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Norsk sammendrag 

I denne monografien beskriver jeg hvordan kunstnerisk og didaktisk kvalitet kan være konstruert i 

skolekonsertpraksiser, og hvordan slike kvalitetsoppfatninger kan påvirke skolekonsertenes forankring 

i skolene.  

Det nasjonale skolekonsertprogrammet i Norge, administrert og utforma av Rikskonsertene og 

finansiert av Kulturdepartementet, har vært i omløp i mer enn 40 år i Norge. Den underliggende 

filosofien for programmet har alltid vært den samme: Å tilby levende musikk av høy kvalitet for elever 

i skolen. Gjennomføring av et slikt skolekonsertprogram har både en kulturpolitisk og en 

utdanningspolitisk agenda. Likevel påpeker en rekke kritikere at skolekonsertprogrammene aldri har 

blitt betydningsfulle i skolens hverdagsliv og læring. 

Studien er inspirert av sosiokulturelt orienterte teoretikere, spesielt Bourdieu. Hans inngående 

beskrivelser av ”The rules of art” (1996) og ”The field of cultural production”(1993) danner et viktig 

utgangspunkt for å forstå en sirkulær produksjon av tro som tillater et verkorientert paradigme å 

dominere kunstneriske kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksisen så vel som i andre 

konsertpraksiser. Studien bygger også på tidligere og samtidige teorier omkring utdanning, læring og 

estetikk. Jeg ser John Deweys estetiske filosofi og læringsfilosofi i samband med relasjonelle 

læringsteorier (Gergen 2009, Biesta 2004). I studien diskuterer jeg disse teorienes slektskap med 

samtidige relasjonelle estetiske praksiser, slik som relasjonell estetikk (Bourriaud 2002) og ”The 

educational turn in art” (O’Neill & Wilson 2010). 

Utgangspunktet for prosjektet var et praktisk møte med forskjellige uttrykk for ”kvalitet” sett i lys av 

et velkjent problem i praksisen, nemlig mangelen på engasjement og deltaking fra skolene sin side. 

Kunne det være at ”kvalitet” betyr noe forskjellig for en voksen musiker, en elev, eller en lærer? 

Hvorfor styrer musikeres oppfatning av ”kunstnerisk kvalitet” praksisen i såpass stor grad som jeg 

finner at den gjør? Studien utforsker med dette utgangspunktet underliggende tatt for gitte 

kvalitetsoppfatninger i kunstfeltet og diskuterer kunstneriske og didaktiske alternativer til dagens 

praksis sett i lys av teorier om relasjonell pedagogikk og estetikk.  

Studien er en case-studie av 4 produksjonsprosesser tilfeldig utvalgt fra Rikskonsertenes 

skolekonsertprogram skoleåret 2010/2011. Observasjon var knytta til casting, produksjonsprosesser, 

elevers resepsjon i skoler og evaluering av produksjonene. Metodologisk har studien en etnografisk 

tilnærming som gir forskeren mulighet til å arbeide parallelt med teori og andre påvirkningskilder i 



løpet av feltarbeidet og analyseprosessen. Empiriske data består av feltnotat, videofilmer, lydopptak 

og intervju med musikere, produsenter og lærere. Analysen er datadrevet og blir presentert tematisk. 

Det første temaet identifiserer kunstneriske kvalitetsoppfatninger.. Det andre temaet beskriver 

utfordringer for verkorienterte og kunstneriske kvalitetsoppfatninger i møte med skolen som et 

lærings- og elevorientert praksisfellesskap.  

Av analysen går det fram at det verkorienterte kvalitetsparadigmet utløser en rekke oppfatninger om 

kvalitet som former mulighetsbetingelser og rammer for hva en skolekonsert kan være. Jeg finner at 

det er kunstdiskursen i praksisen som har definisjonsmakt, altså blir praksisen primært drevet på 

kunstneriske premisser. Konsekvenser av det verkorienterte synet er for eksempel at publikums 

kontemplative opplevelser valueres høyere enn deres mulige kroppslige uttrykk og deltaking, og at 

konsertbegivenheten betraktes som eneste bidragsyter til kunstnerisk kvalitet. En del musikere i 

praksisen mener at konserter må betraktes som en rein kunstopplevelse som ikke kan/skal ha med 

læring å gjøre.  

Mange av de kunstneriske kvalitetsoppfatningene møter utfordringer i skolekonteksten, og studien 

avdekker mangel på likeverdige relasjoner mellom lærere og musikere. Til sammen konstruerer de 

kunstneriske kvalitetsoppfatningene et sett av rammer som kan se ut til å hindre skolers, læreres og 

elevers eierskap til konsertene. Uten slike eierskap vil det være vanskelig å etablere konsertene som en 

naturlig del av skolers hverdagsliv og læring. 

Studien identifiserer på denne bakgrunn klare behov for utvikling av et kvalitetsparadigme som 

likestiller kunstdiskursen og skolediskursen i praksisen sine kvalitetsoppfatninger og som tillater 

stadig reforhandling og redefinering av forståelsen av kvalitetskriterier for skolekonsertpraksisen. 

 

 


