjort en teoretisk  

analyse av de to læreverkenes ut fra kunnskapsteoretiske perspektiver. Videre er det gjort en 

empirisk undersøkelse som belyser hvordan læreverkene brukes av et utvalg musikklærere i 

deres undervisningshverdag.  

Min bakgrunn for å gjøre dette arbeidet er flerdelt. Jeg har selv vært bruker av 

lærebøker, som elev og student, og i de senere år som lærer for studenter i musikkpedagogikk. 

I løpet av de årene hvor Opus og Alle Tiders Musikk ble produsert og lansert arbeidet jeg også 

som musikklærer i ungdomsskolen. Jeg har valgt å studere læreverkene ut fra et 

kunnskapsteoretisk ståsted fordi lærebøker er en viktig kunnskapsformidler og fordi man 

innen alle lærebøker finner et kunnskapssyn mer eller mindre fremtredende. Det valgte 

teoretiske fundamentet genererer derfor grunnleggende pedagogiske problemstillinger. 

Læreboken har tradisjonelt sett hatt sterkere tradisjoner innen de teoretiske fagene, men 

nettopp derfor er det også interessant studere lærebøker innenfor et praktisk og estetisk fag 

som musikk.  

Hovedsakelig fokuserer analysen på læreverkenes pedagogiske siktemål med og 

tilrettelegging for musiseringsaktiviteten. Å musisere er en av fire aktivitetsformer som ifølge 

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, fagplandel for musikk (heretter forkortet til 

L97)  skal danne utgangspunkt for musikkfaget. Å musisere blir her konkretisert til spill, sang 

og annen vokal aktivitet. Aktivitetsformen er en sentral bestanddel i faget, og det er derfor 

viktig å sette fokus på læreverkenes presentasjon av aktiviteten.    
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Videre i rapportens del 1 presenteres en klargjøring av teoretisk fundament, samt valg 

av forskningsmetodisk fremgangsmåte for analysearbeidet. I del 2 presenteres beskrivelse og 

analyse av læreverkene. Underveis i arbeidet fremkom noen spesifikke trekk ved læreverkene 

som for så vidt strekker seg utenfor de konkrete problemstillingene. Disse trekkene er 

allikevel så fremtredende at det har vært nødvendig å belyse dem. Del 3 omhandler den 

empiriske undersøkelsen. Det vil si både omtale av forskningsmetode, samt presentasjon og 

drøfting av resultatene. Til sist i rapporten finnes en avsluttende drøfting som berører 

generelle aspekter ved lærebøker som fenomen. 

Målet med rapporten er å belyse sider ved lærebøker som formidler av bestemte 

kunnskapssyn. Å problematisere lærebøkene ut fra et bestemt teoretisk ståsted er i seg selv en 

målsetting. Intervjuundersøkelsen eksemplifiserer bruken av lærebøkene, og har ikke til 

formål å finne generaliserende svar. Forhåpentlig vis kan den heller gi ulike aktører innspill til 

refleksjon omkring egen virksomhet. Rapporten vil derfor være interessant for både lærere i 

grunnskolen, lærebokforfattere og forlag, musikkpedagogikkstudenter og deres lærere.  

 

2. TEORETISK FORANKRING 
I dette kapittelet redegjøres det for rapportens teoretiske ståstedet, bruk av sentrale begreper 

og hvordan disse bringes med i det videre arbeidet. Kapitlet har derfor en funksjon i forhold 

til arbeidets problemutvikling. Videre vil de forskningsmetodiske grep som er gjort bli 

beskrevet, og elementer omkring arbeidets reliabilitet og validitet vil bli diskutert.  
 

2.1 Læreboken som fenomen 
Først av alt er det nødvendig å klargjøre enkelte sider ved læreboken som fenomen. Hva er 

egentlig en lærebok og hva skal den bidra til? En lærebok er et læremiddel, som i 

stortingsmeldingen som gikk forut for ”Broen” defineres på følgende måte: 

 ”Læremidler omfatter alt det som tas i bruk i en læringssituasjon, og som 
 er meningsbærende i seg selv. Læremidler omfatter tekster, programvare, 
 lyd og bilder og lærebøker som er produsert for å ivareta bestemte 
 opplæringsmål, men det kan også være materiell som hadde andre formål, 
 som for eksempel avisartikler, spillefilmer eller skjønnlitteratur.”  

(St.meld. nr. 29 1994-95: 46).  
 
Videre uttrykker L97 at læremidler som benyttes i skolen må kunne være fleksible nok til å 

tilpasses en variert og sammensatt undervisning og elevmasse. De må være motiverende og 

aktiviserende, og en hjelp for elevene til å utvikle gode arbeidsvaner (s. 78).  
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 Det mest benyttede læremidlet gjennom tidene er uten tvil læreboken. Begrepet 

lærebok knyttes til en bok som skrevet med et eksplisitt pedagogisk siktemål, hvor 

fremstillingen er pedagogisk tilrettelagt. Tilretteleggingen er gjort på en slik måte at mer eller 

mindre klart definerte målgrupper skal kunne tilegne seg innholdet (Hanken 1998). Den 

typiske læreboken er en oppsummerende presentasjon av et fagfelt, og dermed en 

sekundærkilde. Som medium består den hovedsakelig av en skriftlig-verbal og lineær 

fremstilling. Disse kjennetegnene behøver imidlertid ikke å være absolutte, og nedenfor vil 

en se at en lærebok innen et praktisk fag også inneholder en lang rekke flere elementer, som 

samtidig er med på å problematisere læreboken som fenomen.  

 Bengt Molander (1994) hevder at lærebøker og andre pedagogiske tekster også 

formidler et bestemt kunnskapssyn gjennom måten innholdet presenteres på. Dersom 

fremstillingen presenterer innholdet som en lang rekke fakta, kan læreboken oppfattes som 

en fasit over det elever skal huske og lære seg. Begrepene, påstandene og teoriene vil i seg 

selv utgjøre kunnskapen, og læreboken blir en sterk definisjonsmakt av fagfeltet. Derimot vil 

lærebøker som representerer et konstruktivistisk  kunnskapssyn, presentere innholdet på en 

annen måte. Den pedagogiske tilretteleggingen vil være langt mer problemorientert og 

kontekstualisert, slik at teksten møter leseren gjennom en dialogisk prosess og dermed 

konstrueres kunnskapen hos leseren. 

 Hanken (1998: 52) henviser til den amerikanske kommunikasjonsforskeren Stephanie 

Gibson, som har studert lærebøker ut fra en teori om at de gjerne fremstår som ”Sannheten” 

om faget. Hun hevder at lærebøkene ofte fremstår som en ”…kanon av forenklet og 

dekontekstualisert informasjon”, og uttaler videre at en av årsakene til dette er lærebøkenes 

manglende metatekst. Man fornemmer ikke lærebokforfatterens utgangspunkt for valgene 

som tas, og dermed fremstår læreboken som en nøytral beskrivelse av virkeligheten, mens 

realiteten er at også lærebøkene er en del av en større faglig diskurs. Det siste elementet 

Hanken (ibid) påpeker, er språket som lærebøkene forfattes ut fra. Idealet er gjerne en nøytral 

og objektiv fremstilling, noe som kan medføre at man ikke får tak i hvilken del av 

”virkeligheten” som presenteres, men får inntrykk av en total fagfremstilling.  

 Ovenstående kan sees som et kjennetegn på læreboken som fenomen, men samtidig 

også en utfordring til synet på læreboken som formidler av ”sannheten” om et fag. Uansett 

skisseres en problematisering av hva man kan lese mellom linjene i en lærebok, og videre at 

den uansett formidler bestemte syn på hva som er kunnskap og hvordan elevene skal erverve 

denne. Lærebøkenes pedagogiske tilrettelegging av innholdet og mer eller mindre klart 

uttrykte siktemål kan si oss noe om dette. 
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 Imidlertid er det i dette tilfellet ikke snakk om lærebøker hvor en skriftlig-verbal og 

lineær fremstilling utgjør hele formen på innholdet. Læreboken i musikk skal være en 

presentasjon ut fra en kontekst, og et styrende element i denne konteksten er læreplanen for 

grunnskolen, og fagplandelen for musikk spesifikt. Her skisseres fire aktivitetsformer som er 

måten elevene skal oppleve og forstå musikkfaget ut fra; musisere, danse, komponere og 

lytte. Dette er interessant fordi en gjennom et utgangspunkt i disse fire aktivitetsformene ikke 

skisserer en spesifikk faglig og innholdsmessig struktur som basis for faget, men musikalske 

adferdsformer. De fire aktivitetsformene illustrerer ulike former for menneskelig omgang 

med musikk, og disse formene er hovedstrukturen i faget. Dette medfører også enda større 

kompleksitet idet en definerer læreboken i dette faget som problemfelt, fordi erkjennelse i 

faget ikke kan oppnås gjennom det skrevne ord alene. Læreboken må være et utgangspunkt 

og en opptakt til hvordan man kan erkjenne faget gjennom de fire aktivitetsformene, og på 

den måten veilede i og problematisere faget for elevene. Å studere en lærebok innenfor et 

slikt fag er derfor på mange måter vanskelig, men desto mer spennende. Fra et 

kunnskapsteoretisk perspektiv er det interessant fordi man kan studere den pedagogiske 

tilretteleggingen for musikalske adferdsformer, og derfra si noe om hva læreboken anser som 

verdifull kunnskap og ikke minst hvordan denne skal erverves.  

I avsnittet nedenfor vil jeg derfor beskrive nærmere teorier omkring kunnskap i 

musikk; hva dette kan være og hvordan vi som mennesker kan utvikle denne kunnskapen. 

Fremstillingen bygger på teorier fra den engelske musikkpedagogen Keith Swanwick (1989, 

1994), samt Stieg Mellin-Olsen`s (1989) bok om kunnskapsformidling. Dette suppleres med 

tekster fra  Hanken og Johansen (1998), Imsen (1999), Nielsen (1994) og Ruud (1983). For 

sammenligningens skyld, vil jeg også trekke paralleller til tidligere utgitte læreverk for 

musikkfaget (Asmussen, Fredborg og Helldèn 1962/68 og Andersen, Espeland, Husebø og 

Husebø 1997).  

 

2.2 Begrepet musikkunnskap 
Begreper musikkunnskap er komplekst, og rommer spørsmål som både hva kunnskap og 

musikk egentlig er. Hva vil det si å ha kunnskap i musikk? Hvordan utvikler man denne 

kunnskapen? Dette er sentrale epistemologiske problemstillinger, og et felt som rommer så 

vel filosofiske som mer konkret didaktiske spørsmål. I det følgende vil kunnskapsbegrepet bli 

belyst ut fra aspekter ved et konstruktivistisk tenkesett. Konstruktivisme er i utgangspunktet et 

”…kunnskapsfilosofisk tenkesett som sier noe om forholdet mellom menneske, verden og 
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kunnskaper.” (Mellin-Olsen 1989: 71), og har stått sterkt som paradigme for didaktikken de 

siste tiårene. Kunnskapen finnes ikke utenfor mennesket, men den er slik mennesket oppfatter 

den. Som utgangspunkt for en fagdidaktisk tenkemåte innebærer det å se på kunnskap som 

noe eleven selv konstruerer innenfor egne forståelsesrammer. Kunnskapen dannes av det 

lærende mennesket. En undervisningsprosess er derfor ikke en overføringsprosess av 

kunnskap fra lærer til elev. Undervisning er snarere å tilrettelegge for at elevene kan 

konstruere sin egen kunnskap.   

Den engelske musikkpedagogen Keith Swanwick kan tas til inntekt for en 

konstruktivistisk tenkemåte, men han hevder også at ethvert undervisningsfag har sine 

spesifikke former for kunnskap (1989, 1994). For å kunne definere disse formene, må man gå 

til undervisningsfagets basis. Frede V. Nielsen (1994) hevder at i motsetning til enkelte 

skolefag som kun henter sin basis fra et vitenskapsfag, opererer musikkfaget med en flerdelt 

basis. Denne basis er hentet fra både musikk som kunstart og musikk som vitenskap. Nielsen 

benytter begrepene ars-dimensjon og scientia-dimensjon om denne todelingen, og uttaler at i 

undervisningssammenheng må musikkens ars-dimensjon være grunnlag og basis for 

virksomheten. Disse dimensjonene ved faget representerer så ulike kunnskapsformer. 

Swanwick henviser for det første til intuitive og logisk-analytiske kunnskapsformer, hvor  

den intuitive kunnskapen er grunnleggende (1994). Dette innebærer evne til å oppfatte, 

kjenne igjen og danne auditive forestillinger omkring et lydforløp. Hanken og Johansen 

drøfter også dette, og sier at ”Dette er våre personlige inntrykk og intuitive forståelse av 

musikken; en kunnskap som vi selv aktivt konstruerer.” (1998: 183). Dette er en type 

kunnskap som vi bare kan utvikle gjennom direkte og sansemessige erfaringer med 

musikken. Den logisk-analytiske kunnskapen henspeiler til kunnskap om musikk, 

eksempelvis musikkhistoriske fakta, notasjonsformer osv. Dette er en kunnskap som er 

generell og ikke personlig, slik den intuitive kunnskapen. Men denne kunnskapsformen er 

ikke uten verdi, hevder Swanwick videre. Den må bare bygge på den intuitive kunnskapen. 

Virkelig verdifull kunnskap får vi når disse to kunnskapsformene samvirker.   

Eksempelvis kan man godt undervise slik at elevene vet at det finnes en musikkstil 

som kalles blues, uten at de nødvendigvis kjenner igjen blues når de hører det – man innehar 

ikke intuitiv kunnskap om blues og ars-dimensjonen har ikke dannet fundament.  For å 

utvikle slik kunnskap behøver man å være i direkte kontakt med musikk som klingende 

fenomen. Ut fra den intuitive kunnskapen kan man begrepsfeste og verbalisere; utvikle den 

logisk-analytiske kunnskapen.  
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Ars-dimensjonen som basis for musikkfaget innebærer også en  håndverksmessig side. 

Man kan godt kjenne igjen blues når man hører musikkformen. Man kan også vite noe om den 

samme musikken, men man behøver ikke automatisk å kunne utøve blues selv. Dette betyr at 

ars-dimensjonen også representerer en annen kunnskapsform, som dreier seg om å kunne 

gjøre noe. Man snakker om å utvikle en praktisk kunnen – det Swanwick kaller 

kunnskapsformen ”knowing how”. I boken Musikken – vårt nye rusmiddel? (1983) går Even 

Ruud nærmere inn på fenomenet kunnen, og benytter dette begrepet i forbindelse med å 

kunne utøve et praktisk håndverk. Han hevder at kunnen forutsetter øving som en aktiv 

læringsprosess. Å øve en ferdighet er egentlig å forbedre en prestasjon slik at den blir 

flytende, sier han. Videre drøfter han to former for øving. Den ene formen er stadig repetisjon 

av en helhet, noe vi ofte gjør i forbindelse med lek og arbeid. Den andre øvemetoden er å gå 

til selve problemet og løsrive et element fra helheten, for deretter å føre det innøvde elementet 

tilbake til en helhetshandling. Å øve er en skrittvis eller trinnvis handling som fører til gradvis 

forbedring av prestasjonene. Kunnen er også en form for personlig kunnskap, nært 

sammenbundet med og på sett og vis en form for intuitiv kunnskap.  

De tre ulike formene for kunnskap har funksjon av et analyseapparat videre i 

rapporten, idet de fungerer som fagdidaktiske konkretiseringer av et generelt kunnskapssyn. 

Gjennom å studere hvordan innholdet er tilrettelagt i lærebøkene, vil jeg også få frem et 

eksplisitt pedagogisk siktemål. Jeg vil i all hovedsak fokuseres på tilretteleggingen av 

aktivitetsformen musisering. Dette er gjort av to grunner. For det første har det vært 

nødvendig med avgrensning. For det andre representerer det å spille og synge, altså musisere, 

læringsprosesser der kunnskapen kan komme til uttrykk gjennom både kunnen, intuitive og 

logisk-analytiske former. Gjennom analysen vil jeg til slutt søke å finne noen svar på følgende 

problemstilling: 

• Hva er læreverkenes pedagogiske siktemål, slik det hovedsakelig fremkommer av 

tilrettelegging for musiseringsaktiviteten?  

Dette vil så bli løftet frem gjennom mer generelle kunnskapsteoretiske betraktninger. 

 

3. FORSKNINGSMETODISK FREMGANGSMÅTE 
Siden dette arbeidet har vært todelt, og rapportens utforming likeså, vil denne redegjørelsen 

for forskningsmetodisk fremgangsmåte omhandle analysearbeidet. Alt som berører 

intervjuundersøkelsen presentes samlet i del 3.  
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Siktemålet med analysen som følger er å belyse læreverkene gjennom et 

kunnskapsteoretisk perspektiv, ved å rette fokus mot pedagogisk siktemål og tilrettelegging av 

aktivitetsformen musisering. Den metodiske fremgangsmåten som er benyttet i er i all 

hovedsak tekstanalyse, men komplettert med analyse av lydmateriale i form av Cd-samlinger 

som tilhører læreverkene. For å ivareta læreverkene som helhet, er også Ressursperm for 

læreren tilhørende Opus og Lærerens bok tilhørende Alle Tiders Musikk trukket inn. Det er et 

kvalitativt forskningsarbeid, både i form av kvalitative data og analyse.  

 I denne type forskning er det en rekke fallgruver å gå i, både når det gjelder 

forskningsmessig reliabilitet og validitet. Dette er forsøkt unngått ved flere ulike metodiske 

grep og ved å gå gjennom flere prosesser.  

 Arbeidet har for det første bestått av en lang problemutviklingsprosess. Først og fremst 

har problemutviklingen vært knyttet til det teoretiske fundamentet, slik at det har vært mulig å 

operasjonalisere sentrale begrep som tas med videre i arbeidet. Fordi jeg i forkant av  

prosjektet også har hatt en viss praktisk kjennskap til læreverkene som musikklærer, har det 

teoretiske fundamentet hatt funksjon av å bidra til et utvidet perspektiv til problemområdet i 

forhold til hva jeg hadde i forkant av arbeidet. Dette styrker både validitet og reliabilitet, idet 

en slik problemutvikling klargjør og utvider analysegrunnlaget.  

 Et spørsmål man imidlertid kan stille, er om ikke det å fokusere på kun en av 

aktivitetsformene ekskluderer alt for mange deler av læreverkene. Jeg har vurdert det slik at 

denne aktivitetsformer er interessant i seg selv, fordi den belyser samtlige av de skisserte 

kunnskapsformer. Videre trekkes som nevnt Ressursperm for læreren/ Lærerens bok inn, slik 

at de pedagogiske prinsippene som læreverkforfatterne selv har beskrevet som grunnleggende 

kompletterer analysen. I tillegg beskrives bøkenes oppbygging som helhet. Gjennom dette 

mener jeg derfor det er mulig å belyse læreverkene som helhet. Dessuten er det alltid snakk 

om en viss datareduksjon (Befring 1992: 63), som medfører at det blir satt fokus på enkelte 

områder i forhold til andre. Dette er ikke forskningsmetodisk galt, snarere den eneste 

fremgangsmåten som gjør det mulig å trekke konklusjoner på et systematisk grunnlag.  

Et annet aspekt er at det vil bli presentert en beskrivelse av læreverkene. Beskrivelsen 

har to funksjoner; den gir leseren kjennskap til læreverkene og den er et grunnlag for analyse.  

 Selv om et forskningsarbeide har ulike delprosesser som avløser hverandre i en 

naturlig rekkefølge, er det allikevel ikke en fullstendig lineær prosess. Man vil kontinuerlig gå 

tilbake til de ulike fasene, og for eksempel komplettere og utvide det teoretiske 

kildematerialet. Slik sett har arbeidet bestått av parallelle prosesser. Etter mitt skjønn er dette 

heller en styrke enn en svakhet i et kvalitativt forskningsarbeide, fordi det analytiske 
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refleksjonsgrunnlaget økes. Det er å håpe at grundighet og systematikk allikevel er ivaretatt 

på en tilfredsstillende måte.  
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Del 2 Presentasjon og analyse av læreverkene 
 

4. OPUS  
4.1 Beskrivelse av læreverket 
Dette kapitlet omhandler læreverket Opus. Det presenteres aller først en beskrivelse av 

læreverket. Dette etterfølges av analyse, hvor de ulike kunnskapsformer som er diskutert i 

avsnitt 2.2 fungerer som analysegrunnlag. Deretter trekkes dette videre med direkte 

utgangspunkt i hovedproblemstillingen, og belyses fra et konstruktivistisk syn på læring. 

 
4.1.1 Emner og aktiviteter 
Opus er et læreverk som består av tre lærebøker; en bok rettet mot hvert av ungdomsskolens 

klassetrinn, en Cd-samling og Ressursperm for læreren. Lærebøkene er disponert ut fra ulike 

emner som ifølge L97 er sentrale på hvert klassetrinn, og som er eksemplifisert ved ulike 

undertemaer. En eller flere av aktivitetsformene musisere, danse, komponere og lytte danner 

opptakt til hvert undertema, som igjen er utgangspunkt for det teoretiske ”lesestoffet” i 

bøkene. Aktivitetene er fremstilt i form av undervisningsopplegg. Lærebøkene inneholder 

følgende emner og aktiviteter: 

 

Opus 8: 

Del A Lyd – musikkens byggemateriale 

Del B Tonen – et lite stykke musikk 

Del C Musikken i det 20. hundreåret 

Del D Musikk rundt i verden 

Del E Samspill 

 

Disse emnene fremstilles ved fra 5 til 7 undertema, hvor eksempelvis undertemaet Bygdedans 

og slåttemusikk tilhører emnet Musikk rundt i verden.  Ved opptelling av de ulike 

aktivitetsformene, har jeg kommet fram til følgende fordeling: 

Opus 8:  

Lytting  Komponering  Dans  Musisering 

17  9   4  12 
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Opus 9: 

Del A Rytmen – livets musikk 

Del B Moll og dur – musikalske slektninger 

Del C Blues og jazz – lidelse og glede 

Del D Et halvt hundreår med rock og pop 

Del E Superstjerner 

 

Fordeling av de ulike aktivitetsformene i Opus 9: 

Lytting  Komponering  Dans  Musisering 

21  2   4  12 

 

Opus 10: 

Del A Fra Gregor til Grieg 

Del B Fra munnharpe til MP3 

Del C Musikk, media og livsstil 

Del D Musikk og drama 

Del E Musikk – kommunikasjon og fellesskap 

 

Fordeling av de ulike aktivitetsformene i Opus 10: 

Lytting  Komponering  Dans  Musisering 

23  3   3  10 

 

I tillegg til dette, er det innen hvert emne beskrevet ideer til tema- og prosjektarbeid. Hver bok 

avsluttes også med en ekstra del som kalles Spill selv, hvor det gis introduksjoner til de mest 

brukte bandinstrumentene. Disse delene innehar elementer av instrumentalskoler, og gir 

beskrivelse av akkorder, grep på gitar, slagteknikk osv. Disse delene er rettet mot elever som 

ønsker å spille mer selv, og for å hjelpe elevene til individuelle læringsprosesser som 

rammene for musikkfaget ikke tillater. 

 Man ser at læreverket har en betydelig vekting av lytteaktiviteten i forhold til de andre 

aktivitetsformene. Med i alt 63 aktiviteter utgjør dette til sammen cirka halvparten av 

læreverket. Deretter kommer musiseringsaktiviteten med 34 opplegg. Videre finner vi 

komponering, som er presentert 14 ganger. Danseaktiviteten, som til sammen presenteres 11 

ganger, er tilgodesett med færrest opplegg. Dette er en interessant vekting, som også gir et 

bilde av et totalt pedagogisk siktemål med læreverket. Den reseptive og mottakende 
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musikalske atferdsformen er vektlagt i betydelig større grad enn for eksempel den skapende. 

De utøvende sidene behandles i mindre grad enn den mottakende, også dersom man betrakter 

både musisering og dans som utøving. Dette sidestiller dermed ikke fagets ulike sider og 

aktiviteter. I hvilken grad det er en styrke eller en svakhet avhenger av perspektivet man ser 

det ut fra. Evne til å motta lydinntrykk er grunnleggende for all omgang med musikk, og ut fra 

denne synsvinkelen er en hovedtyngde til lytteaktiviteten en styrke ved læreverket. Ut fra et 

ståsted som også betrakter utøving som svært fruktbart for evne til mottakelse, er det en  

svakhet. Uansett er det en vektlegging som er verdifull å være bevisst på, både for en generell 

analyse av verket og ikke minst i en praktisk undervisningssammenheng. I den videre 

fremstillingen er det hovedsakelig tatt utgangspunkt i Opus 8. Dette for å unngå alt for mange 

gjentakelser i teksten, siden lærebøkene er like i oppbygging og form. 

 

4.1.2 Utforming 
Bøkene er rikt utsmykket med fargefotografier som er illustrerende for emner og undertema. I 

tillegg finnes en rekke bilder av kunstverk som er representative for enten epoker og/eller 

temaer. Der for eksempel komponisten Claude Debussy er presentert, illustreres 

impresjonismen generelt ved et bilde av Claude Monet: ”Impression – Soleil Levant”. Der 

undertemaet er musikk fra 2. verdenskrig, presenteres et kunstverk av Jackson Pollock (uten 

tittel) fra 1942 – 44. Utformingen fremstår både grundig, delikat og gjennomført.  

Hvert emne introduseres ved en generell innledning. Ekspressive og til dels 

metaforiske uttrykk preger innledningene, og synes å være skrevet for å føre til ettertanke i 

forhold til bøkenes videre innhold og musikk generelt. Innledningen til Del B Tonen – et lite 

stykke musikk i Opus 8 kan illustrere dette: 

”En tone er et lite stykke musikk – med en begynnelse, en slutt og noe 
midt i mellom. En eneste liten tone kan sette følelsene i sving, tenne en 
stor tanke og gi oss en plutselig skjønnhetsopplevelse. Det hender at vi 
hører mengder av toner uten å legge merke til noe som helst. Andre ganger 
kan vi sitte stille og lytte, og noen få strofer kan få oss til å glemme verden 
omkring oss. Fra tonene springer det ut musikk – rytmer, melodier, 
akkorder og klanger. Alle skalaer er toner, alle symfonier, alle 
voggesanger er toner. Når tonene kommer sammen, utløses musikkens 
indre krefter, og virkningen av dem fører oss ut i et landskap like uendelig 
som universet. …” (s. 32). 

Andre introduksjoner kombinerer det informative og det ekspressive, så som for eksempel 

presentasjon av emnet Musikk rundt i verden. Der skrives det først om bakgrunn for vår 

kunstmusikk, for så å trekke frem folkemusikk som en form for kontrast til kunstmusikken.  
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 ”Folkemusikken har ikke oppstått for framføring i konsertsaler, men der 
 folk har hatt bruk for den i hverdag eller fest – en bånsull skal få barnet 
 til å sove, en kulokk skal lokke kyrne hjem fra beite, en bryllupsmarsj 
 skal samle brudefølget og gi  feststemning. Folkemusikken blir ikke lært 
 på skoler, men hjemme hos gamle mestere. Den er ikke skrevet ned, 
 men blir overlevert gjennom gehøret. Hvem som har komponert de ulike 
 melodiene, vet vi som regel ikke, men vi vet at musikken er slipt som en 
 diamant i møte med stadig nye generasjoner. I dette kapitlet får du møte 
 noen av musikkulturene i verden. Møt dem med åpent sinn og la deg 
 begeistre og forundre over et utrolig mangfold av musikk. Kanskje du 
 selv får lyst til å bli bedre kjent med andre musikkformer rundt omkring på 
 kloden?” (s. 89). 
To forhold er verdt å bemerke i henhold til denne form for presentasjon. For det første kan 

man gjennom de typer introduksjoner som er referert, skimte en form for metatekst, som ble 

omtalt i avsnitt 2.1. Man aner forfatterens ”stemme” gjennom disse introduksjonene, og man 

ser også av formuleringene at forfatteren har skapt en tekst som kan gi opphav til både 

spørsmål, undring og refleksjon. Lærebokforfatteren kommuniserer sitt utgangspunkt for det 

videre innholdet. Interessant er det også å merke seg hvordan introduksjonen til folkemusikk 

presiserer at lærebokens innhold er et lite utsnitt av virkeligheten, at det åpnes for ulike 

reaksjoner på musikken og at det oppfordres og håpes på at elevene selv ønsker å utforske 

feltet videre. På den måten bidrar forfatteren til å unngå at innholdet fremstår som den ”totale 

virkelighet”, og samtidig anerkjennes verdien av elevenes egne reaksjoner på innholdet de 

skal arbeide med. En tekst som nettopp oppfordrer til refleksjon, undring og spørsmål er i 

tråd med et konstruktivistisk kunnskapssyn (jfr. avsnitt 2.2), der leserens reaksjoner er kilden 

til kunnskap og et syn på at leseren er den som selv konstruerer kunnskapen. En slik type 

introduksjonstekster som Opus presenterer, utfordrer de vanlige forventningene til læreboken 

som formidler av standardiserte svar og faktakunnskaper av en sannhet. Gjennom denne form 

for tekst formidles en eksisterende faglig verden også utenfor læreboken. 

 Det andre forholdet er læreverkets bildebruk. For det første er bildene tro mot 

originaler i form av enten sort/ hvitt eller fargefotografier. Bildene er representative i valg av 

motiver og der det benyttes fotografier av billedkunst, er dette gjort på en måte som gir et 

inntrykk av helhet. Dette bidrar på mange måter til at læreverket fremstår med nærhet til 

primærkilder. Læreboken som fenomen er jo en typisk sekundærkilde innenfor et fag. Ved å 

presentere en gjennomført og sannferdig bildebruk, tas leseren med til ”det opprinnelige” på 

en annen måte enn ved om det visuelle hadde vært dominert av omarbeidelser.  

 Dette sistnevnte forholdet forsterkes av læreverkets Cd-samling, som i stor grad 

inneholder autentiske innspillinger. Samlingen er svært variert i innholdet, både i forhold til 

sjanger og uttrykksformer. Norsk folkemusikk er blant annet representert ved sangeren 
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Magnhild Almhjell. For å belyse ulike former for stemmebruk benyttes sangkvartetten 

”Kvitretten” med utdraget ”Extemporanea”. Innen norsk populærmusikk finnes utdrag med 

DumDum Boys og sangen ”Splitter pine”. Det er en kjensgjerning at mye musikkpedagogisk 

materiale som er utgitt på Cd, har vært dominert av synthesizer og demo-innspillinger. Selv 

om det også finnes noe av dette i Opus, har allikevel dette læreverket tatt en annen retning 

enn mange tidligere utgivelser. Dette forsterker også nærheten til originalkildene, fordi 

forenklede eller omgjorte utgivelser gir et annet lydinntrykk enn det opprinnelige. Det gir 

elevene mulighet til å få innblikk i ulike musikkformer ”slik de er og/eller var”, og åpner 

dermed for en annen form for innblikk og forståelse av et musikalsk innholdet enn hva 

reproduserte versjoner kan gjøre.  

 

4.1.3   Presentasjon av musiseringsaktiviteten  

Aktivitetsformen musisering innebærer spill, sang og annen vokal aktivitet. Ut fra oversikten i 

avsnitt 4.1.1 ser man at denne aktivitetsformen utgjør omtrent ¼ av læreverkets totale innhold. 

I Opus 8 er musiseringsaktiviteten  fordelt på følgende måte innen de ulike emnene:   

  

Del A Lyd – musikkens byggemateriale: 2 musiseringsaktiviteter 

Del B Tonen – et lite stykke musikk: 3 musiseringsaktiviteter 

Del C Musikken i det 20. hundreåret: 2 musiseringsaktiviteter 

Del D Musikk rundt i verden: 4 musiseringsaktiviteter 

Del E Samspill: 1 musiseringsaktivitet 

 

Aktivitetene er presentert og oppbygget innenfor rammene av en spesifikk form. De belyser 

på hver sine måter hovedemnene for de ulike delene i lærebøkene. Det angis et musikalsk 

innhold som skal utøves, som i de fleste av tilfellene er et ferdig arrangement av et 

musikkstykke. Materialet fremstilles i form av noter, sangtekster eller besifring. Enkelte 

steder forekommer også elementer av at elevene selv skal arrangere musikk, men hvor den 

skapende faktoren ikke er i fokus. I noen få tilfeller består det musikalske materialet av et 

ostinat eller rytmiske mønstre. Til hvert av oppleggene presiseres en konkret målsetting for 

aktiviteten. Videre beskrives organiseringsform for arbeidet, som henviser til om arbeidet skal 

gjøres i samlet klasse, ved gruppearbeid eller individuelt. Det skisseres i tillegg hvilke andre 

læremidler/utstyr/instrumentarium som behøves for å utføre aktiviteten. Videre beskrives  

eventuelle forkunnskaper eller ferdigheter som elevene behøver, samt metodisk 
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fremgangsmåte for opplegget. Til de aller fleste aktivitetene finnes et rent teoretisk ”lesestoff” 

knyttet til undertemaene.. Det er variasjon i hvilken grad og på hvilken måte dette teoretiske 

stoffet er knyttet til selve musiseringen, men dette vil jeg komme tilbake til under analysen. 

Til enkelte aktiviteter finnes også noen repetisjonsspørsmål og spørsmål eller utsagn med 

tittelen Noe å tenke på.  

Musiseringsaktiviteten består i all hovedsak av sang. I 8 av 12 opplegg i Opus 8 er 

sangaktiviteten i fokus. 3 av disse kombinerer sang og spill, hvor spillet har karakter av 

akkompagnement. Det finnes 3 opplegg som kun inneholder spill, mens 1 aktivitet består av 

annen vokal aktivitet.  

Hvert opplegg angir målsettinger for arbeidet, og bøkene konkretiserer med dette et 

pedagogiske siktemålet for hver aktivitet. Et eksempel på dette er under opplegget Sett grep!, 

hvor det sies at ”Målet er å finne ut hvordan akkorder og melodier henger sammen.” (s. 44). 

Musikkens formelle sider  er i de fleste tilfeller presisert i de ulike målsettingene, slik som i 

eksemplet ovenfor. Opplevelse av form, samklang, hvordan å sette sammen ulike rytmer er 

områder som angis som det som skal læres. I noen andre tilfeller, spesielt under delen som 

omhandler musikk fra ulike deler av verden, henvises det stort sett til det å kunne utføre det 

angitte musikalske materialet. ”Målet er å lære en arbeidersang”, sies det for eksempel som 

innledning til sangen ”Ola Tveiten” (s. 99). Læreverkets målpresiseringer er sentrale å 

bemerke, og disse vil derfor bli  løftet frem i analysen. 

Den metodiske fremgangsmåten for hvert opplegg sier oss noe om hvordan læreverket 

ser for seg at man angriper aktiviteten. Man kan se en form for todeling av metodisk 

fremgangsmåte, alt etter hvilken målsetting som angis for aktiviteten. For de aktiviteter hvor 

målsettingen ifølge boken er ”å kunne fremføre…”, er fremgangsmåten først å lytte til en 

ferdig innspilt versjon av musikken som skal utføres. Samtlige musikkstykker finnes på 

læreverkets Cd-samling. Etter å ha dannet seg en forestilling om musikken, skal elevene utøve 

selv. For flere av oppleggene er tanken også at elevene gradvis går over fra å synge sammen 

med Cd til å synge på egen hånd. Der hvor elevene skal utøve et akkompagnement til sangen, 

er det ikke angitt nærmere fremgangsmåte. Boken benytter begreper som ”arbeid sammen 

om” eller ”øv på”, uten at den beskriver hvordan dette arbeidet skal foregå. Et av oppleggene 

under emnet Musikk rundt i verden er representativt for dette: 

 ”Lytt til ”Slipp mine fløyter fri” framført av koret Skruk og gruppa  
Altiplano fra Ecuador i Sør-Amerika. 
A Følg med i sangen og syng med. 
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B Øv inn sangen med akkompagnement av bass, gitar, xylofoner og 
rytmeinstrumenter. Varier sangen med melodi, spilt på et blåseinstrument, 
en synthesizer eller liknende. Greier dere å synge tostemt?” (s. 112). 

Vi ser altså at fremgangsmåten for selve øveprosessen overlates til brukerne av boka. 

For de aktivitetene der målsettingen er å ”finne ut av” fortoner fremgangsmåten seg 

noe annerledes. Aktivitetene bærer preg av undersøkende virksomhet, og de fleste aktivitetene 

baserer seg ikke på at elevene skal lytte til et ferdig musikalsk produkt først. I all hovedsak tar 

man utgangspunkt i et musikalsk element, og prøver ut dette innen en gitt musikalsk kontekst. 

Et eksempel fra emnet Musikken i det 20. hundreåret kan vise dette:  

”Klassen deler seg i to og øver inn rytmene på figur 12 og figur 13. Det er 
viktig at notene som har aksenten, blir spilt sterkere enn de andre. La noen 
instrumenter bare spille de notene som har aksent. Eksperimenter med 
hvilke instrumenter dere bruker i de to gruppene: 

- Spill de to rytmene samtidig. Vær nøye med å bruke samme puls. 
- Gjør et opptak av det dere spiller, når dere synes det sitter godt. 
- Lytt til opptaket. Hvordan opplever du musikken – som en eller to 

rytmer? 
Grunngi svaret” (s. 69) 

Til dette opplegget angir forfatteren at målsettingen er ”å finne ut av hvordan to musikalske 

elementer kan gå sammen til ett.” Målsettingen angir jo også på sett og vis arbeidsmåten, ved 

å nettopp benytte begrep som ”å finne ut av.” I de fleste opplegg hvor disse begrepene brukes, 

er målet å skulle oppdage et musikalsk element og dets funksjon. Implisitt ligger det jo også 

her at man skal mestre utførelse av elementene, selv om dette ikke uttales direkte. Fokus er 

hovedsakelig rettet mot å oppdage de musikalske elementene eller sammenhengene. Til disse 

oppleggene som er av utforskende karakter, gir boken flere beskrivelser til hvordan arbeidet 

metodisk kan foregå enn hva de mer reproduktive aktivitetene angår.  

Gjennom stikkord som ”du trenger å vite” eller ”du trenger å kunne”, angis det i boken 

hvilke forkunnskaper elevene behøver for å kunne gjennomføre de angitte aktivitetene. Ved 5 

av bokens 12 musiseringsopplegg er dette angitt, enten i form av ferdigheter eller å kunne 

betydningen av et begrep. Like fullt fordrer samtlige opplegg en del forkunnskaper, selv om 

det ikke angis eksplisitt. Musiseringsaktivitetene i boken er utelukkende samspillaktiviteter, 

og for å kunne delta i slike aktiviteter kreves forkunnskaper. Eksempelvis må man kunne 

lytte, konsentrere seg i forhold til et lydbilde, inneha en del basisferdigheter på et instrument 

eller sang og innordne disse i forhold til andre. Nå er selvfølgelig dette kunnskap man kan 

erverve gjennom samspill, men det kan også være at dette er områder man må arbeide med før 

man går i gang med samspill. Dette avhenger selvfølgelig av måten det arbeides på, og slik 

sett blir dette interessante faktorer som bearbeides videre i analysen. 
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4.1.4 Krav til andre læremidler/utstyr/instrumentarium  

For hver aktivitet angis hvilke andre læremidler/utstyr/instrumentarium som behøves for å 

kunne gjennomføre aktivitetene og dermed realisere læreverkets intensjoner. Ressursperm for 

læreren angir i et eget avsnitt om lokaliteter og læremidler hva som behøves. Om læremidler 

beskrives følgende behov (s. 30-31): 

”1 Pedagogisk instrumentarium 
Blåseinstrumenter ( med tilhørende renseutstyr og engangsmunnstykke) 

• Blokkfløyter i ulike tonearter (C, D, E, F, G, A, Bb, Eb) 
• Blokkfløyter (sopran, alt og bass) 
• Melodika 

Strengeinstrumenter: 
• Gitarer (nylonstrenger) nok til parvis øving 
• Piano (evt. digitalt piano) 

Stavspill: 
• 2 altxylofoner, 2 tenorxylofoner (en kromatisk), bassxylofon 
• 2 klokkespill (kromatiske) 
• altmetallofon og tenormetallofon 

Annet slagverk (med tilhørende køller) 
• tamtam (dobbel), kongas eller djembe, rammetrommer i ulike størrelser 
• tamburin, triangler, chimes, bjeller 
• treblokk med køller, claves, kubjelle, agogo, guiro, cabasa 
• maracas, egg, rainman 
• ride-cymbal, crash-cymbal og ”håndcymbaler” 

 

2 Avspillings- og opptaksutstyr 
Avspilling: 

• stereoanlegg med kassettspiller og CD-spiller 
• fjernsynsapparat med videospiller 

Opptak: 
• kassettspiller med opptaksfunksjon, evt. minidiskspiller, DDC el. lignende 
• mikrofoner og videokamera 

Redigering: 
• flerspors båndopptaker med mikser, evt. tilsvarende programvare på datamaskin 

 

3 Bandinstrumenter 
Gitarinstrument: 

• elektrisk gitar med forsterker 
• elektrisk bass med forsterker 

Klaviatur 
• synthesizer (helst med MIDI IN, OUT og THRU) 
• piano (elektrisk eller digitalt) med forsterker 
• evt. sampler 

Slagverk (med tilhørende stikker, visper og køller) 
• basstromme, skarptromme, 2 tamtam, hi-hat, ride-cymbal, crash-cymbal 
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PA-anlegg: 
• alternativ 1: Enkelt sanganlegg med mikrofoner 
• alternativ 2: PA-anlegg med mikser, forsterker, høgtalere og mikrofoner 

 

IT-instrument 
Datamaskin 

• datamaskin med stort minne, rask prosessor  og god lagringskapasitet 
• lydkort med audio in og audio out (evt. innebygd) 
• MIDI-interface (evt. innebygd) 

Programvare 
• Sequenserprogram 
• Audioprogramvare eller programvare som dekker begge behov 
• Evt. lydbehandlingsprogram 

Instrument 
• MIDI-klaviatur 
• Evt. synthesizermoduler, samplermoduler 

Forsterking 
• Stereoanlegg eller PA-anlegg” 

Med unntak av noe datautstyr, samt videokamera, er dette også krav til læremidler for 

musiseringsaktiviteten, slik det fremkommer i lærebøkene. I forhold til dette, henviser også 

lærebokforfatteren til L97 som den formelle faktor som fordrer en slik utbygget samling av 

læremidler som vi ser ovenfor.  

Læreverkets presisering av læremiddelbehov er viktig på flere måter, men samtidig 

meget omfattende. For det første kan store og konkretiserte krav sette begrensninger for 

brukerne av læreverket, fordi arbeidet med tilpasninger vil bli for omfattende dersom utstyret 

ikke er tilstede. På den måten kan opplegg som fordrer for mye utstyr bli ekskludert. Men 

samtidig gir en slik presisering et viktig signal om at det er behov for en godt utbygget 

samling av læremidler for å kunne realisere læreplanen. Slik sett ligger det en viktig 

synliggjøring av både faglig og økonomisk karakter ved en omfattende kravliste over 

læremiddelbehov, i alle fall dersom situasjonen ved skolene som benytter læreverket ikke er i 

besittelse av samtlige nevnte læremidler.  

 

4.2 Opus - sett fra kunnskapsteoretiske perspektiver 
I det følgende vil det presenteres en analyse av læreverket, med utgangspunkt i den teoretiske 

fremstillingen fra kapittel 2. De første avsnittene tar utgangspunkt i de ulike 

kunnskapsformene som analysegrunnlag. Deretter sammenfattes dette til perspektiverende 

betraktninger, gjennom å ta utgangspunkt i hovedproblemstillingen, og generelt si noe om 

pedagogisk siktemål og tilrettelegginger.  
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4.2.1 Intuitive og logisk-analytiske kunnskapsformer 
Dette avsnittet fokuserer på lærebøkenes presentasjon av musiseringsaktiviteten der 

målsettingene er å skulle identifisere og klassifisere ulike sider ved et musikalsk innhold. Et 

musikalsk innhold kan innebære de ulike musikalske elementene, karakter og ekspressivitet 

osv. Å identifisere vil si å oppdage et gitt innhold, mens å klassifisere dreier seg om å 

verbalisere og begrepsfeste det innhold man har oppdaget eller identifisert. Dette er former for 

erkjennelse av musikk som direkte kan føre til kunnskap av intuitiv eller logisk-analytisk 

karakter.  

De to første delene i Opus 8; A Lyd – musikkens byggemateriale og B Tonen – et lite 

stykke musikk, har de musikalske elementene eller det musikalske ”råmaterialet” som 

utgangspunkt og tema. Siktemålet med disse aktivitetene er at et musikalsk element skal 

oppdages eller finnes ut av gjennom egen musisering. Eksempelvis tar det ene opplegget 

utgangspunkt i sangen ”Yesterday”, som presenteres i ABA-form. Elevene skal synge sangen, 

og via egen musisering er målet for aktiviteten å oppdage ABA-form som prinsipp for 

formoppbygging. Videre finnes et kapittel om gjentakelse og kontrast som to grunnleggende 

formprinsipper innen musikk. Lignende aktiviteter finnes for elementene tekstur, klang, 

tonehøyde, harmoni og rytme. Jeg var i beskrivelsen inne på at målsettingene for 

musiseringsoppleggene var todelte, og disse aktivitetene finnes under målsettingene som 

benytter formuleringen ”å finne ut av…”. Dette betyr at fremgangsmåten i arbeidet med å 

identifisere de ulike elementene stort sett er av induktiv karakter. Man prøver seg frem, og ut 

fra eksperimenteringen kommer man frem til resultatene. Deretter setter man ord på og 

systematiserer det man har oppdaget.  

Arbeid med praktisk aktivitet før teoretisering er en gjennomgående oppbygging i 

læreverket. Det er stor variasjon i selve innholdet i teoridelene, og på hvilken måte 

”lesestoffet” er satt i sammenheng med musiseringsaktiviteten. Der målet for aktiviteten er å 

oppdage et musikalsk element, omhandler som regel det teoretiske kapitlet musikalske 

prinsipper for det aktuelle elementet. Men dersom man går enda grundigere ned i dette stoffet, 

vil man finne at det er stor variasjon i om fokus kun er rettet mot at det gitte elementet finnes, 

eller om teorien også belyser hvilken virkning eller funksjon ulik bruk av elementer har for 

musikk. Aktiviteten som omhandler rytme er et godt eksempel på det sistnevnte, hvor elevene 

skal oppdage hvordan to ulike rytmer kan gå sammen til en helhet. Denne aktiviteten er 

utgangspunkt for undertemaet Igor Stravinskij, og det teoretiske kapitlet som kommer i 

etterkant av musiseringen omhandler denne komponisten. I tillegg til en kort biografi av 
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Stravinskij, finnes en beskrivelse av hvordan han tok i bruk flere rytmer samtidig, hvilken 

virkning dette kan ha på en musikalsk helhet og hvordan komponisten arbeidet med dette.  

”Det var bruken av rytmikk som var det mest radikale ved Stravinskijs 
musikk. (…) I en del komposisjoner begynte han å bruke flere rytmer 
samtidig. (…) Slik ville han skape et lydbilde som ikke så lett ble 
ensformig. (…) Når en fotograf framkaller to bilder oppå hverandre, 
oppstår det en dobbelteksponering, to bilder blir til ett. Stravinskij forsøkte 
å oppnå en ”dobbelteksponering” i musikken. Ved å si flere ting samtidig, 
eller ved å si nye ting svært ofte, ønsket han å skape større interesse hos 
lytteren.” (s. 70 – 71)  

Her ser vi at det teoretiske innholdet er nært knyttet opp til elevenes egen musiseringsaktivitet 

og den angitte målsettingen for aktivitetene. Rytmikk er kun en av musikkens ulike 

bestanddeler, og det gir liten eller ingen verdi å kun vite at det finnes et musikalsk element 

som heter rytme. Læreboken viser her et godt eksempel på hvordan man kan knytte sammen 

praktisk aktivitet med teoretisk studium, gjennom å vise til hvordan og hvorfor en kjent 

komponist brukte rytme som et musikalsk virkemiddel.  

Det motsatte kan man finne i Del B Tonen – et lite stykke musikk. Undertemaet er Et 

bunnløst skattekammer. Stemmen er en synthesizer. Aktiviteten er improvisasjon med 

stemmen, og målsettingen er å finne ut hvordan toner kan varieres på utallige vis. Som en 

introduksjon til aktiviteten skal elevene lytte til en kollasj av musikk, hvor utøverne varierer 

stemmebruken på ulike måter. Elevene skal så arbeide med dette på egen hånd. Etter selve 

aktivitetene presenteres et teoretisk kapittel om at toner kan forekomme i mange utgaver. Det 

er et kapittel med mye informasjon og introduksjon av nye begreper. Det skrives om ulike 

tonehøyder, ulike styrkegrader og symboler for dette, klang, overtoner og tonelengde. Det 

introduseres mange begreper i løpet av et kort kapittel, og innholdet er ikke knyttet til et 

musikalsk klingende materiale. Et annet aspekt ved dette, er oppfølgingsspørsmålene på 

slutten av kapitlet. Der spør man blant annet ”Hva heter de fire viktige egenskapene ved en 

tone? Hva er diminuendo? Hvilke tre deler består tonelengden av?” (s. 36). Fokuset er med 

andre ord rettet mot at elevene skal vite at en tone har ulike egenskaper, men ikke hvordan 

disse egenskapene kan virke på en musikalsk helhet. En spør om hva, men ikke hvorfor eller 

hvordan. Noe av dette retter seg opp når man kommer til neste undertema, hvor man gjennom 

lytteaktivitet går inn på spørsmål som hvilke klangfarger kan passe til langsomme melodier, 

som klangteppe osv. Dette er allikevel et eksempel på at ”lesestoffet” ikke er direkte knyttet 

til aktiviteten det har til hensikt å belyse.  

For å trekke tråder til Swanwick (1994), som sier at den logisk-analytiske kunnskapen 

må bygge på intuitiv kunnskap for å gi mening, er det vel nettopp dette som ikke er tilfelle i 
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dette eksemplet hvor begrepene blir stående isolert i forhold til det musikalske materialet. 

Samtidig henviser Swanwick også til W. H. Auden (1989, s. 35), som hevder at ”What we 

have not named or beheld as a symbol escapes our notice.” Dette indikerer betydningen av å 

verbalisere og begrepsfeste sider ved det musikalske innholdet man arbeider med, men 

samtidig ikke ekskludere at det å begrepsliggjøre musikk må knyttes til et opplevd musikalsk 

innhold. Dette vil bidra til at ulike former for kunnskap samvirker, og ikke blir stående isolert 

fra hverandre.  

Et aspekt ved læreverket som fortsatt ikke er nevnt, er bøkenes progresjon. På et vis 

kan man se en viss progresjon i forhold til tematikk, siden boken starter med en hoveddel som 

heter Lyd – musikkens byggemateriale. Med dette starter man med å gi elevene en innføring i 

musikkens grunnleggende bestanddeler. Men på en annen side er det ingen tydelig progresjon 

i forhold til selve musiseringsaktiviteten.  

Hvert enkelt musikalsk element eller undertema blir kun behandlet i en 

musiseringsaktivitet. Med dette forutsettes at innholdet er forstått og erkjent etter kun en  

aktivitet. Aktivitetene har heller ingen innbyrdes progresjon, hvor man ser en klar utvikling og 

retning i presentasjon av aktiviteter. En klar konsekvens av dette er etter mitt skjønn svekket 

mulighet for differensiering og tilpasning, fordi aktivitetene ikke fremstilles med muligheter 

for utvidelse og utbygging. De antyder i liten grad hvordan man kan justere innhold og 

fremgangsmåter.   

Læreverket vektlegger musiseringsaktiviteter der den uttrykte målsetting er å 

identifisere og klassifisere musikalske elementer. Gjennom metodiske fremgangsmåter som 

ivaretar arbeidet med musikk som klingende fenomen, er hovedpoenget å identifisere de ulike 

musikalske byggeklossene. De teoretiske kapitlene ivaretar klassifisering av de samme 

elementer. I all hovedsak er det god sammenheng mellom praksis og teori, selv om jeg har 

vært inne på deler hvor denne sammenhengen ikke er ivaretatt i like stor grad. Å være klar 

over at de musikalske elementer kun er musikalske bestanddeler er viktig, og samtidig er en 

forståelse av disse elementene et redskap til å omgås musikk på en nyansert måte.  

I Ressursperm for læreren uttrykkes en klar estetisk filosofi som en sentral dimensjon 

ved læreverkets musikksyn. Det henvises spesielt til at faget skal utvikle elevenes egne 

personlige estetikk, og det påpekes at en viktig funksjon ved musikk er at den imøtekommer 

det menneskelige følelsesliv. Innenfor dette aspektet, er musikkens karakter og ekspressive 

side et sentralt musikalsk innhold.  

Det som imidlertid kan synes noe oppsiktsvekkende, er at språket som benyttes i 

presentasjon av musiseringsaktivitetene i liten grad tar i bruk uttrykk og begreper som kan 
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betegnes som ekspressive karakteristikker. Vi har sett at de generelle introduksjonene til hvert 

hovedtema hadde en rekke slike uttrykk. Men dersom man går til de konkrete aktivitetene, 

finnes få begreper og uttrykk av denne type. Eksempelvis finnes få adjektiver i de metodiske 

henvisninger og rettledninger til utførelse. I Opus 8 har jeg funnet kun en slik karakteristikk, 

der det i fremgangsmåten for innlæring av sangen ”Ola Tveiten” uttrykkes at elevene skal 

klappe den tilhørende rytmen ”taktfast” (s. 99). På en måte kan mangelen på denne type 

karakteristikker stå i kontrast til læreverkets eget uttalte prinsipp. Samtidig kan det ut fra en 

annen synsvinkel bety at brukerne av læreverket stilles friere til å konstruere egne uttrykk, 

uten at læreboken gir fullstendige karakteristikker. Slik sett kan dette aspektet være et grep 

som er gjort med utgangspunkt i et bevisst kunnskapssyn. Men igjen er det også en fare 

forbundet med dette, fordi begrepsliggjøringene med utgangspunkt i musisering ut fra 

musikkens formelle sider er der, mens de ekspressive betegnelsene er der ikke. Samtidig som 

dette kan være en konsekvens av et kunnskapssyn, kan det også være et tegn på det motsatte. 

Konkrete begreper og uttrykker blir lett oppfattet som det som i seg selv er kunnskap, mens de 

mindre presise aspektene slik sett ikke anses som kunnskap. Dette er på sett og vis et 

motsetningsforhold ved den pedagogiske tilretteleggingen av musisering, og derfor viktig å 

problematisere  i forhold til læreverkets totale fagsyn.  

 

4.2.2 Kunnen som kunnskapsform  

Det å kunne mestre, utføre noe, utvikle enkelte ferdigheter, med andre ord det å faktisk kunne 

spille, synge eller gjøre annen vokal aktivitet er helt sentralt ved det å musisere. Ars-

dimensjonen ved musikk (Jfr. Nielsen 1994) innebærer en viktig håndverksside, og Swanwick 

(1994) benytter uttrykket ”knowing how” om dette. Ruud (1983) beskriver denne formen for 

kunnskap som kunnen. Dette avsnittet vil derfor belyse læreverkets presentasjon og 

fremstilling av musisering i forhold til pedagogisk siktemål og tilrettelegging for utvikling av 

denne form for kunnskap.  

For halvparten av oppleggene, der hvor målsettingen er å skulle mestre noe, er 

hovedsakelig fremgangsmåten at man først lytter til en innspilt versjon av musikkstykket som 

skal utøves. Innspillingene er autentiske utdrag. Dette kan få konsekvenser for elevenes 

utøving. For det første vil lyttingen i seg selv gi elevene anledning til å danne seg et indre 

bilde av musikken de selv skal utøve. De får anledning til å danne seg auditive forestillinger 

av musikken, og dette vil helt klart være til hjelp for egen utøving. Ved å lytte til autentiske 

innspillinger, får elevene et mer ”opprinnelig” inntrykk av musikken som skal utøves enn hvis 
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innspillingene hadde vært gjort ved tilpassede versjoner. Elevene får mulighet til å utvikle en 

personlig kunnskap som kan danne grunnlag for egen utførelse. De settes i kontakt med et 

klingende musikalsk materiale som gir inntrykk av karakter og kan stå som anvisning for 

utvikling av egen kunnen.  

Kunnen forutsetter imidlertid øving. Opus benytter øvebegrepet for flere av 

oppleggene, men jeg har før vært inne på at det i liten grad gis noen rettledning til hvordan 

øvingen kan foregå. Unntaket er  enkelte sangaktiviteter.  Her skal man skal først lytte til den 

innspilte versjonen, synge sammen med Cd, for til sist øve inn et akkompagnement med flere 

instrumenter og sette dette sammen med sangen. Prinsippet er gjentakelse av en helhet. Ruud 

(jfr. avsnitt 2.2) hevder at dette er èn form for øving, men sier samtidig at like viktig er den 

øvingen hvor man isolerer et element og øver på dette, for så å bringe det tilbake til helheten. 

Denne sistnevnte øveformen er så godt som fraværende i dette læreverket, i alle fall gir 

bøkene ingen retningslinjer til hvordan dette kan foregå. En del musikkunnskap, slik som 

praktisk kunnen, er noe som utvikles  gradvis. Kompetansen bygges ved at man går skritt for 

skritt fremover mot bedre prestasjoner. Og for igjen å henvise til Ruud, vil det å overse dette 

aspektet, føre til at grunnlaget forsømmes og man sitter igjen med en følelse av ikke å mestre. 

Dette vil sannsynligvis få størst konsekvenser hva spillaktiviteten angår, fordi det å utøve et 

instrument fordrer beherskelse av et kompleks sett av ferdigheter.  

Nettopp dette aspektet ved utvikling av kunnskap fordrer også at man har tid til øving. 

I  Ressursperm for læreren gis det en veiledning til tidsbruk for de enkelte oppleggene (s. 49). 

Ingen av aktivitetene skisseres til å vare lengre enn 1 skoletime, noen med hjemmearbeid i 

tillegg. Men dette hjemmearbeidet er av teoretisk art, slik at den praktiske musiseringen ikke 

er tenkt for hjemmearbeid. Dersom man skal følge veiledningen til læreverket, blir 

konsekvensen liten tid til øving. Det betyr at læreverket i liten grad tilrettelegger for den type 

musisering man behøver tid til. Dermed synliggjøres også at den form for kunnskap man 

utvikler gjennom øving og modning over tid ikke løftes frem som et siktemål med 

aktivitetene.  

Av betydning her er også læreverkets progresjon. Emnene og fremgangsmåtene for 

musiseringsaktivitetene har ingen indre progresjon, og det er også noe Ressursperm for 

læreren poengterer. Utvalget synes å være gjort med eksempel som prinsipp; man har plukket 

ut et eksempel på musikk fra Irland, to eksempler på norsk folkemusikk, for å nevne noe. 

Innbyrdes mellom disse eksemplene er det ingen sammenheng i hva og hvordan øvingen kan 

foregå. En kan derfor få inntrykk av at de krav til ferdigheter som samspillaktiviteten fordrer, 

må være oppfylt på forhånd. Ved innledning til en del av oppleggene, presiserer også 



 27

læreverket hva elevene må kunne før de går i gang med aktiviteten. Sammenstilt er kravene til 

hva elevene må kunne uttrykt som følger: 

- elevene må kunne ”finne de riktige tonene” på synthesizer og stavspill ut fra et angitt 

notebilde 

- noen elever må beherske melodiinstrument 

- elevene må kunne utføre akkordene G, D, A, C, G7, H7, dm, am og em på gitar og/ 

eller annet akkordinstrument 

- elevene må kunne utøve et bassinstrument, gjennom å kunne finne en basstone for 

hver av de ovennevnte akkorder 

Dette er hva boken angir som kunnen innen man setter i gang samspillaktivitet. Men inkludert 

i det som er uttalt behøves flere kunnskaper og ferdigheter enn hva som er presisert direkte. 

Musikkutøving er en kompleks og sammensatt handling. Man kan godt kunne de 

psykomotoriske ferdighetene det er å utføre riktig grep på en gitar, med riktig fingerstilling i 

venstre hånd og anslag med høyre hånd. Men å utføre dette i en samspillsituasjon krever mer. 

Man må klare å holde en felles puls, skifte grep til rett tid og ha periodefølelse, for å nevne 

noe. Nå er dette områder man kan øve inn nettopp i en samspillsituasjon, og det er mulig det 

er tanken i dette læreverket. Men det er etter mitt skjønn relevant å stille et spørsmålstegn ved 

den pedagogiske tilretteleggingen for samspill når både innøving av basisferdigheter, som å 

kunne utføre gitargrep, og øvemetoder for samspillet synes å være så lite poengtert. Et 

eksempel fra Opus 9 kan skissere problematikken, hvor samspillet skal utføres med 

instrumentene bass, slagverk, gitar og piano. Undertemaet er 12-takters blues, og målet er 

”…å forstå hvordan akkorder, riff og bluesskala er deler av samme helhet”  

 ”A. Lytt til Muddy Waters med ”Hoochie Coochie Man.” 
 B. Klassen deler seg inn i ei akkompagnementsgruppe, ei riffgruppe og 
 solister (resten av klassen). Akkompagnementsgruppen øver på  å spille et 
 12-takters bluesakkompagnement etter skjemaet (…) (Bluesskjema med 
 akkordene E7, A7). Riffgruppa øver inn riffet (…), mens solistene øver seg 
 på toneutvalget på figur 6 (d,e,g,a og h) på de instrumentene de skal bruke. 
 (…) 
 C. Sett sammen bluesen. Begynn med å kople akkompagnementsgruppa 
 og riffgruppa. 
 D. Framfør en 12-takters blues med riff, akkompagnement og 
 improvisasjon etter tur.” (s. 52) 
Igjen fremkommer et relativt kompleks opplegg, med få henvisninger utover det å ”øv på”. 

En praktisk kunnen, samtidig med evne til å tolke et notebilde, forutsettes som et grunnlag 

for aktiviteten. 
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 På sett og vis kan det jo være en styrke at læreverket gir læreren så vidt stor frihet til 

valg av øvemetoder, siden han eller hun kjenner elevene best og dermed er den rette til å 

tilpasse undervisningen til elevenes forutsetningsgrunnlag. Dessuten kan man jo benytte 

supplerende lærebøker som gir rettledninger i så måte. Men dersom man samtidig ser på 

tidsbruken som ressurspermen angir for de ulike aktivitetene, antydes en disponering av tiden 

som ikke gir noe særlig rom for å utvide de ulike aktivitetene.  

Det kan i denne sammenhengen være interessant å trekke frem et annet læreverk, som 

et eksempel på det motsatte når det gjelder pedagogisk tilrettelegging av og for musisering. I 

læreverket Musikkmetodikk for grunnskolen (Asmussen, Fredborg, Helldèn 1962/ 1968) angis 

det i begynnelsen noen retningslinjer for øving og musisering. Stoffet er ordnet progressivt, 

slik at elevene ”…ved siden av de musikalske opplevelsene trinn for trinn kan tilegne seg 

kunnskaper og ferdigheter i musikk ” (s. 11). Samtidig foreslås det en metodisk 

fremgangsmåte for innlæring av ny sang, det finnes et avsnitt om stemmedannelse, samt at 

man konkret beskriver hvordan man kan gå frem for å innøve spillestemmer. Dette er en bok 

som hovedsakelig er rettet mot læreren, men som representant for ulike kunnskapssyn i 

musikk, har dette læreverket allikevel mange ulikeheter i forhold til Opus. Utvikling av 

kunnen synes å stå relativt sterkt, og det angis hvordan denne kan utvikles. Et interessant 

poeng i denne sammenhengen, er også at Musikkmetodikk for grunnskolen representerer en 

musikkpedagogisk tenkning som har stått sterkt i Norge i flere tiår, i alle fall når det kommer 

til praktisk musisering. Her har det muligens skjedd en dreining innen grunnskolens totale 

fagsyn som det kan være verdt å merke seg.  

Ovenstående viser at den pedagogiske tilretteleggingen av og for praktisk musisering 

forbigår enkelte sentrale aspekter ved å spille og synge. Dette betyr også at det 

håndverksmessige aspektet ved ars-dimensjonens tilhørende kunnskapsformer i musikkfaget  

kan stå i fare for å bli overflatisk behandlet. Inntrykket er at dersom denne formen for 

kunnskap skal få komme til uttrykk i klasserommet, må man til en viss grad trekke inn 

supplerende læremidler for å imøtekomme disse læringsprosessene.  

 

4.2.3 Opus` pedagogiske tilrettelegging og siktemål 
I en hver lærebok kan man finne et bestemt kunnskapssyn, enten det er artikulert eller ikke. 

Ved å fokusere på ulike målsettinger ved bøkenes innhold og pedagogiske opplegg, vil man 

kunne trekke noen slutninger i forhold til hva som anses for kunnskap. Finnes det trekk ved 

bøkene som tilsier at det å kunne oppfatte sider ved musikk er kunnskap i seg selv? Er 
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begrepene og uttrykkene den sentrale kunnskapen, og dermed det som skal huskes? Er det å 

kunne mestre ulike sider ved utøving av musikk viktig? Dette er viktige spørsmål å stille i 

forhold til hva læreverket synes å bringe frem som sentral kunnskap. På hvilken måte denne 

kunnskapen så skal erverves vil også være viktige bestanddeler i et kunnskapssyn. 

 Læreverket er disponert ut fra læreplanens ulike aktivitetsformer, og disse 

aktivitetsformene er igjen representative for ulike musikalske atferdsformer. I og med at 

lytting er aktivitetsformen som presenteres oftest, betyr dette en vektlegging av elevenes 

reseptive omgang med musikkfaget. Dette synes å være et grunnleggende aspekt ved Opus. 

Dette er våre personlige inntrykk og intuitive forståelse av musikken, og vi beveger oss 

dermed over til det Swanwick betegner som intuitiv kunnskap. Utvikling av denne form for 

kunnskap er derfor en sentral faktor ved musikkfaget, slik man kan tolke dette læreverket. 

Utvikling av elevenes evne til å oppfatte musikk er et sentralt pedagogisk siktemål i bøkene, 

også slik målsettingene eksplisitt er presisert. Det er flere forhold som forsterker dette. Også 

gjennom musiseringsaktiviteten synes dette å være sentralt. Ikke bare musiseringen i seg selv 

fremheves, men like mye det man evner å oppfatte gjennom utøving blir de egentlige 

målsettingene. Målformuleringene i lærebøkene benytter ofte formuleringene ”å finne ut av”, 

”å oppdage” – også der aktiviteten er å utøve. Dette tyder på nettopp en fokusering på 

elevenes direkte erfaringer med musikken, for derigjennom arbeide med begrepsforståelse 

og/eller verbaliseringer ut fra musikken. De praktiske aktivitetene presenteres alltid i forkant 

av det teoretiske ”lesestoffet”. 

 Fokus på en intuitiv kunnskapsform kan på flere måter være i tråd med et 

konstruktivistisk kunnskapssyn, fordi personlig intuitiv forståelse av musikk er en form for 

kunnskap elevene selv konstruerer. Når også mange målsettinger konkretiseres ved at elevene 

skal ”finne ut av” noe, det være seg et element eller en sjanger, er det nærliggende å tolke 

dette som et uttrykk for vektlegging av problemløsning som sentral arbeidsform. Denne 

arbeidsformen aktualiserer konstruktivismen som grunnlag. Enda tydeligere blir dette ved 

lærebøkenes fremheving av diskusjon som metode. Dette har to årsaker. For det første lærer 

elevene å kommunisere kunnskapen seg imellom, slik at det sosiale aspektet er 

tilstedeværende. Videre utvikles hvert enkelt individs tenkning ved at de i en eller annen form 

må uttrykke hva de har kommet fram til (Mellin-Olsen 1989, kap. 3).  

 Men det finnes samtidig elementer i Opus som gjør det problematisk fullt ut å kunne 

tolke et konstruktivistisk kunnskapssyn ut fra lærebøkene. Den ene årsaken er at strengt 

konkretiserte målformuleringer i seg selv blir problematisk innenfor konstruktivismen. 

Dersom kunnskapen er slik som mennesket konstruerer den, kan man ikke uttrykke målene 
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ved et klart presisjonsnivå  i forkant av læreprosessen. Man kan ikke si konkret hva som skal 

læres før eleven har gått gjennom en læringsprosess, og dermed fjerner målpresiseringene 

tilhørigheten innen det konstruktivistiske tenkesettet. Selv om bøkene fremhever 

problemløsning og diskusjoner som arbeidsmåter innen læringsprosessene, faller noe av 

grunnlaget bort idet det for hvert enkelt undervisningsopplegg angis helt konkret hva som til 

slutt skal læres. Uansett vil man bestandig lære noe annet eller noe i tillegg til det som angis 

på forhånd. Gjennom målformuleringene kommer ikke dette til uttrykk, og 

lærebokforfatterens presiseringer av hva som skal læres blir å oppfatte som ”sannheten”. Etter 

mitt skjønn kommer det derfor til syne enkelte motsetningsforhold mellom uttrykte 

pedagogiske siktemål og selve tilretteleggingen for aktivitetene. 

 På den annen side, fremhevet jeg i avsnitt 2.1 betydningen av metatekst i lærebøkene. 

Denne type tekst oppfordrer til at elevene selv utvikler sin personlige musikkestetikk, og 

anerkjenner slik sett elevenes egen kunnskapskonstruksjon. På sett og vis går metateksten inn 

i en form for dialog med elevene, og resultatet av dialogen angis ikke på forhånd.  

 Slik man kan tolke Opus, kan det derfor se ut til at konstruktivismen som tenkesett 

preger ulike nivåer innenfor en tenkt didaktisk virksomhet. Både det at kunnskap utvikles 

innenfor en sosial interaksjon, og at elevene aktiviseres i forhold til sin egen læringssituasjon 

er tydelige kjennetegn ved læreverket. Samtidig er det på forhånd av problemløsningen angitt 

hva som skal være resultatet av læringsprosessen og hvilke typer problemer det skal arbeides 

med.  

 Samtidig som vektingen av den intuitive formen for kunnskap kan tas til inntekt for 

konstruktivisme, må også den form for kunnskap som kunnen representerer, trekkes nærmere 

frem. Ved første øyekast vil målformuleringene som presiserer at elevene skal kunne synge 

og/eller spille et gitt musikalsk innhold kunne tolkes som en vektlegging av den form for 

kunnskap det er å kunne utføre et håndverk. Men etter mitt skjønn vil en helt annen 

fokusering synliggjøres dersom man går ned i de pedagogiske tilretteleggingene av disse 

aktivitetene. Årsaken til dette er at stor grad av kunnen forutsettes internalisert i forkant av 

selve aktivitetene. Bøkene presiserer at elevene må kunne en rekke ferdigheter, men ikke 

hvordan disse ferdighetene skal utvikles. Ferdighetene er ikke løsrevet fra våre mentale 

prosesser, og våre indre forestillinger spiller en stor rolle. Slik sett er lærebøkenes vektlegging 

av utvikling av personlige, auditive forestillinger også sentral for utøving og mestring av 

ferdigheter. Men de kinestetiske og taktile forestillingene som er knyttet til musikkutøving 

synes å være vektlagt i mye mindre grad. Disse forestillingene bør i stor grad samvirke for at 

utvikling av kunnen skal kunne foregår, og arbeidsformen er øving. Innenfor de ovennevnte 
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aktivitetene uttrykker lærebøkene av elevene skal ”øve på”, men det er også som jeg har 

beskrevet tidligere, ikke angitt hvordan denne øvingen skal foregå. Uansett er mange av de 

læreprosessene som skal føre frem til det at elevene skal kunne utføre noe, tonet ned i Opus. 

Samtidig forutsettes ikke bare at elevene skal kunne håndverket. I tillegg forutsettes at 

elevene er kjent med symbolene for musikalske begreper, i dette tilfellet tradisjonell notasjon.  

 Nedtoning av henvisninger i forhold til denne formen for kunnskap, representerer etter 

mitt skjønn også et dilemma i forhold til kunnskapssyn og grunnleggende didaktisk tenkesett. 

At bøkene ikke angir fremgangsmåte i forhold til denne type læringsprosesser, gir elever og 

lærer stor frihet i utforming av undervisningsopplegg som kan ivareta den håndverksmessige 

dimensjonen ved faget. Dette kan på en måte tolkes som frihet til å velge arbeidsformer som 

ivaretar viktigheten av at elevene selv konstruerer denne type kunnskap. Samtidig kan det 

synliggjøre at det ikke er samsvar mellom lærebøkenes uttrykte målkonkretiseringer og 

siktemål som utkrystalliseres fra selve tilretteleggingene. Der målet for eksempel uttrykkes 

ved ”å kunne synge og spille en sang med synkopert rytme” (Opus 8), henspeiler ikke dette til 

å kunne synge og spille, men å erfare synkopering som musikalsk fenomen. Dermed er igjen 

den auditive oppfattelsen siktemålet, og ikke det å kunne utøve.  

 En annen måte å tolke dette forholdet på, er at det slettes ikke behøver å være bevisst 

fundert til et kunnskapssyn. Det kan like gjerne være en synliggjøring av et bestemt 

musikksyn, som heller blir et uttrykk for det totale fagsynet i læreverket. Hanken og Johansen 

(1998: 185) henviser til musikkpedagogen Erling Bisgaard (1989), som i sitt veiledningshefte 

til musikkfaget i M-87 benytter betegnelsen ”auditivt/motorisk fag” om musikkfaget. 

Presiseringen av musikk som et delvis motorisk fag betoner dets håndverksmessige side. Jeg 

har også i det ovenstående sammenlignet Opus med et  tidligere utgitt læreverk, hvor man 

kunne se at den håndverksmessige siden var mye grundigere behandlet. At utvikling av 

kunnen er mindre vektlagt i Opus, kan derfor være et uttrykk for tolkning av musikksynet i 

L97. Slik sett kan det bety at det generelle syn på hva slags fag musikk skal være har 

gjennomgått en endringsprosess fra M-87 til L97. Men samtidig er dette også et aspekt som er 

motsetningsfylt. Å musisere er en av fire aktivitetsformer som skal danne basis for faget. 

Nedprioriteres læringsprosessene som kreves for at elevene faktisk kan utføre aktiviteten, 

betyr det også ufullstendighet i arbeidet med å realisere læreplanen.  

 Etter mitt syn er læreverkets behandling av denne siden ved faget i alle tilfeller verdt å 

problematisere. Dersom dette forholdet er et tegn på endringer i musikksynet i L97, er 

læreplanen motsetningsfylt i seg selv. Da er man imidlertid over på tolkning av fagsyn i 

læreplanverket, og det er det ikke rom for i denne sammenhengen. Er det derimot et tegn på et 
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spesifikt kunnskapssyn, betyr det en ekskludering av en sentral form for kunnskap i musikk. 

Forholdet er verdt å merke seg fordi det får konsekvenser for hva man tenker at læreverket 

kan bidra til av kunnskapsutvikling. Dersom tanken er at de ulike former for kunnskap som 

musikkfagets basis representerer skal samvirke og utvikles, bør man problematisere også hva 

lærebøkene kan bidra til. 

 Det synliggjøres flere motsetninger i Opus. Man kan se en grundighet i utforming og 

lay-out som ikke har vært så tydelig i tidligere læreverk. Cd-samlingen er solid og grundig, og 

slik sett et godt musikkpedagogisk bidrag. Disse faktorene spiller en viktig rolle i 

kommunikasjonsforholdet mellom læreverk og elever, og er derfor sentral for hva det 

uttrykker at elevene skal lære. Men vi har også sett at det pedagogiske siktemålet er flertydig. 

Dette gjelder også den pedagogiske tilretteleggingen. I tillegg er det tydeliggjort mangel på 

samsvar i hva som uttrykkes som siktemål ved de ulike aktivitetene, hva som er det egentlige 

målet og den pedagogiske tilretteleggingen. Idet man setter et særlig fokus på læreverkets 

behandling av musiseringsaktiviteten, er det på grunnlag av ovenstående analyse nærliggende 

å uttrykke et ønske om videreutvikling av Opus i forhold til denne aktivitetsformen. 

Forhåpentligvis ville dette bidratt til at de ulike former for kunnskap som musikkfaget 

representerer, kan utvikles ved hjelp av Opus som læremiddel.  

   

5 ALLE TIDERS MUSIKK 
Dette kapitlet omhandler læreverket Alle Tiders Musikk. Presentasjonen er disponert på 

samme måte som for Opus i forrige kapittel, hvor beskrivelsen av læreverket etterfølges av en 

analysedel.  

  

5.1 Beskrivelse av læreverket 
Læreverket består av 3 elevbøker, et for hvert av ungdomsskolens klassetrinn, samt tre 

tilhørende bøker/permer for læreren. I tillegg inneholder verket en Cd-samling med lyttestoff, 

akkompagnement og musikk til danseaktiviteter, Cd-rom med midifiler til komposisjon og 

musiseringsoppgaver, samt to sangbøker med tilhørende akkompagnement på Cd. Lærerens 

bok er permer med supplerende stoff og kopieringsoriginaler, presentasjon av verkets 

idègrunnlag og fagdidaktiske konkretiseringer.  

 Læreverket er innholdsrikt i den betydning at det inneholder mye stoff og mange deler. 

Det finnes 3 Cd`er med lyttestoff, totalt  7 Cd`er med akkompagnement og spillesatser og 

tillegg altså to egne sangbøker for ungdomstrinnet. Lyttestoffet er hovedsakelig autentiske 
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versjoner av musikkstykkene. Alle Tiders Musikk er slik sett en stor produksjon i omfang og 

innhold.  

 

5.1.1 Emner og aktiviteter 
Elevbøkene er disponert ut fra kapitler om sjangere og musikkhistorie, komposisjon, 

musisering og musikkteori. 

 

Alle Tiders Musikk 8 inneholder følgende kapitler: 

 

Bakgrunnsstoff 

Det folkelige uttrykket 

Musikken før oss 

I komponistverkstedet 

Vi synger og spiller 

Takt og tone – litt musikkteori 

 

Alle Tiders Musikk 9 har følgende oppbygning: 

 

Rytmiske musikkformer 

Litt klassisk 

I komponistverkstedet 

Vi synger og spiller 

Takt og tone – litt musikkteori 

 

Alle tiders Musikk 10 er inndelt på denne måten: 

 

Afroamerikansk musikk 

Litt klassisk 

I komponistverkstedet 

Vi synger og spiller 

 

Kapitlene I komponistverkstedet og Vi synger og spiller finnes altså i alle tre bøkene, mens de 

andre kapitlene er konsentrert om musikkhistorisk tematikk eller sjangerkunnskap. Kapitlene 
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har ulike undertemaer, hvor Bakgrunnsstoff i Alle Tiders Musikk 8 omhandler temaer som 

Musikken omkring oss, Lydlære, Instrument og opptaksutstyr, Akustikk og overtoner osv. Det 

folkelige uttrykket behandler folkemusikk- og dans fra ulike steder i verden. Musikken før oss 

tar hovedsakelig for seg barokkmusikk og inneholder i tillegg enkelte danseaktiviteter med 

utgangspunkt i barokkstil. Kapitlet I komponistverkstedet presenterer to komponister fra vår 

tid, ulike komposisjonsoppgaver og teoretisk lesestoff om komposisjon. Vi synger og spiller 

er et kapittel med ulike arrangementer av melodier fra forskjellige stilarter, tilrettelagt for  

bandinstrumentarium og rytmeinstrumenter. Takt og tone – litt musikkteori er en presentasjon 

av notelære innenfor tradisjonell notasjon. Kapitlene i Alle Tiders Musikk 9 og 10 er oppbygd 

på samme måte.  

 Kapitlene i alle tre elevbøkene som omhandler sjangere eller musikkhistoriske temaer 

er hovedsakelig teoretisk lesestoff, hvor de fleste undertemaer er bygget opp omkring kjente 

artister og band. Det folkelige uttrykket i 8. trinnsboka introduserer for eksempel Bob Marley, 

Kiss, Unni Wilhelmsen, Suzanne Vega og Metallica. 9. trinnsboka presenterer i kapitlet 

Rytmiske musikkformer avsnitt om Aretha Franklin, Elvis Presley, The Beatles, Janis Joplin, 

Jan Garbarek og Bel Canto. Enkelte av undertemaene og artistene finnes representert på Cd-

samlingen, mens for noen av de artistene som er mest sentrale som eksempel for sin 

musikkform, mangler det lytteeksempler. Noen undertemaer finnes i to av elevbøkene, som 

for eksempel avsnittet Gitarhelter. Forskjellen er at det presenteres ulike musikere.  

 Enkelte steder i de forskjellige kapitlene kan det synes en viss uklarhet i samsvar 

mellom hovedemne og undertema. Eksempelvis finnes Mari Boine som undertema i kapitlet 

Rytmiske musikkformer og A-ha som undertema til Det folkelige uttrykket. Innenfor dette 

sistnevnte kapitlet finner vi også presentasjon av for eksempel musikeren Eva Knardahl. 

Motorpsycho er også et band som vi finner under samme kapittel, og ikke som eksempel på 

Rytmiske Musikkformer.  

 Kapitlene om sjangere og musikkhistoriske temaer fremstår derfor noe inkonsekvent i 

kategoriseringer og eksemplifiseringer. Dette er et aspekt som det er verdt å merke seg ved 

Alle Tiders Musikk. Selv om det å plassere artister innenfor sjangere i mange tilfeller er 

vanskelig, må det her påpekes at det kan være snakk om faktiske feil i fremstillingen. 

Riktignok er Motorpsycho et rockeband, og rock er på mange måter en form for et ”folkelig 

uttrykk”. Samtidig er rock en rytmisk musikkform, og dette vanskeliggjør en enkel og klar 

sjangerkategorisering. Et annet eksempel på dette er i 10.-klasseboka, under kapitlet Rytmiske 

musikkformer. Der finnes det et undertema om Musikk og rollemønster, og dette 

eksemplifiseres med en presentasjon av pianistene Maria Anna Mozart og Clara Schumann. 
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Agathe Backer Grøndahl finnes også presentert under emnet Rytmiske musikkformer.  I tillegg 

må det bemerkes at det i 10. klasseboka står oppført et kapittel i innholdsfortegnelsen som 

heter Afroamerikansk musikk. Denne benevnelsen finnes ikke inne i boka. Der heter kapitlet 

Rytmiske musikkformer.  Det er stor informasjonstetthet, med omtale av mange artister og 

band. Dette kan også medføre en viss uoversiktlighet i presentasjonen, i tillegg til feil og 

unøyaktigheter som ovenfor er påpekt.   

 De ulike aktivitetsformene kommer frem på ulike måter i dette læreverket. Både det å 

komponere og musisere blir fremstilt som egne emner med egne kapitler i alle elevbøkene. 

Man kan se enkelte tilfeller av at disse to aktivitetene tas i bruk for å konkretisere noen 

undertemaet innen det teoretiske ”lesestoffet”, men dette fremgår i liten grad. Derimot er 

lytteaktiviteten tatt i bruk oftere innenfor disse kapitlene, i og med at flere sjangere og artister 

er presentert i Cd-samlingen. Danseaktiviteten er også benyttet under flere temaer. Eksempler 

på dette er en presentasjon av de norske bygdedansene under kapitlet Det folkelige uttrykket i 

Alle Tiders Musikk 8. Danseoppgavene i læreverket er utviklet av egen dansepedagog.  

 

5.1.2 Utforming 
Læreverket består hovedsakelig av skriftlig fremstilling og musikalsk notasjon. I tillegg er 

noen sangtekster fremhevet som illustrasjon på enkelte temaer. Det er benyttet noe bilder i 

presentasjonene, og dette er hovedsakelig fotografier av enkelte artister som er omtalt. 

Bildene er sort-hvitt fotografier, og det synes som om funksjonen er ”å sette ansikt på” artister 

og band. Lærebokforfatteren er selv ansvarlig for lay-out og sats.  

 Som introduksjon til hver bok finnes eksempel på sitater og ”fyndord” om musikk. I 8. 

trinnsboka er det benyttet et sitat av Goethe: 

 ”Ikkje noko fyller augeblinken med betre innhald enn musikk” (s. 3). 

I boken for 9. klasse er Sokrates sitert på følgende måte: 

 ”Den musikalske utdannelse er et pedagogisk middel med større kraft enn 
 noe annet. Fordi rytmen og harmonien brøyter seg vei helt ned i sjelens 
 dypeste gjemmer og skjenker den verdighet og stolthet.” (s. 3). 
Til sist finnes et sitat fra Hoffmann i 10. trinnsboka: 

 ”Musikken åpner opp et ukjent rike for mennesket, en verden som ikke har 
 noe til felles med den ytre sanseverden som omgir oss, en verden hvor 
 mennesket legger til side alle bestemte følelser for å gi seg hen til en 
 usigelig lengsel…” (s. 3). 
Videre er bøkenes forord en konkretisering av læreverkets målsetting med musikkfaget, hvor 

det blant annet uttrykkes at: 
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 ”Alle tiders musikk legger opp til praktisk satsing på musikkfaget med økt 
 innsikt i musikk, større interesse for faget og større musikkglede. Sats på 
 musikken!” (Alle Tiders Musikk 8: 5) 
For øvrig er teksten i bøkene av informativ karakter. Men det som må påpekes, er at selve 

informasjonen en rekke steder er preget av enkelte verdiladede ord og uttrykk. I Alle tiders 

musikk 10 står blant annet følgende å lese under emnet Rytmiske musikkformer: 

 ”Noen kjennetegn på punkrock er…- at melodien kan virke monoton og 
 sangen falsk og skjærende.” (s. 12) 
I samme boken beskrives impresjonismen som musikkhistorisk retning, under kapitlet 

Klassiske uttrykksformer. Der uttales dette: 

 ”Mens det finnes mange impresjonistiske malere, finnes det egentlig bare 
 en virkelig impresjonist blant komponistene, nemlig franskmannen Claude 
 Debussy.” (s. 79) 
Det man etter mitt skjønn kan lese ut fra disse sitatene, er lærebokforfatterens tolkninger og 

vurderinger. I beskrivelsen av punkrock, benyttes begreper som ”monoton, falsk, skjærende”. 

Dette er begreper som gir inntrykk av negativ vurdering av en musikkform, men som 

presenteres i en form av objektiv informasjon. Fra sitatet om komponisten Claude Debussy, 

kan man se en vurdering om at andre komponister fra samme epoke ikke er ”egentlige” 

impresjonister.  

  Dette er eksempler på fremstillinger der subjektive vurderinger eller visse utsnitt av 

virkeligheten presenteres i en form av å være ”sannheten om faget.” Man finner klare tendenser 

til dette i disse lærebøkene, der verdiladede vurderinger presenteres som objektive beskrivelser.  

 I tillegg til dette, finnes også enkelte undertemaer hvor presentasjonen er utformet på en 

noe annerledes måte. 8.-klasseboka har et innledende kapittel om lyd, fenomenet musikk og 

annet grunnleggende stoff. Der finner man eksempler på presentasjon av enkelte påstander om 

musikk, hvor oppgaven er at elevene skal drøfte disse påstandene. For eksempel legges det opp 

til elevdiskusjon omkring denne uttalelsen: 

 ”Musak er ”lydforurensning” som skaper et sløvt og lite gjennomtenkt 
 forhold til musikk.” (s. 11) 
Denne oppgaven inngår i en sammenheng hvor elevene skal ta stilling til og tenke gjennom sitt 

eget forhold til musikk, hvordan man bruker musikk og forholdet mellom aktiv og passiv 

lytting. Lærebøkene inneholder noen flere slike eksempler på at det oppfordres til at elevene 

selv skal reflektere omkring et fenomen.  

 En ser dermed variasjon i utforming av selve teksten i bøkene. På den ene siden er de 

første sidene i bøkene preget av sitater med en til dels romantisk og ekspressiv beskrivelse av 

musikk generelt. Videre finner man en stor mengde informasjon, men hvor verdiutsagn blir 

presentert i form av objektive beskrivelser. Til sist finnes eksempler på at man forsøker å gå i 



 37

en form for dialog med elevene, gjennom å legge opp til refleksjon og debatt. De ulike formene 

for tekst kommuniserer med leseren på ulike måter, men det er samtidig verdt å bemerke at det 

til tider kan være vanskelig å skille mellom hva som er forfatterens egne vurderinger, fremsatte 

påstander og nøytrale beskrivelser.  

På en annen måte kan man tolke lærebøkenes verdiladede utsagn som en form for 

pedagogisk tilrettelegging av stoffet, hvor begrepene benyttes fordi man forsøker å ”treffe” en 

tenåringsgruppe. Samtidig kan denne type tilrettelegging medføre liten nærhet til 

originalkildene, og læreverket blir dermed en tydelig omarbeidet sekundærkilde. Dette 

forsterkes også av bøkenes lay-out, med eksempelvis en sort-hvitt presentasjon av et 

impresjonistisk bilde av Claude Monet og den store mengden fotografier av artister og band. 

Det sistnevnte eksempelet på bildebruk medfører også etter mitt skjønn at verket i sin 

utforming fremstår som noe kommersielt oppbygget, muligens med det formål at stoffet skal 

virke iøyenfallende på ungdomstrinnets elevgruppe.  

 

5.1.3 Presentasjon av musiseringsaktiviteten 
Som tidligere nevnt, har denne aktivitetsformen blitt tilgodesett med eget kapittel i alle tre 

lærebøkene. Det generelle idègrunnlaget for læreverkets behandling av denne aktiviteten  

presenteres også i Lærerens bok 8. Slik det uttrykkes der, er den generelle målsettingen med 

aktiviteten å gi rom for ”aktiv musikkutfoldelse og samspill” (s. 17). Dette skal ivaretas på 

flere måter. Først og fremst henvises det til det musikalske innholdet, fordi det i hovedsak 

består av eksempler fra rytmiske musikkformer. Musikkeksemplene er tilrettelagt for 

samspillsituasjonen i klasserommet ved utstrakt bruk av ”…repetative former og 

grunnformler” (ibid.). Videre er grunnformlene av enten rytmisk, harmonisk eller melodiske 

karakter utformet på en så enkel måte at ideen er å inkludere alle elever, uansett forkunnskaper. 

Til sist poengteres det at sangaktivitet er vektlagt, hovedsaklig fordi det er en uttrykksform som 

alle elever kan mestre. Temaer som toneleie, oppvarming, stemmebruk og fysiologi er omtalt, 

med utgangspunkt i hvordan dette kan tas hensyn til i klasesammenheng. Følgende eksempel 

kan illustrere målsettingen med sangaktiviteten: 

 ” Læreren må ha en seriøs tilnærming til sangundervisningen slik at 
 klassesangen blir mer enn avkobling og sosial aktivitet.(…) selv om de 
 kanskje ikke blir hverken noen ny Pavarotti eller store heavysangere, vil 
 de med bevissthet om hvordan stemmen og stemmeapparatet virker, kunne 
 utvikle sin egen stemmekvalitet og oppnå resultater på sikt.(…) Øvelser: 
 Syng for eksempel Blinka lilla stjärna og vær nøye med å synge hver av 
 frasene på samme pust. Syng gjerne på vokaler. Ikke ”slipp taket” i hver 
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 enkelt tone, men forsøk å synge sammenbundet – en frase før du puster. 
 Flyt fra en tone til den neste.” (s. 136).  
Videre finnes også en skisse over ulike arbeidsmåter man kan bruke i arbeidet med klassesang. 

Vektleggingen av sangaktivitet tydeliggjøres videre gjennom at læreverket inneholder to egne 

sangbøker. Sentralt i dette opplegget står også Cd-utgivelsene med innspilt akkompagnement.      

 Flere forhold utkrystalliserer seg her som sentrale ved sangaktiviteten. Det vektlegges 

at aktiviteten må og kan inkludere samtlige elever. Samtidig presiseres det at aktiviteten 

innebærer egne læringsprosesser, og at siktemålet ikke bare er at elevene skal delta, men 

videreutvikle sine kunnskaper. Siktemålet er slik sett ikke aktivitet for aktivitetens skyld, fordi 

den må være utviklingsrettet. 

Lærebøkene består hovedsakelig av tilrettelagte arrangementer av mer eller mindre 

kjente melodier fra ulike sjangere. Som introduksjon til kapitlene Vi synger og spiller 

presenteres grunnleggende musikalske formler for bandinstrumenter, så som standard 

trommefigur innenfor rock- og popmusikk, akkordspill på gitar og piano. Disse har en funksjon 

av grunnleggende ferdigheter som bør innarbeides før elevene går i gang med samspillstoffet. 

Selve samspillstoffet består i stor grad av ostinate spillestemmer, vamp og enkle rytmefigurer 

som kan innøves med et variert instrumentarium. Flere av disse rytmefigurene er tilrettelagt på 

en slik måte at de kan benyttes som egne opplegg eller selvstendige arrangementer. I tillegg 

finnes det til hvert av arrangementene en kort beskrivelse av enten sjanger eller komponist.  

Til de fleste arrangementer finnes en kort beskrivelse til hvordan man kan gå frem i 

arbeidet, samt henvisninger og tips til hvordan ulike stemmer kan utøves for å tilpasses et 

helhetlig lydbilde. Beskrivelsen til presentasjonen av den mest grunnleggende rytmefiguren for 

trommesett kan være et godt eksempel på dette: 

”Pass på at trommestemmen ikke blir for kraftig og dominerende i 
 lydbildet. Spill gjerne kantslag på skarptrommen for å holde volumet 
 nede. Trommestemmen kan ellers forenkles ved at basstrommen ikke 
 spiller punkterte noter, men bare spiller to halvnoter i hver  takt.” (Alle 
 Tiders Musikk 8: 123). 
Dette sitatet viser både en henvisning til hvordan å innordne seg i forhold til et helhetlig 

lydbilde, og hvordan dette konkret kan utføres. I tillegg viser det også til måter å tilpasse 

stoffet til elevenes nivå, ved å gi tips til hvordan man kan forenkle en rytmefigur.  

 Det som videre er betegnende ved flere av henvisningene, er at de inneholder en del 

begreper som henspeiler på et tenkt karakteruttrykk for musikken som skal utøves. Man finner 

ord som ”slepende, doven rytme, enkelt, folkelig countrypreg, klarhet, balanse” benyttet i 

forklaringene. Dette kommuniserer et annet innhold til leseren enn hva som hadde vært tilfelle 

med kun tekniske henvisninger. Det oppfordres ikke bare til at elevene skal utføre noe. Det er 
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samtidig en henvisning til at innholdet skal utføres innenfor en spesifikk musikalsk 

uttrykksramme.  

 Utgangspunkt for alle musikalske arrangementer i lærebøkene er et angitt notebilde. 

Dette medfører en forutsetning om at elevene må være inneforstått med tradisjonell notasjon 

innen de går i gang med samspillaktiviteten. Samtlige lærebøker inneholder et kapittel om 

notelære, og slik sett kan elevene arbeide selvstendig med symbolinnlæring. Disse kapitlene 

står imidlertid noe isolert fremstilt, og knyttes dermed ikke til det musikalske innholdet som 

det skal arbeides med. I tillegg står også selve musiseringsaktiviteten isolert i forhold til det 

teoretiske ”lesestoffet”. 

 I forhold til læreverkets presentasjon av musiseringsaktiviteten, er det også verdt å 

trekke frem at Lærerens bok 8  inneholder et kapittel om vurdering av praktisk musikkutøvelse. 

Målet med dette kapitlet er at den totale elevvurdering i musikkfaget må romme både de 

praktiske og teoretiske sidene av faget. Ideene til hvordan man kan vurdere sang og spill står 

uttrykt på følgende måte: 

   
Navn Instrument Vurderings- 

grunnlag 

Kommentarer Karakter 

Trond Trommer Poptromming 

Reggae/shuffle 

Stødig 

Bra driv 

5 

Hege Sang Let It Be 

Ei hand å holde i 

Litt nølende 

Bra tekstuttale 

4+ 

Bjarte Piano Knocking On H… 

Fanteguten 

Riktige akkorder 

Lite flyt i skiftene 

4- 

Linda Gitar Trinidad 

Tom Dooley 

Litt urytmisk 

Feil basstone 

Litt slurvete 

3 

(s. 62) 

Man ser her en vurderingsform, hvor utgangspunktet er hver enkelt elevs instrumentale 

beherskelse av et gitt musikalsk materiale. Vurderingsgrunnlaget er et musikalsk innhold fra 

læreboka, om dette innholdet er utført riktig eller galt, samt noen utdypende karakteristikker 

av selve utførelsen. Til sist eksemplifiseres dette med angivelse av tallkarakter. Samme sted 

uttrykkes også faglige konsekvenser av en slik form for vurdering. Et ønske om at elevene 

skal bruke mer tid på øving, høynet nivå på hver enkelts prestasjoner og økt status for faget er 

nevnt som konsekvenser av en slik vurderingsform. 
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 Disse eksemplene på vurderingsformer er interessante, ikke bare for vurderingsarbeid i 

seg selv, men som et uttrykk for et kunnskapssyn. Hva man i det hele tatt anser for viktig å 

vurdere er et uttrykk for hva som skal læres, og dermed et viktig uttrykk for hva man anser for 

relevant kunnskap i et fag.  

 

5.1.4 Aspekter ved læreverkets verdikommunikasjon 
I ovenstående beskrivelse av Alle Tiders Musikk har jeg vært inne på at det flere steder i 

lærebøkenes informative tekster finnes en del verdiladede begreper og utsagn, som 

presenteres i en form av objektiv informasjon. Dette er et trekk som også finnes i Lærerens 

bok, og som bør løftes frem ytterligere. 

 Den generelle delen i Lærerens bok inneholder grunnleggende musikkpedagogiske 

ideer som ligger til grunn for utforming og oppbygging av læreverket. Kapitlene i denne delen 

har etter mitt skjønn enkelte aspekter som bør påpekes. Flere steder kan det synes som om 

læreverket kommuniserer en del ”tatt for gitte” holdninger til både musikkundervisning, 

lærerutdanning og musikksjangere. Dette uttrykkes i en særegen form og med relativt sterk 

begrepsbruk. Eksempelvis diskuterer forfatteren at man som lytter ofte ikke er inneforstått 

med flere sjangere, musikalske kvaliteter og uttrykksformer. Videre står det å lese at dette kan 

medføre en forringet lytteopplevelse fordi man innehar mange forutinntatte holdninger til hva 

musikk skal være. Følgende eksempel er å lese i denne sammenhengen: 

 ”Dersom en kun er vant med det vesterlandske dur/moll-tempererte 
 skalasystem, kan det være vanskelig å svelge musikkformer som har slike 
 elementer som en del av sitt vokabular og uttrykk. Sangen kan da gjerne 
 bli betegnet som sur eller på andre måter ”helt ute”; avsender og mottaker 
 snakker ikke samme kode; de er ikke på bølgelengde med hverandre. Av 
 samme grunn kan all klassisk musikk bli stemplet som stygg og 
 uinteressant fordi mange ikke har sansen for ”felegnikk”. (s. 12) 
Videre tar forfatteren for seg ulike musikkstilers tekstlige utgangspunkt, og det uttrykkes blant 

annet at mye populærmusikk har møtt motstand fordi musikkstilen inneholder tekster som ofte 

består av ”…kjærlighet, hjerte og smerte.” Det trekkes videre fram at man ikke kan benytte 

dette kjennetegnet ved tekstene som et negativt trekk ved musikkformen, fordi dette også er 

tekstgrunnlaget for de fleste klassiske komponister. Dette presiseres på følgende måte: 

 ”Men dette kan ikke utelukkende brukes som et negativt stempel; hva da 
 med tekstgrunnlaget for mange (for ikke å si de fleste) klassiske 
 komponister? Se bare på titlene på Elisabeth Nordberg Schulz` plate 
 Sanger av Edvard Grieg: Jeg elsker dig, Mens jeg venter, jeg vil ha meg 
 en hjertenskjær.” (ibid) 
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Disse sitatene er eksempler på at forfatterens budskap uttrykkes i en form og med en språkbruk 

som kombinerer fagterminologi og mer ”folkelige uttrykksmåter” om musikk og 

musikkundervisning. Begrepene ”sender, mottaker og koder” henspeiler til faglige 

kommunikasjonsmodeller og tilhører et velkjent fagvokabular. Begrepet ”felegnikk” tilhører en 

helt annen terminologi. Det kan derfor stilles spørsmål om hvilket budskap forfatteren egentlig 

sender ut ved å ta i bruk slike uttrykksformer, til tross for at dette skal leses av lærer og ikke 

elever. For det første berører det den generelle begrepsbruken i forhold til et fag. Det å kunne 

begrepsliggjøre og verbalisere sider ved musikk som fenomen er en form for kunnskap faget 

skal utvikle. Spørsmålet er imidlertid hva slags begreper man ønsker å bruke. En så sterk bruk 

av verdiladede og tilrettelagte uttrykksformer kan derfor gi et signal om at dette er den 

språklige form man kan benytte i omtale av musikk. Et annet aspekt ved dette, er etter mitt 

skjønn at læreverket fremstår med mindre faglig konsistens enn hva som kunne vært tilfelle 

med en annen fokuseringen. Dette kan tydeliggjøres ved å se på kapitlet om Musikalsk 

grunnsyn i samme bok. Forfatteren tar her utgangspunkt i Graham Vulliamy`s 

paradigmemodell (uten referanser), og presenterer tre paradigmer musikkundervisning kan 

foregå innenfor. Disse paradigmene beskrives på følgende måte: 

 ”A – DET TRADISJONELLE PARADIGME 
 Her er det de store mesterverkene i den vesterlandske kunstmusikken som 
 tjener som forbilde. Disse blir sett på som de ultimate musikk-former, og 
 emnene i musikkundervisningen dreier seg om denne musikken, enten i 
 ren form eller i populariserte former som operetter eller 
 folkevisebearbeidelser. Klasseromsundervisningen går ut på  å synge og 
 spille, som regel etter noter, en musikk som er diatonisk og med en 
 bestemt, ideell tonedannelse, og å analysere og lytte til musikk etter visse 
 faste kvalitetskriterier.” 
 

 B – DET AVANTGARDE PARADIGME 
 Her er det dagens komponister og deres musikkbegreper som er 
 forbildene. Men fortsatt holder en seg innenfor kunstmusikkens rammer. 
 Klasseromsaktivitetene går i stor grad ut på å eksperimentere med lyd på 
 ulike måter og selv skape musikk. 
 

 C- DET ÅPNE PARADIGME 
 Her går forbildet mer direkte ut fra elevenes erfaringsverden, og til og med 
 kommersiell musikk som pop og rock inngår.” (s. 13) 
Videre tar forfatteren utgangspunkt i at lærerutdanning tradisjonelt sett har foregått innenfor 

paradigme A, og at dette synet finnes nedfelt hos de fleste musikklærere og i de fleste 

læreverk. Til sist presiseres at kjennetegnet ved Alle Tiders Musikk er en hovedsakelig 
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tilhørighet til den rytmiske musikktradisjonen, selv om det forsøkes å knytte sammen de ulike 

paradigmene som er nevnt ovenfor. 

 Å tydeliggjøre et faglig utgangspunkt for et læreverk kan signalisere et ståsted og vise 

frem at det finnes flere sider ved et fag enn det man selv har tilhørighet til. Man hører 

”forfatterens stemme”, og kan ut fra denne ta stilling til eget ståsted. Samtidig fremkommer 

ikke bare forfatterens stemme i dette tilfellet, i form av tydeliggjøring av paradigmetilhørighet. 

Etter min vurdering synliggjøres også at tilhørigheten fremstår som en reaksjon på noe som 

antas for eksisterende. Dette ”eksisterende noe” presenteres i en form av påstander som ikke 

finnes dokumentert eller nærmere problematisert. Eksempelvis kunne påstanden som henviser 

til lærerutdanning vært utdypet eller belyst med andre kilder. Slik det her fremstår, er 

påstandene fremsatt med en sammenblanding av objektiv beskrivelse av faktiske forhold og 

personlig oppfatning av de samme forholdene. Beskrivelsen av ”sannhet” blir dermed uklar.  

 Et annet element ved forfatterens redegjørelser og diskusjoner, er fokus på sjangere og 

musikkstiler som utgangspunkt for tematikken. L97 ved Fagplandel for musikk ivaretar 

samtlige sjangere. Ulike sjangere og musikkformer er ikke et utgangspunkt for oppbygging av 

faget. Utgangspunktet er de ulike aktivitets- og erkjennelsesformene. I den sammenhengen er 

ikke læreverkets fokus på sjangertilhørighet i samsvar med gjeldende læreplan. Et annet 

element ved dette, er læreverkets presisering av at dets valgte fokus er tatt med utgangspunkt i 

elevenes egen erfaringsverden. Hvorvidt denne erfaringsverdenen er ivaretatt fordi man har 

grepet fatt i tidligere tiders populærmusikk, kan gjøres til gjenstand for diskusjon. Elevenes 

erfaringsverden er muligens en verden som elevene selv bedre kan svare for. 

 Dette avsnittet har på sett og vis strukket seg utenfor de opprinnelige problemstillinger 

for arbeidet. Like fullt har disse trekkene ved læreverket kommet så klart frem i arbeidet, at det 

har vært nødvendig å påpeke. Skillet mellom objektive påstander og egne vurderinger og 

grunnleggende holdninger er aldri enkelt å ivareta i en skriftlig fremstilling. 

Sammenblandingene er imidlertid så tydelige flere steder i dette læreverket, og det 

kommuniserer dermed mer eller mindre tydelige verdistandpunkt. Det ville etter mitt skjønn 

vært uriktig å ikke påpeke disse aspektene. 

 

5.2 Alle Tiders Musikk – sett fra kunnskapsteoretiske perspektiver 
Avsnittene som følger er disponert på samme måte som avsnitt 4.2, der læreverket Opus 

behandles ut fra kunnskapsteoretiske perspektiver. Aller først analyseres verket ut fra ideer om 
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ulike kunnskapsformer. Deretter presenteres noen mer generelle kunnskapsteoretiske 

betraktninger i avsnitt 5.2.3.  

 

5.2.1 Intuitive og logisk-analytiske kunnskapsformer 
Som det har blitt presisert i tidligere kapitler, representerer det å oppfatte og begrepsliggjøre 

musikk bestanddeler i to sentrale kunnskapsformer i musikk. Å oppfatte innebærer å kunne 

legge merke til, identifisere og oppdage et musikalsk materiale. Dette er kjennetegn på den 

intuitive kunnskapen – vår personlige musikkunnskap. Å begrepsliggjøre innebærer 

verbaliseringer, kjenne til symbolikk og vite om musikk. Dette er den logisk-analytiske 

kunnskapen.  

 I Alle Tiders Musikk sin presentasjon av kapitlene Vi synger og spiller er innholdet 

hovedsakelig presentert i form av et notemateriale. Dette er ferdige arrangementer av ulike 

sanger og melodier, samt en introduksjon av de mest benyttede instrumentene i 

klassesammenheng. Læreverket presenterer i liten grad musiseringsaktiviteter som tar 

utgangspunkt i et musikalsk element som skal arbeides med, så som klang, tekstur og harmoni. 

Disse elementene finnes introdusert i egne kapitler. Unntaket er rytmikk, men da satt i 

sammenheng med for eksempel innlæring av calypsorytme. Dette er et tydelig kjennetegn ved 

oppleggene i dette læreverket – man går direkte til en musikalsk helhet, og tar i liten grad 

utgangspunkt i enkeltvise musikalske elementer. Utgangspunktet er nesten uten unntak et 

ferdig musikalsk arrangement som skal utføres, og mange av disse er lærebokforfatterens egne 

komposisjoner. De metodiske henvisningene som er rettet mot eleven har form av 

instrumentale tips. Det presiseres ikke konkrete ferdigheter som elevene bør inneha før de 

setter i gang med samspillet, ei heller andre forkunnskaper. Imidlertid fordrer disse aktivitetene 

en lang rekke kunnskaper, selv om det ikke uttrykkes eksplisitt. For det første fordrer samtlige 

arrangementer en viss notekunnskap. Dette betyr at symboler for musikalske begreper må være 

inneforstått. I det første arrangementet som presenteres, er siktemålet at elevene skal lære tre 

akkorder på gitar, piano og bass. For innlæring på piano, er disse notert i arpeggioform. Etter 

presentasjonen på noter, finner man et avsnitt som belyser notasjonen: 

 ”Pianostemmen spilles her med utgangspunkt i tonene i akkordene. Denne 
 teknikken kalles arpeggio, og dette gir fin framdrift og flyt til 
 pianostemmen.” (Alle Tiders Musikk 8: 122). 
Man ser her at målet er at elevene skal lære å utføre tre akkorders arpeggiospill på piano, samt 

få kjennskap til begrepet arpeggio. Det gis også stikkord som ”fremdrift og flyt”, som kan 
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henspeile til det musikalske uttrykket. Hovedsakelig er det selve utførelsen som er i fokus, og 

innsikten i denne spilleformen utvikles gjennom egen utøving. 

 De første arrangementene i læreverket tilhører musikkformene calypso, reggae, 

flamenco og mambo. Komposisjonene er læreverkforfatterens egne, og tilhører dermed  

kategorien pedagogisk musikk. Dette betyr at de er tilrettelagt for utføring innenfor en gitt 

pedagogisk kontekst. I tillegg til notematerialet finnes korte beskrivelser av de ulike 

musikkformene, angitt for å kunne se musikkformen i en større musikalsk sammenheng. Å 

kunne lese om for eksempel den samfunnsmessige konteksten som var musikkformenes 

opprinnelse, kan gi en bredere innsikt og forståelse for innholdet man arbeider med. På den 

måten trekkes det tråder mellom de ulike kunnskapsformene, fordi man fokuserer på et 

samvirke mellom det å være i det musikalske materialet gjennom egen musisering, øke 

forståelsen for opprinnelsen og verbalisere de musikkhistoriske aspektene ved en gitt 

musikkform. Men ser man nærmere på det konkrete musikalske materialet, kan enkelte 

motstridende forhold komme til syne. Et eksempel på dette er presentasjon av sangen Trinidad 

tilhørende musikkformen calypso (Alle Tiders Musikk 8: 130). I den korte musikkhistoriske 

introduksjonen til denne musikkformen, kan man lese hvor den kom fra og når den oppstod. 

Videre fokuseres det på tekstens betydning for musikken, med tilhørende kamper mellom 

calypsogrupper. Det beskrives et tekstmateriale som opprinnelig var preget av ”ondskapsfullhet 

og satire” med tematikk som politikk, ulike styresett og korrupsjon. Men går man til teksten på 

selve sangen som elevene skal utføre, er deler av denne som følger: 

 ”There is a smile on every face while singing a calypso song.  
This is just like Paradise, hey, won`t you come along.   
Uh-u-u-u-u-u-u, 
such a lovely day in Trinidad 
Uh-u-u-u-u-u-u, 
I think I`m never gonna feel sad.“ 

Her kan man se en stor kontrast mellom innholdet i det angitte musikalske materialet og den 

musikkhistoriske beskrivelsen av calypsoens opprinnelse og funksjon. Den musikkhistoriske 

presentasjonen er preget av uttrykk av alvorlig karakter, noe som står i sterk kontrast til 

sangteksten. Dette medfører lite samsvar mellom de ulike delene som kommuniseres til 

elevene, og slik sett står ikke verbaliseringer og begrepsbruk i forhold til det musikalske 

materialet. Man har selve utførelsen på den ene siden, som er hovedsakelig konsentrert om å 

utføre rytmer, akkorder og en melodi. Ved siden av dette må det musikalske materialet 

beskrives som av lystig og livlig karakter. I tillegg til dette, beskrives en samfunnstilhørighet 

og opprinnelse for selve musikkformen som er preget av urolige og alvorlige forhold. I og for 

seg kan man her finne aspekter ved at læreboken legger opp til at kunnskap skal komme til 
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uttrykk gjennom flere former, både ved utførelse, innforståtthet i forhold til sjanger og evne til 

å verbalisere sider ved musikken. Imidlertid står ikke disse formene for kunnskap til hverandre, 

de ulike kunnskapsformene samvirker ikke.  

  På mange måter kan dette synes å være et gjennomgående trekk i lærebøkene. Enkelte 

steder står det teoretiske stoffet i klar relasjon til selve innholdet i musiseringsaktiviteten, og 

der dette er gjennomført, kan man finne opplegg som ivaretar et mer helhetlig perspektiv. Et 

eksempel på dette er lærebokas presentasjon av musikkformen reggae. I kapitlet Vi synger og 

spiller finnes et arrangement på en reggae, hvor det henvises til at elevene først skal lytte til 

reggaemusikk. Det rytmiske elementet skal identifiseres, for deretter å utøve det selv. Tidligere 

i boka finnes et mer utfyllende teoretisk avsnitt om reggae, som presenterer både 

musikkformens opprinnelse, tilknytning til religion, tekstenes budskap, de viktigste trekkene 

ved musikken og en oversikt over sentrale begreper. I tillegg introduseres en fremgangsmåte 

for innøving av rytmikken som det viktigste elementet innen sjangeren: 

 ”Lytt til reggaerytmen(e) i et keyboard eller trommemaskin. Forsøk  
 å tromme sammen med rytmene du hører. Spill også bassostinat 
 (treklangmønster i både dur og moll) og akkorder på piano og gitar til 
 (korte slag på andre og fjerde slag i takten). I spilledelen bakerst i boka 
 finner du melodier i reggaestil som kan øves inn i klassen. Disse er bygd 
 opp over enkle akkordskjema, og utfordringen ligger i å få rytmene til å 
 fungere skikkelig.” (Alle Tiders Musikk 8: 25). 
Dette er konkretiseringer hvor det synliggjøres en ivaretakelse av de ulike formene for 

kunnskap man kan ha om reggae; å utøve musikken, inneha en forståelse for sentrale trekk og 

historikk ved sjangeren, samt kjenne til vesentlige begreper. Dette skal danne en helhet og 

kunnskapsformene skal stå i relasjon til hverandre. Dette er direkte i tråd med Keith 

Swanwick`s teorier om kunnskapsformer i musikk (1994) og fremheving av samvirket mellom 

disse. Samtidig er det en anerkjennelse av samtlige former som sentrale og verdifulle.  

   Lærebøkene inneholder enkelte slike eksempler på ivaretakelse av fagets iboende 

kunnskapsformer. Imidlertid fremstår mange av innholdsdelene løsrevet fra hverandre, slik at 

det er vanskelig å finne et samsvar mellom de ulike kunnskapsformene, hvordan disse skal 

utvikles og stå i relasjon til hverandre. I og med at musiseringsaktiviteten er tilgodesett med et 

eget kapittel, er det tydelig å se en fokusering på praktisk aktivitet og en verdsetting av det å 

utøve som sentral kunnskap i seg selv. Slik sett kan man også finne en ivaretakelse av den 

intuitive kunnskapen det er å besitte en utøvers kunnskap, i form av å utføre et praktisk 

håndverk. 
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5.2.2 Kunnen som kunnskapsform 
Den form for kunnskap i musikk som innebærer det å kunne utføre et praktisk håndverk er 

sentral dersom ars-dimensjonen ligger til grunn for faget. Alle Tiders Musikk er på flere måter 

et læreverk som søker å bidra til å utvikle denne form for kunnskap hos elevene. I forordet til 

lærebøkene uttrykkes også at de bidrar til en praktisk satsning på musikkfaget. 

 I følge L97 innebærer det å musisere spill, sang og annen vokal aktivitet. Alle disse 

aktivitetene representerer ulike arter av et håndverk. Læreverket har imidlertid en relativt ulik 

vekting av disse aktivitetene. Sangaktiviteten utkrystalliserer seg som mest sentral, og det er 

også et element som påpekes i Lærerens bok 8 (s. 134 – 138). To innholdsrike sangbøker 

tilhører verket (Alle Tiders Sangbok 1 og 2), med omtrent 500 sanger fra musikkformene viser, 

pop, rock, religiøse sanger, folkemusikk, sanger fra film, scene og musikaler, roots, reggae, 

jazz, latin, klassisk og kanon. Til mange av sangene finnes innspilt akkompagnement, og 

sangbøkene presenterer i tillegg et akkordmateriale til bruk ved akkompagnement. Her finnes 

med andre ord mye musikalsk materiale til bruk innen sangaktiviteten, og sangene er 

tilrettelagt for å kunne brukes av solister, klassekor eller større grupper. Det interessante er 

også de metodiske henvisningene som retter seg mot læreren, hvor det illustreres arbeidsformer 

for klassekor og sangaktivitet generelt. Her presiseres øveformer man kan benytte og hva man 

bør fokusere på. Følgende står å lese (Lærerens bok 8: 141): 

 ”Her er noen tips og ideer til måter å arbeide med koret på: 
• Vær godt forberedt, til stede og energisk. Bruk gjerne humor i formidlingen. 
• Litt oppvarming først (bøy/tøy og strekk, gjøre noen grimaser, slappe av) 
• Synge litt på en kjent sang (fokuser på frase, klang, dynamikk, tekstuttale) 
• Øve inn nytt stoff mest ved at elevene imiterer og lærer på øret 
• Lage over/understemmer selv, for eksempel synge etter besifringen 
• La kompet gå, syng samme verset mange ganger, finjuster detaljer etter 

hvert 
• Bruk mikrofon på solister eller solistgrupper 
• Mange av sangene er unisone. Du kan likevel oppnå fin variasjon ved å 
   veksle mellom grupper (…) 
   veksle mellom solist/solistgruppe og tutti (alle) 
   arbeide med dynamikk, frasering og tekstuttale 
   underbygge tekst, melodi og rytme med bevegelser og dans” 

Det er flere presiseringer i denne illustrasjonen av arbeidsmåter som det er interessant å se 

nærmere på. For det første skisseres ulike øveformer man kan ta i bruk. Der det henvises til 

innøving av nytt stoff, refereres det til kjente prinsipper for innlæring som imitasjon og dermed 

gehørinnlæring. Dette genererer og oppfordrer til at elevene aktivt må danne seg indre, auditive 

forestillinger i forhold til det musikalske materialet som skal utføres på en helt annen måte enn 

ved innlæring etter noter. Fokus er hele tiden rettet mot utøvingen, men den indre auditive 
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oppfatningen danner grunnlaget for det som skal utøves. Man kombinerer lytting og utøving i 

mye større grad enn begrep- og symbolforståelse og utøving. Dette er både en velkjent og 

anerkjent form for innlæring. Et annet aspekt ved dette er at det representerer en øveform som 

består av å trekke deler ut av en helhet og øve isolert på disse. I følge Ruud (jfr. .avsnitt 2. 2) er 

dette en øveform som bidrar til fordypning i et musikalsk materiale, og som er en forutsetning 

for utvikling og mestring. 

 I tillegg beskrives også en øveform som innebærer gjentakelse av helhet. Dette ser man 

av henvisningen til å skulle synge samme verset mange ganger sammen med et 

akkompagnement, hvor detaljene finjusteres underveis. Dette er en øveform som ivaretar en 

musikalsk helhet, og bidrar til å sette hver enkelts individuelle utøving inn i en musikalsk 

sammenheng. På denne måten kombineres ulike øveformer. Ruud presiserer også at det å 

kunne utføre et håndverk fordrer øving, og er den eneste vei mot å oppnå en kunnen. Han 

utfordrer også en pedagogisk idè der all virksomhet er preget av kreativitet, spontanitet og lek. 

Han uttaler blant annet følgende: 

 ”Undervisningen skal være gripende, den skal interessere elevene slik at de 

 deltar frivillig. Dette oppnås best når man går raskt fram og alltid tilbyr noe 

 nytt. Faren ved dette er som kjent at grunnlaget forsømmes, resultatet er ofte 

 hjelpeløshet, utilfredsstillelse og usikkerhet når kunnskap skal anvendes på 

 nye oppgaver. Man kommer ikke videre og må begynne på nytt. Med å 

 øve.” (1983:133). 

Det er interessant at læreverket synes å være så tråd med denne tankegangen hva 

sangaktiviteten angår. Man ser på den måten en ivaretakelse av kunnskapsformen kunnen, og 

man ser også en illustrasjon av hvordan kunnen kan utvikles. Slik sett tydeliggjøres at 

musisering er en aktiv læringsprosess i mye større grad enn om øveprosessen ikke hadde vært 

vektlagt. Det fremkommer også at kunnen er en form for kunnskap som skal utvikles og ikke 

bare brukes ut fra det ståstedet den er. Dette forsterkes også av at Lærerens bok 8 angir et 

idègrunnlag for sangaktiviteten og arbeidsmåter for stemmebruk generelt.  

 Læreverket fremstår solid i forhold til det å utvikle og benytte det praktiske håndverket 

det er å synge. Imidlertid innbefatter det å spille også en vesentlig del av 

musiseringsaktiviteten. Fremstillingen av denne aktiviteten er utformet på en noe annen måte 

enn hva som er tilfelle for sangaktiviteten.  

 Fremstillingen av spill består i hovedsak av noterte arrangementer av akkompagnement 

til ulike sanger. Først og fremst skal spillet utføres ved å tolke et notebilde. Allerede her finnes 

en klar kontrast til behandlingen av sangaktiviteten, fordi læringsprosessen ved spill skal 
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foregå ved å oversette symboler og begreper til utføring av et praktisk håndverk. Symbolene og 

begrepene angir ikke hvordan kunnen skal utvikles, men hvilken musikalsk sammenheng den 

skal benyttes i. Den auditive forestillingen av et gitt musikalsk materiale danner ikke 

utgangspunkt for innlæring, fordi utgangspunktet for en musikalsk utførelse ligger i en 

internalisert logisk-analytisk kunnskap. Dette er også en fremstillingsmåte som preger 

avsnittene Musikalsk grunnkurs som er introduksjonene til kapitlene som behandler 

musisering. 

 Delvis kan dette forholdet synes bøtet på ved demo-innspillinger av spillesatsene i 

læreverket. Her finnes innspilte versjoner av sangene i lærebøkene, og mulighetene for å lytte 

og dermed danne seg auditive forestillinger om musikken åpnes. Et annet aspekt som også 

fremgår i bøkene, er at det til enkelte av arrangementene står presisert utsagn i form av 

begreper som henviser til spesifikke karakteruttrykk. Eksempler på dette er ”slepende, dovent, 

enkelt og folkelig countrypreg.” Dette er begreper som kan være uttrykk for ekspressive sider 

ved musikken, og dermed fungere som oppfordringer eller henvisninger til hvordan musikken 

skal utføres. 

 Den største kontrasten mellom læreverket behandling av sang og spilleaktivitetene, er 

etter mitt skjønn presentasjonen av selve øveprosessene. Tidligere i teksten er det henvist til 

sangen Trinidad, som eksempel på calypsomusikk. I tillegg til selve sangen, finnes totalt 14 

tilhørende spillestemmer som skal danne akkompagnement. Henvisningen til dette står uttrykt 

som følger: 

 ”Denne låten er bygd opp over en firetakters akkordrekke (vamp) og 
 ostinate spillestemmer. Øv på rytmeensemblet til alle rytmene sitter 
 skikkelig. Legg på de andre instrumentene etter hvert. Dans og syng med i 
 musikken. Improviser ut fra D-durskala.” (Alle Tiders Musikk 8: 131).  
Dette sitatet illustrerer arbeidsformer, men med mindre grundige henvisninger enn hva som er 

tilfelle for innøving av sang. Det uttrykkes ”Øv på…”, uten en nærmere beskrivelse av hvordan 

dette kan foregå. Videre at de andre instrumentene skal legges på etter hvert, men ikke på 

hvilken måte. Til sist skal det improviseres ut fra en bestemt skala, som igjen forutsetter at 

elevene er inneforstått med både hva improvisasjon er, hva D-durskala er og hvordan dette kan 

utføres på et aktuelt instrument. Et annet forhold i denne sammenhengen er antallet 

spillestemmer, som for dette eksempelet er 14. Der man for innlæring av sang kunne finne 

grundig beskrivelse for øving på en stemme, finnes her 14 ulike stemmer som skal utøves. Det 

fremkommer dermed arrangementer av stort omfang, i form av mange instrumenter og mange 

spillestemmer. Hvert instrument har også egne utfordringer og egne oppgaver innenfor hvert 

arrangement.  
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 En ser altså at selve øveprosessene som omfatter spilleaktiviteter er trukket frem i liten 

grad. Som det er diskutert tidligere, er øving den aktive innlæringsprosessen som utvikler 

kunnen. I og med at øvingen ikke tydeliggjort i forhold til spill på instrumenter, kan man tolke 

det som en nedtoning av disse læringsprosessene, og utvikling av kunnen vanskeliggjøres. Selv 

om spillaktiviteten for så vidt er til stede, i form av noterte musikalske arrangementer, ser man 

etter mitt skjønn en tendens til at håndverket må være til stede før man setter i gang med 

aktivitetene. Vi vet selvfølgelig at et håndverk kan utvikles bare ved å delta, og at kunnen slik 

sett kan utvikles ved å gå direkte til samspillet. Men også der kunne man tenke seg at dersom 

selve øveprosessen hadde fremgått tydelige og vært behandlet på samme måte som innlæring 

av sang, hadde utvikling av kunnen som egen kunnskapsform blitt synliggjort på en annen 

måte. Slik dette fremstår nå, er det mange former for kunnskap som skal tas i bruk, men det 

fremgår ikke hvordan disse skal innlæres. Igjen kan det kan være interessant å sammenligne 

dette forholdet med et tidligere utgitt læreverk (Asmussen, Fredborg og Helldèn 1962/68) som 

synliggjør for læreren en fremgangsmåte for hvordan øving på instrumenter også kan foregå. 

For eksempel illustrerer de slike aspekter på følgende måte: 

 ”Rytmiske håndbevegeleser danner grunnlaget for seinere spill på 
 instrumenter. Kneslag, fingerslag mot bordet eller klapp overføres både til 
 slaginstrumenter og stavspill. Notens lengde har et tilsvarende utsving i 
 bevegelsen. De akkompagnerende rytmene må alltid spilles lett og svakt, 
 slik at melodien kommer til sin rett. Rytmiske spillestemmer skrives ofte i 
 arbeidsboka, melodiske noteres på tavle.” (s. 3) 
Denne form for illustrasjon har klare likhetstrekk med måten Alle Tiders Musikk behandler 

sangaktiviteten. Faren med at dette ikke er trukket frem så tydelig for spillet sin del, kan man 

se ved å igjen henvise til Ruud (1983), som skisserer at man kan stå igjen med et resultat av 

”hjelpeløshet” i omgang med aktiviteten. Forutsetningen for at dette ikke blir en konsekvens, er 

at kunnen allerede er til stede, sammen med den logisk-analytiske kunnskapen som også er 

representert i det å skulle tolke og oversette et notebilde. 

 

5.2.3 Alle Tiders Musikk`s  pedagogiske tilrettelegging og siktemål 
Det har i ovenstående avsnitt vært påpekt at Alle Tiders Musikk i flere henseender bærer sterkt 

preg av å være en omarbeidet sekundærkilde, og som på mange måter har stor avstand til 

primærkildene. Både stoffutvalg, bildebruk og verbal fremstilling kan gi inntrykk av 

lærebøkene som en samling av stoff elevene skal huske og kunne. Hanken (1998: 52) uttaler at 

lærebøker lett kan framstå som ”…en kanon av forenklet og dekontekstualisert informasjon.” 

Flere deler av disse lærebøkene er i stor grad oversikter over artister og band, og kan på mange 
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måter tolkes som en kanon innenfor hovedsakelig rytmiske musikkformer. Dette sier også noe 

om hva som indirekte formidles som relevant kunnskap. Den skrevne informasjonen er 

kunnskapen – det som skal huskes av elevene. Kunnskapen er ikke det som konstrueres av hver 

enkelt elev, men det skrevne ord i lærebøkene. Kunnskapsformidlingen blir dermed en 

overføringsprosess av informasjon fra bok til elev, og det pedagogiske siktemålet er å huske 

hva som har stått i boken. Stoffet er i liten grad tilrettelagt slik at det oppfordres til dialog 

mellom bok og leser.  

 Et annet aspekt ved dette er selve musiseringen. Ivaretakelsen av de ulike 

kunnskapsformene kan tegne et bilde av dette. Intuitiv kunnskap er en form for personlig 

kunnskap. Det innebærer vår oppfattelse av og forestilling om musikken. Men på samme måte 

er også kunnen en form for personlig kunnskap, fordi denne kunnskapsformen representerer en 

innforståtthet i forhold til å utføre et praktisk håndverk. Man har sett at tilretteleggingen for 

samspillaktiviteten består i å skulle ta i bruk det man kan for å utføre et angitt musikalsk 

arrangement, ikke å utvikle en personlig kunnen. Dette er et viktig skille. Kunnskapen er 

dermed det angitte musikalske arrangementet, presentert gjennom et notebilde. Målsettingen 

blir dermed å utføre dette så korrekt som mulig. Spillesatsene blir dermed en slags fasit over 

riktig fremføring; å kunne utføre en sang i forhold til angitt notebilde er det som skal læres. 

Den type tilrettelegging som ivaretar øveprosessen der kunnen utvikles, er i liten grad 

behandlet. Det er klare paralleller mellom et teoretisk lesestoff som skal huskes og et 

musikalsk materiale som skal gjengis. I begge tilfellene blir kunnskapen å betrakte som utenfor 

eleven. Den finnes i læreboka, og kan gjengis riktig eller galt. Dette bryter med et 

konstruktivistisk syn på kunnskap, fordi begrepene og notene i seg selv utgjør kunnskapen. I 

motsatt fall måtte fremstillingene være av mer problemorientert karakter og rettet mot at 

elevene skulle utvikle sin personlige, intuitive kunnskaps – både i forhold til å oppfatte og 

utføre.  

 Et element i denne sammenhengen er også læreverkets skisse over hvordan man kan 

vurdere praktisk utøving (jfr. avsnitt 5.1.3). Vurderingsgrunnlaget som angis er spesifikke 

sanger eller rytmiske mønster, utført på konkrete instrumenter. Også her ser man at 

utgangspunktet er hvorvidt et angitt musikalsk materiale mestres, og en fokusering på rett eller 

gal utførelse. Det som videre er verdt å bemerke, er at Lærerens bok 8 skisserer forslag til 

vurderingsgrunnlag for danseaktiviteten (s. 63). Der står blant annet følgende forslag til 

vurderingsgrunnlag:”… I hvilken grad har eleven vist innlevelse, danseglede og stilforståelse i 

de forskjellige dansestiler og bevegelsesformer i forhold til musikkstiler og stemninger.” Dette 

vurderingsgrunnlaget er betydelig annerledes fundert enn hva som skisseres når det gjelder 
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spilleaktiviteten, idet det fokuseres på områder som innlevelse, danseglede og stilforståelse. 

Man kunne også tenke seg denne type formuleringer i sammenheng med vurdering av 

spilleaktiviteten. Det som imidlertid er interessant, er at konkretiseringene av 

vurderingsgrunnlag er tenkt som et ledd i en høyning av faglig status. Siktemålet her er nettopp 

å bidra til mer øving og oppgradere musiseringsaktiviteten i klasserommet. Slik sett kan man 

også her problematisere hvorvidt det er samsvar mellom de tenkte målsettinger slik de angis til 

læreren, og stoffet slik det presenteres for eleven.   

 Dette er imidlertid ivaretatt i langt større grad når det gjelder sangaktiviteten. Der 

beskrives ideer til hvordan øveprosessene kan foregå på en slik måte at en ser at siktemålet er å 

utvikle elevenes kunnen i forhold til det å synge. Læreverkforfatteren beskriver også denne 

læringsprosessen som en ”foredlingsprosess”, som foregår ved å bevisstgjøre elevene på 

stemmemessige elementer (s. 136). Læreverkets satsning på sangaktiviteten er omfattende, og 

på mange måter også i tråd med et konstruktivistisk tenkesett, fordi det henvises til en utvikling 

som foregår ved elevenes egen bevisstgjøring av utførelsen.  

 Disse perspektivene ovenfor synliggjør i stor grad ulikhetene i både tilrettelegging og 

siktemål ved aktivitetene som til sammen utgjør aktivitetsformen musisering. Det er imidlertid 

klart at dersom elevene skal klare å konstruere sin egen kunnskap, må konstruksjonen settes i 

samsvar med et innhold. Men man ser samtidig hvor sentral selve tilretteleggingen er for hva 

som til slutt synliggjøres som siktemål med aktiviteten, og dermed også hva som blir stående 

igjen som sentral kunnskap i seg selv.  

 I avsnitt 5.1.4 ble læreverkets bruk av påstander og utsagn ladet med iboende verdier 

beskrevet. På et vis kan man ta disse kapitlene til inntekt for å ha karakter av metatekst, og slik 

sett synliggjøre forfatterstemmen. Det som imidlertid kom frem her, var sammenblandingen av 

forfatterens egne tolkninger av sannhet og objektive beskrivelser. For å kunne karakterisere 

disse utsagnene som metatekst, burde disse skillene kommet frem i mye sterkere grad. Faren 

her er at forfatterens tolkninger og meninger blir stående som sannhet. Tematikken som 

presenteres er viktig og sentral, men en kunne samtidig tenke seg en mer problematiserende 

form over diskusjonene. På den måten kunne teksten hatt en dialogisk funksjon, og fremstått 

som et tankeredskap for læreren. I den nåværende form, dominerer en monologisk funksjon, 

der siktemålet er å få leseren til å forstå og godta budskapet som sendes ut.  

 I tidligere kapitler er det også bemerket at dette preger mange av tekstene i lærebøkene. 

Det kommuniseres vurderinger av musikere og musikk ut til elevene, gjennom utsagn som 

”Suzanne Vega har gitt oss en påminnelse om hva god visekunst er” (8.- klasseboka: 38), ”…I 

hans tekster finner vi en dybde og bunn som en oftest ikke finner i tradisjonell pop- og 
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rockmusikk” (ibid: 48). På samme måte som i Lærerens bok kommuniseres det her tekster i 

monologisk form. De inneholder verdiutsagn i forhold til hva som er god kunst og musikk, 

formidlet som gitte sannheter. Dette presenteres som faktakunnskap og objektive størrelser, 

mens det etter mitt skjønn er subjektive vurderinger som kommer til uttrykk. En kunne tenke 

seg dette presentert på en annen måte, hvor man eksempelvis problematiserte hva visekunst er 

eller ulike former for tekstlig innhold. Dette kunne uttrykkes i en dialogisk form, slik at 

elevene selv kunne reflektere over ulike kvaliteter og konstruere sin egen oppfatning av hva 

som er god eller dårlig kunst. Verdt å bemerke er også at nettopp dette er en sentral målsetting i 

L97 (fagplandel for musikk). Slik dette nå står uttrykt, kan man få det inntrykket at det er 

lærebokens kvalitetsvurderinger som skal huskes.  

 Selv om dette er aspekter som i stor grad preger Alle Tiders Musikk, finnes også 

eksempler på det motsatte. Man har sett dette i form av en tilrettelegging der det presenteres 

utsagn som elevene skal ta stilling til, introduksjon av sjangere som inkluderer aktiv lytting og 

som tidligere presisert, tilretteleggingen for sangaktiviteten. På sett og vis kan disse forholdene 

tolkes dit hen at læreverket fremstår med manglende konsekvens og bevissthet i forhold til 

overbyggende kunnskapssyn. Det må fremheves av læreverket har stor satsing på praktisk 

aktivitet, gjennom omfanget av musiseringsstoff. Slik sett kan grunnideen være at verket søker 

å nettopp formidle viktigheten av at elevene får tilgang til aktiv musikkutfoldelse, for 

derigjennom å konstruere sin egen personlige kunnskap. Budskapet i forordet til lærebøkene, 

der det uttrykkes at praktisk satsning på musikkfaget vil føre til økt innsikt, større interesse for 

faget og større musikkglede kan tyde på at siktemålet med læreverket er nettopp elevenes 

aktive kunnskapskonstruksjon. Dette tydeliggjør bare viktigheten av at stoffet tilrettelegges i en 

form som er i tråd med overbyggende pedagogisk siktemål. I motsatt fall vil det oppstå mangel 

på konsistens og sammenheng mellom generell målsetting og hva som kan tolkes som 

målsetting ut fra de ulike presentasjonene.  

 

6. KONKLUSJON 
Ovenstående kapitler har presentert to læreverk, samt belyst dem fra noen kunnskapsteoretiske 

perspektiver. Det kommer til syne to svært ulike læreverk, men som samtidig også 

representerer enkelte likheter. 

 I utformingen er lærebøkene svært ulike. Den grundighet, nærhet til primærkilder og 

estetiske oppbygning og utsmykning som preger Opus, kan man på mange måter hevde 
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mangler hos Alle Tiders Musikk. Dette sistnevnte verket bærer også en del preg av 

unøyaktighet og inkonsekvens i fremstillingene.  

 Opus oppfordrer til mye problematiserende arbeidsformer, og en kan derfor finne en 

rekke undervisningsopplegg i tråd med et konstruktivistisk syn på læring. Dette kommer ikke 

til syne i så sterk grad gjennom de pedagogiske tilretteleggingene i Alle Tiders Musikk.  

 Det som imidlertid utmerker seg som relativt sammenfallende ved de to verkene, er 

aspekter ved nettopp tilretteleggingen av aktivitetsformen musisering. For det første er det i 

begge læreverk en hovedvekt på sang i forhold til spill, selv om dette fremkommer i ulik grad 

og på ulike måter. Videre synes begge verk å inneha mangler når det gjelder å ivareta 

samspillaktiviteten. Man ser at de læringsprosessene som fordrer øving på instrumenter ikke er 

trukket frem i den grad som disse aktivitetene faktisk fordrer. Dersom en anser ars-

dimensjonen som grunnleggende for musikkfaget, noe begge læreverkene i sine generelle 

presiseringer synes å forfekte, må også de kunnskapsformer som denne dimensjonen 

representerer løftes frem og behandles. Dette er former for kunnskap som utvikles gjennom 

aktive læringsprosesser, og det er disse læringsprosessen som ikke fremgår med like stor 

tyngde som en kanskje kunne ønske. Dette får konsekvenser for hva som fremstår som sentral 

kunnskap i seg selv. De ulike former for kunnskap man kan ha i et fag, bør også stå i et 

innbyrdes avhengighetsforhold til hverandre. 

 I utviklingen av et læreverk bør en bevissthet om hvilket fagsyn som formidles, og 

herunder kunnskapssyn, ligge til grunn. Den ovenstående analysen har påpekt aspekter om 

nettopp dette, og det er å håpe at dette kan legges til grunn for videreutvikling av de to 

læreverkene. Pedagogisk tilrettelegging av et innhold bør utformes slik at det står i samsvar 

med uttalt siktemål. Grunnlaget for dette må være en grundig behandling av hva man anser 

som sentral kunnskap i et fag. 



 54

Del 3  Hvordan bruker musikklærere læreverkene? 
 

7. OM UNDERSØKELSEN 

Denne delen av rapporten redegjør for en undersøkelse som hadde som utgangspunkt å belyse 

bruken av de to læreverkene Opus og Alle tiders musikk. For hele tematikken sin del var det 

vesentlig å finne noen eksempler på hvordan disse ble benyttet, slik at dette kunne 

komplettere den teoretiske analysen og belyse læremiddelproblematikk i musikk på en mer 

utfyllende måte. Formålet med undersøkelsen var derfor ikke å få tak i informasjon som 

enkelt kunne generaliseres, men heller finne eksempler på måter å benytte læremidlene. En 

større kvantitativ undersøkelse ville også vært interessant, men en slik undersøkelse ville 

overgått samtlige rammer for dette arbeidet. 

Undersøkelsen ble gjort med intervju som metode for informasjonsinnsamling. Tre 

lærere stilte velvillig opp og lot seg intervjue, og gav mye interessant informasjon om egen 

undervisningspraksis og læreverkenes rolle i undervisningen. De fortalte om hvordan 

læreverkene ble brukt, hvilket stoff fra bøkene som eventuelt ble valgt bort, samt årsakene til 

valgene som ble tatt ut fra egne vurderinger av læreverkene og disse i forhold til 

musikkundervisning og ungdomsskoleelever generelt.  

I intervjuene ble det fokusert på læreverkene generelt, men også på 

musiseringsaktiviteten spesielt. I og med at jeg i analysen av læreverkene valgte å fokusere på 

ivaretakelsen av aktivitetsformen musisering, ønsket jeg også å fokusere på denne i 

intervjuene. Men mye fordi en lærers undervisningspraksis og undervisningshverdag er så 

sammensatt, valgte jeg også å la informantene komme inn på tematikk omkring læreverkene 

generelt.  

 

7.1 Utvelgelse av informanter 
For å finne tak i informanter, tok jeg aller først kontakt med de respektive forlagene for å få tak 

i hvilke skoler som hadde gått til innkjøp av læreverkene. En slik oversikt var dessverre 

vanskelig å skaffe hos begge forlagene. Det Norske Samlaget kunne gi meg en oversikt over 

hvilke skoler hvis lærere hadde deltatt på kurs hos lærebokforfatteren, og som de dermed antok 

benyttet bøkene. Situasjonen var noe annerledes hos Warner Chappel Music. De hadde ingen 

informasjon over lærere eller skoler som benyttet læreverket, og jeg fikk dermed ikke oversikt 

over skoler som benyttet Alle tiders musikk i sin undervisning. Av den grunn valgte jeg å ta 
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kontakt med lærere jeg hadde fått oppgitt hos Det Norske Samlaget, og det er årsaken til at 

undersøkelsen ble konsentrert om læreverket Opus. Dette er en svakhet med undersøkelsen, og 

uheldig fordi det ikke ble mulig å belyse Alle tiders musikk på samme måte som Opus. Det 

medfører også at en sammenligning av bruken av de to verkene ikke kan gjennomføres. 

Samtidig er det relevant å stille spørsmål om ikke det bør være i forlagenes interesse å sørge 

for en grundigere oversikt over distribusjon og bruk av læreverk de selv produserer og utgir, av 

den enkle årsak at en slik oversikt muliggjør oppfølging og videreutvikling av læremidlene. Vi 

vet også at slike oversikter finnes når det gjelder læreverk i enkelte andre fag, og det hadde 

vært ønskelig med en slik også for musikkfaget sin del. Det må allikevel nevnes at 

informantene i undersøkelsen hadde noe kjennskap til Alle tiders musikk, selv om de ikke 

regelmessig benyttet verket.  

Jeg gjennomførte intervjuer med tre lærere som alle var primært faglærere i musikk, 

underviste på ungdomstrinnet og benyttet Opus i større eller mindre grad. Samtlige underviste 

ved relativt store skoler i Oslo, og to av lærerne arbeidet ved samme skole. To informanter er 

utdannet faglærere i musikk. Den tredje informanten er utdannet allmennlærer, men er aktiv 

som utøver og innehar derfor realkompetanse i faget. Kontakten med informantene ble 

opprettet i april 2002, og gjennomføring av intervjuene likeså. 

 

7.2 Gjennomføring av intervjuene 
Intervjuene ble gjennomført ved informantenes skoler. Jeg ønsket å foreta delvis strukturerte 

intervjuer, fordi jeg mente at det på best mulig måte kunne ivareta mitt ønske om å belyse 

spørsmålsstillingene jeg i utgangspunktet var interessert i. Samtidig ville delvis strukturerte 

intervjuer også åpne for informantenes egne innspill. I utforming av intervjuguide hadde jeg 

derfor 4 hovedpunkter som spørsmålsstillingene ble utviklet fra: 

• Generell informasjon 

• Generell bruk av bøkene 

• Bruk av bøkene i forbindelse med musiseringsaktiviteten 

• Kort vurdering av læreverket 

 

Når det gjelder det første punktet om generell informasjon, betyr dette en oversikt over 

hvilke(t) klassetrinn informantene arbeidet med, om de benyttet læreverkene, samt om antall 

eksemplarer av bøkene som fantes ved skolen. Det er en kjensgjerning at det er stor variasjon 

fra skole til skole når det gjelder innkjøp av musikkbøker. Ved enkelte skoler er kun lærerne i 
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besittelse av hvert sitt eksemplar, og bøkene blir derfor brukt som et planleggingsredskap for 

læreren, og hvor det eventuelt kopieres deler av lærestoffet til elevene. Andre steder opererer 

man med klassesett av bøker, hvor samtlige elever deler et sett. I disse tilfellene kan bøkene 

benyttes på skolen og i undervisningen, men ordningen kan ekskludere hjemmearbeid ut fra 

lærebøkene. Til sist er det også enkelte skoler som kjøper inn bøker til hver elev. En viktig 

faktor for hvordan bøkene kan benyttes, er jo i hvilken grad elevene har tilgang til dem. Av 

den grunn var det nødvendig å få tak i informasjon om dette.  

Videre ble det stilt spørsmål omkring generell bruk av bøkene. Innenfor dette 

hovedpunktet ønsket jeg å få tak i informasjon som berørte læreverket som helhet; innenfor 

hvilke av fagets aktivitetsformer bøkene ble brukt, bruk av ressursperm og CD-samling, om 

bøkene på noen måte var konstituerende for faget eller en bestanddel i en større helhet, bruk 

av suppleringsstoff, samt om det var deler av bøkene som bevisst ble valgt bort. I tillegg 

ønsket jeg  å stille spørsmål om skolenes totale læremiddelsituasjon, fordi jeg i analysen av 

læreverket ble klar over at det forutsettes en stor grad av andre læremidler for å kunne 

realisere verkets intensjoner.  

Videre ønsket jeg å fokusere spesielt på bruk av læreverkene i forhold til 

musiseringsaktiviteten, siden dette ble fokusområdet for analysearbeidet. Her ønsket jeg å 

stille spørsmål om både hvor mye og hvilke opplegg fra bøkene som ble brukt, forholdet i 

bruk mellom sang kontra spill, på hvilken måte stoffet eventuelt måtte tilpasses elevene, om 

fremgangsmåtene som bøkene angir ble brukt i innøving, og om lærerne hadde noen konkrete 

ønsker om læremidler i forhold til musiseringsaktiviteten. Relativt bemerkelsesverdige funn 

ble gjort i forhold til bruk av læreverk og musiseringsaktivteten. Dette gjorde at det ble 

nødvendig å endre på spørsmålene underveis, men dette vil jeg komme tilbake til under 

presentasjon og drøfting av resultater.  

Til sist ønsket jeg at informantene skulle foreta en kort og generell vurdering av 

læreverket. Jeg spurte spesifikt om styrker og svakheter ved læreverket. I tillegg åpnet jeg her 

for andre kommentarer om læreverkene det her gjaldt, samt om læremiddel i musikk generelt.  

Intervjuene ble forsøkt gjennomført som en samtale, hvor intervjuguiden ble å betrakte 

som en mal og et utgangspunkt for samtalen, og som en sikkerhet for meg for å få tak i 

informasjonen som jeg var ute etter. Intervjuene forløp uten problemer, og jeg fikk mye 

informasjon fra informantene omkring deres undervisning og bruk av lærebøker. De var 

interesserte i temaet, og snakket stort sett fritt i forhold til det. Hvert intervju hadde en 

varighet på omkring 45 minutter.  
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8. PRESENTASJON OG DRØFTING AV 

RESULTATENE 
I det følgende vil resultatene fra undersøkelsen presenteres og drøftes. På grunn av at 

informantene i stor grad gav sammenfallende svar, har jeg valgt å lage en samlet presentasjon 

av informasjonen. En presentasjon av hvert intervju ville ført til for mange gjentakelser. Der 

det fremkommer store variasjoner i informasjonen fra de tre informantene, gjøres dette heller 

til gjenstand for drøfting. Enkelte steder vil det bli trukket inn sitater for å eksemplifisere 

temaene.  

 

8.1 Generell informasjon 
De tre informantene, som til sammen dekket undervisning i både 8., 9. og 10. klasse, hadde 

noe ulik tilgang til læreverkene. Informant 1 underviste ved samtlige klassetrinn, og skolen 

var i besittelse av klassesett for 9. og 10. klasse av Opus. I tillegg fantes prøveeksemplarer for 

2 av bøkene fra Alle tiders musikk. Informant 2 underviste på 8. og 9. trinn, og der hadde 

elevene hvert sitt eksemplar av Opus. Informant 3 underviste på 10. trinn, og også disse 

elevene hadde hvert sitt eksemplar av Opus. Informant 2 og 3 underviste på samme skole, og 

skolen var i besittelse av noen prøveeksemplarer av Alle tiders musikk. Dette betyr altså at 

informant 1 var avskåret fra å kunne la elevene gjøre hjemmearbeid med utgangspunkt i 

læreverket, med mindre det ble kopiert fra bøkene. Situasjonen var en annen for både 

informant 2 og 3 sitt vedkommende, der elevene fritt kunne benytte bøkene.  

 Samtlige informanter benyttet Opus i undervisningen, mens kun en informant nevnte 

at noe av lærestoffet fra Alle tiders musikk ble tatt i bruk.    

 

8.2 Generell bruk av bøkene 
Hvordan lærebøkene ble benyttet i undervisningen, henger naturlig nok sammen med 

tilgangen som lærerne hadde til bøkene. Der elevene var i besittelse av bøkene, snakket 

lærerne også om en mer utstrakt bruk av læreverket. Men til tross for at graden av bruk 

varierte noe, syntes det som om måten de ble brukt på var relativt lik hos alle de tre 

informantene.  
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8.2.1 Læreverket og supplerende stoff 
Ingen av informantene brukte læreverket som eneste læremiddel i undervisningen. En 

informant anslo at omtrent en tredjedel av verket ble benyttet, mens de to andre ikke kunne 

angi noe eksakt andel. Mye supplerende stoff ble benyttet, faktisk i like stor grad som stoff fra 

selve læreverket.  

Idet jeg skulle foreta undersøkelsen om bruken av musikkverk, hadde jeg som nevnt en 

grunnleggende teori om at læreverk i musikkfaget hadde en betydelig annerledes rolle enn 

læreverk i enkelte andre fag. I enkelte sammenhenger er læreboka så konstituerende for et fag  

at den også innenfor den didaktiske litteraturen har fått benevnelsen ”den egentlig læreplanen” 

(Imsen 1999: 295). Min teori i forhold til musikk, var at dette på ingen måter var tilfelle for 

dette fagets vedkommende, og disse informantenes valg bygger opp under denne teorien.  

Det kom frem flere årsaker til at det ble brukt supplerende stoff i så stor grad. Det var 

tydelig at valg av lærestoff, og herunder bortvelgelse av stoff fra læreverket, var tuftet på 

grundige refleksjoner. Både hensyn til læreplanens målformuleringer, elevene og deres 

forutsetninger, samt tilgang til andre læremidler ble nevnt som sentrale.  

Når det gjaldt hensynet til læreplanen, syntes ikke meningen å være at læreverket 

formelt sett ikke var i tråd med læreplanen. Læreverket ble heller vurdert til ikke å være 

tilstrekkelig som middel til å oppfylle læreplanens krav. Læreverket inneholder samtlige av 

aktivitetsformene i læreplanen; musisere, lytte, danse og komponere. I tillegg behandles også 

emnene som læreplanen skisserer i målsettingene. Slik sett er læreverket i tråd med læreplanen. 

Til tross for dette gjorde informantene den vurderingen at læreplanens konkretiseringer av 

målområder var så vidt omfattende, at dersom disse skulle nås, var ikke læreboka tilstrekkelig 

som redskap for dette arbeidet. Denne ”utilstrekkeligheten” rommet flere elementer. For det 

første ble det trukket frem at Opus i all hovedsak ikke inneholdt undervisningsopplegg som 

strakk seg over flere timer. Det ble i denne sammenhengen etterlyst utfyllende stoff omkring de 

enkelte temaer. Aktiviteter og temaer ble oppfattet som for overflatisk og kortfattet behandlet 

til at de fremstod som et grundig middel til læring. En av informantene uttalte følgende: 

”Jeg vil heller at elevene skal lære noe skikkelig enn at de lærer mye 
dårlig…Det er bedre å gjøre noe grundig.”  

Denne læreren ønsker altså kunne arbeide med et stoff, et tema eller et opplegg ved å gå 

grundig inn i materialet, og gjennom dette forsøke å arbeide mot læreplanens 

målformuleringer.  

 Men like viktig som hensynet til læreplanens krav, var hensynet til elevene og deres 

forutsetninger når det kom til valg av læremidler. Informantene var opptatt av at elevene 
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skulle erfare at de mestret musikkaktivitetene, på grunn av at mestringsfølelse måtte være et 

grunnleggende aspekt ved musikalsk læring og utvikling. Derfor valgte de bort deler av 

lærebøkene som ble vurdert til å være for vanskelige i henhold til den aktuelle elevmassen. Et 

aspekt som kom frem, og som er spesielt interessant i denne sammenhengen, er at 

informantene bevisst valgte bort mange av musiseringsoppleggene i Opus. Disse oppleggene 

var rett og slett for vanskelige for elevene og derfor ikke mulig å gjennomføre. Dette vil jeg 

imidlertid komme nærmere inn på i neste kapittel.  

 I tillegg til at hensyn til både elever og læreplan var bakenforliggende årsaker til at 

mye stoff og mange opplegg fra læreverket ble valgt bort, ble en tredje årsak trukket frem. 

Enkelte av oppleggene i Opus stiller store krav til andre læremidler og instrumentarium enn 

selve boken. Dette er også et element som ble drøftet i analysedelen, fordi temaet dukket opp 

som et viktig element i løpet av arbeidet. For å iverksette undervisningsoppleggene slik 

lærebøkene skisserer, kreves store mengder med utstyr. Informantene som deltok i denne 

undersøkelsen, vurderte selv at deres respektive skoler hadde et godt utbygget 

instrumentarium. De hadde alle både standard band-instrumentarium, gitarer, ulike trommer, 

rytmeinstrumentarium, samt noe avspillings- og opptaksutstyr tilgjengelig. Allikevel var ikke 

dette tilstrekkelig for å kunne benytte alle oppleggende. En av informantene sa blant annet 

dette: 

 ”Jeg tror vi på skolen her er ganske godt utstyrt. Vi har 15 gitarer, band-
 utstyr, sanganlegg, forskjellige rytmeinstrumenter og slik. Men hvilken 
 skole har alle de tingene det står om i boka? Det er ikke vits i å se på de 
 oppleggene som krever mest. For eksempel de oppleggene som sier at alle 
 elevene skal ta med seg hver sin kassettspiller og gå og ta opp forskjellige 
 lyder…Det er jo bare å glemme!” 
Det kan her være rimelig å stille spørsmål om læreverket er realistisk oppbygget i forhold 

krav til andre læremidler/ instrumentarium. Disse lærerne hadde etter egen vurdering godt 

med utstyr tilgjengelig for sin undervisning, og siden de allikevel opplevde at det ikke var 

tilstrekkelig for å kunne utnytte læreverket maksimalt, ser man at verkets krav til andre 

læremidler påvirker bruken av læreverket. Både St.meld. nr. 29 1994 – 95 som omhandler 

prinsipper bak læreplanen og læreplanen selv (L97: 78) uttaler at læremidlene skal ta hensyn 

til en variert og tilpasset opplæring. I denne sammenhengen ble læreverkets krav til andre 

læremidler oppfattet som en rammefaktor av hemmende karakter, i det den satte 

begrensninger for lærere og elevers handlingsrom. En ser at de oppleggene som krever for 

mye utstyr og instrumenter ble valgt bort, og vurdert som ikke mulig å gjennomføre. Som 

lærer vil man jo kontinuerlig foreta tilpasninger, men i denne sammenhengen var læreboka 

som læremiddel og rammefaktor for styrende. Den opplevdes derfor hemmende for 
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virksomheten. Et aspekt man derfor bør problematisere i utforming av lærebøker innen fag 

som krever mye utstyr og instrumenter, er muligens å betrakte lærebøkene som 

rammefaktorer. Videre bør man så være bevisst på at disse utformes på en måte som skaper 

rom for handling og tilrettelegging, og ikke blir konkret styrende. Gjennom en slik bevissthet 

vil man kunne arbeide i tråd med L97 sine prinsipper. Dette kan være et utfordrende element 

idet  bøkene i stor grad utformes som pedagogiske opplegg, men det er allikevel viktig at 

lærere og elever ikke låses fast til et visst antall av en type instrumenter eller utstyr. Disse 

forholdene berører på mange måter spørsmålet om hvor styrende for virksomheten læreboka 

skal være. Opus er imidlertid et læreverk hvor aktivitetene skisserer konkrete opplegg. Det er 

på mange måter en naturlig konsekvens av at musikk er et fag hvor praktisk aktivitet er 

utgangspunktet. Samtidig blir muligens kravene til utforming og fremstilling enda sterkere. 

Uansett belyser dette at lærere kan oppfatte bøkene som enten veiledning til undervisning 

eller som et styringsredskap. Oppfattes lærebøkene som et styringsredskap, blir de naturlig 

nok styrende for virksomheten. Dersom virksomheten ikke ”lar seg styre” av læreboka, velges 

de aktuelle delene heller bort. Derfor blir det viktig at lærebøker er av veiledende karakter, 

slik at mulighet for tilpasning er til stede.  

Informantene benyttet så mye supplerende stoff at det kan være galt å benytte denne 

benevnelsen i det hele tatt. Lærebøkene ble også betraktet som et supplement når det gjaldt 

læremiddelbruken, på samme måte som annet lærestoff. Rent konkret ble det trukket frem 

tidligere produserte læreverk, spesielt musikkhistoriske utgivelser. I tillegg ble det også 

trukket frem læreverk som spesifikt omhandlet en av læreplanens aktivitetsformer.  

 Det mest betegnende var muligens den store mengden av egenprodusert materiale som 

disse lærerne benyttet. Samtlige nevnte dette som sentralt, og henviste til både pedagogiske 

opplegg og lærestoff i form av musikalsk materiale som de selv utviklet. Dette gjaldt for de 

fleste av musikkundervisningens aktivitetsformer, og spesielt ble musisering, dans og kreativt/ 

skapende arbeid trukket frem. Dette er et interessant element å merke seg. I boken Lærerens 

verden (Imsen 1999, kap. 10.6) hevdes det at man bør frigjøre læreren fra ferdiglaget materiell, 

og heller sette dem i stand til å produsere sitt eget undervisningsmateriell. Videre trekkes også 

lærerens autonome og aktive undervisningsorganisering fram som et form for ideal. For disse 

lærernes vedkommende, bestod hverdagen i stor grad av en slik produksjon og organisering av 

undervisning. Samtidig ble det også av de samme lærerne etterlyst mer ferdigprodusert 

materiell, både fordi det ville lette hverdagen, men også fordi de følte behov for flere tips og 

råd i forhold til sin egen undervisning.   
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8.2.2 Bruk av ressursperm og CD-samling 
Jeg var også interessert i å få tak i hvorvidt informantene benyttet seg av læreverkets andre 

deler utenom lærebøkene, det vil si Ressursperm for læreren og CD-samling. Ressurspermen 

ble ikke benyttet av informantene. Den ble vurdert til å være for mangelfull til at den var verdt 

å benytte i noe særlig grad. Det ble etterlyst mer utfyllende stoff og metodiske tips til hvordan 

å gå frem i undervisingen. Ressurspermen ble derfor ikke vurdert som funksjonell for egen 

undervisning slik den nå fremstår. 

Når det gjaldt Cd-samlingen, ble denne brukt i noe større grad. Det ble nevnt at enkelte 

av kuttene fra Cd-samlingen var synthesizer-versjoner av musikkstykker, og at disse av 

kvalitetsmessige hensyn ble utelukket fra undervisningen. Man ønsket heller å benytte 

autentiske innspillinger. Samtidig ble nettopp andelen av autentisk musikk trukket frem som et 

positivt trekk ved læreverket. Det ble i tillegg etterlyst mer lydmateriale og eksempler på 

akkompagnement til for eksempel klassesang på Cd-samlingen. Ut fra dette kan en se at Cd-

samlingen betegnes som hensiktsmessig og verdifull i forhold til lyttestoffet, fordi den nettopp 

ved å presentere autentiske musikkutdrag gir elevene mulighet til kvalitativ god musikkfaglig 

innsikt og forståelse. Utdrag knyttet til elevenes egenaktivitet ble altså vurdert i en annen 

retning. Her ble det etterlyst flere og mer anvendbare eksempler.  

 

8.2.3 Bruk av læreverket i forhold til læreplanens aktivitetsformer 
Informantene ble spurt om bruk av lærebøkene i forhold til læreplanens konkrete 

aktivitetsformer musisere, danse, komponere og lytte. Når det gjelder aktivitetsformen 

komponering, ble ikke læreverket benyttet i noe særlig grad. En av informantene trakk spesifikt 

frem  læreverket Komponering i klasserommet (Andersen, Espeland, Husebø og Husebø 1997) 

som meget anvendelig og grundig for denne konkrete aktivtetsformen. Dette er en lærebok som 

inneholder teoretiske drøftinger omkring komposisjon, samt en lang rekke metodiske 

henvisninger og konkrete opplegg for komposisjonsaktivitet i klasserommet. Boken er ikke 

primært utviklet som et læremiddel for elevene, men inneholder en stor andel 

kopieringsoriginaler som kan distribueres til elevene. Informantene benyttet også begrepet 

”kreativt arbeid”, og nevnte her at de som regel benyttet lærestoff de hadde utviklet selv eller 

fått andre steder fra. 

 For danseaktiviteten sin del, ble læreverket benyttet i noe større grad. Aktivitetene ble 

nevnt som ”enkle, selvgående og håndgripelige”, og dermed lette å ta tak i og sette i verk i 

klasserommet. Dette ble poengtert av 2 av de 3 informantene.  
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Samtlige informanter tok læreverket oftest i bruk i forbindelse med lytteaktiviteten. De 

vurderte denne aktiviteten desidert best behandlet i lærebøkene. En av informantene uttalte noe 

om dette: 

”Det som er bra med boka er at den legger opp til en lett måte å snakke 
 med elevene om musikk, uansett om de har noe forkunnskaper eller ikke  – 
 alle kan bidra med noe. Den er et utgangspunkt for å kunne sette ord på 
 følelser, opplevelser og stemninger.”  
Dette var et punkt det syntes å råde relativt stor enighet om. En annen informant poengterte 

også dette med at boka var et godt redskap for elevene å kunne reflektere ut ifra, et 

hjelpemiddel til å kunne sette ord på elementer ved musikken man lyttet til. Boka ble slik sett 

vurdert til å være meget god i forhold til å kunne utvikle et begrepsapparat i forhold til musikk. 

Eksempelvis ble det henvist til et konkret opplegg i 8. trinnsboka når det gjaldt nettopp dette. 

Opplegget finnes under Emne 6: Musikk og opplevelse. Målet som skisseres i boka er ”…å 

finne ut noe om hvordan vi kan oppleve musikk på ulike måter.” (s. 27). Opplegget innebærer 

at elevene skal lytte ca 1 minutt til musikkstykker fra ulike sjangere og som er meget ulike i 

uttrykket; henholdsvis Radka Toneff: ”Mr. Bojangle”, Monty Norman: ”James Bond Theme”, 

Palestrina: ”Kyrie fra Sicut lilium inter spinas”, DumDum Boys: ”Splitter pine”, Richard 

Nordraak: ”Ja, vi elsker” og Krzystof Penderecki: ”Tren”. Elevene skal karaktersette de ulike 

lytteeksemplene ut fra om de liker eller misliker det de hører. Videre stilles det spørsmål til 

elevene om musikken vekker følelser hos dem selv. Det skisseres her ulike følelser som 

lykkelig, glad, sorgfull, dyster osv. Til sist inneholder opplegget et ”minnerom”, hvor elevene 

kan knytte lytteopplevelsen til ulike assosiasjoner. I tillegg til individuell refleksjon, inneholder 

arbeidet også diskusjon i samlet klasse. Dette er et av oppleggene som spesifikt ble nevnt under 

intervjuene, og som kan stå som et godt eksempel på aktivitet hvor boken er et redskap for 

utvikling av et begrepsapparat til å uttrykke de emosjonelle sidene ved musikk. I tillegg ble det 

også henvist til lytteopplegg i boken der musikk knyttes til konkrete historiske hendelser, for 

eksempel 2. verdenskrig. Dette ble nevnt som opplegg hvor elevene ble gitt anledning til å 

kunne reflektere omkring en historisk hendelse generelt og musikk i forhold til denne spesielt. 

 Begrepet ”basislyttestoff” ble også brukt om lærebøkenes lytteaktiviteter. Det ble nevnt 

at Opus ble benyttet som en ”reise i musikkhistorien”, som kunne gi elevene innsikt i musikk 

fra ulike epoker og sjangere, presentert på en innbydende og interessant måte. 

 Samtidig som læreverket ble vurdert som meget bra i forhold til lytteaktiviteten, fordi 

oppleggene var bygget opp på en slik måte at de var et godt hjelpemiddel for elevene til å 

kunne verbalisere egne lytteopplevelser, uttrykte også informantene enkelte motstridende 

synspunkter omkring dette. Det kan derfor være interessant å se på formuleringene som de 



 63

benyttet. På den ene siden ble det sagt at lærebøkene ble benyttet i sammenheng med ”å sette 

ord på ting”, ”utvikle et begrepsapparat”, ”legge opp til en lett måte å snakke med elevene om 

musikk, uansett forkunnskaper”, ”alle kan bidra med noe”, ”utgangspunkt for å kunne sette ord 

på følelser, opplevelser, stemninger”, ”det er vanskelig å få 13-åringer til å reflektere om 

enkelte ting, men der er boken fin”, ”den er estetisk fin, gir lyst og nysgjerrighet”, ”den er 

veldig fint lagt opp, spesielt i forhold til refleksjonsbiten.”. Samtidig uttrykte de om det samme 

at ”det harmoniserer ikke med følelser, drømmer, opplevelse…den delen av faget”, ”skal man 

treffe elevene i 10. klasse må man bruke andre tilnærmingsmåter”, ”skulle ønske noe som 

appellerte mer til følelsene”, ”det skremmer mange av elevene at den er så teknisk oppbygd.” 

Her ser man altså uttrykk for enkelte motsetningsforhold i opplevelsen av læreverket. På den 

ene siden presiserer det helt tydelig at læreverket brukes aktivt i forbindelse med 

lytteaktiviteten, fordi den imøtekommer et behov for opplegg som lar elevene uttrykke seg 

omkring det musikalske materialet. Det uttrykkes også en positiv holdning til at læreverket er 

anvendbart uansett forkunnskaper hos elevene. På den andre siden fremkommer også en 

holdning til at læreverket også kan skremme elevene ved at det er for ”teknisk oppbygget”, og 

ikke ivaretar viktige tilnærmingsmåter til faget. At det fremkommer så ulike holdninger til er et 

interessant aspekt. Men det som disse uttalelsene samtidig uttrykker, er etter min oppfatning en 

felles holdning til hva som er fundamentalt ved musikkfaget og i denne sammenhengen 

sentrale innfallsvinkler til lytteaktiviteten. Samtlige informanter uttrykker for det første at det 

er viktig at elevene får gode lytteopplevelser. Videre uttrykkes at det å utvikle evne til å sette 

ord på sine opplevelser av musikken er verdifullt for elevene. Dette sier også noe om hva 

informantene mener er det sentrale å lytte etter, så som at musikken skal vekke følelser, sette 

elevene i stand til å reflektere omkring musikkens verdi i både fortid, nåtid og i ulike 

kontekster. Videre sier det også noe om en vurdering av hvordan dette skal foregå. De 

uttrykker viktigheten av at elevene i første omgang får innblikk i, og opplevelse av et 

musikalsk materiale, deretter sette ord på opplevelsene, for til sist å eventuelt komplettere med 

”faktakunnskap” om det de har lyttet til. Dette er uttrykk for både et spesielt musikksyn og en 

oppfatning av hvordan relevant kunnskap i musikk utvikles, med andre ord sentrale sider ved 

informantenes fagsyn i musikk, som ligger bakenfor de konkrete valg som foretas både med 

hensyn til læremidler og alt det andre som styrer selve undervisningsvirksomheten.  

 Musikksynet som fremkommer gjennom disse uttalelsene, går i retning av å forfekte 

musikk som et medium av estetisk karakter, i forståelse av det estetiske som uttrykk for 

menneskelige følelser. Det sentrale ved musikkundervisningen ut fra denne forståelsen blir at 

elevene utvikler sin egen personlige musikkestetikk, og at musikkfaget må ha en sterk 
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forankring i musikkens ”ars-dimensjon” ( jfr. Hanken og Johansen 1998, Nielsen 1994, 

Swanwick 1994). Dette betyr at den sansemessige og erfaringsbaserte omgangen med musikk 

må stå sentralt. I tillegg avdekkes også et kunnskapssyn gjennom disse uttalelsene, både med 

hensyn til hva som anses som relevant kunnskap og til en viss grad hvordan denne utvikles. 

Swanwick (ibid.) hevder at den mest sentrale form for kunnskap i musikk er den intuitive, og at 

denne danner basis for vår logisk-analytiske kunnskap. Foruten vår intuitive kunnskap gir ikke 

den logisk-analytiske kunnskapen noen mening. En kan tolke disse informantenes 

kunnskapssyn som i tråd med dette, idet de alle presiserer betydningen av gode 

lytteopplevelser, lytting før verbalisering og verdien av å kunne oppfatte musikk som 

grunnleggende for all læring og som sentral kunnskap i seg selv.  

 Det interessante her er også at dette fagsynet synes å være i tråd med bakenforliggende 

ideer i både L97 og læreverket Opus, slik det går frem i innledende kapittel i Ressursperm for 

læreren. Sistnevnte uttrykker blant annet følgende: 

” Musikk er eit praktisk fag, der oppleving og skaping av kunstuttrykk 
 utgjer kjernen i lærestoffet. Kunnskap, dugleik og holdningar i faget er til 
 sjuande og sist knytt til ”klingande musikk”. (…) Opus legg opp til at 
 læringsprosessane i faget skal vere nær knytte til den musikalske 
 eigenaktiviteten hos elevane.” (s. 11) 
Videre står det at de musikalske aktivitetsoppslagene skal danne inngangen til lesestoffet, og at 

dette er læreverkets faste metodiske struktur. Man ser her at hva Opus uttrykker som sin 

grunnleggende musikkpedagogiske basis langt på vei er i tråd med L97 og læreplanens 

formuleringer, der det presiseres at de praktiske sidene ved faget skal danne utgangspunkt for 

opplæringen, gjennom erkjennelsesformene oppleve og forstå (L97, fagplandel for musikk). 

Gjennom dette ser man en likhet i grunnleggende fagsyn hos både læreplan, læreverk og 

informanter. Når informantene i så vidt stor grad benytter læreverkets opplegg for 

lytteaktivitetene, kan dette være et uttrykk for at læreverket har klart å forankre nettopp disse 

undervisningsoppleggene til sine grunnleggende pedagogiske ideer. De uttalelser som 

uttrykker det motsatte, kan dermed henvise til steder i boken hvor det motsatte er tilfelle.  

 Dersom man trekker dette videre til en generell betraktning om hva som er mest styrende 

for valg en lærer tar vedrørende undervisningen, ser man at en lærers grunnleggende fagsyn 

blir meget sentralt. I dette tilfellet mer vesentlig enn læreboken. Der lærerne opplever 

motsetningsforhold mellom eget, læreplanens og læreverkets fagsyn, velges disse oppleggene 

bort. Der man opplever at fagsynet som ligger til bunn for de pedagogiske oppleggene er 

sammenfallende med sitt eget, som i dette tilfellet for bøkenes behandling av lytteaktiviteten, 

vurderes læreverket som vellykket, og man føler seg komfortabel med å sette i verk 
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oppleggene. Igjen ser man et eksempel på tilfeller hvor læreboken ikke er konstituerende for et 

fag, men hvor lærerens autonome fagsyn i mye større grad konstituerer faget. Dette er sentrale 

elementer til både generelle didaktiske diskusjoner og ikke minst med tanke på fremtidig 

utvikling av læremidler innen musikkfaget.  

 

8.3 Bruk av læreverket i forbindelse med musisering 

I og med at jeg konsentrerer denne rapportens analysedel hovedsakelig om 

musiseringsaktiviteten, valgte jeg også i intervjuundersøkelsen å rette blikket spesielt mot 

denne aktivitetsformen. Tidligere i rapporten er det poengtert at denne aktivitetsformen er 

sentral i undervisningen, og viktig dersom man skal ivareta musikkfagets praktiske side, noe 

L97 presiserer som grunnleggende prinsipp. Å kunne komplettere analysearbeidet med også å 

belyse hvordan disse informantene benyttet læreverket i forbindelse med denne 

aktivitetsformen, ble derfor viktig for det totale bildet av lærebokens behandling av 

musiseringsaktiviteten. 

 De tre informantene var relativt samstemte i hvordan de benyttet læreverket i 

forbindelse med musiseringen. Samtlige svarte av det nesten ikke ble benyttet i det hele tatt. I 

stedet måtte gå til helt andre læremidler for å finne stoff som kunne benyttes. Fra perspektivet 

til en læreverkstudie er jo dette et bemerkelsesverdig funn, fordi det betyr at informantene 

vurderte læreverket til ikke å være funksjonelt som middel til læring i forhold til en stor del av 

faget det faktisk er utviklet for. Jeg forsøkte dermed å fokusere på følgende aspekter under 

intervjuet: 

• Dersom noe fra boken faktisk ble brukt, hvilket stoff? 

• Hva var årsaken til at oppleggene ikke ble benyttet? 

• Hvilket lærestoff ble benyttet, og hva kjennetegner oppleggene som ble 

benyttet? 

Med dette justeres den opprinnelige problemstillingen i forhold til utgangspunktet for 

undersøkelsen. Samtidig anses dette funnet som viktig, og årsakene til at læreboken ble 

forkastet som læremiddel til elevenes musisering ble sentralt  å kartlegge. 

 Kun en informant svarte at noen opplegg fra Opus ble benyttet. I tillegg til at det 

sporadisk ble plukket ut noen sanger til ren sangaktivitet, nevnte vedkommende et opplegg 

som inkluderte spill. Dette var hentet fra 9.trinnsboka, og det kan være interessant å se 

nærmere på kvalitetene ved selve opplegget. Opplegget er hentet fra del E Superstjerner, emne 

4: Milliardindustrien Michael Jackson (s. 123). Mål for opplegget er ”…å få det til å svinge av 
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et enkelt musikalsk motiv”. Organiseringsformen er samlet klasse, og beskriver 

rytmeinstrumenter og bassgitar, piano eller synthesizer som nødvendige læremidler, samt 

innspilt materiale (finnes på Cd-samlingen til læreverket). Det musikalske motivet det skal 

arbeides med er bassriffet fra Michael Jacksons ”Bad”. Riffet er nedskrevet med noter og 

basstabulator i boka. Opplegget kombinerer arbeidsformene lytting og musisering, og 

fremgangsmåten er beskrevet ved at elevene først skal klappe rytmen til bassriffet. Deretter 

lyttes det til innspilt versjon av ”Bad” med Michael Jackson, hvor elevene skal forsøke å lytte 

etter hvor riffet forekommer. Videre skal elevene/ et utvalg elever spille riffet sammen med 

den innspilte versjonen, for så å spille uten Cd. Til sist lyttes det til melodien nok en gang, og 

elevene skal drøfte om det er flere elementer i musikken som kan utføres i klasserommet.  

 Som man kan se av dette opplegget, er det et enkelt musikalsk motiv som er 

utgangspunkt for arbeidet, og fremgangsmåten er skissert relativt detaljert. Dette medfører at 

opplegget fremstår håndgripelig, samt at det kreves få tekniske, instrumentale ferdigheter for å 

kunne utføre det. Kombinasjonen av elevenes egen musisering og lytting til samme 

musikkstykke gjør at elevene kan klare å oppfatte riffet og funksjonen det har for helheten i 

musikkstykket. ”Klapp før spill på instrument” skisseres som fremgangsmåte for arbeidet, og 

beskriver med dette relativt detaljert en øveform som kan benyttes. I analysen ble aspektet om 

øving trukket frem som en helt sentral fremgangsmåte for utvikling av en type musikkunnskap, 

og det er derfor interessant å se at dette ene opplegget som ble benyttet av denne informanten, 

faktisk beskriver en mulig fremgangsmåte for øving. 

 Dermed er man over på viktige årsaker til at informantene valgte bort 

musiseringsoppleggene. Det aspektet som ble nevnt som mest sentralt, var at læreverkets 

musiseringsopplegg var alt for avansert for en gjennomsnittlig ungdomsskoleelev. Dette gjaldt 

både i forhold til notekunnskap, begrepsforståelse og tekniske, instrumentale ferdigheter. En av 

informantene uttalte følgende: 

”Musiseringsaktivitetene forutsetter mye forkunnskap. Elevene må kunne 
 mange ting før de starter. Men hverdagen er ikke akkurat sånn. De 
 fleste kan jo ikke noter, og for å kunne bruke boka forutsettes det at 
 de kan tolke et notebilde.”    
De andre informantene uttalte også at elevene måtte kunne noter for å bruke boka, at innlæring 

på gehør var en mer fruktbar fremgangsmåte i samspillsituasjoner i klassesammenheng. 

Samtidig ble det også fremhevet at læreboka fordret begrepsforståelse og instrumentale 

ferdigheter hos elevene dersom oppleggene kunne tas i bruk.  

”Aktivitetene legger opp til at noen må kunne noen grep på gitar eller at 
 noen kan  litt  på bass, men det er jo de færreste elever som kan dette fra 
 før.(…) En gjengs 8.  klassing vil ikke forstå begrepene. De har jo for 
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 eksempel ingen forståelse av hva en  akkord er. Det er for mye å gape 
 over!” 
Dette betyr altså at dersom oppleggene skal kunne tas i bruk, må elevene oppfylle en rekke 

forutsetninger i form av begreper, notekunnskap og ferdigheter på det mest brukte 

instrumentariet i klassesammenheng. Dersom disse forutsetningene ikke er til stede, vil ikke 

oppleggene kunne settes i verk. Videre var informantene inne på at tidsrammen for faget ikke 

strakk til dersom en skulle utvikle alle disse forutsetningene. Dette er et aspekt som forøvrig 

ble trukket fram spesielt av alle informantene, og vil derfor bli nevnt spesifikt i et senere 

avsnitt.  

 Når situasjonen var den at læreverket var alt for avansert i forhold til 

musiseringsaktiviteten, var det også interessant å forsøke å finne ut av hvilket lærestoff og 

undervisningsopplegg informantene faktisk benyttet. Hovedinntrykket er at de utviklet og 

produserte mye materiell på egen hånd. For samtlige informanter la stor vekt på at de anså 

denne aktivitetsformen som svært viktig. En informant sa det på følgende måte: 

”Musisering fører til egenaktivitet pluss mestring. (…) Det er jo det fine 
 med musikktimene – det å kunne lykkes med noe. Det kan være at de 
 klarer bare ett grep,  men i en musikalsk sammenheng når det fram til 
 elevene. Elevene blomstrer når de får det til!” 
En annen uttrykte også vektlegging av denne aktivitetsformen: 

”Jeg legger mye vekt på å øve på instrumenter – håndtromme, slagverk, 
 sanganlegg … slike ting er viktig”. 
Til dette arbeidet ble egenproduserte opplegg og eget stoff benyttet. Det ble nevnt egne 

overheads, egne arrangementer av sanger og annet musikalsk materiale, samt en del stoff og 

opplegg de hadde fra før, gjennom andre sammenhenger enn ungdomsskolehverdagen.  

 Det kom også frem konkrete ønsker i forhold til videre utvikling av læremidler i 

forbindelse med musisering. Det ble nevnt ferdige undervisningsopplegg med enkle 

standardlåter til innlæring på gehør, mer akkompagnement/ lydmateriale på Cd-samlingen, 

fremgangsmåter og undervisningsstoff til bruk i gruppearbeid. Det gjennomgående fokuset var 

at selve materialet måtte være så enkelt at det kunne benyttes av elevene, men samtidig inngå i 

en musikalsk sammenheng. Dette synliggjør et behov for læremidler som ivaretar innlæring av 

ferdigheter samtidig som det må inngå i en samspillsituasjon.  I tillegg ble det poengtert at de 

savnet flere metodiske tips til hvordan å gå frem under musiseringsaktiviteten, idet man skal 

håndtere samspill i en klassesituasjon hvor elevenes forutsetninger er svært varierende. En av 

informantene uttalte dette savnet i forhold til læreverk på en treffende måte: 

”Synes det mangler en del utfyllende stoff og metodiske tips. For eksempel 
hvordan en skal gå frem for å lære bort gitar til 15 elever samtidig. Jeg 
har lurt på om dette er så vanskelig at ingen faktisk lager noe om det? (…) 
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Det er snakk om helt enkle ferdigheter, for eksempel å kunne holde en jevn 
puls. Kan ikke bare gi ut 15 gitarer og si ”vær så god” – det nytter ikke!” 

Det er lett å se behovet som denne læreren skisserer. Men det er samtidig interessant at 

informantene omtalte et læreverk som både et læremiddel for elevene og planleggingsredskap 

og/eller ”idébank” for seg selv. Et læremiddel for elevene må være utformet på en måte som 

gjør det mulig for eleven å tolke innholdet. Det man kan se her, er at informantene mente at 

elevene ikke kunne klare å tolke informasjonen i læreverket, på grunn av begrepsbruk, 

notasjonsformer og krav til ferdigheter. Men også det at de selv opplevde de metodiske 

henvisningene som så mangelfulle at de følte usikkerhet i forhold til valg av fremgangsmåter, 

viser at de mente at et læreverk burde ivareta funksjonen som planleggingsredskap for dem 

selv. Noe av årsaken til at de tolket læreverket som både et læremiddel for eleven og metodisk 

henvisning for egen undervisning, kan muligens komme av at læreverket i stor grad har 

karakter av å skissere konkrete undervisningsopplegg, i tillegg til å inneholde teoretisk 

”lesestoff” knyttet til de ulike oppleggene. På den måten vil jo en lærebok både henvende seg 

til elever og lærer. Et annet aspekt ved dette kan også rett og slett være fenomenet lærebok i et 

hovedsakelig praktisk fag. Dette er etter mitt skjønn et aspekt som er verdt å belyse nærmere, 

fordi det synliggjør en problematisering av hvem læreboka egentlig er til for. Dette vil jeg 

derfor komme tilbake til under den avsluttende drøftingen.  

 Som jeg nevnte ovenfor, ble tidsressursen nevnt som en sentral regulerende faktor for 

hele musikkfaget, noe som spesielt ble trekt frem i forhold til musiseringsaktiviteten. L97 angir 

timefordelig for hvert enkelt fag (L97: 81). På ungdomstrinnet skal elevene ha 114 årstimer i 

musikk. I praksis utgjør dette en undervisningstime på 45 minutter pr uke for hvert av de tre 

årene. Sammen med heimkunnskap, er dette faget som er tilgodesett med færrest timer. Nå sier 

ikke læreplanen noe om hvordan disse timene skal organiseres, og ved flere skoler forsøkes det 

med periodisert undervisning. Uansett er timeressursen knapp. Informantene hadde forståelsen 

av at musikkfaget skulle foregå ved en undervisningstime i uken, og det var hovedsakelig slik 

faget var organisert ved disse skolene. Tidsressursen ble oppfattet som særdeles hemmende 

faktor, i forhold til hva man kunne klare å utrette generelt, men også i forhold til gjeldende 

læreverk. Ressursperm for læreren angir en veiledende tidsbruk i forhold til de ulike 

oppleggene i boka. Et eksempel på dette er i forhold til 8. trinnsboka og fordelig av tid for 

Tema D Musikk rundt i verden. Her er de ulike emner og aktiviteter skissert i forhold til 

tidsbruk: 
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Emne  Aktiviteter Tidsbruk Problemstilling  Begreper   

1 Bygdedans Hallingkast og 1 time +  Musikk i norsk  Slått, låt, leik, pols, springar, 

og slåttemus. kruking  hjemmearbeid bondetradisjon  halling,hardingfele             

            

                          

2 Kystkvinne- Lars i   1-2 timer + Musikk i norsk  Bånsull,salmer,  

kultur  Lenkelifot hjemmearbeid kystkultur  muntlig    

         overlevering 

             

3 Rallarliv Ola Tveiten 30 minutter + Musikk i norsk  Rallar,slusk, skillingsvise, 

    hjemmearbeid arbeidertradisjon  rallarvise 

             

4 Sápmi  Joik kameraten 1 time +  Musikk hos   Joik,(juoigat), run  

din  hjemmearbeid samfolket  (goavvdis), noaide,  

Joik i moderne   1 time+ 

drakt    hjemmearbeid        

             

5 Irland –  Haul away, Joe 1 time +  Irsk folkemusikk  Air, ballade, reel, jig,  

sangenes og   hjemmearbeid    tin-whistle, cipin, bodhran 

dansenes øy            

             

6 Gambia - Hør en  30 minutter + Musikk i Vest-Afrika Jali(griot), djembe,  

afrikansk skald hjemmearbeid    balafon, kora 

vestafrikansk         

musikkultur 

             

7 Dans og  Slipp mine  1-2 timer + Musikk i Sør-Amerika wayno, synkope,  

musikk hos fløyter fri hjemmearbeid    sikus, quena, 

quechafolket        charango, wankara 

 

(Fra Ressursperm for læreren: 49) 

 

Både emne 2, 3, 4, 5 og 7 har aktivitetsformen musisering, og ressurspermen oppgir her altså 

en veiledende tidsbruk i forhold til hvert opplegg. Der det angis hjemmearbeid, er dette 

”lesestoffet” som er knyttet til hver aktivitet. Dette eksemplet kan dermed skissere noe av 

følelsen av ”tidsnød” disse informantene beskriver. Idet hver aktivitet forutsetter en lang rekke 

elevforutsetninger, vil tiden naturlig nok ikke strekke til dersom er går ut fra denne 

veiledningen. Det gir også en utvidet forståelse for at oppleggene ble valgt bort, og ble erstattet 

med egne opplegg og eget lærestoff.   
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 Ovenfor ble det omtalt at et pedagogisk prinsipp i både L97 og Opus, var ideen om at 

de praktiske aktivitetene og omgangen med musikk som et klingende materiale måtte komme 

forut for et teoretisk studie og begrepsliggjøring. Dette var også et element som ble fremhevet 

av informantene, som nevnte at det var viktig å ”…gjøre noe før teori” – også i forbindelse 

med musiseringsaktiviteten. I og med at informantene på mange måter uttaler seg i tråd med et 

grunnleggende fagsyn i dette læreverket, er det interessant å problematisere noe omkring 

hvorfor allikevel så stor del av læreverket ble valgt bort, og musiseringsaktivitetene i spesiell 

stor grad. Det var tydelig at informantene hadde et korresponderende syn med læreverket 

omkring hva musikkfaget generelt skal være, hva kunnskap i musikk er og hvordan elevene på 

best mulig måte skal erverve denne kunnskapen. Dette var noe som kom til syne i forhold til 

informantenes bruk av læreverket i forhold til lytteaktiviteten. Når så dette fagsynet er presisert 

som underliggende også for lærebøkenes behandling og presentasjon av undervisningsopplegg 

som inkluderer musisering, er det nærliggende å se på om læreverkene i sin konkrete 

presentasjon av oppleggene faktisk er i tråd med det fagsynet som  er presentert som 

grunnleggende for hele læreverket. På mange måter kan det virke som om lærebøkene  faktisk 

ikke ivaretar de grunnleggende prinsipper det selv skisserer i Ressursperm for læreren. Der står 

det blant annet at: 

 ”I Opus 8 blir lærestoffet presentert i emne med ein fast indre struktur der 
 eitt eller fleire musikalske aktivitetsoppslag dannar inngangen til 
 lesestoffet. Denne metodiske oppbygginga skal gjere det enklare  for 
 læraren og elev å skape eit aktiviserande musikkfag.” (s. 11)  
Slik oppleggene er konkretisert i lærebøkene, fordres mye logisk-analytisk kunnskap, så som 

forståelse av begreper og tradisjonell notasjon. Slik informantene opplevde det, må elevene 

være i besittelse av denne kunnskapen før de kan gå i gang med oppleggene i lærebøkene. I 

oppleggene i lærebøkene konkretiseres jo også hva elevene må kunne eller vite før de starter. 

Det er klart at en ungdomsskoleelev ikke møter ”tomhendt” til musikkundervisningen. Det 

synes allikevel som om mengde og omfang av de kunnskaper som kreves, ikke er i tråd med 

hva elevene i realiteten har forutsetninger for å kunne. Ut fra et slikt resonnement, blir det 

tydelig at lærebøkene i sine konkrete opplegg ikke er i samsvar med egne prinsipper. Dersom 

musiseringsoppleggene skulle vært utformet i tråd med læreverkets eget formulerte fagsyn, 

måtte terskelen i forhold til elevenes forkunnskaper vært atskillig lavere. I tillegg måtte det 

vært åpnet for større grad av differensiering. Lærebøkene måtte ha presentert opplegg som var 

enkle nok til at elevene kunne ta fatt på dem, samtidig som de gav elevene en forståelse av å 

være delaktige i en musikalsk samspillsituasjon. Med dette som utgangspunkt kunne man 

knyttet begrepslæring og videreutvikling av ferdigheter. Det at lærebøkene oppleves som alt 
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for teknisk utformet, når læreverket selv presiserer andre grunnleggende pedagogiske 

prinsipper, kan betegnes som en svakhet ved verket. Løsningen for disse informantene ble å 

utvikle egne opplegg og arrangementer som både var i tråd med eget fagsyn og læreplan – 

samtidig som de ivaretok elevene.   

 

8.4 Generell vurdering av læreverket 
Til sist i intervjuene ba jeg informantene om noen generelle vurderinger av læreverket, og 

eventuelle tilleggskommentarer dersom de følte at noe ikke var berørt. Dette fordi jeg mente 

det var viktig å åpne for informantenes egne innspill.  

 Et element som ble trukket klart frem av samtlige, var opplevelsen av tidsressursen de 

hadde til rådighet for musikkundervisning på ungdomstrinnet. Dette var tydelig vis en så 

sentral faktor, at selv om det konkret ikke behøver å være knyttet til læreverket, var det så 

generelt og opplevdes så hemmende at det er verdt å trekke frem. En av informantene uttalte 

det så sterkt som at tidsressursen sanerer muligheten til å realisere planen. En annen sa det på 

følgende måte: 

 ”Du må skrive med mange streker under at det behøves flere timer!” 

Det som synliggjøres her er en opplevelse av alt for liten tid til å realisere læreplanen. Siden 

kravet til forkunnskaper hos elevene ble så stort, ble også tiden til å realisere læreverket for 

knapp. Disse opplevelsene utgjorde til sammen meget styrende faktorer for den totale 

undervisningen. Det ble på sett og vis umulig å berøre temaet musikkundervisning uten å 

trekke frem hvor liten tid som var til rådighet. Dette får jo også konsekvenser for hvordan et 

læreverk benyttes, fordi læreverkene utformes med læreplanen som utgangspunkt. Videre 

oppleves muligens tiden ekstra hemmende, når læreverket oppgir en så vidt detaljert 

veiledende tidsbruk for de ulike oppleggene.  

 Som tidligere nevnt, var samtlige informanter opptatt av å presisere viktigheten av 

praktisk aktivitet i klasserommet. Derfor ble det også fremhevet at musiseringsaktiviteten 

burde vært større vektlagt i læreverket. Med vektlegging menes her en mer grundig behandling 

av aktivitetsformen, fordi formelt sett presenteres flere opplegg med musisering som aktivitet. 

Men slik jeg oppfattet informantene, ønsket de seg både flere og annerledes utformede opplegg 

som kunne tas i bruk. I tillegg ble det nevnt at de ønsket seg opplegg som ”…går over flere 

ganger.” Ovenfor ble en veiledende oversikt over tidsbruk for ulike emner og opplegg sitert. 

Der ser man at de fleste emner avsluttes etter en undervisningstime. Dette medfører lite 

kontinuitet og fordyping, dersom veiledningen etterfølges. 
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 Det som imidlertid ble fremhevet som meget positivt ved dette læreverket, var selve 

utformingen i forhold til lay-out og bildebruk. Det ble nevnt at det var innbydende, virket 

aktuelt og at bare det å kunne sitte å bla i bøkene ville virke motiverende for elevene. Derfor 

mente også informantene at Opus var et fint læreverk, til tross for at de selv valgte bort mye av 

innholdet. Fremstillingene av lytteaktiviteten ble trukket frem som meget positive, fordi disse 

tydeligvis var i tråd med et overbyggende fagsyn. I tillegg ble også Cd-samlingen fremhevet 

som vellykket. 

  

8. 5 Oppsummering  
De tre informantene var samstemte i forhold til hvordan de benyttet læreverket. Samtlige 

krediterte oppleggene som omhandlet lytteaktiviteten, danseaktivitetene ble benyttet i noen 

grad, komposisjonsoppgavene i noe mindre grad, mens musiseringsaktivitetene hovedsakelig 

ble valgt bort. Det interessante er jo også at selv om de brukte så vidt lite av læreverket i sin 

egen undervisning, uttalte de også at det var et meget fint læreverk. Enigheten var stor med 

hensyn til at lærebøkene var estetisk fint utformet, innbydende og inneholdt alle formelle 

elementer fra læreplanen. De presiserte også at de oppfattet læreverket som hovedsakelig 

utviklet med tanke på lærere uten faglærerutdanning i musikk. Her utkrystalliserer det seg nok 

et element det er verdt å merke seg. Lærebøker som i all hovedsak er utviklet som læremiddel 

for eleven, ble i like stor grad ble oppfattet som et redskap for dem selv og planlegging og 

utforming av egen undervisning.  

 Både hensyn til elever, læreplan og grunnleggende forståelse av hva 

musikkundervisning bør være var årsaker til at mye fra læreverket ble valgt bort. Lærerne 

savnet både flere og mer utdypende musiseringsopplegg, som var av en slik karakter at de 

kunne benyttes uansett elevforutsetninger. På den måten kunne intensjonene i læreplanen 

oppfylles, samtidig som de selv anså denne aktivitetsformer som svært betydningsfull. 

Oppleggene måtte gi rom for variasjon og tilpasning, også i forhold til andre læremidler og 

utstyr. I tillegg ble tidsressursen de hadde til rådighet fremhevet som en helt sentral faktor som 

hemmet undervisningen. 

 

9. AVSLUTTENDE DRØFTING 
I dette kapittelet vil de mest vesentlige funnene fra intervjuundersøkelsen bli løftet frem og 

drøftet. Selv om en slik undersøkelse inneholder mange elementer, utskiller det seg til slutt 

noen vesentlige punkter innen læremiddelproblematikk som blir sentrale å presisere. Samtidig 
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presenteres noen tanker omkring videre forskning innen temaet, samt elementer som kan være 

av betydning for videre utvikling av læremidler for musikkfaget i grunnskolen generelt.   

For det første kan det være verdt å trekke frem viktigheten av at elevene faktisk har 

tilgang til lærebøker i musikkfaget. Informantene ved skolen som kunne la elevene fritt 

disponere Opus poengterte nettopp hvor inspirerende det kunne være for elevene å bare sitte og 

bla i et læreverk. Kravet er selvfølgelig at læreverket er innbydende utformet, men på akkurat 

dette punktet ble læreverket oppfattet som særdeles vellykket. De mente det var estetisk 

vakkert og aktuelt. Dermed kunne læreverket være en stor motivasjonsfaktor for faget i seg 

selv.  

En annen viktig faktor med selve tilgangen til lærebøker, er at dersom elevene kun har 

tilgang til læreverket i skoletiden, vil dette bety at hjemmearbeid med utgangspunkt i 

læreverket vanskeliggjøres. Dermed kan også en oppfølging av de aktivitetene man bedriver i 

undervisningen bli skadelidende. Enkelte av aktivitetene i boka har tilknyttet teoretisk stoff 

som belyser aktiviteten, temaet eller arbeidsområdet. Dette er stoff som kan være egnet til for 

eksempel hjemmearbeid, men når elevene ikke har bøker selv, er alternativet  å arbeide med 

dette i skoletiden. I den forbindelse må det trekkes frem at informantene foretrakk å benytte 

selve undervisningstimene til praktisk arbeide med musikken, enten i form av musisering, 

dans, skapende arbeid eller lytting. Dette er også en fremgangsmåte som læreverket i prinsippet 

forfekter. Fokus på musikk som et klingende materiale skal være utgangspunkt for det 

teoretiske arbeidet. En naturlig konsekvens av at lærebøkene ikke er tilgjengelig for elevene 

utenfor musikktimene, er således nedprioritering av det teoretiske arbeidet, såfremt man 

arbeider etter et av læreverkets grunnleggende prinsipper; praksis før teori. Men poenget må jo 

være at man ikke må velge mellom praktisk og teoretisk arbeide. Selv om fagets praktiske side 

skal danne fundamentet, må disse to sidene ved faget utfylle hverandre. På den måten vil de 

intuitive og logisk-analytiske kunnskapsformene ha en sammenheng med hverandre.  

Tidligere forskningsarbeider har vist at noe av den største årsaken til at lærere følte at 

de ikke klarte å oppfylle kravene L97 stiller, var mangel på gode læremidler (Johansen 2000). 

Av den grunn er det også verdt å påpeke viktigheten av at de enkelte skoler skaffer til veie 

dette, som er tilgjengelig for både lærere og elever. Man kan i denne sammenhengen også 

ønske seg en mer deltagende rolle fra forlagenes side. Dersom forlagene hadde en fullstendig 

oversikt over skoler som hadde gått til anskaffelse av bøkene, hadde oppfølging av bruken vært 

mulig. På den måten kunne man muligens skape en dialog mellom brukere og produsenter av 

læremidler, og slik sett lagt til rette for videreutvikling.  
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Det som også hadde vært interessant i forhold til selve tilgangen på læremidler, er en 

kvantitativ undersøkelse av relativt stort omfang. Selv om statistisk materiale har sine 

begrensninger, kunne dette gitt en rekke indikatorer på læremiddelsituasjonen innen mange 

flere skoler, og på den måten gitt et mer helhetlig bilde enn hva som er gjort i denne rapporten. 

Det er å håpe at dette er et arbeide aktuelle aktører kan gripe fatt i.   

Det som kanskje er et av de mest interessante aspektene som samlet sett har kommet 

frem i denne undersøkelsen, er læreboka som fenomen i et praktisk-estetisk fag. Det ligger til 

fagets natur at det skal være av hovedsakelig praktisk karakter, hvor det at elevene faktisk til en 

viss grad skal utføre et håndverk er sentralt. Dette betyr at læremidler i et slikt fag ikke kun kan 

være av arten ”lesestoff”. Nå er heller ikke Opus det, men en har sett at det allikevel ikke 

oppfattes som tilstrekkelig. Lærerne savnet flere metodiske tips og henvisninger til hvordan å 

gå frem, og de etterlyste utforminger av opplegg som var enklere for elevene å tolke. De 

grunnleggende prinsipielle ideene bak læreverket virket korresponderende med lærernes 

fagsyn, men ikke alle oppleggene fremstod som i tråd med egne uttalte prinsipper.  

Hvilke læremidler er det så behov for i et praktisk og estetisk fag? For å svare på dette 

spørsmålet kan det muligens være verdifullt å rette blikket mot det ene læreverket i 

komposisjon som ble satt frem som eksempel, Komposisjon i klasserommet (Andersen, 

Espeland, Husebø og Husebø 1997). Dette er et læreverk som ikke tar mål av seg til å romme 

alle delene fra læreplanen, og som behandler en av aktivitetsformene på en grundig måte. Det 

gir læreren en teoretisk forankring i både historikk og legitimering av aktivitetsformen, det 

inneholder en lang rekke opplegg, det gir rom for variasjon med hensyn til instrumentarium og 

det inneholder kopieringsoriginaler som gjør at det faktisk formelt sett er lovlig å kopiere store 

deler av verket. Det er mulig en slik form for læreverk også kunne være hensiktsmessig for de 

andre aktivitetsformene, kanskje spesielt med tanke på musiseringsaktiviteten. For som den ene 

informanten uttrykte det: ”Jeg har lurt på om det er så vanskelig at ingen faktisk lager noe om 

det?” Man kunne i et slikt verk fokusert på spesielle områder innen musisering, for eksempel 

hvordan å lære bort gitarspill til 15 elever på en gang. Man kan tenke seg rytmisk arbeide, 

samspillmateriale og opplegg som gir rom for variasjon og tilpasning, slik målet med 

læremidler må være. Et annet element ved dette, er at en slik utforming ville ivaretatt 

læreverket som både middel for elever og lærere. Det må også i denne sammenhengen trekkes 

tråder til rapportens analyse av de to læreverkene, der det påpekes at ikke alle aspekter ved de 

musikalske læringsprosessene er trukket frem og behandlet like grundig. Jeg tror det er verdt å 

bemerke spesielt de musikalske læringsprosessene som krever en form for instruksjon, og 

nyansere det skrevne budskapet i forhold til om det skal rettes mot den som instruerer eller den 
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som blir instruert. I dette tilfellet er det synliggjort et behov i forhold til den som skal instruere. 

Dette gir også føringer til videreutvikling av læreverket.  

Men man må heller ikke forkaste de gode sidene ved læreverket slik det fremstår. Opus 

har en grundighet i utformingen som man tidligere kunne ha savnet blant musikkbøkene. Det 

må allikevel være mulig å videreutvikle et slikt læreverk, hvor man kunne komplettert det 

bestående. Det er å håpe at forlagene etter hvert kunne ta fatt på et slikt arbeide.  

Denne rapporten har fokusert spesielt på læreverkenes behandling av de ulike 

aktivitetsformene, med utgangspunkt i et spesifikt teoretisk ståsted. Et annet fokus for et slikt 

studium ville gitt helt andre resultater. Blant annet kunne det vært interessant å studere 

musikkverk ut fra eksempelvis en kanon-problematikk eller fokusert spesielt på bildebruk eller 

andre visuelle virkemidler. I tillegg ville det vært meget interessant å trekke inn elevenes egne 

vurderinger av læreverket. Et forskningsarbeide vil på sett og vis føre til langt flere spørsmål 

enn svar, fordi man med utgangspunkt i den informasjon man får faktisk også får innblikk i 

hvilken informasjon som mangler. Denne rapporten ser problematikken kun ut fra et bestemt 

ståsted.  

Uansett har denne rapporten etter mitt skjønn generert og aktualisert flere 

grunnleggende problemstillinger omkring lærebøker generelt. Hvilke læremidler er det egentlig 

behov for? Behøver man egentlig lærebok? Hvem er den for – lærer eller elever? Hva er så 

egentlig en lærebok? 

Dette siste spørsmål et ble belyst i avsnitt 2.1, hvor tradisjonelle kjennetegn ved 

læreboken som fenomen ble trukket frem. Det kan være verdifullt å gå tilbake til nettopp dette 

innledende spørsmålet, fordi denne rapporten stiller spørsmålet om hva en lærebok egentlig er i 

et utvidet perspektiv. Læreboken har et eksplisitt pedagogisk siktemål. Dette kan være 

artikulert i boken eller det kan leses indirekte av teksten. Analysen har vist at det ikke alltid er 

samsvar mellom det artikulerte siktemål og det man kan ”lese mellom linjene” i 

fremstillingene. Fremstillingen er pedagogisk tilrettelagt slik at den skal kunne tolkes av en 

mer eller mindre spesifikk målgruppe. Dermed er man over til et helt vesentlig poeng. Hvem er 

denne målgruppen? Hvem er bøkene til for?  

Det som har kommet tydelig frem i denne undersøkelsen, er at informantene oppfattet 

lærebøkene som et middel til både elevers og egen læringsprosess. Målgruppen ble tolket til å 

være både elever og lærere. For elevene skulle lærebøkene være en hjelp for deres 

konstruksjon av kunnskap i musikk. For lærerne skulle den gi metodiske tips og være til hjelp 

som et planleggingsredskap for egen undervisning. Det ble også oppfattet som viktig at man i 

det hele tatt hadde en lærebok.  
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Utvilsomt er lærebøkene utviklet for å være et læremiddel for eleven. Det er disse som 

skal utvikle kunnskap i et fag. Tilhørende læreverkene finnes egne utgivelser for læreren, men 

disse ble ikke vurdert til å være av god nok kvalitet. Analysen har også vist at de har klare 

begrensninger. Det interessante er også at selv om mange fremsetter lærerens 

egenproduksjoner av undervisningsmateriell i stedet for ferdiglaget materiell som et ideal, 

ønsket informantene å gå i en annen retning. På mange måter drev de en 

undervisningsvirksomhet i nærhet av ”idealet”. De produserte, tilrettela og tilpasset eget stoff i 

veldig stor grad. Begrunnelsen for dette var hensynet til elevene og deres mulighet for 

utvikling av kunnskap. Samtidig ble behovet for ferdiglaget materiell for deres egen del 

synliggjort. Det er mulig man må gå til lærebokens tradisjonelle funksjon for å finne noen 

forklaringer til dette. Man kan på mange måter hevde at læreboken i skolesammenheng 

tradisjonelt sett har status av å være selve ”symbolet på kunnskap.” Den angir hva som skal 

læres. Et ”ordentlig” fag har en ”ordentlig” bok. Denne oppfattelsen kan nok finnes hos både 

lærere, elever og foreldre. Å benytte en lærebok betyr for læreren å kunne vise til et håndfast 

symbol på kunnskap i faget. Den er en synliggjøring av hva som skal læres. For eleven kan den 

være en motivasjonsfaktor for et fag. Dette ble også trukket frem av informantene. For 

foreldrene kan den være et symbol på at noe blir lært. Siden man innenfor praktiske og 

estetiske fag ikke har så grunnleggende tradisjoner med lærebok, kan ønskene som har kommet 

frem fra disse informantene bunne i forhold som berører læreboken som en viktig bestanddel 

innenfor en skolekultur. Å kunne bruke en lærebok i musikkfaget anerkjenner og oppgraderer 

faglig status, slik at status fagene imellom utjevnes innenfor skolekulturen. 

Lærebokproblematikken vil derfor se ganske så annerledes ut dersom man betrakter lærebøker 

som en bestanddel innenfor en kulturell skoletradisjon enn om man ser på dem som symbol for 

”faget i seg selv”.  

Spørsmålet er kanskje om man heller bør ta utgangspunktet et annet sted. Etter mitt 

skjønn må utgangspunktet for utvikling av læremidler starte med en refleksjon over hva som 

skal læres og hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for læring. Man må med andre 

ord ta stilling til epistemologiske problemstillinger. Hva er kunnskap i et fag, hvor finnes den 

og hvordan erverves den. Dette bør være en kontinuerlig pedagogisk debatt. Dersom man så 

befinner seg innenfor et konstruktivistisk paradigme, er kunnskapen slik elevene konstruerer 

den. Hvert fag har sine spesifikke kunnskapsformer og sitt spesifikke innhold. Dette må 

lærebøkene representere. Men samtidig utfordrer etter mitt skjønn konstruktivismen mye av 

lærebokens status. En lærebok vil innenfor dette tenkesettet kun være et middel av flere, fordi 

det ikke er der kunnskapen finnes. Læreboken representerer et fag, den er ikke kunnskapen i 
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seg selv. Det er heller ikke sikkert at alle aspekter ved kunnskapsutvikling i et fag kan angripes 

med læreboka som hjelpemiddel. I så måte bør ikke musikkfaget være det eneste. Kanskje bør 

man stille spørsmålet om man egentlig behøver læreboka? I alle tilfeller må man 

problematisere hvilke deler av de faglige læringsprosessene som best lar seg angripe med 

lærebok som hjelpemiddel. En naturlig konsekvens av dette blir også å stille spørsmål om det 

kan være deler av læringsprosessene hvor læreboken slettes ikke er det mest egnede middel. 

Igjen synliggjøres at det er behov for å komme forbi synet på fenomenet lærebok som selve 

symbolet på kunnskap, fordi denne tradisjonelle holdningen faktisk kan stagnere 

læremiddeldebatten. I dette perspektivet blir også tilfellene der læreboken er konstituerende for 

et fag problematisk.  

Det kan bestandig være fruktbart å svare på spørsmål ved hjelp av motspørsmål. Det er 

i ovenstående avsnitt stilt spørsmål om hva en lærebok egentlig er. Men hva om man spør hva 

en lærebok ikke er? Problematiseres dette i forhold til bøkenes siktemål, tilrettelegging, 

målgruppe og i det hele tatt i forhold til læreboken som formidler av kunnskap, kan 

interessante forhold komme til syne. Det er mulig man sikter for vidt når lærebøkene utvikles, 

fordi man ser at behovet for læremidler er stort. Det totale behovet for både lærere og elever 

blir forsøkt tilfredstilt mellom to permer. Ser man imidlertid at lærebøkene også har sine 

begrensninger, vil kanskje behovet for andre typer læremidler komme til syne.  
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