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Forord
Rikskonsertene etablerte i 2014 et forsøk innenfor skolekonsertordningen, der Østfold og
Akershus fylkeskommuner var pilotfylker, og ønsket i 2015 å etablere et forskningsprosjekt som
skulle følge forsøket. Etter en anbudsrunde, valgte Rikskonsertene i august 2015 å inngå avtale
med Telemarksforsking. Underveis i prosjektperioden ble skolekonsertordningen i sin opprinnelige
form avviklet, og Rikskonsertene ble nedlagt. Forskningsprosjektet ble imidlertid videreført i en
noe revidert form, og oppdragsgiveransvaret ble overtatt av Kulturtanken. Denne rapporten er
resultatet av forskningsarbeidet.
Telemarksforsking ønsker å takke alle som har brukt av sin tid og delt sine erfaringer med oss.
Det gjelder ansatte ved Rikskonsertene og Kulturtanken og ved skoler i Østfold og Akershus. En
særskilt takk går til ansatte ved DKS Akershus og Østfold Kulturutvikling, som på velvillig vis har
latt oss få innblikk i deres arbeidshverdag.
Vi takker for oppdraget, og håper rapporten vil være til nytte i arbeidet med å videreutvikle
musikktilbudet i Den kulturelle skolesekken både i Østfold, Akershus og andre deler av landet.

Bø, 31. januar 2018
Åsne Dahl Haugsevje
Prosjektleder
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Sammendrag
Rapporten presenterer resultatene av et forskningsprosjekt som Rikskonsertene initierte våren
2015, og som Kulturtanken senere overtok oppdragsgiveransvaret for. Fram til nylig har ansvaret
og arbeidet med skolekonserter vært delt mellom Rikskonsertene som nasjonal aktør og
fylkeskommunene som regionale aktører. Bakgrunnen for forskningsoppdraget var at Østfold og
Akershus fylkeskommuner gjennom et forsøksprosjekt skulle få økt ansvar, innflytelse og
beslutningsrett for programmering av skolekonserter. Forskningsprosjektet hadde som mål å
undersøke om økt regionalt ansvar ville føre til økt kvalitet på skolekonserttilbudet i disse to
fylkene. På grunn av store omlegginger i infrastruktur og ansvarsforhold omkring
skolekonsertvirksomheten i Norge underveis i prosjektperioden, ble forskningsprosjektet
omdefinert til å bli en undersøkelse av hvordan Østfold og Akershus organiserer og kvalitetssikrer
sitt musikktilbud i Den kulturelle skolesekken, og hvordan musikktilbudet i disse fylkene eventuelt
påvirkes på grunnlag av fullt regionalt ansvar og beslutningsrett for programmeringen av tilbudet.
Forskningsarbeidet er gjennomført med en kombinasjon av ulike metoder. En stor del av
materialet er framskaffet gjennom workshop med involverte parter, feltbesøk ved de to
fylkesinstitusjonene med deltakende observasjon og gruppeintervjuer samt oppfølgingssamtaler på
telefon. En annen viktig del av materialet er samlet inn gjennom en elektronisk spørreundersøkelse
til grunnskolene i Østfold og Akershus, der skoleledere og kulturkontakter ble bedt om å dele sine
erfaringer fra skolekonserttilbudet.
Våre undersøkelser viser at arbeidet med musikkproduksjoner i Østfold og Akershus er preget av
flere likheter enn forskjeller, både i infrastruktur, organisering og praktisk kvalitetsarbeid. I begge
fylkeskommuner er kvaliteten på skolekonsertene svært avhengig av den
musikkprodusentkompetansen som finnes internt i DKS-staben. Begge fylkeskommuner
kjennetegnes av at de arbeider systematisk med kvalitetssikring, og at de er i en vedvarende
utviklingsprosess når det gjelder egne arbeidsmodeller. De to fylkeskommunale fagmiljøene deler
også opplevelsen av et felt som er under endring og en viss usikkerhet om hva det vil komme til å
bety i praksis at det ikke lenger finnes en nasjonal aktør på musikkområdet som eksempelvis
drifter nasjonale nettverk og som tar ansvar for store produksjoner og internasjonale satsinger.
Skolenes erfaringer med musikktilbudet er i all hovedsak positive, og fylkeskommunene ser ut til å
ha utviklet gode modeller for kommunikasjon med sine brukere. I rapporten drøftes erfaringene
fra Østfold og Akershus opp mot tre perspektiver: 1) forholdet mellom individuell kompetanse og
kollektivt system, 2) forholdet mellom ulike forvaltningsnivåer i DKS-systemet og 3) forholdet
mellom kunstopplevelse og læring.
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1. Innledning
Denne rapporten handler om sammenhenger mellom kvalitet og organisering i skolekonserter.
Rapporten presenterer resultatene av et forskningsprosjekt som Rikskonsertene initierte våren
2015, og som Kulturtanken senere har overtatt oppdragsgiveransvaret for. Bakgrunnen for
oppdraget var at Rikskonsertene i 2014 hadde inngått en tilleggsavtale med Østfold og Akershus
fylkeskommuner om at disse som et forsøksprosjekt skulle få økt ansvar, innflytelse og
beslutningsrett for programmering av skolekonserter. Østfold og Akershus fylkeskommune skulle
i forsøksprosjektene programmere 100% av skolekonsertene, og altså ikke 75% slik det
tradisjonelt hadde vært.
Forskningsoppdraget gikk ut på å følge forsøksprosjektene, og undersøke om økt regionalt ansvar
i denne sammenhengen ville gi økt kvalitet i skolekonsertordningen. Forsøksprosjektene skulle
følges i perioden august 2015 til desember 2017. Underveis i prosjektperioden ble imidlertid
skolekonsertordningen lagt ned og Rikskonsertene ble omorganisert til å bli en del av den nye
Kulturtanken. Skolekonserter skulle nå være en integrert del av fylkenes samlede DKS-tilbud i hele
landet. Det nye organet Kulturtanken skal, i motsetning til Rikskonsertene, ikke drive
produserende virksomhet. Dette ansvaret legges til fylkeskommunene.
Forskningsprosjektet ble derfor våren 2017 omdefinert til en undersøkelse av hvordan det
arbeides med kvalitetssikring av musikktilbudet i DKS i Østfold og Akershus. I rapporten besvarer
vi de omdefinerte problemstillingene, men på en pragmatisk måte med formål om å få mest mulig
ut av det samlede materialet som er innhentet både før og etter nedleggelsen av
skolekonsertordningen. Analysen bygger på materiale fra spørreundersøkelse, deltakende
observasjon og kvalitative gruppeintervjuer og telefonintervjuer med enkeltinformanter.

1.1 Om skolekonsertordningen og endringen av Rikskonsertene
Skolekonserter har vært en del av Rikskonsertenes virksomhet helt siden organisasjonen ble
opprettet i 1968 til den opphørte i 2016. Skolekonsertordningen inngikk da som en del av tilbudet
i Den kulturelle skolesekken, men var Rikskonsertenes ansvar. Rikskonsertene samarbeidet med
fylkeskommunene om den praktiske gjennomføringen av ordningen. Fylkeskommunene var tillagt
et ansvar for planlegging av turneer, og for noe konsertproduksjon. Typisk har et fylke hatt en
eller to ansatte med tittelen produsent, og en eller to som har hatt rollen som såkalte turnéleggere.
Enkelte fylker har organisert dette arbeidet i en mer eller mindre frittstående turnéorganisasjon,
mens andre har integrert arbeidet tettere organisatorisk i den fylkeskommunale strukturen. I de to
aktuelle fylkene i denne sammenhengen, Østfold og Akershus, har arbeidet vært organisert
gjennom Østfold kulturutvikling, en fylkeskommunal organisasjon for kulturarrangering, og
Akershus fylkeskommune.
Omfanget av Rikskonsertenes skolekonsertordning var stor. Ved omleggingen fra Rikskonsertene
til Kulturtanken var samtlige av landets grunnskoler dekket av ordningen. Over 600 000 barn fikk
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to årlige konserttilbud i skoletiden, og mellom 8000 og 9000 skolekonserter ble avholdt årlig på
landsbasis. Og over 800 musikere var involvert i gjennomføringen av konsertene i løpet av ett år.1
I tillegg til å ha ansvar for produksjon og tilbud, hadde Rikskonsertene de siste ti årene før
avviklingen hatt en funksjon som ressurs- og utviklingssenter for skolekonsertordningen. Dette
oppdraget var gitt av Kulturdepartementet. I 2011, med virkning fra høsten 2012, ble
Rikskonsertenes arbeid med arrangering av offentlige konserter lagt ned. Med det ble en oppgave
som hadde blitt forvaltet siden 1968 fjernet. Det meste av ansvaret for slike konserter ble overført
til Norsk kulturråd. Delvis som følge av denne endringen og delvis som følge av endrede
strukturer i musikkfeltet, kan man se at Rikskonsertene stod overfor noen utfordringer, hvorav
noen var nye og noen var gamle (jf. også Solumsmoen & Hansen, 2009): Burde Rikskonsertens
virksomhet legitimeres annerledes når skolekonserter skulle utgjøre primæraktiviteten? Hvordan
burde Rikskonsertene forvalte sitt mandat som ressurs- og kompetansesenter? I hvor stor grad
burde Rikskonsertene forholde seg til, samarbeide med eller konkurrere med det store digitale og
kommersielle tilbudet av musikk? Hvilken kompetanse og hvilke ressurser er det viktig at finnes i
en nasjonal organisasjon som Rikskonsertene? Og hvilken type arbeids- og ansvarsfordeling er
best tilpasset strukturen i musikkbransjen p.t., og hvilken fordeling av arbeid og ansvar gir de
beste rammer for gode skolekonserter? Dette er overordnede spørsmål, der særlig den siste
utfordringen har vært relevant for dette arbeidet.
Den opprinnelige bakgrunnen for dette prosjektet handler om hvordan et samarbeid om
konsertproduksjon mellom forvaltningsnivåer og kompetansemiljøer fungerer. Den forsøksordningen som i utgangspunktet skulle evalueres innebar å gi et større ansvar, og dermed også
større tillit, til et fylkeskommunalt nivå. Med overgangen til en ny organisasjon – Kulturtanken –
og et nytt mandat, ble også rammene og mandatet for dette prosjektet endret noe, som vi
beskriver nærmere nedenfor.
Fra og med 2016 ble Rikskonsertene gitt navnet Kulturtanken. Samtidig ble oppgavene til denne
organisasjonen gjenstand for omfattende endringer. Disse besto primært i at den nye
organisasjonen nå skulle ha det overordnede ansvaret for hele Den kulturelle skolesekken. Formelt
skjedde dette gjennom at Rikskonsertene og sekretariatet for DKS, som tidligere var plassert i
Norsk Kulturråd, ble slått sammen. Og videre, der Rikskonsertene tidligere var en såkalt nasjonal
aktør for musikkdelen av DKS gjennom skolekonsertordningen, skulle nå fylkene selv ha ansvaret
for musikkformidlingen innenfor skolesekken. Dette innebar med andre ord at skolekonsertordningen som sådan ble lagt ned. Samtidig er ikke nedleggelsen umiddelbar og absolutt. Den
foregår gradvis, slik at det først er høsten 2018 at den er fullt og helt nedlagt i den form den har
eksistert. Kulturtanken beskriver sitt virke slik på egne hjemmesider:
Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst
og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har derfor det nasjonale ansvaret for Den
kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til
barn og unge.2

Omleggingen av Rikskonsertene og nedleggelsen av skolekonsertordningen har ikke foregått uten
kritikk og diskusjon. Denne diskusjonen har blant annet dreiet seg om det som er tema for denne

1 Se f.eks. Rikskonsertenes årsmelding for 2015:
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/kud/tildelingsbrev-ogarsrapporter/rikskonsertene_aarsrapport_2015.pdf [lest 22.01.18]
2 http://www.kulturtanken.no/hva-er-kulturtanken-1/ [lest 15.12.17]
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rapporten; organisering av kvalitetsarbeid for formidlingen av konserter i de norske skolene. Det
har bl.a. blitt luftet bekymring for hvorvidt den nye organiseringen av arbeidet klarer å sikre den
samme kvaliteten og kvantiteten som den gamle ordningen ble oppfattet å være en garantist for.
Omleggingen av arbeidet med skolekonserter består blant annet i at en stor, nasjonal aktør
(Rikskonsertene/Kulturtanken) får sin makt og påvirkningskraft betydelig redusert, mens de
regionale og lokale aktørene (fylker og kommuner med 100%-tildeling) får sin påvirkningskraft
betydelig styrket, siden disse nå alene er ansvarlig for organisering, produksjon og formidling av
musikktilbudet i skolene. En representant for den bekymrede siden i en diskusjon av omleggingen
kan være organisasjonen FolkOrg, som i et leserinnlegg spør: «[H]vem skal produsere nå? Hvem
skal sikre kvaliteten på det som leveres?3» Organisasjonen er også skeptisk til reduksjonen i
antallet konserter – der elevene tidligere fikk to skolekonserter årlig, vil de fleste fylkene legge opp
til én årlig skolekonsert.
Disse innvendingene går rett inn i kjernen av hva vi skriver om i denne rapporten – om forholdet
mellom organisering og kvalitetssikring av konserttilbudet; om rutiner og arbeidsdeling og om
tillits- og ansvarsforhold mellom forvaltningsnivåer.
Før vi beskriver opprinnelig og revidert mandat, vil vi gi en kortfattet beskrivelse av hva forsøksprosjektene gikk ut på.

1.1.1 Forsøksprosjektene i Østfold og Akershus
Forsøksprosjektene i Østfold og Akershus, som er bakgrunnen for denne rapporten, skulle
gjennomføres i perioden 01.08.2014 – 30.06.2017. Det tok imidlertid litt tid før forsøksprosjektene kom i gang, spesielt i Akershus. Da skolekonsertordningen ble avviklet i 2016, gikk
man inn i en overgangsfase der roller og ansvarsfordeling ser ut til å ha vært, og fortsatt er, i flyt.
Dette vil vi beskrive nærmere senere i rapporten. Først i 2018 skal virksomheten til gamle
Rikskonsertene fases helt ut. Forsøksprosjektene har, i denne overgangsperioden, på sett og vis
utspilt sin rolle. Samtidig har nettopp disse forsøksprosjektene medført at overgangen til ny
ordning har vært mindre merkbar i Østfold og Akershus enn hva som kan ha vært tilfelle i en del
andre fylker, fordi disse to allerede hadde fått mye av det ansvaret som de øvrige fylkeskommunene senere fikk med den nye organiseringen. Dermed fikk også denne rapporten en ny og
i utgangspunktet uventet relevans.
Forsøksprosjektene var regulert gjennom en tilleggsavtale4 mellom Rikskonsertene og henholdsvis
Østfold og Akershus fylkeskommuner, signert i april 2014 av daværende direktør for
Rikskonsertene, Turid Birkeland. Denne avtalen kom i tillegg til den ordinære samarbeidsavtalen
om skolekonsertordningen som Rikskonsertene hadde med alle fylkeskommunene.
I tilleggsavtalen var det nedfelt at de to fylkeskommunene skulle programmere 100 % av
skolekonserttilbudet. Rikskonsertene skulle tilby produksjoner som de to fylkeskommunene ikke
selv hadde i sin portefølje, eller som de ikke hadde kompetanse eller kapasitet til å produsere.
Dette ville eksempelvis være produksjoner fra Rikskonsertenes internasjonale virksomhet eller
særskilte, større satsinger. I fylkeskommunenes program skulle Rikskonsertene ha minst én
produksjon. Programmeringsprosessen skulle gjennomføres i henhold til ordinære prosedyrer med

3 http://www.ballade.no/sak/hallo-kulturtanken-vi-lurer-pa-hva-som-skjer/ [lest 15.12.17]
4 Jf. Tilleggsavtale mellom Rikskonsertene og Akershus/Østfold fylkeskommune om forsøksprosjekt (Tillegg til
Samarbeidsavtale om skolekonsertordningen mellom Rikskonsertene og Akershus/Østfold fylkeskommune).
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en grundig kunstnerisk dialog mellom Rikskonsertene og de respektive fylkeskommunene for å
sikre kvalitet, mangfold og variasjon.
I tilleggsavtalen var det også formulert en rekke resultat- og effektmål for forsøksprosjektene,
knyttet til 1) organiseringen av skolekonsertene, 2) innholdet i og kvaliteten på skolekonsertene,
3) samarbeidet mellom fylkeskommunene og Rikskonsertene og 4) Rikskonsertenes rolle. Disse
målene er utdypet i kapittel 4.1.

1.2 Mandat og problemstillinger
I dette forskningsprosjektet har på sett og vis terrenget endret seg underveis slik at det ikke lenger
passer overens med kartet. Vårt studieobjekt, forsøksprosjektene, har falt bort mens vi har forsket
på det. Den opprinnelige problemstillingen, om hvorvidt økt regionalt ansvar, innflytelse og
beslutningsrett for programmering av skolekonserter fører til økt kvalitet, kan ikke sies å være
uten relevans. Men fordi alle fylker nå har fått ikke bare økt ansvar, men fullt ansvar, og fordi
omleggingen er endelig og irreversibel, har spørsmålet mistet noe av sin aktualitet. I stedet har vi i
samarbeid med ny oppdragsgiver og fylkeskommunene omdefinert prosjektet, og vi har arbeidet
utfra følgende nye problemstillinger:
1. Hvordan organiserer og kvalitetssikrer Østfold og Akershus sitt musikktilbud i DKS?
2. Hvordan påvirkes eventuelt musikktilbudet i DKS i Østfold og Akershus på grunnlag av
fullt regionalt ansvar og beslutningsrett for programmeringen av tilbudet?
I stedet for å undersøke kvalitative effekter av økt regionalt ansvar, har vi etter omleggingen altså
konsentrert oss om å undersøke sammenhenger mellom, på den ene siden, kvalitetsarbeid hos
Kulturtanken og hos Østfold og Akershus fylkeskommuner og, på den andre siden, den
programmeringen som skjer i Østfold og Akershus. Samtidig ønsker vi også å formidle resultater
fra den delen av arbeidet vi har gjennomført før omleggingen og i henhold til opprinnelig plan,
fordi vi tror at dette er interessant og relevant informasjon for Kulturtanken, de to pilotfylkene og
øvrige DKS-regioner. Det gjelder særlig resultatene fra en spørreundersøkelse som ble sendt ut til
skolene, og som etter planen skulle gjentas mot slutten av forskningsprosjektet, men som på grunn
av revideringen ble erstattet av andre framgangsmåter.

1.3 Metode og empiri
I arbeidet med dette oppdraget har vi kombinert flere ulike metoder. Materialet som ligger til
grunn for analysen er innhentet i hovedsakelig to omganger. Den første runden med
datainnsamling ble gjennomført tidlig i prosjektperioden, høsten 2015. Den andre runden fant
sted våren 2017. I perioden mellom disse tidspunktene har vi fulgt arbeidet i de to fylkeskommunene noe mer ekstensivt, gjennom telefonkontakt med de respektive ansvarlige i de to
fylkene, samt ved Rikskonsertene/Kulturtanken. Fordi forskningsspørsmålene ble justert underveis
i oppdragsperioden, ble det også gjort endringer i det metodiske opplegget mellom de to rundene
med datainnsamling.
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1.3.1 Workshop
I oktober 2015 ble det gjennomført en fire timers workshop med involverte parter i
Rikskonsertenes lokaler i Nydalen i Oslo. Deltakere på workshopen var to representanter fra
Akershus fylkeskommune, to representanter fra Østfold Kulturutvikling, to representanter fra
Rikskonsertene, to musikere med bred erfaring fra turnévirksomhet med skolekonsertordningen i
Østfold og Akershus og andre deler av landet, samt forskerne Hylland og Haugsevje. Utvalget av
deltakere ble gjort av Telemarksforsking i samråd med oppdragsgiver, og det var forskerne som
ledet workshopen.
Workshopen var lagt opp dels som et semi-strukturert gruppeintervju, og dels som et prosjektmøte der noen av deltakerne hadde fått ansvar for å forberede korte presentasjoner på forhånd.
Workshopen hadde som formål å avdekke hvordan det ble arbeidet med skolekonsert-ordningen
ved Rikskonsertene og i fylkeskommunene før og etter at forsøks-prosjektene var etablert,
hvordan deltakerne selv vurderte dette arbeidet, organiseringen og effektene av forsøksprosjektene
på kort og lang sikt. Telemarksforsking benyttet også dette møtepunktet til å gjøre oss kjent med
forsøksprosjektet og de ulike aktørenes perspektiver og forventninger, slik status var i denne
tidlige fasen av forsøksprosjektet. Erfaringene fra møtet ble også benyttet som grunnlag for å gjøre
spørreundersøkelsen, som ble sendt ut til skolene senere samme høst, mest mulig treffsikker.
I henhold til opprinnelig prosjektplan, skulle det gjennomføres en ny workshop med de samme
deltakerne våren 2017. På grunn av at prosjektet fikk et nytt innhold underveis, ble denne strøket
og erstattet med andre framgangsmåter, se punkt 1.3.4.

1.3.2 Spørreundersøkelse til skolene
For å innhente mottakersidens (grunnskolens) forventninger til, erfaringer med og vurderinger av
skolekonsertordningen i Østfold og Akershus, ble det gjennomført en spørreundersøkelse med det
nettbaserte verktøyet SurveyXact. Undersøkelsen ble sendt ut via e-post i desember 2015, og
kunne fylles ut av respondentene online. Fullstendig spørreskjema er gjengitt bakerst i rapporten.
Spørreundersøkelsen ble distribuert til tilsammen 560 skoleledere og kulturkontakter i
grunnskolene i Østfold og Akershus. Av disse har 289 svart, og det utgjør en svarprosent på 52,
samlet sett. Svarprosenten i de to fylkene var omtrent den samme i Akershus (52 %) og i Østfold
(51 %). 86 (30 %) av de som har svart er skoleledere, 202 (70 %) er kulturkontakter. 206 (71 %)
av de som har svart tilhører en barneskole, 110 (38 %) tilhører en ungdomsskole. Basert på vår
erfaring fra lignende undersøkelser, er dette en tilfredsstillende svarprosent. Det er også som
forventet at det er flere kulturkontakter enn skoleledere som har besvart undersøkelsen, fordi de
som oftest har mer direkte praktisk erfaring fra hvordan skolekonsertordningen fungerer ved
skolene.
I undersøkelsen ble det stilt spørsmål vedrørende skolekonserttilbudets kvalitet, variasjonsbredde
og alderstilpassing, i hvilken grad det engasjerer elevene, hvorvidt det bidrar til å realisere skolens
læringsmål m.m. Det var liten grunn til å forvente at skolene hadde kjennskap til at Østfold og
Akershus på dette tidspunktet var nyslåtte forsøksfylker når det kom til skolekonsertordningen.
Spørsmålene i undersøkelsen ble derfor ikke relatert til forsøksprosjektene eller andre internorganisatoriske forhold i de to fylkeskommunene, men til erfaringene med det eksisterende
skolekonserttilbudet slik det ble mottatt ved skolene.
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I henhold til den opprinnelig prosjektplanen skulle spørreundersøkelsen gjentas våren 2017, noe
som ville gi grunnlag for å dokumentere eventuelle endringer etter at forsøksprosjektene hadde
pågått i 1,5 år. Da forskningsprosjektet endret karakter, valgte vi i samråd med oppdragsgiver å
ikke gjennomføre spørreundersøkelse nummer to, og heller gå fram på andre måter (jf. 1.3.4) for
å skaffe empiri som var mest mulig relevant for de reviderte forskningsspørsmålene. Vi har likevel
valgt å la rapporten inkludere resultatene fra den spørreundersøkelsen som ble gjennomført. Selv
om grunnlaget for analyse av endringer i hvordan tilbudet oppleves av mottakerne ikke er tilstede,
gir undersøkelsen likevel interessant og relevant informasjon om skolekonserttilbudet i de to
fylkene.

1.3.3 Dokumentanalyse
Flere typer skriftlig dokumentasjon utgjør også en del av det samlede empiriske materialet i denne
analysen. For det første har vi benyttet oss av den informasjonen som er tilgjengelig gjennom
Ksys, Informasjons- og logistikksystem for kulturformidling. Vi har hatt tilgang til dette systemets
oversikt over produksjoner, og dette materialet har vi særlig benyttet for gjennomgangen i kapittel
2.
For det andre har vi basert oss på avtaledokumenter mellom henholdsvis tidligere Rikskonsertene
og de to fylkeskommunene. Denne dokumentasjonen har vært sentrale kilder til informasjon om
innholdet i forsøksprosjektene. For det tredje har vi innhentet skriftlig dokumentasjon fra hver av
de to fylkeskommunene om hvordan arbeidet med programmering og kvalitetssikring er
organisert gjennom året. Sist, men ikke minst, har vi hentet informasjon fra flere ulike nettsider,
og spesielt nettsidene til Østfold kulturutvikling, DKS Akershus, Rikskonsertene og Kulturtanken.

1.3.4 Feltbesøk, deltakende observasjon og intervjuer
Det er gjennomført tre telefonintervjuer og flere kortere telefonsamtaler underveis i prosjektperioden med representanter fra de to fylkeskommunene og fra Rikskonsertene/Kulturtanken.
Med reviderte forskningsspørsmål, dreide prosjektet seg fra å handle om oppnådde effekter av
forsøksprosjektene til å handle om hvordan musikktilbudet i Den kulturelle skolesekken eventuelt
har endret seg, samt hvordan man arbeider med kvalitetssikring av tilbudet i de to fylkeskommunene. For å komme best mulig i inngrep med hvordan de to fylkeskommunene organiserer
sitt kvalitetsarbeid, var det hensiktsmessig å benytte ressursene på en måte som ville gi oss dypere
innblikk i organisasjonsstruktur, prosesser og arbeidsmåter, fremfor å gå i gang med en ny
spørreundersøkelse. Det var heller ikke hensiktsmessig å samle partene til en ny felles workshop, i
og med at forsøksprosjektene hadde mistet sin aktualitet. Senvinteren 2017 besluttet vi derfor, i
samråd med oppdragsgiver og de to fylkeskommunene, i stedet å gjennomføre et feltbesøk ved
hvert av de fylkeskommunale DKS-sekretariatene i løpet av våren.
Feltbesøkene ble lagt opp i tilknytning til planlagt møtevirksomhet ved de respektive fylkesinstitusjonene. Begge steder bestod feltbesøkene av et dagsbesøk der forskerne Hylland og
Haugsevje var tilstede som deltakende observatører under et møte, og der det ble gjennomført
gruppeintervju med møtedeltakerne i etterkant av møtet.
I Akershus ble deltakende observasjon og gruppeintervju gjennomført i forbindelse med et møte i
musikkfaglig råd for DKS Akershus, i Oslo 7. juni 2017. I Østfold ble tilsvarende gjennomført i
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forbindelse med et evalueringsmøte i DKS Østfold i Fredrikstad 19. juni 2017, etter gjennomført
Ufestival 2017 som ble arrangert i Fredrikstad i april samme vår.

1.4 Kvalitet i og organisering av skolekonserter
Hvordan er arbeidet med produksjon og kvalitet organisert i Den kulturelle skolesekken? Og hva
er forholdet mellom den tidligere og den nåværende organiseringen? Ansvarsforholdet for
innholdet i DKS, inkludert musikkproduksjonene, beskrives slik på Kulturtankens nettsider:
Det finst nasjonale, regionale og lokale produserande aktørar som nyttjast i bookinga av DKSprogram i fylker og kommunar. Nasjonale formidlarar, som Scenekunstbruket (dans og
teater), Nasjonalmuseet (visuell kunst) og Norsk Forfattersentrum (litteratur), tilbyr
kvalitetsprogram innan sine felt til booking. I tillegg jobbar dei med å sikre kvalitet, og tilbyr
kompetansehevande kursing for utøvarar og formidlarar i DKS. Det finst ei rekkje regionale,
lokale og uavhengige aktørar som produserer innhald (program, forestillingar, utstillingar) til
Den kulturelle skulesekken, til dømes filmprodusentar, lokale teaterhus, orkester, museum,
samt kunstnarar frå det frie feltet: Musikarar, teatergrupper, forfattarar, og så vidare. I tillegg
har nokre fylkeskommuner og kommuner eigne middel til å produsere innhald til DKS.
Booking og programmering skjer i DKS-administrasjonen i kvart enkelt fylke, eller i dei
såkalla direkte-kommunane.5

Denne generelle beskrivelsen gjelder også musikkproduksjoner, men den vesentlige forskjellen som
altså oppsto i og med etableringen av Kulturtanken i 2016, var at det ikke lenger skulle finnes en
nasjonalt produserende aktør for musikkfeltet. Samtidig har ikke dette vært en brå overgang fra
en dag til en annen. Det vil likevel si at i løpet av 2018 vil i utgangspunktet all programmering,
inkludert alt arbeid med å utvikle, måle og administrere kvalitet, skje i regi av det enkelte fylke,
evt. i en kommune med såkalt direktetildeling.
Rikskonsertenes rolle og den modellen som eksisterte før omleggingen til Kulturtanken er fremdeles
en viktig referanseramme for de fleste som arbeider i dette feltet. I avsnittene som følger vil vi
skissere hva denne modellen gikk ut på:
Produksjoner ble foreslått for Rikskonsertenes Konsertavdeling. På grunnlag av innsendt
dokumentasjon, visninger og evt. tilbakemeldinger fra tidligere turnéer eller konserter, samt
avdelingens vurdering, besluttet Konsertsjefen om produksjonen skulle inkluderes i skolekonsertprogrammet.
Skolekonsertprogrammet hadde en fast avtalt fordeling av produksjonene mellom Rikskonsertene
og det enkelte fylke, der fordelingen var 50-50 eller 25-75 i fylkenes favør. Her var Oslo et unntak
med 100% levering fra Rikskonsertene. For Norge som helhet var fordelingen ca. 40-60 i fylkenes
favør. Noen av produksjonene som ble foreslått for Rikskonsertene, ble lagt inn i Rikskonsertenes
andel av programmene, mens andre ble tilbudt de ulike fylkene, for eventuelt å inkluderes i deres
andel av sitt program. Det endelige programmet for de ulike fylkene bestod dermed av en
kombinasjon av produksjoner som ble foreslått enten til Rikskonsertene eller til fylket.
Et viktig virkemiddel for kvalitetsarbeidet i Rikskonsertene har vært programrådet, som var «en
nasjonal vurderingsinstans» med mandat om å styrke og ivareta kvaliteten i hele Rikskonsertenes

5 http://www.denkulturelleskolesekken.no/om-skolesekken [lest 13.12.17]
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skolekonsertprogram. Kvalitetsarbeidet i programrådet blir beskrevet slik i Produksjonshåndboka,
som Rikskonsertene publiserte elektronisk i 2012:
Programrådet er en nasjonal vurderingsinstans som skal bidra til å ivareta og styrke
kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og produksjonsfaglig kvalitet for alle programmer
som inngår i Rikskonsertenes skolekonsertordning. Programrådet skal også ha en rådgivende
funksjon for RK med hensyn til andre forhold relatert til utvikling av skolekonsertvirksomheten. […] Programrådet skal i henhold til samarbeidsavtaler med fylkene vurdere
skolekonsertproduksjoner ut ifra det vurderingsgrunnlag som legges fram, og gi en anbefaling/
ikke anbefaling mht videre bruk av produksjonen i Rikskonsertenes skolekonsertordning.
Programrådet kan også inviteres til å vurdere utviklingsprosjekter og tiltak relatert til skolekonsertvirksomheten. Programrådet skal også vurdere langsiktige tendenser mht utviklingen
av programtilbudene.

Programrådet var sammensatt slik, jf. samme dokument:
•
•
•
•
•

1 representant for musikere
1 representant for grunnskolen
2 produsenter fra fylkene
1 produsent fra Rikskonsertene
1 utvalgsleder fra Rikskonsertene

Alle nye produksjoner skulle dokumenteres med blant annet videoopptak i løpet av første turné.
På grunnlag av denne dokumentasjonen evaluerte Programrådet om produksjonen skulle bli
Anbefalt for videre bruk i ordningen og inngå i Programbanken, eller om den burde Justeres av
produsent før videre bruk. I noen få tilfeller ble produksjonen vurdert som ikke god nok, men
ifølge en informant med erfaring fra Rikskonsertene, ble denne konklusjonen ikke benyttet
offisielt de siste årene.
Programrådet har benyttet ulike former for kriterier for vurdering av kvaliteten ved skolekonsertene, og disse kriteriene har i større eller mindre grad vært basert på den såkalte Ønskekvistmodellens kriterier for kvalitet.
Den praktiske kulturpolitiske forvaltningen dreier seg jo nettopp om en operasjonalisering av
kvalitet. Det finnes flere eksempler på forsøk på å utvikle verktøy for å forenkle og kanskje
koordinere eller samkjøre forvaltningen av kvalitet. Ønskekvistmodellen er det kanskje mest
kjente eksemplet på dette i Norden, og ble utviklet i et prosjekt iverksatt av Århus kommune i
Danmark (Langsted, Hannah & Rørdam Larsen, 2003). Ønskekvistmodellen er gitt dette navnet
fordi en visualisering av de tre dimensjonene som måles kan minne om en ønskekvist. Modellen er
utviklet for å evaluere performativ kunst; teater, dans og musikk. De tre dimensjonene som
kvalitet etter denne modellen vurderes i forhold til, er Villen, Kunnen og Skullen. Villen er
uttrykks- og kommunikasjonsviljen i utøvelsen av kunsten. Kunnen er kunstneriske ferdigheter og
kontroll over kunstuttrykkets verktøy og virkemidler. Skullen uttrykker på sin side forholdet
mellom kunsten og den omverden kunsten er en del av; forholdet til sin samtid, forholdet til
publikum og deres virkelighetsbilder.
Med innføringen av Ønskekvistmodellen som verktøy for kvalitetssikring, ble kvalitetsarbeidet
systematisert på en ny måte for Rikskonsertene. På mange måter profesjonaliserte og
operasjonaliserte man dermed et arbeid som tidligere i større grad var direkte knyttet til
enkeltpersoner og deres individuelle evne til å benytte og operasjonalisere ulike kriterier for
kvalitet.
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Tidligere opererte Rikskonsertenes programråd med disse kriteriene for vurdering av kvalitet:
PRODUKT
* Programmets kvalitet (innholdskvalitet)
* Utøverkvalitet (framføringskvalitet)
* Formidlingskvalitet
TILRETTELEGGING
Produsentfaglige grep
Dramaturgi
Scenografi
Produksjonsspesifikke faktorer (arena, annet)
KONTEKSTTILNÆRMING
Forhold til målgruppa
Informasjonsmateriell
Forarbeid/etterarbeid
* obligatoriske, må besvares
øvrige kan besvares
(gjengitt i Christensen 2017, s. 133)

Selv om Programrådets arbeid på nasjonalt nivå nå i prinsippet er nedlagt, illustrerer arbeidsformen og verktøyene noen allmenne prinsipper som også det fremtidige kvalitetsarbeidet med
skolekonserter nødvendigvis må forholde seg til. Det dreier seg først og fremst om to typer
mangfold eller pluralisme. Den ene gjelder et flertydig, mangfoldig begrep om kvalitet. Den andre
gjelder mangfoldet av aktører, roller og nivåer som er involvert i dette arbeidet. Her skal vi kort si
noe om disse to typer av mangfold, som vi kommer til å komme tilbake til flere ganger i denne
rapporten.

1.4.1 Kvalitetsmangfold
I nær samtlige analyser, beskrivelser eller operasjonaliseringer av skolekonsertkvalitet legges det
vekt på at kvalitet er et flertydig og flerdimensjonalt begrep. Med andre ord er det velbrukt ståsted
å hevde at kvalitet ikke er, og heller ikke kan være én og samme ting når det benyttes som
indikator for vurdering av en skolekonsertproduksjon. Med det fjerner man seg også fra enhver
forestilling om ren kunstnerisk kvalitet – en kvalitet som ligger i verket som ren essens, og som
ikke forholder seg verken til kunstnerisk intensjon, kunstens kontekst eller mottagerens opplevelse
av kunsten. På motsatt vis er de ulike beskrivelsene av eller verktøyene for vurdering av skolekonserter nettopp en understreking av kompleksiteten som må være involvert når slike
produksjoner vurderes. På ulike vis illustrerer f.eks. Ønskekvistmodellen og de tidligere benyttede
kriteriene i Rikskonsertene (sitert ovenfor) dette enkle poenget. Kvalitet i konserter for barn og
unge vil på en og samme tid både dreie seg om det musikalske, det dramaturgiske, det
kommunikative, det pedagogiske, det praktiske osv.
I en omfattende analyse av kvalitetsarbeid i skolekonsertproduksjon viser Torhild Wagle
Christensen hvordan det tilsynelatende er et vedvarende spenn, eller en vedvarende dualisme, i
Rikskonsertenes og senere Kulturtankens arbeid med kvalitetssikring av skolekonsertene – mellom
Prosess og Produkt. På den ene side vektlegger vurderingspraksisen den enkelte skolekonsert som
produkt, mens det på den andre siden er den totale prosessen, inkludert dialog, formidling og
mottagelse som tillegges vekt. Christensen mener å se en viss spenning mellom «en prosessorientert visjon og et produktorientert formål» (Christensen, 2017, s. 134). Fra et annet
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perspektiv beskriver Kristin Kjølberg et parallelt poeng – om behovet for og praktiseringen av et
flerdimensjonalt kvalitetsbegrep. Kjølberg ble engasjert av Rikskonsertene for å besvare
spørsmålet om «Hvilke praksiser og implisitte og eksplisitte vurderingskriterier ligger til grunn for
programrådets anbefalinger av konsertproduksjoner til videre bruk?» (Kjølberg, 2014, s. 5). Etter
å ha studert programrådets arbeid i praksis, konkluderte Kjølberg blant annet med det følgende:
Ut fra dette materialet er det tydelig at det er krevende å vurdere ulike produksjoner ut fra
samme sett med kvalitetsparameter. De mange konsertdramaturgiske elementene virker
sammen på mange ulike måter. Der én konsertproduksjon har sin styrke i den kunstneriske
utøvelsen vil en annen score høyt på scenisk opptreden, tilstedeværelse og evne til å skape
kontakt. En tredje produksjon kan ha et særlig godt konsertkonsept eller en helhetlig
dramaturgisk oppbygging som gjør at man blir dratt inn den fiksjonen som skapes. Slik ser vi
ofte at det som danner grunnlaget for et ja eller nei i en produksjon ikke får samme betydning
i vurderingen av en annen.» (2014, s. 64f).

Ikke bare er det utfordrende med et fast sett med kriterier, argumenterer Kjølberg: «Man kan
vanskelig vurdere skolekonsertproduksjonene ut fra eksplisitte vurderingskriterier (ibid., s. 65).»
Med andre ord – kvalitetskriteriene kan ikke være faste, og kanskje kan de heller ikke være
eksplisitte, slik Kjølberg beskriver det.
Med andre ord er den flerdimensjonale eller flertydige forståelsen av hva kvalitet i skolekonserter
er, en integrert del av skolekonsertpraksisen. Det vil med nødvendighet også prege hvordan denne
praksisen kan og bør organiseres, og det vil også prege enhver organiserings reelle handlingsrom.
Et annet moment som med like stor grad av nødvendighet preger skolekonsertvirksomheten, er
aktørmangfoldet, som vi skal kort skal si noe nedenfor.

1.4.2 Aktør-, rolle- og nivåmangfold
En type mangfold som komplementerer og kompliserer, men som kanskje også er en medvirkende
årsak til det nevnte kvalitetsmangfoldet, er aktørmangfoldet i arbeidet med skolekonserter. På et
nivå er det selvsagt slik at enhver konsertproduksjon involverer en rekke aktører, men det er
grunn til å hevde at mangfoldet av potensielle meningsbærere og interessenter er større for skolekonserter. For det første har man det grunnleggende og i over femten år diskuterte poeng at all
kunstnerisk virksomhet innenfor Den kulturelle skolesekken nødvendigvis innebærer et møte
mellom institusjoner og forståelsesformer, mellom politikkområder og praksisfelt, mellom kunst
og skole, estetikk og pedagogikk. Vi skal ikke gå inn på denne dialektikken, dialogen eller dette
mulige dilemmaet i denne rapporten, annet enn å konstatere at det med nødvendighet bringer ett
ekstra sett med aktører, kvalitetsoppfatninger og interessenter til (kultur)torgs. For det andre har
vi det faktum at det i utgangspunktet er tre forvaltningsnivåer involvert her. Dette er dessuten,
med den pågående regionreformen, i endring, og det er foreløpig uklart hvorvidt endringen
innebærer en forenkling eller en komplisering. Med andre ord er det både et nasjonalt nivå – inntil
skrivende stund representert ved Kulturtanken og tidligere Rikskonsertene, men også av statlige
føringer og politiske dokumenter på både det kulturpolitiske og skolepolitiske området, et
regionalt nivå – særlig representert ved den fylkeskommunale organiseringen som er hovedtemaet
for denne rapporten, og et kommunalt eller lokalt nivå – representert både ved de såkalte 100%kommunene med fullt ansvar for DKS-produksjon og ved de enkelte skolene.
I tillegg til de aktørene og rollene som er representert ved de tre nivåene og de to områdene som
møtes, kommer nødvendigvis også de på mange måter uunnværlige aktørene – musikerne og
kunstnerne som skaper musikken og produksjonene som hele dette komplekse systemet dreier seg
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rundt. Og – sist men ikke minst – den like uunnværlige gruppen av aktører som elevene selv
utgjør; barn og unge som skal få oppleve musikk som på en eller annen måte gjør en forskjell.
Forholdet mellom organisering og kvalitet, som er en slags analytisk ledestjerne for denne
rapporten, er med andre ord sammensatt. Det preges av flerdimensjonal kvalitetsforståelse og et
aktørmangfold, og disse to formene for mangfold skal spille sammen for alle de tusener av
konserter som dette systemet genererer i løpet av et år. Når forholdet mellom aktørene er i
endring, er det en god anledning til å se nærmere på nettopp hvordan forholdet mellom
organisering og kvalitet spilles ut i praksis.

1.5 Rapportens oppbygning
Dette innledende kapittelet har beskrevet bakgrunnen for, spørsmålene i og gjennomføringen av
prosjektet. I det følgende kapittel 2 beskriver vi musikktilbudet innenfor Den kulturelle skolesekken i Østfold og Akershus, basert på tilgjengelig informasjon fra systemet Ksys. Her ser vi
særlig på hvordan produksjonene fordeler seg på ulike uttrykksformer og målgrupper. I kapittel 3
gjennomgår vi hovedresultatene fra en spørreundersøkelse til skoleledere og kulturkontakter i de
to fylkene. Temaet for dette kapittelet er skolenes egne opplevelser av musikktilbudet de har
mottatt. Kapittel 4 samler de ulike perspektivene på forholdet mellom organisering og kvalitetsarbeid og gjennomgår hvordan dette arbeidet er administrert og erfart i Østfold og Akershus. Det
avsluttende kapittel 5 oppsummerer hovedfunnene våre innenfor tre hovedtemaer, som vi mener
er de sentrale for dette arbeidet: 1) forholdet mellom individuell kompetanse og kollektivt system,
2) forholdet mellom forvaltningsnivåer i DKS-systemet og 3) forholdet mellom kunstopplevelser
og læring. Bakerst i rapporten er spørreskjemaet som ble benyttet i spørreundersøkelsen (jf.
kapittel 3) vedlagt.
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2. Musikktilbudet i Østfold og
Akershus
Hvilket musikktilbud er det som presenteres for elevene i Østfold og Akershus? Hvilke typer
konserter og hvilke musikkuttrykk er det som utgjør tilbudet i de to fylkene? Hvilke målgrupper
prioriteres? Og – ikke minst – er det systematiske forskjeller i musikktilbudet som kan tilskrives
forskjeller i hvordan Akershus og Østfold har organisert arbeidet sitt med musikk i skolene? Dette
skal det handle om i dette kapittelet, som er et kort, hovedsakelig deskriptivt kapittel med
informasjon om de to fylkenes musikktilbud de siste tre årene, 2015-2017.

2.1 Kilde: Ksys
Den primære kilden til opplysningene i dette kapittelet er det administrative verktøyet Ksys. Ksys
er et elektronisk verktøy til turneplanlegging og -produksjon, som benyttes av de fleste av landets
fylker i sitt DKS-arbeid. Verktøyet gir informasjon både om ferdigstilte, pågående og kommende
produksjoner. I systemet finnes også informasjon om den enkelte produksjon, både i omtale av
hva produksjonen inneholder, samt hvilke praktiske behov utøverne har: hvor mye bærehjelp
behøves, hvor lang tid behøves til opp- og nedrigging osv. Om en produksjon kan det f.eks. stå:
Du og jeg og vi 2-3-4 er en groovy barnekonsert som lærer publikum å klappe på 2 og 4! (…)
det er en råd tråd som går igjen, og det er et ønske om å lære barn (og lærere) til å klappe på 2
og 4. Bli med på Klappjakt og klapp grooven på plass!6

Ksys har også en modul for tilbakemeldinger fra lærerne på den enkelte skole, i etterkant av en
konsert/produksjon. Her blir lærerne bedt om å svare på spørsmål om responsen fra elevene,
tilpasning til målgruppen, kontakten mellom formidler og utøver, generelt inntrykk av
produksjonen m.m. Svarene gis i kategoriene veldig godt/godt/lite godt/ikke relevant. Selv om vi
ikke har benyttet oss aktivt av denne delen av Ksys, er dette en interessant kilde både til hvordan
enkeltstående produksjoner blir vurdert av mottagerleddet, men også en god illustrasjon på
hvordan en og samme produksjon kan vurderes svært forskjellig av ulike skoler. Om en konkret
produksjon har f.eks. to skoler skrevet at produksjonen var veldig godt tilpasset målgruppen, og
at inntrykket av produksjonen var veldig godt, mens de tre øvrige skolene som har fylt ut
tilbakemeldingene har svart at produksjonen var lite godt tilpasset, med et hovedinntrykk som lite
godt.
Vi har hatt adgang til Ksys-systemet, og det har vært en viktig kilde til informasjon om musikktilbudet i de to aktuelle fylkene. Den viktigste informasjonen vi har hentet ut fra Ksys gjelder
produksjonenes antall, uttrykksform og målgruppe. Disse momentene skal vi gå nærmere inn på i
det følgende. I forbindelse med en runde med kvalitetssikring av tallmaterialet, ble det klart at det
var knyttet usikkerhet til tallene som gjelder Østfold. Derfor har vi i ett tilfelle i stedet benyttet tall
innhentet direkte fra Østfold fylkeskommune, jf. kap. 2.2. I de følgende oversiktene har vi

6 Beskrivelse av produksjonen Du og jeg og vi 2,3,4 på Akershus fylkeskommunes Ksys-sider.
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registrert produksjonene semestervis, hvilket vil si at der en produksjon har blitt brukt i flere
semestre, vil den være registrert som flere produksjoner.

2.2 Målgruppe
I oversikten over produksjoner (innenfor ulike kunstuttrykk) i Ksys, er hovedkategoriene Tittel på
produksjonen, Målgruppe, Publisert (Ja/Nei), og Turneer (antall). Selv om det ligger noen hovedkategorier i systemet, er det opp til hvert enkelt fylke å angi målgruppe for den enkelte
produksjonen. Det vil si at noen produksjoner er oppgitt å ha målgruppe 1-VG3, altså fra første
trinn til siste trinn på videregående, mens andre produksjoner har målgrupper som overlapper
med skoletrinnene: grunnskolen, ungdomsskolen eller videregående skole. Andre igjen definerer
målgrupper innenfor eller på tvers av disse trinnene.
Hvis vi systematiserer antall produksjoner i de to fylkene i årene 2015-2017 fordelt på oppgitt
målgruppe, får vi en oversikt som vist i tabell 1 og 27.
Tabell 1. Musikkproduksjoner Akershus 2015–2017, fordelt på målgruppe. Kilde: Ksys.
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Tabell 2. Musikkproduksjoner Østfold 2015–2017, fordelt på målgruppe. Kilde: Østfold fylkeskommune.
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Tall fra Østfold oppgir 80 musikkproduksjoner, mens Akershus har registrert 185 produksjoner i
Ksys. For Østfolds del inkluderer dette sju produksjoner for de aller minste, i de to målgruppene
0-3 år og 3-5 år.8 Her har Akershus registrert én produksjon. Produksjonene for de yngste faller
utenfor temaet i denne rapporten.

7 Vi benytter to ulike kilder til disse tallene fordi det er uoverensstemmelser mellom de tilgjengelige tallene i Ksys for
Østfold og fylkeskommunens egne tall. Vi har derfor valgt å benytte tall vi har fått direkte fra fylkeskommunen.
8 Produksjoner for barn under skolealder er ikke en del av tilbudet i Den kulturelle skolesekken. Vi har likevel valgt å ta
disse produksjonene med i oversikten, fordi det gir et godt bilde av hvordan Østfold fylkeskommune forsøker å integrere
arbeidet med Den kulturelle skolesekken i et helhetlig tilbud for hele befolkningen.
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Det er relativt små forskjeller å spore mellom de to fylkene. Hovedvekten av produksjonene ligger
på de tradisjonelt trinndefinerte målgruppene. Med andre ord faller det store flertallet av
produksjoner innenfor enten barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole (8.-10. trinn) eller
videregående skole (VG 1-VG3). Et lite unntak fra dette bildet er at Akershus har definert noen av
produksjonene sine med en målgruppe som dekker hele aldersspennet fra første grunnskoletrinn
til siste trinn på videregående. Dette dreier seg først og fremst om såkalt tilrettelagte produksjoner,
altså programtilbud for elever med spesielle behov. Den økende alderstilpasningen som
prøveprosjektet blant annet skulle handle om er det altså få spor av i denne oversikten. Østfold
har imidlertid signalisert at de iverksetter en mer aktiv målgruppetilpasning fra og med høsten
2018, så dette bildet kan raskt endre seg.

2.3 Uttrykksform og sjanger
Helt siden Rikskonsertenes etablering har spørsmålet om hvilke musikkuttrykk og sjangre som
skal inkluderes i konserttilbudet vært et spørsmål under løpende diskusjon og utvikling. Selv om
den vestlige klassiske musikken utgjorde kjernen i musikktilbudet, har særlig skolekonsertene helt
fra oppstarten åpnet for andre sjangre og uttrykk enn den klassiske musikken. Et talende eksempel
på ambisjonene om et visst estetisk mangfold finner vi i et hefte som fulgte skolekonsertserien
Folkesanger fra Israel, i 1971:
Tidligere har Rikskonsertene presentert «Ungarsk folkemusikk og dans» og «Fransk
trubadursang» for gymnas og folkehøyskoler, «Sigøynersang» for yrkesskolen, «Afrikanske
rytmer» for mellomklassene og ungdomsskolen og «Afrikanske negres musikk» for
ungdomsskolen. En turné med egyptisk musikk og én med spansk musikk er under planlegging
(Rikskonsertene, 1971, s. 2).

Siden har også sjangermangfoldet økt ytterligere i skolekonsertene, gjennom inkludering av bl.a.
rock, pop og verdensmusikk (jf. Bjurström & Hylland, 2018). Balansen mellom sjangre har endret
seg betydelig, særlig i årene etter 2000. I årsmeldingen for 1999 introduserte Rikskonsertene en
inndeling av alle sine konserter i ulike sjangre, bl.a. klassisk, vise, jazz, pop/rock, verdensmusikk
og folkemusikk. Hvis man samler disse tallene for perioden mellom 1999 og 2014, ser man en
tydelig endring, særlig for vektleggingen av klassisk musikk. Mens 45% av skolekonsertene i 2000
ble klassifisert som klassisk musikk, var kun 20% av skolekonsertene i 2009 kategorisert som
klassisk. Fra å ha vært det dominerende musikkuttrykket i skolekonserter i flere tiår, blir da
klassisk musikk en langt mer likeverdig sjanger, kvantitativt sett, på linje med jazz, folkemusikk
og verdensmusikk (Hylland, 2018).
At skolekonsertene representerer et estetisk mangfold og en sjangerbredde har fortsatt å fungere
som et sentralt kvalitetskriterium for skolekonsertarbeidet. Det er formulert som et eksplisitt mål
at elevene skal oppleve ulike musikalske uttrykk. Dette uttrykkes også av våre informanter i
samtaler om hvordan produksjon og programmering foregår i praksis, når konkrete produksjoner
skal velges.
Hvordan er så bildet for musikkproduksjonene i Østfold og Akershus i perioden 2015-2017?
Hvilke uttrykksformer og sjangre er representert, og hvordan er fordelingen mellom dem? De
følgende punktene er basert på en gjennomgang av informasjon fra Ksys, og det bør knyttes noen
forbehold til denne gjennomgangen. Selv om Ksys åpner for en kategorisering av produksjonene i
ulike musikkuttrykk – jazz/blues, klassisk musikk, klassisk musikk samtid, pop/rock, viser,
tradisjonsmusikk, world music – er denne sorteringen i veldig liten grad brukt i praksis. Dermed
har vi gått igjennom beskrivelsene av de ulike produksjonene og plassert de i et sett overordnede
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sjangerkategorier. Denne gjennomgangen er skjønnsbasert og gir dermed nødvendigvis ikke et
utvetydig resultat. Enkelte produksjoner kunne like gjerne blitt plassert i en annen kategori, og
andre produksjoner er utfordrende å plassere innenfor en begrenset gruppe sjangre fordi de er
tverrfaglige eller tverrestetiske. Gitt slike forbehold, mener vi likevel at en sjangeroversikt kan
illustrere noen hovedtrekk ved skolekonserttilbudet i de to fylkene. Tabell 3 viser hvordan
skolekonsertproduksjonene mellom 2015 og 2017 fordeler seg på sjangrene klassisk, samtid,
pop/rock/R&B, viser, verdensmusikk, jazz og folkemusikk9.
Tabell 3. Musikkproduksjoner fra 2015–2017, fordelt på sjanger. Kilde: Ksys.
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Det er flere kommentarer som kan knyttes til denne oversikten. For det første er det åpenbart at
det er vesentlige variasjoner fra år til år, som vi f.eks. ser igjennom variasjonen i antallet
produksjoner som kan plasseres innenfor sjangrene folkemusikk og viser. For det andre tyder mye
på at den musikalske profilen mellom de to fylkene er noe ulik. For hele perioden er det blant
annet slik at Akershus kun har tre produksjoner innenfor sjangeren jazz, basert på vår skjønnsmessige vurdering, mens Østfold har 18 produksjoner. I motsatt retning ser vi at Akershus har 28
produksjoner det er naturlig å kategorisere som verdensmusikk, mens Østfold har åtte. For det
tredje ser vi nokså tydelig bekreftet at skolekonsertene er dominert av to relativt likeverdige
musikktradisjoner – den klassiske musikken på den ene siden og populærmusikken på den andre
siden. Både på tvers av fylkene og på tvers av tidsperioden ser vi at klassisk og pop/rock/R&B er

9 Som den oppmerksomme leser vil få med seg, benytter vi her Ksys-tall som kilde til begge fylkenes konsertproduksjoner.
Dermed blir det noe forskjell i totaltallene for Østfolds produksjoner i tabell 2 og 3. Dette skyldes også at i disse tallene er
konserter for voksne, produsert av Kulturdråpen i Østfold, er inkludert i tallene. Det sentrale poenget med denne
oversikten er samtidig å illustrere fordelingen på ulike uttrykksformer, og ikke de samlede konserttallene.
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de musikkuttrykkene som er de viktigste for skolekonsertproduksjonene. De representerer begge
mellom 20 og 30% av produksjonene, med en svak overvekt av pop/rock/R&B-produksjoner10.
Samtidig som en slik sjangeroversikt kan si noe om hvordan det estetiske mangfoldet blir
praktisert innenfor skoleproduksjonen, er en gjennomgang som denne også en illustrasjon av noen
av de utfordringene som sjanger har som indikator for denne delen av DKS’ virksomhet. På den
ene siden er det det mest tilgjengelige parameteret for å kunne si noe om spredningen i
musikkuttrykkene, og dermed om musikkarbeidet når målet sitt om sjangerspredning. På den
andre siden representerer ganske få av produksjonene «rene» sjangeruttrykk og «rene» konserter,
der det etableres en utøver-tilhører-relasjon som vi kjenner som den tradisjonelle konserten.
Uttrykksmangfoldet i skolekonsertene handler like mye om ulike formidlingsformer, ulike former
for dramaturgi, ulike former for involvering av elevene og ulike måter å behandle et tema på. Det
blir tydelig ved en gjennomgang av de over 300 produksjonene som Østfold og Akershus
presenterte i 2015-2017. Et mindretall av disse representerer tradisjonell musikkformidling, der en
artist eller en gruppe besøker en skole og spiller et utvalg fra sitt musikalske repertoar. Et flertall
av produksjonene er pedagogisk tilrettelagt, behandler et gitt tema, forteller en historie, forsøker
på ulike måter å involvere sitt publikum osv. De er med andre ord mer forestillinger enn
konserter, i tradisjonell forstand. Dette er i tråd med grunnleggende ambisjoner for Den kulturelle
skolesekken, men det blir ikke nødvendigvis vurdert positivt av alle. I en tidligere rapport om DKS
i Buskerud, møtte vi f.eks. enkelte elever som ønsket seg mindre tilrettelegging og opplegg og mer
preg av konsert (Heian, Haugsevje & Hylland, 2016, s. 19).

2.4 Produksjoner av fylkene og av Rikskonsertene
En type informasjon i Ksys som også er relevant i denne sammenhengen, er forholdet mellom
produksjoner som fylkene selv er ansvarlige for og produksjoner som andre fylker eller Rikskonsertene har vært produsent for. Det store flertallet av produksjoner er produsert av fylkene
selv. Dette er ikke overraskende, blant annet sett i lys av den avtalen som Akershus og Østfold
inngikk om å overta totalansvaret for konsertproduksjon i sine regioner (se kapittel 1.1.1 for en
nærmere beskrivelse av denne avtalen). Vi ser samtidig at i 30-40 produksjoner i disse årene enten
er produsert av Rikskonsertene eller i samarbeid med Rikskonsertene. Dette ser særlig ut til å være
produksjoner innenfor kategoriene verdensmusikk, folkemusikk og samtid, og i mindre grad de
ellers dominerende uttrykkene – klassisk og pop/rock/R&B. Dette samstemmer godt med et tema
som berøres av flere av informantene – at det har vært og til dels fremdeles er, et behov for en
nasjonal aktør med kompetanse på enkelte musikkuttrykk som ikke nødvendigvis er lett å dekke
opp av regionale produsenter.

2.5 Musikktilbud i fylkene – kort oppsummering
Som vi har sett i dette kapittelet, er det visse trekk som både samler og skiller konserttilbudet i
Østfold og Akershus. Basert på informasjon tilgjengelig i det elektroniske administrasjonsverktøyet Ksys, har vi her gitt noen kortfattede oversikter over hva som preger musikkproduksjonen i de to fylkene i årene 2015 til 2017. Vi har særlig konsentrert oss om

10 Ytterligere et tall som kan kommenteres, er det høye innslaget av kategorien Viser for Østfolds del. Mye av dette ligger
i konserter produsert for voksne, blant annet gjennom Den kulturelle spaserstokken og Østfolds Kulturdråpen, som også
er registrert i Ksys.
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produksjonenes definerte målgrupper og hvilke musikkuttrykk de kan sies å representere. Samlet
har de to fylkene presentert i overkant av 300 produksjoner i disse årene. Fordelingen mellom
ulike uttrykksformer og musikalske sjangre er basert på vår skjønnsbaserte gjennomgang av
informasjon om produksjonene i Ksys. Den viser at den musikalske profilen i de tre årene er noe
ulik mellom de to fylkene. Eksempelvis er det slik at Akershus har tre produksjoner vi plasserer i
sjangeren jazz i denne perioden, mens Østfold har 18. Vektleggingen av sjangeren verdensmusikk
er, slik vurderer det, motsatt, der Østfold har åtte og Akershus 28 produksjoner innenfor denne
kategorien. Det overordnede bildet av uttrykks-mangfoldet er samtidig at produksjonene er
dominert av to hovedkategorier musikalske uttrykk: klassisk og pop/rock/R&B. Disse er relativt
likt vektlagt både på tvers av fylkene og på tvers av treårsperioden.
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3. Skolenes opplevelse av
musikktilbudet i Østfold og
Akershus
For å undersøke grunnskolenes forventninger til, erfaringer med og vurderinger av skolekonsertordningen i Østfold og Akershus ble det sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse i desember
2015. På dette tidspunktet var det fortsatt tidlig i forsøksprosjektene i de to fylkene. Planen var å
gjenta undersøkelsen mot slutten av forskningsperioden, etter at eventuelle effekter av forsøksprosjektene ville hatt påvirkning på opplevelsen av skolekonserttilbudet. Fordi forskningsprosjektet ble gitt et nytt innhold underveis i perioden, falt som nevnt spørreundersøkelse nr. 2
bort. I dette kapittelet gjengir vi resultatene fra den spørreundersøkelsen som ble gjennomført.

3.1 Om undersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble distribuert til til sammen 560 skoleledere og kulturkontakter. Av disse
har 289 svart, og det utgjør en svarprosent på 52. Svarprosenten i de to fylkene var omtrent den
samme i Akershus (52 %) og i Østfold (51 %). 206 (71 %) av de som har svart tilhører en barneskole, 110 (38 %) tilhører en ungdomsskole.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte av spørsmålene er besvart av forholdsvis få personer. Dette gjør
at den prosentvise fordelingen av svarene bør tolkes med forsiktighet.
Noen mottakere av spørreskjemaet har sendt oss returmeldinger med forklaring på hvorfor de
ikke ønsker å svare. En del av disse tyder på at mottakerne ikke har klart for seg hva skolekonsertordningen er, og det kan virke som at noen ikke er klar over at skolekonsert-tilbudet er en
del av Den kulturelle skolesekken. Her er noen eksempler:
Jeg svarer ikke på undersøkelsen av den grunn av at vi ikke har hatt konsert på vår skole i regi
av Rikskonsertene.
Jeg har ikke inntrykk av at vi er med i en skolekonsertordning. Det vi får av eksterne tilbud,
får vi fra Den kulturelle skolesekken, DKS Akershus. Det er bl.a. konserter, men også andre
kulturelle tilbud.
Vi har ikke hatt skolekonserter, men har Den kulturelle skolesekken som tilbud til alle elever.
Jeg regner med at jeg dermed ikke kan besvare spørsmålene om skolekonserter.
Vi har ikke hatt slikt besøk på en stund, jeg velger å ikke svare.

Noen av returmeldingene fra skoleledere tyder dessuten på at når ansvaret for skolekonsertene
(/DKS) delegeres til kulturkontakten, har ikke skolelederne særlig kjennskap til tilbudet:
Jeg har ikke nok innsikt i tilbudene til at jeg kan svare. Beklager dette. Vår musikklærer har
svart på vegne av oss.
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Det er kulturkontakten som kan uttale seg om dette. Jeg har ikke noe å bidra med i tillegg til
han.
Jeg avstår fra å svare på dette. All virksomhet knytta opp mot dette er delegert til vår
kulturkontakt, og jeg har ikke kapasitet til å innhente informasjon for å bli i stand til å svare.

At skolelederne har mindre kjennskap til skolekonsertene enn kulturkontaktene, gjenspeiles også i
hvordan besvarelsene fordeler seg på de to gruppene: 86 (30 %) av de som har svart er skoleledere, 202 (70 %) er kulturkontakter.

3.1.1 Akershus
I Akershus svarte til sammen 197 respondenter. Skolelederne utgjorde 26 % av disse, mens de
resterende 74 % var kulturkontakter. Nesten halvparten av de som har svart, tilhører skoler med
mellom 200 og 400 elever. Bortimot 1/3 tilhører skoler med over 400 elever. 21 % har mellom 50
og 100 elever og 2 % har under 50 elever ved sin skole.
De aller fleste, 95 %, vurderer den kunstneriske kvaliteten på skolekonserttilbudet som helhet som
god (48 %) eller svært god (47 %). Ingen av respondentene vurderer kvaliteten som svært dårlig
eller dårlig, jf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Hvordan vil du vurdere den kunstneriske kvaliteten på skolekonserttilbudet som helhet?

Vi har også bedt kulturkontaktene og skolelederne i begge fylkene beskrive det de mener kjennetegner skolekonserter av god kvalitet. Kommentarene kan sorteres i følgende temaer, her i
uprioritert rekkefølge
1. Formidling: At utøverne evner å engasjere og kommunisere med elevene.
2. Forbindelse til læreplanen: At konsertene omfatter tema som kan kobles til
kompetansemålene i læreplanen.
3. Organisering: At informasjonen om innhold og varighet på Ksys er god. Mulighet til å
planlegge tidsmessig og forberede elevene. Godt samarbeid og kommunikasjon med
kulturvertene.
4. Målgruppe: At musikerne er interessert i barn/ungdom og innhold som fenger
aldersgruppen og som de kan kjenne seg igjen i.
5. Kunstopplevelse/innhold: Dyktige utøvere, høy kunstnerisk kvalitet, at elevene får nye
kunstneriske opplevelse, ulik grad av involvering/egenaktivitet.
I følge en av respondentene er det som kjennetegner en god skolekonsert
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[…] et levende, glad publikum som lytter med ører og øyne, som deltar med aktivitet og
stillhet når det trengs, at elevene har med seg erfaring og en opplevelse videre som bidrar til
refleksjon.

Når vi har bedt respondentene om å beskrive hva som kjennetegner skolekonserter av mindre god
kvalitet, er det temaene over som går igjen. Særlig virker det forringende på kvaliteten hvis
utøverne mangler evne til å formidle musikken til den bestemte målgruppen og engasjere og
involvere publikum. At publikum er ukonsentrert og urolig ses imidlertid også på som lærernes
ansvar. Noen mener også at enkelte konserter er for lange. En kommentar som går igjen er at
smale sjangre og uttrykk ofte oppfattes som for sært og avansert for mange av elevene. At
lydnivået blir høyt, kan også forringe kvaliteten, ifølge noen. Når det gjelder det organisatoriske,
trekkes det frem at både skolene og Rikskonsertene kan være skyld i manglende informasjon.
Vi har bedt respondentene vurdere i hvilken grad ulike kvaliteter er ivaretatt i skolekonsertene der
de skulle rangere fra 1-5, hvor 1 er viktigst og 5 er minst viktig. Kvalitetene vi har listet opp er:
•
•
•
•
•

Det kunstneriske innholdet
Elevenes opplevelse av skolekonserttilbudet
Musikernes formidlingsevne
Overføringsverdi til undervisning i estetiske fag
Overføringsverdi til undervisning i andre fag

Det respondentene vurderer som det aller viktigste er det tredje punktet, musikernes formidlingsevne. Elevenes opplevelse av tilbudet vurderes som det nest viktigste, etterfulgt av det kunstneriske
innholdet. Minst viktig er overføringsverdien til undervisningen i estetiske fag og i andre fag.
Videre har vi bedt respondentene om å vurdere i hvilken grad disse ulike kvalitetene er ivaretatt i
skolekonsertene. Figur 2 nedenfor viser en oversikt over andelen respondenter som har krysset av
på en femdelt skala fra «i svært liten grad» til «i svært stor grad». Det respondentene vurderte
som det viktigste kvalitetskriteriet, musikernes formidlingsevne (jf. over), ser 59 % på som
ivaretatt i stor grad og 23 % i svært stor grad. Det flest respondenter oppgir som best ivaretatt er
det kunstneriske innholdet (69 % svarer i stor grad og 21 % svarer i svært stor grad). De to
punktene som respondentene så som de minst viktige, overføringsverdien til undervisningen i
estetiske og andre fag, ses på som minst ivaretatt.

Figur 2. I hvilken grad er de ulike kvalitetene som er listet opp nedenfor ivaretatt i skolekonsertene, etter din
vurdering?
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På spørsmål om skolekonserttilbudet dekker tilstrekkelig mange musikksjangre, svarer de aller
fleste (86 %) ja. Vi har bedt respondentene utdype hvilke musikksjangre som eventuelt savnes.
Det er like mange som oppgir at de savner mer klassisk musikk i skolekonserttilbudet som oppgir
at de ønsker seg mer pop og rock. Noen kommenterer også at antallet konserter er for lavt til å
dekke et mangfold av musikksjangre, og at de for eksempel et år bare har hatt jazzkonserter og
aldri folkemusikk. Disse kommentarene kan relateres til gjennomgangen av musikktilbudet i
forrige kapittel. Her så vi at de to dominerende, og relativt likevektige, musikkutrykkene var
klassisk og pop/rock. Samtidig er mottakerleddet sammensatt av folk med ulike preferanser, og
skolekontaktene er ikke samstemte i hva de ønsker mer eller mindre av. Og videre er det et
åpenbart moment at det lave antall konserter i året gjør det vanskelig å få en opplevelse av et reelt
sjangermangfold.
Godt over halvparten av respondentene mener at skolekonserttilbudet i stor grad er tilpasset de
ulike aldersgruppene. Selv om en stor andel av respondentene synes skolekonserttilbudet er godt
tilpasset aldersgruppene, kommer det også fram at noen konserter ikke treffer alle. For eksempel
kan det være utfordrende å treffe alle når det er fellesforestillinger for hele skolen med et aldersspenn fra 6 til 13 år, og det pekes også på at det er stort spenn i modenhet på en ungdomsskole.
Noen mener at mer involvering av publikum kan gi bedre alderstilpassing. En respondent skriver
at «tilbudet til barneskolen blir for voksent og tilbudet til ungdomsskolen blir for barnslig». På
den annen side mener en av respondentene at alder ikke bør ha noe betydning hvis kvaliteten er
god: «En god konsert vil ha ulike kvaliteter som fenger elver på tvers av alder». En annen mener
at en vellykket alderstilpasning er mer avhengig av utøvernes formidlingsevne enn selve musikken.
Som vi så i forrige kapittel er det noen variasjoner i hvordan de to fylkene arbeider med alderstilpasning av musikkproduksjonene.
På spørsmål om i hvilken grad skolekonsertene engasjerer elevene svarer 73 % i stor (61%) eller
svært stor grad (12 %). Over halvparten (53 %) svarer at elevene ser fram til skolekonsertene (i
stor grad, 43 % og i svært stor grad 10 %), jf. figur 3 nedenfor.

Figur 3. I hvilken grad engasjerer skolekonsertene elevene? Og i hvilken grad ser elevene fram til
skolekonsertene?

På spørsmål om hvorfor enkelte konserter var mer vellykkede enn andre er formidlingsevne et
stikkord som oftest går igjen. At utøverne har god kontakt med elevene ses på som et viktig
kriterium. Det legges også vekt på at utøverne er engasjerte og viser at de er dedikerte musikere.
Andre er opptatt av at det er en bonus hvis innholdet i konserten også kan brukes i et av
skolefagene i forkant eller etterkant. Nyskapende, annerledes, mangfoldig og humoristisk er andre
beskrivelser på konserter som ses på som vellykkede. Helhetsopplevelsen ser også ut til å være
viktig, slik en av respondentene uttrykker det her: «De følte at de var på en ordentlig konsert».
På spørsmål om hva som gjorde enkelte konserter mindre vellykkede, er en kommentar som går
igjen at de ikke traff den aktuelle målgruppa. Flere oppgir også at uttrykket ble for sært og
avansert.
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Figur 4 nedenfor viser at nesten halvparten mener at skolekonserttilbudet bidrar til å realisere
skolens læringsmål i stor (43 %) eller svært stor grad (4 %). 43% mener skolekonsertene verken i
liten eller stor grad bidrar til å realisere skolens læringsmål. 8 % svarer i liten grad og 2 % (bare 4
respondenter) i svært liten grad.

Figur 4. Etter din mening, i hvilken grad bidrar skolekonsertene til å realisere skolens læringsmål? N = 169.

I mer utdypende svar på dette spørsmålet oppgis på den ene siden tidspress i timeplanen, at det
ofte ikke knyttes til enkelte trinn og at skolene ivaretar realiseringen av skolens læringsmål på
egen hånd. På den andre siden ser noen på konsertene som en svært viktig del av musikkfaget, for
eksempel i sjangerlære. Noen av kommentarene til dette spørsmålet var disse:
-

«Det er flott at arrangørene har skolens kompetansemål som utgangspunkt.»
«Jeg er glad for at konsertene ikke forholder seg for mye til læringsmål, for læringsmålene
er ofte teoretiske. Konsertene ivaretar det kreative».
«Skolene får vite om konsertene altfor sent. Alle planer er lagt lenge før vi får beskjed om
Rikskonsertene. Det betyr at det er vanskelig å få konsertene inn i en kontekst, og derfor
blir de ikke brukt i fagene. Det blir ofte bare en happening.»

I flere av kommentarene vises det til Læreplanens generelle del, som utdyper formålsparagrafen i
opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige,
kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring.11 I tråd
med dette er det også mange kommentarer som oppgir at elevene bidrar til en mer helhetlig
utvikling, at elevene lærer seg å lytte til musikk og gir barna en forståelse av kvalitet – og at
konsertopplevelsene ofte har verdi i seg selv. Noen oppgir også at skolekonsertene fungerer godt
som et avbrekk i en travel skolehverdag.
På spørsmål om i hvilke fag skolekonsertene bidrar til å realisere skolens læringsmål, oppgir de
aller fleste musikk. Men samfunnsfag, norsk, språkfag, historie, KRLE er det også flere som
oppgir. Kroppsøving og enkelte valgfag nevnes også. Også her vises det til den generelle delen av
læringsplanen.
Vi har også spurt om skolen gir noen form for tilbakemelding på skolekonsertene, og her svarer
66 % ja. Men det varierer hvor formalisert tilbakemeldingene er. Noen fyller ut strukturerte
skjemaer, andre har som rutine at de snakker uformelt med utøverne i etterkant av konserten eller
på e-post, enten til musikerne selv eller til ansvarlige for DKS i Akershus. Det gis også noen ganger
tilbakemelding til kommunekontakten. Noen har rutiner på at tilbakemelding skjer i nettverks-

11 http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/
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møtene med andre kulturkontakter. Noen oppgir at de ikke vet om skolen gir noen form for
tilbakemelding eller at de melder tilbake svært sjelden, og kun dersom de opplever noe negativt
eller på forespørsel. En del oppgir også at de gir tilbakemelding på Ksys eller på nettsidene til
DKS.
Til slutt i spørreskjemaet har vi stilt spørsmålet: Er det noe annet du ønsker å trekke fram når det
gjelder forventninger til, erfaringer med eller vurderinger av innholdet i eller organiseringen av
skolekonserttilbudet? Nedenfor har vi oppsummert kommentarene etter noen hovedtema som går
igjen:
Organisering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informasjonen om konsertene har vært god og organiseringen har vært bra
Ønske om mulighet for fast vurdering etter hver konsert
Konsertene kan ha en tendens til å hope seg opp i samme tidsperioder.
Ønsker å i større grad kunne takke nei til tilbud som ikke passer med skolens opplegg og
planer.
Ønsker å ta med de unge på råd
Positivt med en påminnelse dagen før konserten
Lokalene er ikke optimale, det kan være med på å forringe opplevelsen.
Det går med for mye tid for kulturvertene på venting og rigging. Noen forventer at dette
gjøres av musikerne selv, slik at elevene ikke må tas så mye ut av undervisningen.
Noen vil ha flere konserter, andre færre
Flere er usikre på hva som menes med skolekonsert og er usikre på om det er en del av
DKS eller ikke.

Innhold:
•
•
•
•

Bra innhold og god organisering
RK gir gode bidrag i skolehverdagen. Det gir alle barn anledning til gode opplevelser
mange ellers ikke får delta på. For mange barn er dette eneste kulturelle tilbud
Opplever at kvaliteten på produksjonene blir stadig høyere
Mer deltakelse for elevene under konsertene

Kompetansemål/læreplan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tips til hvordan innholdet kan knyttes til undervisningen ses på som bra
Det ses på som positivt hvis innholdet kan relateres til kompetansemålene, for å begrunne
tidsbruken.
Viktig motvekt til de skriftlige fagene, nasjonale prøver etc.
Viktig når økonomisk situasjon gjør at skolen ikke selv kan finansiere konsertbesøk
Opp til lærerne selv å forberede elevene og ta det inn i undervisningen
De er en berikelse i seg selv.
Skolen bør være flinkere til å sette konsertene inn i en sammenheng
Det er viktig for våre elever å oppleve disse konsertene, både for å nyte og lære – og for
mange elever er dette de eneste konsertene de opplever i sine barneår.

Formidling/målgruppe:
•
•
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Noen konserter er for lange
Kvaliteten har blitt mye bedre de siste årene. Før virket det ofte som konsertene var til for
utøvernes egen del. Nå er publikum og tilpasning til dem blitt mye bedre ivaretatt

Regionalt spillerom

•

Noen konserter har preg av at musikerne har det som bijobb og egentlig ikke er
interessert i å formidle musikken sin til barn og unge

3.1.2 Østfold
I Østfold mottok vi svar fra 91 respondenter. Vel 1/3 av disse var skoleledere, mens resten var
kulturkontakter. 72 % av respondentene fra Østfold tilhører en barneskole og 39 % en ungdomsskole. 19 % tilhører skoler med mer enn 400 elever, 44 % tilhører skoler med mellom 200 og 400
elever, 26 % mellom 50 og 200 elever og 3 % tilhører skoler med under 50 elever.
Figur 5 nedenfor viser at de aller fleste vurderer den kunstneriske kvaliteten på skolekonserttilbudet som god (35 %) eller svært god (59 %). Ingen av respondentene vurderer kvaliteten som
dårlig eller svært dårlig.

Figur 5. Hvordan vil du vurdere den kunstneriske kvaliteten på skolekonserttilbudet som helhet? N = 91.

Vi har også bedt kulturkontaktene og skolelederne beskrive det de mener kjennetegner skolekonserter av god kvalitet. Vi sorterte altså kommentarene under disse hovedpunktene:
1. Formidling: At utøverne evner å engasjere og kommunisere med elevene.
2. Forbindelse til læreplanen: At konsertene omfatter tema som kan kobles til
kompetansemålene i læreplanen.
3. Organisering: At informasjonen om innhold og varighet på Ksys er god. Mulighet til å
planlegge tidsmessig og forberede elevene. Godt samarbeid og kommunikasjon med
kulturvertene.
4. Målgruppe: At musikerne er interessert i barn/ungdom og innhold som fenger
aldersgruppen og som de kan kjenne seg igjen i.
5. Kunstopplevelse/innhold: Dyktige utøvere, høy kunstnerisk kvalitet, at elevene får nye
kunstneriske opplevelse, ulik grad av involvering/egenaktivitet.
En av respondentene fra fylket legger vekt på helhetsopplevelsen ved skolekonsertene, og har
skrevet en kommentar som langt på vei oppsummerer punktene ovenfor:
Artister som kommuniserer godt med ungdom og har et engasjement som smitter. Gode
formidlere er et must i skolen. Gode konserter er gjennomarbeidet og bruker sceniske
virkemidler bevisst. Helhetsopplevelsen er viktig når ungdommens musikkpreferanser er så
forskjellige. Det er alltid en fare at musikken ikke treffer alle like godt. Da er formidlingen og
relevansen til ungdommenes liv viktig. De må kunne kjenne seg igjen i noe. Flere artister
forteller om egen musikkutvikling, og ungdomstidens erfaringer inn i forestillingen. Dette kan
skape en forbindelse til ungdommenes liv som skaper nysgjerrighet i øyeblikket. Dette kan
være et viktig bindemiddel for å vekke ungdomsgruppas oppmerksomhet. En god konsert har
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sammenheng og godt driv, med musikk som passer til konteksten den presenteres i. God
variasjon i tilbudet fra Rikskonsertene og DKS er viktig. Vi må ikke bare gi ungdommene det
de ønsker og kjenner fra før. De trenger å utfordres og bli presentert for nye kunstformer og
uttrykk. Det er viktig for læringsaspektet. Samtidig er en god opplevelse svært viktig og et godt
supplement i en skolehverdag som kan virke kjedelig for mange elever.

Når vi har spurt respondentene om hva som kjennetegner konserter av mindre god kvalitet, er det
mange av de samme temaene går igjen, men med motsatt fortegn, selv om listen over
kommentarer ble like lang som da vi spurte om god kvalitet. Oppsummert mener våre
respondenter at det som kjennetegner en konsert av mindre god kvalitet er:
•
•
•
•
•
•
•

At musikerne ikke kan faget sitt og er uprofesjonelle som musikere; umotiverte musikere
At utøverne ikke treffer publikum, at de ikke kan formidle til aldersgruppen, dårlig
kommunikasjon/kontakt med publikum, for avansert språk.
Tema som ikke elevene kjenner seg igjen i, at innholdet blir for sært eller avansert i
forhold til elevenes nivå og oppleves slitsomt eller unødvendig
At musikerne ikke evner å få elevene til å delta eller engasjere
At elevene ikke er fornøyde, at elevene kjeder seg
Ikke godt forberedt, lite bevisst forhold til nytteverdi og kompetansemål
Dårlig organisering, at musikerne ikke kommer til avtalt tid

Respondentenes kommentarer om kvalitet viser at evne til å formidle er viktig. Og som sitatet
nedenfor viser, må musikerne kjenne til elevenes behov og tilpasse «prat» til det:
For mye prat kjeder mange elever. Det er mange som forventer en konsert og ikke et foredrag.
De artistene som prater for mye vil lett kunne merke at ungdomsgruppa blir utålmodig og
urolig. Dette betyr ikke at snakking og fortelling skal begrenses til et minimum, men det er
viktig at artistene har et bevisst forhold til slike forventninger og behov hos elevene. Elever
reagerer raskt negativt når noe blir litt kjedelig. Artister som ikke klarer å kommunisere med
ungdommer og har en distanse i sin kommunikasjon vil lett mislykkes i skolen.

Vi har bedt respondentene vurdere i hvilken grad ulike kvaliteter er ivaretatt i skolekonsertene der
de skulle rangere fra 1-5, hvor 1 er viktigst og 5 er minst viktig. Kvalitetene vi har listet opp er:
•
•
•
•
•

Det kunstneriske innholdet
Elevenes opplevelse av skolekonserttilbudet
Musikernes formidlingsevne
Overføringsverdi til undervisning i estetiske fag
Overføringsverdi til undervisning i andre fag

Det respondentene ser på som aller viktigst er musikernes formidlingevne, som i snitt har fått
verdien 2 på skalaen fra 1-5. Elevenes opplevelse av skolekonsertene vurderes også som viktig (2,4
på skalaen). Deretter følger det kunstneriske innholdet (2,7 på skalaen). Overføringsverdi til
undervisning i estetiske fag har fått verdien 3,4 og overføringsverdi til andre fag har fått verdien
3,7.
Videre har vi bedt respondentene om å vurdere i hvilken grad disse ulike kvalitetene er ivaretatt i
skolekonsertene. Figur 6 nedenfor viser en oversikt over andelen respondenter som har krysset av
på en femdelt skala fra «i svært liten grad» til «i svært stor grad». Det kunstneriske innholdet
vurderer 31 % av respondentene som ivaretatt i svært stor grad og 63 % i stor grad. Ingen mener
det kunstneriske innholdet er ivaretatt i svært liten eller liten grad. Elevenes opplevelse av skolekonsertene vurderes også av de aller fleste som ivaretatt i stor (65 %) eller svært stor grad (17 %).
Det samme gjelder musikernes formidlingsevne (66 % i stor grad og 26 % i svært stor grad). Når
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det gjelder overføringsverdien til undervisning i estetiske og andre fag, svarer hhv. 52 % og 46 %
at kvaliteten i verken liten eller stor grad er ivaretatt og hhv. 15 og 19 % at den i liten grad er
ivaretatt. Spørsmålet om overføringsverdi til andre fag er eneste spørsmål hvor kategorien «i svært
liten grad» er benyttet – 6 % av respondentene har krysset av på det.

Figur 6. I hvilken grad er de ulike kvalitetene som er listet opp nedenfor ivaretatt i skolekonsertene, etter din
vurdering?

På spørsmål om skolekonserttilbudet dekker tilstrekkelig mange musikksjangre, svarer de aller
fleste (83 %) ja. Vi har bedt respondentene utdype hvilke musikksjangre som eventuelt savnes, og
her nevenes både klassisk musikk, opera, rock, blues, pop og hiphop. En mener det er få skolekonserter, mens en annen er kritisk til at alle elever skal være med på alle konserter, uten at det
tas hensyn til klassetrinn eller fagplaner. I hvilken grad skolekonserttilbudet er tilpasset ulike
aldersgrupper, har vi også spurt om og her mener godt over halvparten (55 %) at tilbudet i stor
grad er tilpasset aldersgruppen og 6 % mener det er tilpasset i svært stor grad. Kommentarene
respondentene har til handler om dyktige musikere som skaper engasjement blant elevene og at de
aller fleste tilbud treffer målgruppen. Det ses på som positivt at ikke alle konserter er for hele
skolen, men for eksempel bare for de eldste eller de yngste.
Samtidig kan det være enkelte konserter som ikke treffer, slik en beskriver her: «Innimellom
skytes det langt over hodet på elevene. Dessuten begynner vi etter hvert å få et nokså kresent
publikum.»
Én opplever at enkelte konserter er så smale i sjanger og derfor treffer få elever og en
kommenterer at tilbudet inneholder mye jazz og at det kan være vanskelig tilgjengelig for unge
mennesker.
På spørsmål om i hvilken grad skolekonsertene engasjerer elevene svarer 69 % i stor grad og 10
% i svært stor grad. 21 % svarer verken eller, men ingen svarer i liten eller i svært liten grad. På
spørsmål om i hvilken grad elevene ser fram til skolekonsertene svarer flertallet i stor (47 %) eller
svært stor grad (10 %), men så mange som 43 % svarer i verken stor eller liten grad, jf. figur 7.
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Figur 7. I hvilken grad engasjerer skolekonsertene elevene? Og i hvilken grad ser elevene fram til
skolekonsertene?

På spørsmål om hvorfor enkelte konserter var mer vellykkede enn andre, er det noen
kommentarer som går igjen: At konsertene treffer målgruppa; at elevene involveres; at musikerne
er dyktige; at uttrykket er variert; tema som opptar elevene; musikernes formidlingsevne; at
konserten foregår på et annet sted enn skolen; at elevene presenteres for noe nytt.
På spørsmål om hva som gjorde enkelte konserter mindre vellykkede, er det flere som gir uttrykk
for at de har hatt få eller ingen mindre vellykkede konserter. Men noen har erfart at konserter
med høy lyd har vært ødeleggende, at noen musikere har spilt for sær musikk og vært for opptatt
av seg selv eller at språket har vært for avansert for målgruppen. Noen kommenterer også at
musikken ikke nådde publikum og at introduksjonen til konserten var for langtekkelig.
På spørsmålet, i hvilken grad bidrar skolekonsertene til å realisere skolens læringsmål, oppgir over
halvparten (51 %) i stor grad og i tillegg 4 % i svært stor grad. 41 % svarer verken/eller på dette
spørsmålet, og bare noen få varer i liten eller svært liten grad, jf. figur 8.

Figur 8. Etter din mening, i hvilken grad bidrar skolekonsertene til å realisere skolens læringsmål? N = 81.

Flere av respondentene gir uttrykk for at de er usikre på i hvilken grad skolekonsertene blir brukt
til å realiseres skolens læringsmål, mens andre mener det er et viktig bidrag, særlig til musikkfaget.
Flere trekker også fram at det er stor variasjon i hvilken grad lærerne klarer å utnytte potensialet
som ligger i konsertene. Det ses som positivt at skolene i forkant får informasjon om hvordan
læringsmålene kan knyttes til konserten, men at det kan være vanskelig å sette av tid til
forberedelse og etterarbeid i en travel skolehverdag, eller at det ikke passer med årsplanen. Flere
av respondentene vektlegger at skolekonsertene er viktige fordi de virker allmenndannende, uten
at de nødvendigvis knyttes til enkelte kompetansemål. En av respondentene gir dessuten uttrykk
for at en konsert kan ha verdi i seg selv: «Skolekonsertene sees nok på som et kulturelt bidrag og
pusterom i hverdagen. Og kan kanskje få lov til å være det?»
På spørsmål om hvilke fag som bidrar skolekonsertene til å realisere skolens læringsmål, svarer de
fleste musikk. Men også kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag, KRLE, engelsk, kroppsøving,
naturfag nevnes.
Vi har også spurt om skolen gir noen form for tilbakemelding på skolekonsertene, og her svarer
70 % ja. Men det varierer hvor ofte det gis tilbakemelding og hvordan. Noen gir tilbakemelding
på e-post eller via nettsidene til DKS eller gjennom Ksys, andre via Østfold kulturutviklings
nettsider, eller som muntlig tilbakemelding til artistene som er på besøk eller via evalueringsskjema som deles ut i tilknytning til konserten. Noen har faste rutiner på å gi tilbakemelding etter
hver konsert, mens andre kun melder ifra hvis det er noe særskilt.
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Til slutt i spørreskjemaet har vi stilt spørsmålet: Er det noe annet du ønsker å trekke fram når det
gjelder forventninger til, erfaringer med eller vurderinger av innholdet i eller organiseringen av
skolekonserttilbudet? Her kommer det mange ulike svar, men kommentarer som også har
kommet fram i tilknytning til de tidligere stilte spørsmålene:
Organisering:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av og til hadde det vært ønskelig med en større spredning av tilbudene
Noen tilbud gir sent melding om tidspunkt de kommer. Dette bør komme minst to uker
før.
Flott at vi får opplegg med "teaser" på forhånd slik at barna kan bli godt forberedt! Det
er bra at artister tar kontakt med skolene i forkant for å kvalitetssikre at alt går etter
planen og at skolen har gjort de nødvendige forberedelsene.
Gjerne invitere kulturkontakt eller musikklærere eller norsklærere i prosessen med
utvelgelse av konserter og eller forankring av kunnskapsløftet. La elever delta med ideer
for gode møter mellom musikere og publikum.
Skulle ønske at utøverne hadde personlig kontakt med skolen i forkant hvis det var
spesielle hensyn/rigging på skolen.
Kunne ønsket at det var satt av tid til kulturkontakten, slik at vi kunne ta oss av de
besøkende.
Om det blir bedt om mange spesielle hensyn som skal tas i forbindelse med konserten kan
dette kreve mye forberedelser for disse skolene.
Når det gjelder organisering har jeg bare positivt å si om Østfold kulturutvikling.
Dersom dette ikke fungerer, er det nok skolenes prioritering og involvering blant
personalet som er minimumsfaktoren.
For å få en bedre totalopplevelse og lære elevene å kjenne ulike kulturarenaer hadde det
vært bedre å busse elevene til konsertarenaer enn å bruke skolens gymsal.
Vi har kun gode erfaringer med skolekonserttilbudet. Proffe og hyggelige utøvere som det
har vært lett å samarbeide med. Både elever og ansatte ser frem til disse forestillingene.
Noe mindre aktivitet er ønskelig.
Vi har noen år fått forestillingene veldig tett etter hverandre og flere ganger på de samme
dagene, da er de samme Elevene/fagene som mister undervisning.
Jeg synes tilbudet er viktig, og opplever det som relevant for ungdommene våre.
Hovedutfordringen har i år vært at mye av tilbudet kom litt tett på hverandre. Dermed
følte lærerne at det ble litt liten tid til å trekke det inn i undervisningen. Det er viktig at
det spres jevnt utover hele året.

Funksjon/innhold:
•

•
•

Fint med forskjellige smakebiter. Artig når det fenger publikum, trenger litt krydder i
hverdagen også. Ikke alle elevene våre har råd til eller initiativ til å gå på konserter selv.
Viktig også sosialt, gir felles opplevelser.
De gjør fremdragende jobb i det å legge til rette for gode og varierte produksjoner. Noen
ganger på grensen til det "sære og dristige".
Elevene blir geleidet inn i gymsalen og bedt om å sitte stille og følge med. Elevene møter
tidvis begrensninger i forhold til å kunne få lov til å ha en subjektiv opplevelse av det hele.
Fra 1.-7.trinn burde det være mye mer deltagelse, enn stillesittende observasjon/lytting. I
ungdomstrinnet er det selvsagt mer formålstjenlig med sistnevnte, men også her bør det
være mer deltagelse. Dersom forestillinger ikke bare kommer med informasjon om
forberedelse og muligheter for etterarbeid, men også ferdige henvisninger til læremål i så
mange fag som mulig, vil nytten og opplevelsen bli langt bedre. Viktigheten av å ha
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•
•
•

kunnskap om kompetansemål i KL når man velger/setter opp produksjoner, for å skape
de knytningene, er stor.
Synes dette er viktig, å vise elevene ulike former kultur. Fint å ha elevkontakter som kan
ta imot og være vertskap.
Elever og ansatte synes de fleste konsertene er veldig fine, lærerike og samlende for
skolen.
Når man velger tilbudet må man velge konserter/forestillinger som vekker elevenes
interesse for scenekultur. Det må favne bredt. De "smale" tilbudene som f.eks.
samtidsmusikk osv. treffer kun et fåtall og skaper lave forventninger til de påfølgende
forestillinger.

Målgruppe/formidling:
•
•
•

Jeg forventer et tilbud av god kvalitet musikalsk som er tilpasset aldersgruppen. Dette
mener jeg at konsertene i stor grad har vært.
Opplevelsen av innholdet varierer bade fra elev til elev, på samme mate som de voksne.
Krav om formidlingsevne, klassiske sjangre.

3.1.3 Oppsummering
I dette kapittelet har vi presentert og kommentert resultatene fra de to fylkene hver for seg, uten å
sette de i forhold til hverandre. Er det noen tydelige forskjeller mellom Østfold og Akershus når
det gjelder hvordan skolerepresentantene vurderer musikktilbudet? Her skal vi kort oppsummere
hovedresultatene og vurdere i hvor stor grad de varierer fylkesvis.
Det første temaet i spørreundersøkelsen var en generell vurdering av kvaliteten på skolekonserttilbudet. Her svarer et stort flertall i begge fylkene – 96% og 94% – at kvaliteten vurderes å være
«god» eller «svært god». Samtidig er det en noe større andel som vurderer kvaliteten «svært god»
i Østfold enn i Akershus – 59% i Østfold og 47% i Akershus.
På vurderingen av i hvilken grad skolekonsertene bidrar til å realisere skolens læringsmål, samler
svarene seg mer i midten. Svært få svarer «i svært stor grad» (4%), og henholdsvis 41% i Østfold
og 43% i Østfold svarer «i verken stor eller liten grad». Det er noen flere i Østfold enn i Akershus
som svarer at konsertene «i stor grad» bidrar til å realisere læringsmålene – 51% mot 43%.
For å få informantene til å reflektere over ulike sider ved skolekonsertenes kvalitet, ba vi dem altså
om å prioritere de ulike indikatorene på kvalitet fra mest viktig til minst viktig. Kvalitetene vi
listet opp var 1) det kunstneriske innholdet, 2) elevenes opplevelse av skolekonsertene, 3)
musikernes formidlingsevne, 4) overføringsverdi til undervisning i estetiske fag og 5) overføringsverdi til undervisning i andre fag. Her svarer skolerepresentantene for begge fylkene at musikernes
formidlingsevne er den viktigste kvaliteten, fulgt av elevens opplevelse og det kunstneriske
innholdet. Overføringsverdiene til estetiske og andre fag blir vurdert som minst viktig. Det samme
mønsteret gjentar seg på spørsmålet om hvordan disse ulike kvalitetene vurderes å være ivaretatt.
De tre viktigste kvaliteten vurderes også som å være best ivaretatt, mens de to minst viktige –
overføringsverdiene – også vurderes som å være dårligst ivaretatt blant disse fem kvalitetene.
Skolerepresentantene ble også spurt om sin vurdering av to sentrale indikatorer for musikkproduksjonene – i hvilken grad de var alderstilpasset og hvorvidt produksjonene dekket et
tilstrekkelig antall sjangre. Et flertall i begge fylkene svarer positivt på begge disse spørsmålene,
men vurderingen er vesentlig mer positiv for sjangerbredden enn for alderstilpasningen.
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Med andre ord: Skolene er stort sett fornøyde, til dels veldig fornøyde. Kvaliteten er god,
sjangerbredden er god, men det er noe å gå på når det gjelder alderstilpasning. Og det som blir
vurdert som viktigst, altså kvalitet og formidling, blir også vurdert mest positivt, mens det minst
viktige, tilpasning til læreplaner, blir også vurdert mindre positivt.
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4. Det regionale musikkarbeidet
De to pilotprosjektene i Østfold og Akershus som dannet det opprinnelige grunnlaget for dette
forskningsoppdraget, kan sees som et tidlig tegn på den forskyvningen av ansvar som et par år
senere skulle rulles ut i sin fulle bredde over hele landet. I dette kapittelet gir vi først en kortfattet
vurdering av disse forsøksprosjektene. Deretter beskriver vi hvordan arbeidet med musikktilbudet
i Akershus og Østfold er organisert i dag, med spesifikt henblikk på hvordan musikktilbudet
kvalitetssikres. Til slutt presenterer vi vår analyse av det regionale musikkarbeidet slik det
framstår i dag.
Beskrivelser og analyse er basert på et samlet materiale, men primært den kunnskapen vi har
ervervet oss gjennom workshop, deltakende observasjon, gruppeintervjuer og oppfølgingssamtaler, samt skriftlige kilder.

4.1 Vurdering av forsøksprosjektene
Forsøksprosjektene gikk ut på at de to fylkeskommunene skulle produsere 100 % av skolekonserttilbudet. Rikskonsertene skulle tilby produksjoner som fylkeskommunene ikke selv hadde
kompetanse eller kapasitet til å produsere, for eksempel større internasjonale satsinger. I tilleggsavtalene mellom Rikskonsertene og Østfold og Akershus fylkeskommuner var det også formulert
en rekke resultat- og effektmål for forsøksprosjektene. I avtaleteksten var disse målene ramset opp
i usorterte kulepunkter uten noen særlig utdyping, men ved å sortere dem ble det tydelig at målene
kunne knyttes til fire tematikker eller nivåer: Noen av målene handlet om 1) organiseringen av
skolekonsertene: fylkeskommunenes planleggingsarbeid skulle bli effektivisert, og man ønsket å
oppnå økt flerbruk av produksjoner. Man ønsket også å redusere såkalte «systemfriksjoner»
mellom fylkeskommunene og Rikskonsertene, og man ønsket å få undersøkt fylkeskommunenes
«synergieffekter» og «kompetansegevinster». Andre mål handlet om 2) innholdet i og kvaliteten
på skolekonsertene: Det var for det første et ønske om bedre alderstilpassing av konsertene og økt
variasjonsbredde i konsertformater og -modeller. Man ønsket for det andre økt bruk av regionale
kunstneriske og faglige ressurser, og økt lokalt eierskap, valgfrihet, deltakelse og kompetanse. For
det tredje ønsket man bedre ivaretakelse av grunnskolens ønske om faglige kvaliteter i tilbudet.
Og for det fjerde ønsket man at produksjonene fra de to fylkeskommunene skulle oppnå større
etterspørsel fra andre fylker og større gjennomslag i det nasjonale Programrådet. Atter andre mål
handlet om 3) samarbeidet mellom fylkeskommunene og Rikskonsertene; om at
fylkeskommunene skulle programmere 100 %, og at fylkeskommunene og Rikskonsertene skulle
produsere, levere og dokumentere etter avtale. Og til sist handlet et par mål om 4) Rikskonsertenes rolle: Man ønsket gjennom forsøksprosjektene at Rikskonsertene skulle spisse sin
rolle som nasjonalt kompetansesenter, og få testet sin rolle som tilbyder av programforslag.
Vårt første møte med representanter for de involverte parter i forsøksprosjektene fra begge fylker
og Rikskonsertene, skjedde i en workshop i oktober 2015, jf. kapittel 1.3.1. Det var på dette
tidspunktet mer enn et år siden avtalene var inngått, men det hadde tatt tid for fylkeskommunene
å komme i gang i praksis. Vårt inntrykk fra møtet med partene på dette tidspunktet var at flere av
de involverte opplevde forsøksprosjektene som utydelig definert, og de var usikre på hvordan de
skulle gripe dem an. De hadde ulike oppfattelser av hva forsøksprosjektene gikk ut på i praksis, de
var usikre på sine egne og de andres roller, og de opplevde avtaleteksten som uklar. Dette gjaldt
ikke bare enkelte av representantene fra fylkeskommunene, men også enkelte av representantene
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fra Rikskonsertene. Det var også uenighet mellom deltakerne om forsøksprosjektene fortrinnsvis
skulle forstås som en organisatorisk endring eller om de hadde økt kvalitet som primærmål.
Vårt eget inntrykk av avtaleteksten var at den bar preg av å være dårlig gjennomarbeidet, og på
sett og vis både kategorisk og uklar på samme tid. I avtalen var de ulike målene, som var svært
mange, listet opp uten noen prioritering, slik at alle målene syntes å være like viktige, selv om
noen av dem faktisk også kunne forstås som motstridende. Vi fikk også inntrykk av at forsøksprosjektene var svakt forankret hos de involverte, og at kommunikasjonen mellom de involverte
ikke var optimal.
Gjennom oppfølgingssamtaler med representanter fra de to fylkeskommunene et halvt år senere,
fikk vi inntrykk av at det gikk litt trått med å implementere forsøksprosjektene. Tilbakemeldingen
fra Akershus i denne perioden var at de løpende oppgavene tok det meste av kapasiteten, og at
arbeidet med forsøksprosjektet led under dette. I Akershus hadde man våren 2016 også overgang
til ny leder for DKS, og stillingen stod ubesatt i en periode, noe som også skapte et brudd i
kontinuiteten på ledernivå når det gjaldt kunnskap om og erfaring med forsøksprosjektet. Fra
Østfold var tilbakemeldingen i denne perioden at man hadde kommet godt i gang med deler av
forsøksprosjektet, men at det fortsatt var punkter der de ikke hadde oppnådd enighet med
Rikskonsertene. Det siste gjaldt spesielt en spenning mellom på den ene siden fylkeskommunens
ønske om å gjøre større grep for å øke variasjonsbredden i formater og modeller, og på den andre
siden Rikskonsertenes premiss om at hver elev fortsatt skulle få to kulturopplevelser pr. år.
Fra vårt ståsted som forskere på sidelinjen, kan det synes som at gjennomføringen av
forsøksprosjektene, fram til avviklingen av skolekonsertordningen gjorde at de mistet sin
forankring og aktualitet, kunne vært gjort på en mer effektiv måte dersom kommunikasjonen
mellom avtalepartene hadde vært noe bedre. Samtidig har tilbakemeldinger fra begge
fylkeskommuner og Kulturtanken om at dialogen på produsentnivå, altså mellom produsenter i
fylkeskommunene og produsenter i Rikskonsertene/Kulturtanken, har vært god hele veien. Basert
på samtaler med avtalepartene i ettertid, er vår konklusjon at selv om forsøksprosjektene har
haltet noe i gjennomføringen, har de ført til at begge fylkeskommuner var godt forberedt på det
ansvaret som ble lagt på alle fylkeskommuner etter nedleggelsen av Rikskonsertene og avviklingen
av skolekonsertordningen. Østfold og Akershus fylkeskommuner hadde i så måte et godt
forsprang på de andre fylkeskommunene – eller som en representant fra Kulturtanken formulerte
det: På grunn av forsøksprosjektene var de på en måte der allerede.

4.1 Aktører i organiseringen og kvalitetsarbeidet
Organiseringen av arbeidet med og kvalitetssikringen av skolekonsertene er som nevnt
innledningsvis preget av et visst mangfold av aktører, jf. kapittel 1.4.2. Arbeidet involverer to
sektorer, tre forvaltningsnivåer, kulturprodusenter, kulturdistributører, kulturmottagere; et
kulturbyråkrati, et skolebyråkrati, pedagoger og kulturarbeidere. På et generelt nivå kan de ulike
aktørene og sammenhengen mellom dem illustreres av den overordnede modellen i Fig. 1. For det
enkelte fylke og den enkelte kommune, er det variasjoner, som vi straks kommer tilbake til, men
det generelle bildet visualiseres av denne figuren.
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Figur 9. Illustrasjon av hvilke aktører og forvaltningsnivåer som, generelt sett, er involvert i musikkarbeidet.

Det endelige målet for arbeidet med musikk innenfor DKS er det som representeres av den ene
grønne boksen nederst i denne illustrasjonen – Produksjon. Produksjonen – altså konserten eller
forestillingen som sendes på turné og vises på de ulike skolene er det elementet som hele det
logistiske og administrative og kunstfaglige apparatet sentrerer seg rundt. Å realisere en
produksjon innebærer en funksjon – reell eller potensiell – for alle de aktørene som er representert
i modellen. Musikere og utøvere representerer kunstprodusentene. DKS, i sine ulike ledd,
representerer distributørene. Og skolesektor og skoleverk representerer mottagerne. I utgangspunktet er det også både et nasjonalt, et regionalt og et lokalt nivå involvert her. Her er det, som
beskrevet flere steder i denne rapporten både stor variasjon og en vesentlig endring. For det første
er betydningen av det nasjonale nivået for Den kulturelle skolesekken i musikksammenheng
endret, trolig redusert og med en noe uavklart fremtid p.t. For det andre er ansvarsfordelingen
mellom det fylkeskommunale og det kommunale leddet svært ulik i forskjellige regioner. Noen
fylker, som f.eks. Akershus, har en vesentlig del av DKS-produksjonen delegert til 100%kommuner, mens i andre fylker er alt ansvaret lagt til det fylkeskommunale leddet. Med det er det
nødvendigvis også vesentlige variasjoner i hvordan kvalitetsarbeidet blir gjennomført i praksis.
Kvalitetsarbeidet, i betydningen hvilke aktører og funksjoner som har en rolle i kvalitetsvurderingen av musikkproduksjoner, er også fordelt mellom nivåer og sektorer, som illustrert i
figuren. På nasjonalt nivå har programrådet vært en nøkkelaktør, som på mange måter har vært
det viktigste organet for vurdering og kvalitetsdiskusjon av skolekonserter, også på et generelt
nivå. Flere av våre informanter har erfaring fra arbeid i dette rådet og flere forskningsbidrag de
siste årene har tatt eksplisitt utgangspunkt i rådets arbeid med kvalitet. Dette rådet vil etter alt å
dømme opphøre i løpet av 2018. Et ganske annet nasjonalt råd ble opprettet høsten 2017 i
samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet – Fagråd for Kulturtanken.
Dette rådet er opprettet for å «gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken
(DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av felles interesse
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innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene»12, slik det
formuleres i rådets mandat. Dette inkluderer blant annet å bistå med råd om «kvalitet og
samarbeid i DKS-ordningen på overordnet nivå». Rådet hadde sitt oppstartsseminar i august
2017, så det er nødvendigvis for tidlig å vurdere hvilken påvirkning dette organet vil få. Det vil
uansett ha en helt annet funksjon enn det nedlagte programrådet.
På regionalt nivå, slik vi kommer tilbake til, er det variasjon mellom de ulike fylkene. Våre casefylker, Akershus og Østfold, har begge en type faglig råd som skal bidra i vurdering og
evalueringen av konkrete produksjoner, men organiseringen og sammensetningen av disse er ulik.
Det kommunale, lokale arbeidet med kvalitetssikring av DKS-produksjoner vil likeledes variere i
tråd med hvorvidt og i hvor stor grad den enkelte kommune er en selvstendig produsent.

4.2 Organiseringen av musikkarbeidet i de to fylkene
I det følgende vil vi presentere hvordan arbeidet med musikktilbudet i Den kulturelle skolesekken
er organisert i henholdsvis Akershus og Østfold. De to fylkeskommunene har to litt ulike
organisasjonsmodeller. Vi vil her beskrive de to modellene, samt hvordan arbeidet med
musikktilbudet gjøres gjennom året i de to fylkene.

4.2.1 Akershus
DKS Akershus er organisert som en enhet under Kulturseksjonen i fylkeskommunen.13 Enheten
har 13 faste årsverk fordelt på 16 personer. Av disse er 2,8 årsverk dedikert til turnelegging og
produksjon av musikk. I tillegg er det ansatt en 50% musikkprodusent ut pilotperioden våren
2018. I tillegg til leder (DKS-koordinator), er det en rådgiver, ti produsenter og fire turnékoordinatorer fordelt på de seks fagområdene i DKS (musikk, scenekunst, visuell kunst, film,
litteratur og kulturarv).
Enheten har etablert et eget fagråd for hvert av de seks fagområdene. De seks fagrådene er likestilt
med hensyn til møtefrekvens og funksjon. De skal være rådgivende organer (referansegrupper) for
DKS-produsentene og for produksjonsmiljøene både i og utenfor DKS-enheten i fylkeskommunen.
Det er de faglige teamene i DKS-enheten som setter sammen sine fagråd, og som står for
møteinnkalling og agenda.
Fagrådet for musikk har fram til nylig vært sammensatt av DKS-koordinator, to musikkprodusenter, en turnékoordinator for musikk, en musiker med DKS-erfaring, tre lærere fra
henholdsvis barnetrinn, ungdomstrinn og videregående trinn, og en elevrepresentant fra videregående trinn. Fra og med høsten 2017 er utvalget utvidet med en elevrepresentant til, slik at det
pr. i dag er to elever representert. Begge disse representerer videregående trinn. DKS Akershus har
også et ønske om å på sikt inkludere en tredje elevrepresentant, fra ungdomstrinnet. Lærerrepresentantene er ikke nødvendigvis de som har kulturkontaktansvaret ved sine skoler. I fagrådet
for musikk er lærerrepresentantene først og fremst personer med musikk som interesse og
kompetanse. Tidligere var også en representant fra Rikskonsertene representert i fagrådet, men
etter den nasjonale omleggingen har dette falt ut. DKS Akershus har nylig gått inn for å innlemme

12 http://www.kulturtanken.no/fagrd/ [lest 12.01.18]
13 http://akershus.ksys.no/pub/akershus/main/?cid=13552&aid=13383
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en kommunekontakt i rådet. Formålet med denne utvidelsen er å gi kommunenivået en reell
mulighet for å delta i programmeringsprosessen på et tidlig tidspunkt. Samlet sett vil det med
utvidelser og frafall bli tolv representanter i rådet. Dette er forholdsvis mange, men lederen av fagrådet forsvarer antallet med at det gir en mulighet for tett kommunikasjon rundt det faglige med
folk som representerer ulike ståsteder.
Et spesielt trekk ved Akershus som DKS-fylke er at fem av landets tolv direktekommuner befinner
seg innenfor dette fylkets grenser. Dette gjelder Eidsvoll, Lørenskog, Asker, Bærum og Ås
kommuner.14 Direktekommunene har selv ansvar for programmering av DKS-tilbudet til egne
skoleelever. Fra skoleåret 2016–17 har de øvrige 17 kommunene i Akershus inngått en ny
abonnementsordning med DKS Akershus. De fem direktekommunene står utenfor, men mottar
fortsatt det regionale tilbudet i musikk.15
DKS Akershus er godt utstyrt på teknisk side med egen lydpark og lyspark.

4.2.2 Østfold
DKS Østfold er organisert som en avdeling i den fylkeskommunale enheten Østfold kulturutvikling.16 I tillegg til DKS har Østfold kulturutvikling en egen scenekunstavdeling, en avdeling
for bibliotekutvikling, en avdeling for Ung kultur, samt egne avdelinger for økonomi/
administrasjon og marked/kommunikasjon. Enheten arrangerer Barnas Verdensdager, arbeider
med kunst i det offentlige rom, driver Østfold dansekompani for ungdom, og flere prosjekter som
f.eks. Kulturdråpen,17 Ufestival18 og Østfoldungdommens kritikerpris.19
DKS Østfold har åtte ansatte, derav én leder, tre produsenter og fire turnékonsulenter. Av de tre
produsentene er det én musikkprodusent, én produsent for litterære og tverrestetiske produksjoner
og én produsent for visuell kunst og film. De ansatte i avdelingen jobber mye sammen og på tvers
av kunstuttrykk, og har således et organisatorisk utgangspunkt som egner seg for tverrestetisk
produksjon og programmering. Det tverrestetiske potensialet tas ut blant annet i satsingen
Ufestival, som er en kulturfestival for ungdom som går av stabelen hvert år på vekslende steder i
fylket, og som utgjør en del av DKS-tilbudet for elever i den aktuelle kommunen det året festivalen
gjester deres kommune. Men også i det øvrige DKS-tilbudet skjer programmering i stor grad på
tvers.
Fra høsten 2016 har DKS Østfold valgt å programmere med utgangspunkt i et overordnet tema;
migrasjon og kulturmøter. Dette temaet er valgt på grunn av dets aktualitet i nasjonal og global
sammenheng, men også i regional sammenheng på bakgrunn av at det ble opprettet flere
flyktningmottak i fylket i kjølvannet av flyktningkrisen. Tanken er at alle kommuner skal få tilbud
om minst én DKS-produksjon som setter migrasjonstemaet på agendaen. Med forsøksprosjektet

14 Lørenskog har hatt status som direktekommune siden 2005, Eidsvoll siden 2009, mens Asker, Bærum og Ås fikk slik
status i 2016 (Hauge, Knutsen & Ervik, 2017).
15 Årsrapport for Akershus fylkeskommune, 2016.
16 http://www.kulturutvikling.no/
17 Fylkesdekkende prosjekt som tilbyr kulturtilbud til mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i
fengsler og ettervern, http://www.kulturutvikling.no/om-kulturdraapen/.
18 Årlig kulturfestival for ungdom, http://www.kulturutvikling.no/om-ufestival/.
19 Lesetiltak rettet mot elever i videregående skoler, http://kritikerpris.ostfoldfk.no/.
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og den senere omleggingen til fullt regionalt ansvar, er også musikktilbudet inkludert i denne
helhetlige programmeringstankegangen.
Faglig råd er det øverste rådgivende organet for DKS Østfold, og forholder seg til hele DKStilbudet med alle dets kunstformer under ett. Selv om rådet er det øverste rådgivende organet i
organisasjonen, og slik sett spiller en rolle for produksjon og programmering, arbeider rådet
primært strategisk for DKS. Fagrådet har sju medlemmer som representerer et bredt spekter av
institusjoner og kompetanser: En representant fra kommunene i Østfold (kulturkontakt), en
politiker, to representanter fra Østfold fylkeskommune (fylkeskultursjef samt en fra
opplæringsavdelingen), en representant fra Høgskolen i Østfold, en representant fra
Fylkesmannen i Østfold og en representant fra «Fellesforum kunstfag», som er en uformell
sammenslutning av fylkets sentrale kunstinstitusjoner. Både pedagogisk og kunstfaglig
kompetanse er representert i rådet. Den kunstfaglige kompetansen ivaretas primært av
representanten fra Fellesforum kunstfag, men flere av de andre representantene er kunstutdannet
og har erfaring som utøvende kunstnere. Hvorvidt spesifikk musikkfaglig kompetanse er
representert i rådet vil være noe mer vilkårlig, slik vi tolker sammensetningen av rådet. Først og
fremst avhenger det av hvilken kunstinstitusjon som til enhver tid stiller fra Fellesforum kunstfag.
Det går på omgang blant institusjonene i Fellesforum kunstfag å delta i det faglige rådet for DKS
Østfold. Pr. dags dato er det Det norske blåseensemblet som sitter i rådet, representert ved
direktør og/eller produksjonssjef, slik at det musikkfaglige er representert i rådet i skrivende stund.
Elever var representert i faglig råd tidligere, men DKS Østfold har, basert på erfaringene med
dette, valgt å gå bort fra denne formen for elevmedvirkning, og bruker i dag heller elever som
testpublikum på produksjoner i programmeringsfasen.
Inntil nylig har DKS Østfold ikke hatt egen teknisk park. Teknisk utstyr til bruk i produksjonene
har vanligvis blitt leiet inn fra private leverandører, evt. fra DKS Akershus eller DKS Buskerud, i
tilfeller der dette har vært hensiktsmessig fordi produksjoner har turnert over fylkesgrensene.
Samtidig med at denne rapporten ble ferdigstilt, ble det imidlertid gjort en oppgradering av den
tekniske parken i samarbeid med scenekunstavdelingen i Østfold kulturutvikling.
Det er ingen direktekommuner i Østfold fylke.

4.3 Utvelgelse og kvalitetsvurdering
Musikkproduksjonene som tilbys elever gjennom DKS i de to fylkeskommunene har gått gjennom
en lengre utvelgelsesprosess. Utvelgelse, programmering, kvalitetsvurdering og kvalitetssikring
følger i hovedsak de samme prinsippene i begge fylker, men de skiller seg fra hverandre når det
gjelder enkelte arbeidsmåter. I begge fylker begynner arbeidet med utvelgelse og programmering
med at utøvere som ønsker å turnere i fylkene inviteres til å melde inn produksjonsforslag i
september høsten før det aktuelle skoleåret. I begge fylker bes utøverne om å fylle ut et skjema.
Skjemaet i Østfold etterspør informasjon om form og innhold på den aktuelle produksjonen, blant
annet tittel, navn på kunstner eller kunstnergruppe, kunstuttrykk, formidlingsform/sjanger og
hvilke alderstrinn som er produksjonens målgruppe. Det skal også gis en beskrivelse av det
kunstneriske innholdet, evt. med lenke til videodokumentasjon. Utøverne skal også presenteres, og
det skal legges ved referanser. Flere praktiske opplysninger skal også fylles ut, f.eks. hvor mange
utøvere produksjonen krever å sende på turné, om minimum en av utøverne kjører bil, hvor
mange minutter forestillingen varer, hvor lang tid det vil ta å rigge produksjonen opp og ned, hvor
mange daglige forestillinger og flytt det legges opp til, opplysninger om frakt og pris, hvilke krav
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som stilles til spillelokale, samt hva forslagsstiller ønsker med hensyn til gjennomføringsperiode og
omfang. Utøverne bes også angi om de, i tillegg til å formidle på skolene, ønsker å formidle for et
åpent publikum. Dette har sammenheng med Østfold kulturutviklings satsing på flerbruk av DKSproduksjoner, det vil si at man ønsker å bruke utøverne til formål utover DKS, for eksempel i
åpne kveldsforestillinger i samarbeid med kommunen. Med unntak av punktet om andre formål,
etterspør skjemaet i Akershus omtrent de samme opplysningene.
Forslagene som kommer inn til fylkene kan bestå av ideer til produksjoner innen de spesifikke
fagfeltene eller forslag til tverrestetiske produksjoner. Det videre arbeidet med programmering og
produksjon baseres i begge fylker på de innsendte forslagene, de ideene produsentene i teamet selv
har, og den helhetlige kunnskapen de har om hvilke produksjoner som er tilgjengelige i markedet.
I Akershus begynner man med en grovsortering av forslagene, før produsentene går i gang med å
orientere seg om alle innkomne forslag tilhørende deres respektive fagfelt. I noen tilfeller kan det
dukke opp forslag som vurderes som så spennende og nytenkende at produsentene «bare må ha
det». Andre forslag tas med videre i prosessen fordi de først og fremst representerer noe som kan
komplettere den samlede porteføljen på en god måte. Etter den første grovsorteringen møtes
produsentene i et felles produsentmøte, for å oppdatere hverandre og utveksle tanker og ønsker.
Produsentene bringer her også eventuelle egne produksjonsforslag på banen. Tidlig i november
lander produsentene hvilke forslag det er aktuelt å gå videre med, samtidig som de begynner
arbeidet med å avgjøre hvilke gamle produksjoner som er ønskelig å videreføre. Er det mange
gamle produksjoner som videreføres, begrenser dette hvor mange nye som tas inn av produksjoner
fra eksterne forslagsstillere og fra egne produsentrekker. I desember er det møte i faglig råd, og
medlemmene i rådet får tilsendt programforslag i god tid, slik at de kan lese og lytte seg gjennom
materialet og være forberedt til en meningsutveksling som produsentene kan dra nytte av.
Produsentene møtes senere i desember til et møte basert på tilbakemeldingene fra rådet, og de
første produksjonene landes. Det endelige programmet spikres i januar, og teamet samarbeider
tett utover vinteren for å arbeide med produksjonsmessige og logistiske oppgaver. Overordnet sett
skjer dette arbeidet stort sett på samme måte også i Østfold, men med en viktig forskjell som
handler om at fagrådet er tverrestetisk og ikke spesifikt knyttet til musikkområdet.
I begge fylkeskommuner fremheves det av informanter ansatt i staben at den viktigste ressursen i
produksjons- og programmeringsarbeidet er den produsentkompetansen som finnes internt. Her
skiller både Østfold og Akershus seg fra DKS-fylker som ikke selv har tradisjon for å produsere
selv, og som ikke har slik kompetanse i teamet. En av informantene fra Østfold formulerer det
slik:
[Vi] bygger en produksjon fra bunnen av, hvor vår faglighet er utgangspunktet. Vi er
fagpersoner som det starter hos. Og så må vi jo gjøre den vurderingen selv, hvilket innhold det
skal ha, hvilke utøvere vi skal ha, vi tester ut på klasser, vi skrur til, og gjør produsentjobb. Og
bruker tilbakemelding fra elever, vi har en visningsarena som vi kaller Kreativ arena hvor vi
kan teste ut produksjoner. Konvensjonelt produsentarbeid. Hvor man ikke kan ringe til far
Staten og høre «Går dette bra?» Vi må gjøre den jobben selv. Og det er vi jo både utdannet og
ansatt for å gjøre. […] Så det er jo flere uformelle prosesser involvert i den aktive
produsentrollen. Men det er jo sånn man må lage teater på Oslo Nye også. Det er jo sånn
kunstproduksjoner lages, med utgangspunkt i et faglig håndverk.

Den samme informanten påpeker at produksjonsmøtene, og den dialogen som springer ut av dem,
er basen deres – selve «moderskipet». Her utveksles kompetanse og erfaring som er bygget opp
over år gjennom aktivt produsentarbeid og deltakelse i nasjonale nettverk:
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Den fagligheten er jo det viktigste verktøyet for oss som produsentgruppe. Det at vi kjenner
alle de andre fylkene, vi ser ulike modeller som testes ut forskjellige steder, vi syr sammen
formidlingsopplegg. Det er den viktigste ressursen, det kollektive erfaringsgrunnlaget som hele
DKS-systemet utgjør.

Vi har tidligere i denne rapporten, jf. kapittel 1.4, omtalt Ønskekvistmodellen og hvordan denne
er etablert som verktøy for kvalitetsvurderinger i programrådet og i skolekonsertordningen som
sådan på nasjonalt nivå. I våre intervjuer med de regionale teamene kommer det tydelig fram at
Ønskekvistmodellen utgjør et godt innarbeidet og selvfølgelig faglig fundament også her.
Produsentene i de to fylkene refererer eksplisitt til modellen, som i de to sitatene nedenfor, og
påpeker samtidig at modellen ikke brukes skjematisk og på samme måte for alle produksjoner,
men gir rom for ulike tyngdepunkt:
Ja, dere kjenner vel Ønskekvistmodellen. Og det kan jo variere fra konsert til konsert hva som
er den høyeste kvalitetsgrenen, på en måte. Noen ganger kan det skorte på ting, og andre
ganger så er det høy relevans på alle grener.
Vi er så heldige her at vi kan ta for gitt at kvaliteten på… altså at kompetansen er god. Det
ligger i bunnen. En må kunne synge og spille godt for å være i sekken. Det bør være et
grunnleggende krav. Og så er det like viktig at du kan formidle musikken din. Hvis du bare er
en god musiker, så er ikke det nok i sekken. Du må ha formidlingsevne. Det er viktig. Ikke
nok å bare spille fint. Og så er det relevansen, den tredje kvisten i modellen, det er vel den som
varierer mest i produksjonene våre. For, ja, vi skal bidra til at skolene når sine
kompetansemål. Men det kan ikke være det som skal styre alle valgene våre. Vi må kunne ha
konserter der vi ikke sjekker ut kompetansemål, men som bare er en opplevelse der og da. Så
[…] alle tre ting er viktig. Kompetanse, formidlingsevne og relevans. Men relevansen vil
variere, noe er helt på, noe er delvis, og enkelte ting har ingen relevans, men har livets rett
fordi det er så jækla bra spelt. Og at det er en utøver som kommuniserer så umiddelbart i kraft
av sin egen person, og virtuositet. Og ikke nødvendigvis virtuost, heller, men det er bare noe
sånn selvfølgelig ved det vedkommende foretar seg som bare kommuniserer og tar folk. Det
ønsker jeg meg. Og, at uansett sjanger, at den formidlingen og den personen er så sterk i
uttrykket at ingen sitter og spør «så rart dette er». Det er drømmesituasjonen. At ting ikke skal
være så kategorisk og båsaktig. At noen bare kommer og feier folk av banen, nærmest. Det er
drømmen.

Begge fylker forsøker til en viss grad å knytte produksjonene opp mot skolenes spesifikke
kompetansemål, men informanter i begge fylkeskommuner er klare på at dette aldri er et
produksjonsmessig utgangspunkt, eller som en informant sier: «Vi begynner aldri en produksjonstanke med å gå inn i et kompetansemål i samfunnsfag. Det har vel aldri skjedd». En annen
informant utdyper dette på denne måten:
Det har av og til vært en konflikt der. For vi har blitt pålagt å fokusere mye på det, samtidig
som vi erfarer at det ikke blir brukt. Vi bruker masse tid på å formulere oss på Ksys, og finne
noen smarte og artige greier som de kan ta tak i. Og svært ofte så hører vi at det er ikke verdt
bryet. Og så sitter vi og tenker at det er jo de ute i skolen som er pedagogene, det er ikke oss,
skal vi da overprøve deres kompetanse? Det er noe der som jeg føler meg stadig usikker på.
Hvor går grensa for hva vi skal bidra med?

Vårt inntrykk er at denne tilbakeholdenheten mot å overdrive de pedagogiske mulighetene knyttet
til produksjonene, deles av lærerne. Som vi så i forrige kapittel, prioriterer også lærerne
tilknytning til læringsmålene lavt som kvalitetsindikator for musikktilbudet. Dette er også den
samme erfaringen vi har gjort oss i en annen studie, der vi gjorde en brukerundersøkelse av DKS i
Buskerud. Denne undersøkelsen viste at samtidig som DKS Buskerud legger vekt på å tilpasse
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produksjonene til skolenes læringsopplegg, og synes å lykkes med det, er pedagogene i skolen
overraskende lite opptatt av å benytte produksjonene som en del av den pedagogiske undervisningen, noe vi tolket som at både kunstnerne og pedagogene har åpnet seg og viser stor
forståelse for hverandres posisjon og kompetanse (Heian et al., 2016).
Av og til, i enkelte satsinger, har riktignok broen over til det pedagogiske vært mer tydelig og
konkret. Ikke minst kan DKS Østfold vise til noen spesifikke satsinger der man blant annet har
inngått mer integrerte samarbeid med skoler, og der lærere har spilt en mer aktiv rolle. Hensynet
til den grenen av Ønskekvisten som handler om Skullen eller relevans, virker imidlertid til å være
oftere og tydeligere knyttet opp mot et bredere danningsperspektiv, enn mot læringsmål i skolen.
En ansatt i Østfold påpeker at både den helhetlige programmeringen og en rekke av de enkelte
satsingene de tilbyr til skolene i regionen gjennomsyres av et syn på kunst som noe som gjerne skal
ta stilling til noe, problematisere noe eller på en eller annen måte berøre noe som har relevans for
barn og ungdoms livsverdener:
Både det tematiske fokuset som styrer litt av det vi driver med, og festivalen som gjør det
samme, så er jo det et uttrykk for det kunstsynet vi har. Vi skriver jo sånne innledningstekster
til katalogene hvert år, og hvis man ser på dem de siste fem-seks årene, så er det jo et syn på
kunst som noe som problematiserer og griper inn og… ikke kunsten som autonom størrelse,
da, eller kunstopplevelsen som en sånn selvstendig erfaring, men noe som skal være en del av
det å være et ungt menneske i verden, liksom. Så det er jo et uttrykk for hva vi mener er en
god DKS-produksjon eller si en god konsert, da. At det er et viktig kvalitetskriterium at det
oppleves som relevant i det å være en borger in spe. At kunsten ikke er noe nakent og alene,
eller noe opplevelsesorientert, men at det skal ha noen klare tydelige broer ut i verden. Så sånn
sett er jo disse satsingene et uttrykk for vår grunnleggende måte å snakke om kunst på.

4.4 Kvalitetssikring: prøving, testing og involvering
Selv om kompetansen og erfaringen internt i de fylkeskommunale DKS-enhetene er den viktigste
komponenten i kvalitetsarbeidet, har både Akershus og Østfold fylkeskommuner etablert modeller
for å sikre at det før nevnte aktør-, rolle- og nivåmangfoldet som råder i skolekonsertsammenheng, får betydning for kvalitetsarbeidet, jf. kapittel 1.4.
Som en del av kvalitetssikringen, arrangerer begge fylkeskommuner produksjonsmøter og prøver
med musikere. For nye produksjoner som DKS Akershus produserer selv, settes det av 30
prøvetimer som kan fordeles slik utøvere og produsent ser det som hensiktsmessig. Timene
fordeles gjerne over fem dager á seks timer, enten i løpet av én enkelt uke, eller for eksempel over
to dager med en påfølgende pause der utøverne jobber hver for seg, før de møtes til tre nye
prøvedager. Prøveopplegget utformes etter hva produksjonen trenger og hvilke praktiske
muligheter utøverne har for å møtes. I Østfold gjøres dette omtrent på samme måte. Det er
produsentens ansvar å lede prøvene og få den kunstneriske prosessen i havn, følge opp
produksjonen ute på skolene, eventuelt gjennomføre justeringsprøver etter evaluering, og før
produksjonen eventuelt videreføres i neste skoleår, eller sendes til andre fylker.
For produksjoner som har vært ute på turné tidligere, tilbyr DKS Akershus også arrangerte prøver
før ny turné. Dette gjøres for de fleste produksjoner som en uskrevet regel for å sikre at nivået på
produksjonen er på topp før hver nye runde. Unntaket er produksjoner som turnerer så
fortløpende at de holder seg varme og på et godt innarbeidet nivå hele tiden. Da faller hensikten
med repetisjonsprøve bort. Omfanget på en repetisjonsprøve varierer, men en gjennomsnittlig
repetisjonsprøve består i at DKS Akershus tilbyr utøverne fem timer til å repetere produksjonen
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med alt det innebærer av fokus på musikalske samspill og verbal kommunikasjon, og som en
sjekk av at teknikken fungerer som den skal, at regien sitter og at kostymer og scenografi holder
stilen. Dette er viktig både for DKS Akershus og for utøverne, og erfaringen er at utøverne setter
pris på at repetisjonsprøve tilbys.
I Akershus har man ikke etablert tradisjon for testvisninger på musikkområdet. I den grad det
forekommer, skjer det ikke som en strukturert del av produksjonsprosessen. Men elevmedvirkning
er en tematikk som DKS Akershus har høyt oppe på agendaen, og det arbeides for tiden med ulike
ideer til hvordan man framover skal ta dette videre. Som nevnt tidligere i dette kapittelet, legger
fylket stor vekt på elevrepresentasjon i fagrådene.
Seks ganger i løpet av året gjennomfører DKS Akershus møter med kommunekontaktene for å
skape forståelse for tilbudet, formidle informasjon om programmet og skape en arena for
meningsutveksling. I perioder hvor det kjøres spesielle piloter eller satsinger i enkeltkommuner
eller ved enkeltskoler, følges disse opp særskilt. Utover dette foregår det utstrakt, gjerne daglig,
kontakt mellom turnelegger/produsent og skoler som skal ha besøk, for å bistå skolene ved behov
eller når det er ønske om å forberede dem eller sikre at skolene har forstått hva som forventes av
dem faglig eller arrangementsmessig. Det arrangeres også et årlig kulturtorg, der kulturkontakter
og et par elevrepresentanter fra hver skole får oppleve en variert meny, men dette tiltaket favner
kun om fylkets videregående skoler.
Produsentene i Akershus bestreber seg for øvrig på å overvære sine egne produksjoner minimum
en gang pr. turné, for å erfare hvordan de fungerer, observere hvordan publikum responderer,
oppfatte nyanser og undersøke hva ved produksjonen som bør videreføres og hva som bør
justeres. I forbindelse med slike skolebesøk, hvis det lar seg gjøre, settes det av tid til en prat med
kulturverter, kulturkontakt og forbipasserende elever. Pr. i dag gjøres ikke dette på en
systematisert måte, men for å bli bedre kjent med målgruppene, har DKS et ønske om å utvikle
mer systematiserte rutiner på intervjusesjoner med elever i etterkant av konserter.
I Østfold har man etablert rutiner for gjennomføring av testvisninger med elever som publikum
underveis i programmeringsfasen. En gang i året, i september hvert år på vekslende steder i fylket,
gjennomføres også dagsarrangementet Kreativ arena.20 Dette er både en visningsarena hvor DKS
Østfold får testet ut produksjoner på publikum, og en møtearena der DKS som ordning i skolen
tas opp til diskusjon. Her presenteres nyheter knyttet til ordningen, og gode eksempler på hvordan
skoler har jobbet i tilknytning til enkeltproduksjoner løftes fram, i tillegg til at utvalgte
produksjoner vises.
To-tre ganger i løpet av året gjennomfører DKS Østfold nettverkssamlinger om programmet med
kommunale kulturkontakter. De kommunale kulturkontakter har roller som enten kultursjef,
kulturkonsulent eller kulturskolerektor i sin kommune, og er lokalt ansvarlige for DKS i
kommunene. Nettverkssamlingene med kulturkontaktene er det viktigste bindeleddet mellom DKS
Østfold og kommunene. I tillegg satser DKS Østfold på å besøke lærerkollegier for å formidle
programinnhold og komme i dialog med skolene. Slike besøk skjer etter ulike modeller, litt etter
hva som passer, enten ved enkeltskoler i lærernes faste personalmøter, eller i forbindelse med
planleggingsdager i begynnelsen av skoleåret, der gjerne alle lærerne i en kommune er samlet til
felles møte eller fagsamling. En ansatt ved Østfold kulturutvikling beskriver hvordan besøkene
legges opp og hva som kommer ut av dem:

20 http://www.kulturutvikling.no/kreativ-arena/
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Vi har god infrastruktur i Østfold som gjør at vi kan kjøre på tvers av fylket på to timer. Det
kan du ikke i Nordland. Men det gjør at vi kan besøke lærerkollegiene og snakke om det
programmet de skal ha og har hatt, hvordan de bruker deres kompetanse for å sette
programmet inn i en kontekst for elevene. Og det blander vi oss ikke inn i. Vi vil at de skal
bruke sin lærerkompetanse for å gjøre det som er riktig for deres elever og fag. Men vi kan
gjennom samtaler med dem, enten det er via nyhetsbrev eller ved å møte dem fysisk og snakke
med dem, prøve å skape en diskusjon og forståelse av hva kunstens rolle kan være. […] Vi
tilpasser oss deres lærermøter. Men vi har gjort ulike modeller der også. Det fungerer nok best
når vi kommer inn i lærerkollegiet som et punkt på deres saksliste, og vi får kanskje et kvarter
til en halvtime for å snakke om deres program. Da blir det veldig konkret. «Det traff» og «det
traff ikke så godt». Veldig hands on. Men vi har også vært på oppstartsmøte for alle lærerne i
en kommune. Da samles de kanskje på et kulturhus til en felles inspirasjonsdag før elevene
kommer i august. Det er også en fin arena. Men da får man noe helt annet igjen. Da får man
satt DKS på agendaen, man får vist litt av programmet i den kommunen, kan kanskje ha med
et innslag fra en kunstner på scenen. Kan dele ut en flyer som sier noe om hva vi vil med
ordninga. Bare det at skolesjefen sier at DKS er så viktig at det skal vi ha inn i vårt
oppstartsmøte, det sier jo også noe, når skolesjefen gir ordet til meg. Så det er noen fine ting
man får ut av det, men det beste er kanskje når vi kommer inn på det konkrete lærerrommet.
Vi begynte med dette for noen år siden, og vi har fortsatt noen igjen før vi har nådd alle 130
skolene. Så det er jo en massiv jobb. Men det er berikende også for vår del, for vi blir bedre
kjent med lærernes situasjon, og de krav og behov og ønsker de har i den daglige driften, som
vi egentlig har vært litt avsondret fra når vi bare har hatt kontakt med kulturkontakten på
skolen.

Oppsummert kan vi si at begge fylker har utviklet verktøy for å komme i dialog med relevante
aktører. De har valgt litt ulike prioriteringer: Akershus satser på elevrepresentasjon i faglig råd og
prøvetid med musikere. Østfold satser på prøvetid med musikere, testvisninger og besøk på skoler.
Begge fylker jobber aktivt og med høy bevissthet for å skape musikktilbud med relevans for et
ungt, regionalt publikum. Østfolds valg om å programmere i tråd med et overordnet
samfunnsaktuelt tema, kan også sees som et uttrykk for det samme; et systematisk arbeid for å
bringe ut et program som berører målgruppa.

4.5 Om fraværet av en nasjonal aktør på musikkområdet
Nedleggelsen av Rikskonsertene har vært, og er fortsatt, en prosess som ikke har skjedd over
natten. Oppgavene og ansvaret som lå til organisasjonen har blitt faset ut og omorganisert
gradvis. Først i løpet av inneværende år (2018) skal omorganiseringen fullføres og
fylkeskommunene stå for alt ansvar for produksjon og turnégjennomføring. Spillemidlene som har
vært øremerket skolekonsertordningen, vil med den nye ordningen bli en del av en samlet
pengestrøm som går til DKS i hver region. Den nye DKS-ordningen innebærer at
fylkeskommunene gis større frihet til å forme det helhetlige DKS-tilbudet, hvilket også betyr at det
åpnes for å styrke de andre fagområdene i DKS på bekostning av musikkområdet. Den nye
ordningen innebærer også en frihet til å fravike den tradisjonelle modellen med to konserter i året
pr. elev, for å benytte ressursene mer konsentrert til større formater, andre typer produksjoner
eller på tvers av kunstformer. Dette har Østfold og til dels Akershus begynt å utforske, men
fortsatt skjer programmering i hovedsak etter tradisjonell modell.
Det er liten tvil om at de fylkeskommunene som føler seg rustet for å utnytte mulighetene i den
nye ordningen, her har en anledning til å fornye både musikktilbudet og DKS-tilbudet som helhet.
Det faktum at DKS-enhetene i Østfold og Akershus har hatt musikkprodusentkompetanse og –
erfaring som en integrert del av staben over lang tid, og det at de har hatt forsøksprosjektene
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gående, gir dem et fortrinn når det gjelder å tilpasse seg den nye situasjonen. Likevel har vi et klart
inntrykk av at fraværet av en nasjonal aktør på musikkområdet skaper noen utfordringer selv for
fylkeskommuner som er forholdsvis godt rustet for sine nye roller. Flere informanter i de to
fylkeskommunene uttrykker frustrasjon over det vakuumet som har oppstått som følge av at
Rikskonsertene ble nedlagt. På forsommeren 2017, da vi gjennomførte gruppeintervjuer i de to
fylkeskommunene, hadde situasjonen rundt Kulturtankens rolle vært uavklart en stund. Flere
kjente på et tomrom, og til og med «sorg» var et ord som ble benyttet. Eller som en av de ansatte
uttrykte det: «Vi er i en mellomfase, i en løsriving fra noe som faktisk ikke finnes lenger».
Vi vil i det følgende først beskrive hvilke utfordringer det regionale nivået støter på, sett fra
Østfold og Akershus fylkeskommuner, med ny organisering og ansvarsmodell. Selv om vi har fulgt
fylkeskommunene gjennom en periode der mye har vært i flyt og mange spørsmål har vært
uavklart for de som jobber med musikktilbudet og DKS både regionalt og nasjonalt, vil vi gjøre et
forsøk på å gjengi hva fylkeskommunene etterlyser fra det nasjonale nivået.
Våre informanter i de to DKS-teamene er ikke samstemte i sine ønsker om hva en nasjonal aktør
bør bidra med. Noen mener at det bør finnes en nasjonal aktør som har en rolle når det gjelder
kvalitetssikring, og vil ikke slippe tanken om et programråd. Andre er skeptiske, og mener at
programråd-konseptet har vært en del av en modell som har vært for autoritær og sentralisert, og
at man nå må ta konsekvensen av at regionene har fått ansvaret, og følge opp med å stole på den
regionale fagkompetansen.
Større samstemthet finner vi om behovet for en nasjonal aktør som tar en koordinerende rolle. En
ansatt berømmer hvordan Rikskonsertene klarte å skape arenaer og møteplasser som både hadde
et godt faglig innhold, og som la godt til rette for å bli kjent med produsenter fra andre fylker,
utveksle produksjoner og erfaringer, bli oppdatert på hva de andre drev med:
Jeg synes vi skal ha en nasjonal aktør som tar vare på oss slik som Rikskonsertene gjorde i
forhold til å holde [produsent]lauget sammen, slik at vi føler at vi står i en sammenheng
uansett om vi jobber i Finnmark eller i Vestfold. At vi jobber mot det samme, at vi har kontakt
med hverandre, at vi får utvekslet tanker, hva driver de med, hva skjer der, og ikke minst
utveksling av ideer og produksjoner. Det å faktisk være ute å få med seg hva som skjer. Da må
du treffe folk, du kan ikke bare sitte og lese mail og nyhetsbrev, du må være sammen. Og det
var Rikskonsertene, det kunne de. De kunne lage interessante samlinger med foredrag, med
personer som kunne komme og opplyse oss, altså, fagutvikling og inspirasjon, og en arena, en
visningsarena og en møtearena. Det trenger vi. Og det har vi egentlig ikke nå.

De fylkeskommunale produsentene nyter pr. i dag godt av det nasjonale nettverket som er bygget
opp over tid, koordinert av Rikskonsertene. Bekymringen er derfor stor for at nettverket vil
forvitre gradvis dersom ingen tar ansvaret for å drifte dette framover. Flere er også opptatt av at
det gode nettverksarbeidet som er gjort på musikkområdet ikke bare må videreføres, men at det
også med fordel kan tjene som modell for de andre fagområdene i DKS som ikke har hatt like
sterke nasjonale nettverk.
Våre informanter etterlyser også en nasjonal aktør som «løfter blikket og ser tendenser i
landskapet», som tar ansvar for å se hele feltet i fugleperspektiv og som har kunnskap om hva
som produseres i alle regioner, formidler hva som finnes av forskning og holder diskusjonen
gående om hva som gir god kvalitet. En ansatt påpeker at en nasjonal aktør med godt overblikk er
viktig for å sikre at produksjonsmidlene brukes på en balansert måte:
Tidligere har Rikskonsertene sittet med folk som har hatt det brede blikket, f.eks. «nå er det
utrolig mange blues-produksjoner ute i feltet her, dere, så når vi produserer noe nytt nå så
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mangler vi de og de sjangrene», eller «vi trenger ikke bruke produksjonsmidlene på enda en
sånn, for de finnes det veldig mange av i programbanken». Så det blikket der er viktig. Og
kjønnsbalanse; for noen år siden viste det seg at den var skjev, og det visste ikke jeg.

At noen har det nasjonale overblikket, og at det finnes strukturer for god flyt av denne
kunnskapen ut i regionene er grunnleggende for å få til god flerbruk av produksjoner over
regiongrensene.
En annen utfordring som det regionale nivået står overfor med ny organisering, er knyttet til
regionale ressurser og kapasitet. Med ny ansvarsmodell står regionene friere med hensyn til
hvordan de bruker DKS-midlene, og i prinsippet kan de velge å tilby færre, men større,
produksjoner. Likevel uttrykkes det fra fylkeskommunenes side bekymring for om de vil kunne
klare å matche Rikskonsertenes store satsinger. Det vises spesielt i dennes sammenhengen til de
produksjonene som hadde utspring i Rikskonsertenes langsiktige internasjonale samarbeidsprosjekter med finansiering fra Utenriksdepartementet, og som var et verdifullt bidrag inn i de
regionale programmene. En informant i Østfold gir et eksempel:
Da vi bestemte oss for å lage et tematisk avtrykk på programmet, skulle alle kommuner få
minst én produksjon som satte dette migrasjonstemaet på agendaen. Så var det veldig fint,
følte vi, å kunne gå til Rikskonsertene og spørre «hvilke gode produksjoner har dere som tar
for seg den tematikken? Vi vil gjerne bruke deres kontaktnettverk i utlandet». Og da ba vi
spesielt om Slottet i sanden, en produksjon med mye teknikk og utøvere fra Midtøsten, en stor
satsing. Det falt veldig fint sammen med det andre vi gjorde. Og da opplevde jeg at RK beriket
veldig det lokale og regionale programmet.

I følge de ansatte i Østfold var dette et optimalt eksempel på hvordan Rikskonsertenes store
satsinger kunne berike det regionale tilbudet. Fortsatt finnes det produksjoner i omløp i markedet
som er produsert av Rikskonsertene, så virkningene av den nasjonale omleggingen har foreløpig
ikke slått inn med full kraft. Hvilke effekter det vil ha for de regionale tilbudene på lengre sikt, er
usikkert. Regionreformen trer dessuten i kraft i 2020. Det nye storfylket Viken, som omfatter
både Akershus og Østfold, i tillegg til Buskerud, vil mest sannsynlig ha et helt annet utgangspunkt
for ambisiøs produksjon og programmering enn de enkelte fylkene har i dag. Om storfylket vil
kunne overta den rollen som Rikskonsertene utøvde med sin satsing på utland, er uvisst. Uansett
påpeker våre informanter at det er viktig med en overgangsplan:
Det kan jo hende at det endrer seg hvis regionene blir sterkere enn de er i dag. Men man må
iallfall ha en overgangsplan. For det har vært så veldig tydelig definert, og så ble det brått
borte. Så for dem som sitter alene ute på et kontor, oppleves nok dette som dramatisk, tror
jeg.

4.6 Oppsummering
Dette kapittelet har handlet om organisering, fordeling og forskyvning av ansvar. Som vi har sett,
er arbeidet med skolesekk- og konsertproduksjon et svært sammensatt felt, som involverer to
sektorer og tre forvaltningsnivåer; produsenter, distributører og mottagere av kultur; et kulturbyråkrati og et skolebyråkrati, pedagoger og kulturarbeidere. Det foregår en forskyvning og
endring av ansvar innenfor dette feltet, men dette er en gradvis og foreløpig ikke fullført prosess.
Det er et felt som i skrivende stund fortsatt er i endring, og dette preger våre analyse og våre
muligheter til tydelige og endelige konklusjoner.

50

Regionalt spillerom

For våre to fylker, Østfold og Akershus, begynte altså endringene med forsøksprosjektene som
skulle gi økt regionalt ansvar. En rekke mål var listet opp for disse prosjektene, men de dreide seg
primært om fire områder: organisering og effektivisering av arbeidet, innhold og kvalitet i
skolekonsertene, samarbeid med Rikskonsertene, samt en revidert rolleforståelse for Rikskonsertene. Forsøksprosjektene fikk en noe treg start, som det er naturlig å forklare med en uklar
definering og prioritering av prosjektmålene; en varierende oppfatning av hva som egentlig lå i
prosjektene og hva hovedmålet med dem skulle være. Forankringen hos og kommunikasjonen
mellom de ulike deltagerne var heller ikke så god som den burde ha vært. Samtidig har arbeidet
med pilotprosjektene gjort overgangen til å ha et totalansvar for all musikkprogrammering noe
enklere for de to fylkene. Med forsøksprosjektene fikk Østfold og Akershus på sett og vis en
tjuvstart på den store omleggingen som skulle komme med omorganiseringen av Rikskonsertene
og nedleggelsen av skolekonsertordningen.
Organiseringen av arbeidet med musikk i de to fylkeskommunene er nødvendigvis påvirket av
forhold som har med geografi, demografi og infrastruktur å gjøre. Her er det både likheter og
forskjeller mellom de to fylkene. En faktor som nødvendigvis påvirker arbeidet med produksjon
av konserter er den sentrale plasseringen på Østlandet, innenfor relativt kort avstand til Oslo. Det
gjør nødvendigvis at tilgangen på både kulturtilbud og kulturprodusenter er god. Vi vet fra
kulturstatistikk at det er i Osloområdet at tettheten av kunstnere er størst.21 (Ser vi på det enkelte
fylket har Akershus imidlertid langt større kunstnertetthet enn Østfold).22 Begge administrasjoner
har dermed også relativt kort geografisk avstand til nasjonale aktører som er lokalisert til Oslo,
som Kulturtanken.
Det er samtidig noen forskjeller i geografien og demografien mellom de to fylkene, blant annet i
det samlede elevantallet. I Akershus er det rundt 100 000 elever i grunn- og videregående skoler,
mens elevtallet for Østfold er rundt 45 000. Samtidig er det en forskjell mellom fylkene i det
faktum at Akershus har så mange som fem direktekommuner, som samlet har en vesentlig av
fylkets elevmasse, mens Østfold altså ikke har noen direktekommuner.
Gjennomgangen av organiseringen av musikkarbeidet i Akershus og Østfold viser at de to fylkene
på mange måter arbeider ganske likt. Dette gjelder for eksempel bruken av produsenter. Mens det
er flere fylkeskommuner som i utgangspunktet ikke har eller har hatt egen produsentkompetanse
på musikk, har både Akershus og Østfold egne musikkprodusenter. Rollen som produsent
oppfattes også som en nøkkelrolle for hele arbeidet, både for musikk spesielt og for skolesekken
generelt. I begge fylkene deltar også disse produsentene i nasjonale nettverk og nettverksmøter –
arenaer som de verdsetter høyt. Østfold skiller seg her noe fra Akershus ved at organiseringen og
arbeidet er mer tverrestetisk, i den betydningen at det er et produsentkollegium som arbeider
nokså tett sammen, på tvers av ulike kunstuttrykk. Dette gir seg også utslag i en ambisjon om å
programmere ulike DKS-produksjoner under et overordnet tema, som f.eks. fra høsten 2016 var
migrasjon og kulturmøter.
Med noen unntak er den konkrete prosessen med utvalg, vurdering og endelig programmering
nokså lik i de to fylkene. Begge fylkene forholder seg eksplisitt til Ønskekvistmodellens tre
dimensjoner for kvalitetsvurdering, selv om det er noe uklart i hvor stor grad bruken av denne
modellens dimensjoner er formalisert på tilsvarende vis som den har vært i det nasjonale

21 Jf. Norsk kulturindeks 2017: http://kulturindeksen.no/. Se også Heian et al. 2015 når det gjelder kunstnertetthet.
22 Se forrige fotnote.
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programrådet. Sikkert er det uansett at denne modellen har bidratt med et vokabular som preger
diskusjonen om kvalitet i de to fylkene.
Begge fylkene har egne råd for vurdering og diskusjon av produksjoner, men mens Akershus har
et eget fagråd for musikk, har Østfold et felles fagråd for alle kunstuttrykkene, der nærværet av
musikkfaglig kompetanse vil variere med rådsmedlemmene. Fagrådene har ikke siste ord i
beslutninger. Men det finnes eksempler på at innspill fra fagrådet har påvirket de fagansvarliges
beslutninger. Et eksempel som en informant refererte til, var en prosess med en musikkproduksjon
der elevrepresentantens videreformidling av reaksjoner fra elever, bidro til at fagrådet valgte å
avstå fra å sende produksjonen til flere skoler.
Det er noen ulikheter mellom hvordan de to fylkene har valgt å organisere dialogen med og
representasjon fra elevene i produksjonsarbeidet. I Akershus har musikkrådet hatt én fast
representant for elevene, og vil snart få to. Det sammenlignbare rådet i Østfold har ingen elevrepresentanter, men elevene er til gjengjeld inkludert i testvisninger som de fleste produksjoner går
igjennom før de sendes ut til skolene.
Med andre ord er det flere likheter enn forskjeller mellom de to fylkene, både i infrastruktur, i
organisering og i det praktiske kvalitetsarbeidet. De deler også opplevelsen av et felt som er under
endring og en viss usikkerhet om hva det kommende fraværet av en nasjonal aktør på
musikkområdet kommer til å bety i praksis. Denne endringen oppleves som utfordrende av begge
fylkene, samtidig som det er ulike meninger om betydningen av og rollen til en slik nasjonal aktør.
Samtidig ser mange ut til å ønske seg en nasjonal koordinator, nettverksbygger og internasjonalt
kontaktpunkt også i fremtiden.
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5. Organisering og kvalitet
Dette forskningsprosjektet begynte som en studie av to forsøksprosjekter med økt regionalt ansvar
for skolekonsertordningen i Østfold og Akershus. Underveis i forskningsperioden ble Rikskonsertene nedlagt og skolekonsertordningen avviklet, og alt ansvar for produksjon og
programmering ble lagt over på det regionale nivået. Som en følge av dette har vårt arbeid dreid
fra å være en undersøkelse av hvilke kvalitetsmessige effekter økt regionalt ansvar har hatt, til å
bli en undersøkelse av hvordan kvalitetsarbeidet organiseres og hvordan dette eventuelt henger
sammen med den programmeringen som gjøres. Etter revideringen av oppdraget har vi som
beskrevet i kapittel 1 forholdt oss til følgende problemstillinger:
1. Hvordan organiserer og kvalitetsikrer Østfold og Akershus sitt musikktilbud i DKS?
2. Hvordan påvirkes eventuelt musikktilbudet i DKS i Østfold og Akershus av fullt regionalt
ansvar og beslutningsrett for programmeringen av tilbudet?
Dette kapittelet oppsummerer de viktigste poengene fra rapporten, men diskuterer også disse i lys
av tre overordnede temaer for forholdet mellom organisering og kvalitet – temaer som det i vår
vurdering vil være essensielt for Kulturtanken å være bevisst i det arbeidet som de skal gjøre i
årene fremover, når omorganiseringen er endelig og den nye organisasjonen skal finne sin
arbeidsform. Altså: Hva kan vi lære av erfaringene fra Østfold og Akershus? Og: hva vil være
viktig i tida framover for organiseringen av musikktilbudet?

5.1 Østfold og Akershus – likt og ulikt
Arbeidet med denne rapporten begynte opprinnelig som et prosjekt der vi skulle følge og vurdere
et forsøksprosjekt med delegering av alt produksjons- og programmeringsansvar til det
fylkeskommunale leddet i Akershus og Østfold. Forsøksprosjektene fikk en noe treg start, som det
er naturlig å forklare med en uklar definering og prioritering av prosjektmålene; en varierende
oppfatning av hva som egentlig lå i prosjektene og hva hovedmålet med dem skulle være.
Forankringen hos og kommunikasjonen mellom de ulike deltagerne var heller ikke god nok.
Samtidig har arbeidet med pilotprosjektene gjort overgangen til å ha et totalansvar for all
musikkprogrammering noe enklere for de to fylkene. Med forsøksprosjektene fikk Østfold og
Akershus en tjuvstart på den store omleggingen som skulle komme med omorganiseringen av
Rikskonsertene og nedleggelsen av skolekonsertordningen.
Arbeidet med musikkproduksjoner i Østfold og Akershus er i høy grad sammenlignbart, og preget
av flere likheter enn forskjeller, både i infrastruktur, i organisering og i det praktiske
kvalitetsarbeidet. De deler også opplevelsen av et felt som er under endring og en viss usikkerhet
om hva det kommende fraværet av en nasjonal aktør på musikkområdet kommer til å bety i
praksis. Denne endringen oppleves som utfordrende av begge fylkene, samtidig som det er ulike
meninger om betydningen av og rollen til en slik nasjonal aktør. Samtidig ser mange ut til å ønske
seg en nasjonal koordinator, nettverksbygger og internasjonalt kontaktpunkt også i fremtiden.
Det er en grunnleggende likhet mellom fylkene i deres geografiske plassering på det sentrale
Østlandet, med relativt kort reisevei og pendleavstand til Oslo. Dette er relevant fordi det
forenkler noe av logistikken med produksjonene. Et flertall av norske kulturarbeidere og
kunstnere er bosatt i Osloregionen, og nærheten til de mange sentrale kulturinstitusjonene i
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hovedstaden gjør at de kan være relevante for en rekke av skolene, særlig i Akershus. Gjennomføringen av den faktiske prosessen med utvalg, vurdering og programmering/produsering er også i
grove trekk lik i de to fylkene. Dette inkluderer bruk av egne musikkprodusenter i fylket (selv om
altså Østfold har én musikkprodusent og Akershus har flere). Begge fylkene oppfatter (med rette)
produsentrollen som en nøkkelfunksjon for arbeidet med produksjonene. De to fylkene benytter
seg også begge av Ønskekvistmodellen som veiledende i arbeidet med å velge ut og vurdere
produksjoner, hvilket gir tilgang på et visst felles vokabular i diskusjoner om produksjonenes
kvalitet.
Samtidig er det på ingen måte to identiske fylker og arbeidsformer vi har med å gjøre. Det ligger
for det første en viss forskjell i størrelse og elevmasse mellom de to fylkene. Mens Akershus har
rundt 100 000 elever, har Østfold rundt 45 000. I tillegg er det slik at mens Akershus har så
mange som fem såkalte 100%-kommuner, hvor det er kommunen som bærer ansvaret for all
DKS-produksjon til sine skoler, er det ingen slike kommuner i Østfold. Det er også noen ulikheter
i hvordan arbeidet med produksjoner og kvalitet er organisert i praksis. Østfold har en mer
tverrestetisk organisering av arbeidet sitt, der produsentene for de ulike kunstuttrykkene arbeider
samlet. I Akershus er det flere musikkprodusenter engasjert, og disse arbeider sammen i et eget
team for musikkproduksjon. Det er også en ulikhet mellom fylkene i hvordan de organiserer
kontakten med elevene. I Akershus er en (snart to) elev(er) inkludert i et musikkfaglig råd. I
Østfold finnes ingen slik elevrepresentasjon, men man arbeider mer med testvisninger mot elevene
i Østfold enn i Akershus.
Basert på informasjon fra fylkene og informasjon tilgjengelig i Ksys for produksjoner i perioden
2015-2017, jf. kapittel 2, har vi funnet at musikktilbudet i DKS i Østfold og Akershus er preget av
visse forskjeller. Forbehold må samtidig tas om at det tidsrommet vi har undersøkt er forholdsvis
kort, og at vi dermed står i fare for å gjøre overfortolkninger. For det første er det slik at
fordelingen på målgrupper (fremdeles) er preget av at produksjonene er registrert innrettet mot
enten barneskole, ungdomsskole eller videregående skole. Akershus har samtidig registrert enkelte
produksjoner som rettet mot alle tre trinnene samtidig. Dette dreier seg først og fremst om
tilrettelagte produksjoner. Østfold har også signalisert at de innfører en spissere tilpasning til
smalere målgrupper fra og med høsten 2018. For det andre er det litt forskjellig profil på
tilbudene i de to fylkeskommunene når det gjelder sjanger. Fordelingen mellom ulike
uttrykksformer og musikalske sjangre er basert på vår skjønnsbaserte gjennomgang av
informasjon om produksjonene i Ksys. Den viser at den musikalske profilen i de tre årene er noe
ulik mellom de to fylkene. Eksempelvis er det slik at Akershus har tre produksjoner vi plasserer i
sjangeren jazz i denne perioden, mens Østfold har 18. Vektleggingen av sjangeren verdensmusikk
er, slik vi vurderer det, motsatt, der Østfold har 8 og Akershus 28 produksjoner innenfor denne
kategorien. Det overordnede bildet av uttrykksmangfoldet er samtidig at produksjonene er
dominert av to hovedkategorier musikalske uttrykk: klassisk og pop/rock/R&B. Disse er relativt
likt vektlagt både på tvers av fylkene og på tvers av treårsperioden.
Hvordan blir så kvaliteten på produksjonene vurdert av mottagerne? Som vi har sett i kapittel 3,
er den allmenne oppfatning blant et stort flertall av lærerne/skolekontaktene at kvaliteten på
skolekonsertene er god eller svært god. Forsvinnende få vurderer kvaliteten negativt. Og selv om
elevene selv ikke ble inkludert i spørreundersøkelsen, svarer rundt 80% av skolekontaktene at
konsertene engasjere elevene «i stor grad» eller «i svært stor grad». Overordnet er skolene
fornøyde, til dels veldig fornøyde. Produksjonene får noe bedre vurdering fra lærerne i Østfold
enn fra lærerne i Akershus. Kvaliteten er vurdert som god, sjangerbredden er god, men det er noe
å gå på når det gjelder alderstilpasning. Og det som blir vurdert som viktigst, altså kvalitet og
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formidling, blir også vurdert mest positivt, mens det minst viktige, tilpasning til læreplaner, blir
også vurdert mindre positivt.

5.2 Tre perspektiver for videre arbeid
Avslutningsvis i denne rapporten ønsker vi å løfte blikket og kort diskutere tre mer generelle
perspektiver som har blitt aktualisert i analysene av de to fylkenes arbeid. Disse perspektivene er
1) forholdet mellom individuell kompetanse og kollektivt system, eller mellom person og
organisering, 2) forholdet mellom forvaltningsnivåer i DKS-systemet og 3) forholdet mellom
kunstopplevelse og læring.

5.2.1 Individuell kompetanse versus kollektivt system
Et overordnet perspektiv for denne rapporten, og også for de forsøksprosjektene som etter hvert
ble omdefinert, har vært å undersøke forholdene mellom organisering og kvalitet. Den praktiske
kulturpolitiske forvaltningen dreier seg jo nettopp om en operasjonalisering av kvalitet. For
forsøksprosjektene var det en arbeidshypotese at endringer i organisering fører til endringer i
kvalitet, og da først og fremst til forbedringer i kvalitet. Som vi har beskrevet i denne rapporten,
er forholdet mellom organisering og kvalitet i musikkarbeidet i DKS sammensatt. Det preges av en
flerdimensjonal kvalitetsforståelse og et aktørmangfold, og disse to formene for mangfold skal
spille sammen for alle de tusener av konserter som dette systemet genererer i løpet av et år. Når
forholdet mellom aktørene er i endring, er det også en god anledning til å se nærmere på nettopp
hvordan forholdet mellom organisering og kvalitet spilles ut i praksis, slik vi har gjort i denne
rapporten.
Organisering er åpenbart viktig, men her vil vi imidlertid også minne om at organisering i seg selv
ikke skaper noe. Den perfekte administrative arbeidsdeling kan være lite produktiv hvis den ikke
bemannes med den rette kompetansen og de rette menneskene. Gjennom arbeidet med dette
prosjektet har vi blitt påminnet det relativt enkle, men like fullt essensielle, poenget at det er
individene og ikke systemet som skaper de viktige forskjellene. Poenget grenser tett opp mot en
klisjé, men i DKS-arbeidet er dette godt eksemplifisert av arbeidet og rollen til
(musikk)produsentene. For begge fylkeskommunene oppfattes den interne produsentkompetansen
som den viktigste ressursen i produksjons- og programmeringsarbeidet. Produsentene, med deres
individuelle kompetanse og personlige nettverk er nøkkelaktører for musikkarbeidet spesielt og
for DKS-arbeidet generelt. Produsentene legger samtidig vekt på at dialogen med andre
produsenter, f.eks. gjennom nasjonale nettverk og nettverksmøter, er svært betydningsfull.
Med andre ord må også den kommende organiseringen av arbeidet både med musikkproduksjoner og andre produksjoner i Den kulturelle skolesekken legge vekt på og gi handlingsrom til den funksjonen som ligger i produsentrollen. Det er særlig gjennom produsentenes faglige
kompetanse, erfaring og nettverk at gode produksjoner kan utvikles.

5.2.2 Forvaltningsnivåer og forholdet mellom dem
Et parallelt perspektiv for både forsøksprosjektene og vårt opprinnelige følgeforskningsprosjekt
har vært sammenhengen mellom økt regionalt ansvar og økt kvalitet. Som omtalt tidligere i denne
rapporten ble det lagt inn som forutsetning for forsøksprosjektene at det økte regionale ansvaret
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skulle gi bedre forankring, bedre tilpasning, bedre kvalitet, større regionalt handlingsrom m.m.
Som kjent ble mandatet for både Rikskonsertene og dermed også for denne rapporten endret, uten
at det minket relevansen for en diskusjon om forholdet mellom de tre forvaltningsnivåene i DKSsystemet. Snarere tvert imot. Med omleggingen til Kulturtanken skal alle fylkene arbeide på den
måten som Østfold og Akershus opprinnelig skulle gjøre innenfor rammene av et forsøksprosjekt.
Det åpner for en potensielt stor overføringsverdi for disse fylkenes erfaringer.
Den mest omfattende endringen i denne prosessen består av fjerningen av et nasjonalt ledd –
Rikskonsertene – som en nasjonal aktør for skolekonserter og musikkproduksjoner. Rikskonsertene har hatt et av de mest gjennomarbeidede og systematiserte apparatene for vurdering av
kunstnerisk kvalitet. Både i omfang og i systematikk har dette vært unikt i Norge. Dette er endret,
men det har gått for liten tid til å kunne vurdere hvilken konsekvens dette har hatt for musikkproduksjonene, blant annet fordi systemet i skrivende stund (januar 2018) fremdeles er i en
overgangsperiode. Ytterligere et moment som skaper en usikkerhet om de faktiske konsekvensene
for det regionale nivået, er at det regionale nivået i seg selv er i ferd med å gjennomgå store
endringer. Gjennom regionformen skal begge våre fylker inngå i en ny region – Viken – sammen
med Buskerud, fra 2020. Dette vil nok en gang kunne gjøre helt om på forutsetningene for
arbeidet med musikktilbudet i DKS på det regionale nivået. Det nye storfylket vil ha tilgang på
store kunstneriske ressurser og kunne dra fordel av relativt sett korte geografiske avstander.
Rikskonsertene baserte sitt vurderingsarbeid på Ønskekvistmodellen, og denne modellen ligger
også til grunn for mange av de vurderingene som gjøres regionalt. Med fraværet av en nasjonal
aktør for operasjonalisering av denne modellen, blir det et spørsmål om hvilke sider av
kvalitetsmodellen – hvilke grener – som vektlegges av de regionale aktørene. Vil f.eks. de regionale
DKS-aktørene legge større eller mindre vekt på relevans? Vil de vektlegge formidlingsevne fremfor
kompetanse? Det vil gjenstå å se, og være et naturlig tema for kunnskapsutvikling når
Kulturtanken og DKS etablerer sin nye arbeidsform.
Det er mye som taler for en omlegging av ansvaret til en nasjonal aktør som kvalitetsgarantist og forvalter, blant annet fordi dette systemet av noen har blitt oppfattet som en sentralistisk og
hierarkisk måte å organisere kvalitetsarbeidet på. Samtidig er det liten tvil om at det råder en viss
usikkerhet om hva som skal fylle det handlingsrommet som en abdisert nasjonal aktør etterlater
seg. Som en av de tidligere siterte informantene ganske presist formulerte det: «vi er i en løsrivelse
fra noe som ikke lenger finnes». Informanten formulerer en type institusjonell fantomsmerte, der
et fravær er tydelig følbart. Betydningen av å fortsatt ha en nasjonal aktør på musikkområdet er
det flere av informantene i dette prosjektet som har lagt vekt på, med ansvar for nettverk, for
store satsninger, for koordinering, for oversikt m.m. På den måten synliggjøres både fordelene og
ulempene med den tredelte forvaltningen av Den kulturelle skolesekken.

5.2.3 Kunstopplevelse versus læring
Helt siden Den kulturelle skolesekken ble lansert som nasjonalt program i 2002, har DKS vært
fulgt av en løpende diskusjon av forholdet mellom skole og kunst; mellom opplevelse av kunst og
oppnåelse av læringsmål; mellom estetikk og pedagogikk. Innenfor Den skolesekken er det ikke
bare et møte mellom barnet og kunsten som blir iverksatt; det er også et møte mellom to sektorer
eller samfunnsområder. Hvorvidt disse er gjensidig utfyllende og hvorvidt det estetiske eller
pedagogiske formålet skal ha forrang, er en diskusjon som tilsynelatende ikke har noen endestasjon (jf. Hylland, Stavrum & Kleppe, 2011, s. 17f).
Også i dette prosjektet har den iboende dualismen i DKS blitt aktualisert, men kanskje fra en
annen vinkel enn man kunne vente seg. Som kjent er det slik at et viktig verktøy for å forankre
kunsten i det pedagogiske, for å legitimere at kunst og kulturuttrykk får så vidt stor plass i skolen
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som det gjør gjennom Den kulturelle skolesekken, er å knytte de enkelte produksjonene til skolens
læringsmål. DKS-systemet er bygget opp slik at enhver produksjon skal kunne bidra til å
virkeliggjøre læringsmål enten i den generelle læreplanen for (grunn)skolen eller for læreplaner i
de enkelte fag. Dette er blant annet synlig i Ksys-systemet, der alle produksjoner beskrives langs
flere parametre. Dette kan også inkludere en tilknytning til spesifikke læreplaner og læringsmål.
Om en produksjon kan det f.eks. stå at den er knyttet til kompetansemål i Kunnskapsløftet; at
man etter 4. trinn skal kunne «gjenkjenne og beskrive klang, melodi, rytme, dynamikk, tempo og
form», at man etter 7. trinn skal kunne «improvisere med stemme med utgangspunkt i enkle
melodiske mønstre». Det kan også stå, mer allment, at «Eierskapet til, og effekten av konserten,
økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål.»
I praksis tyder mye på at fokuset på læringsmålene er klart tonet ned. For mange av de involverte
aktørene er det opplevelse av musikk som sådan som fremstår som det klart viktigste. Som vi så i
gjennomgangen av spørreundersøkelsen i kapittel 3, vurderer lærerne forankringen i læringsmål
som det minst viktige i vurderingen av ulike musikkproduksjoners kvalitet. Det som vurderes som
mest viktig, er formidlingsevne og kunstnerisk kvalitet. En lignende beskrivelse finner vi også i det
fylkeskommunale DKS-apparatet og i de musikkfaglige vurderingene som administreres i dette
apparatet. En informant fra en av fylkeskommunene sier at de aldri tar utgangspunkt i skolenes
kompetansemål når produksjoner skal utvikles. En annen sier, litt spissformulert, at «hvorfor skal
man bry seg med kompetansemålene, når til og med lærerne synes det er vanskelig». En tredje
viser til at det gjennomførte arbeidet de har gjort med å knytte produksjonene til konkrete
kompetansemål, ikke vurderes som så viktig eller relevant av lærerne.
Dette skaper et inntrykk av at det gjøres et ganske stort arbeid med å binde sammen konsertproduksjonene og de pedagogiske målene, men at dette arbeidet ikke nødvendigvis oppfattes som
så vesentlig av selve målgruppen for denne tilretteleggingen – lærerne. Dette inntrykket står litt i
motsetning til det som fremheves i en doktoravhandling om kvalitets-oppfatninger i Den kulturelle
skolesekken og skolekonsertene (Holdhus, 2014). I et intervju om arbeidet oppsummerer Holdhus
det slik at skolekonsertene «aldri har blitt forankret i skolen»23. Dette er en beskrivelse som ikke
treffer vårt materiale og våre informanters vurderinger så godt. Det er liten tvil om at det arbeides
mye og aktivt med å oversette det kunstneriske arbeidet til noe som har pedagogisk relevans.
Samtidig tyder altså mye på at dette oppfattes som mindre viktig av pedagogene selv. Kan hende
er det Ønskekvistens begrep om relevans som er et bedre konseptuelt møtepunkt mellom kunsten
og skolen enn det forankring i konkrete kompetansemål er.
En produsent med lang erfaring fra fylkeskommunalt skolesekkarbeid beskrev for oss hvordan
arbeidet med forankring i skoleverket hadde fungert, og hvordan de hadde forsøkt seg frem med
ulike typer dialog. Vi skal avslutte denne rapporten med å gjengi hennes refleksjoner. Hun sier:
Det som kom fram i samtaler med kulturkontakter og lærere, var jo at mange var veldig
fornøyde med produksjonene, men syntes at det som skjedde i gymsalen godt kunne stå på
egne bein, og de hadde ikke behov for det materialet som ble sendt ut, for de var på et helt
annet sted i undervisningen, og det ble for vanskelig å tilpasse det til det, og det å
programmere utfra den undervisningslogistikken der hadde vært et helt umulig prosjekt.

Men, understreker hun, det er lærerne som er pedagogene:

23 http://musikkultur.no/nyheter/-skolekonsertene-ma-forankres-i-skolen-6.54.201669.279984e277 [lest 24.01.2018]
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Jeg er ikke pedagog, men jeg kan peke på det, for lærerne kjenner ikke produksjonen. [...] Vi
må hjelpe dem, pakke det ut, så de forstår. En konsert kan også være noe mer enn gøy, det
kan bo noe mer i musikken.

I lys av utsagn som dette, kan det se ut til at skillet mellom kunsten på den ene siden og
pedagogikken på den andre, som i den nasjonale samtalen om DKS i blant kan synes tydelig, ikke
synes å være like relevant når vi går inn og ser på hvordan ting gjøres i praksis på regionalt nivå.
Her synes det tvert imot som at man gjennom mange års prøving og feiling har kommet fram til
en god arbeidsdeling der DKS-systemet konsentrerer seg om å lage et godt musikkprogram med
mest mulig relevante pedagogiske innganger, men der det er opp til pedagogene å ta dem i bruk.
Når det kommer til stykket, kan det se ut til at både musikkprodusenter og lærere, med
utgangspunkt i sine profesjoner, arbeider mot mål som ikke er så veldig ulike – nemlig å
eksponere elevene for erfaringer som berører noe som er relevant for dem, i deres individuelle
utviklingsprosesser fra barn til voksne medborgere.
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Vedlegg: Spørreundersøkelse til
grunnskolene i Akershus og
Østfold
Velkommen til spørreundersøkelsen om skolekonserttilbudet i Akershus og Østfold
Vi håper du kan dele dine erfaringer og meninger om skolekonserttilbudet. Ditt svar er viktig for å gi et best
mulig dekkende grunnlag for evalueringen.

På forhånd, tusen takk!
Vennlig hilsen
Åsne Dahl Haugsevje, Telemarksforsking

Kryss av for om du er skoleleder eller kulturkontakt. Dersom du er begge deler, ber vi deg krysse
av for kulturkontakt.
(1)
(2)

Skoleleder
Kulturkontakt

Kryss av for om du tilhører barneskole eller ungdomsskole (ev. begge)
(1)
(2)

Barneskole
Ungdomsskole

Hvor mange elever går på din skole?
(1)
(2)
(3)
(4)

Under 50 elever
50-200 elever
200-400 elever
Over 400 elever

Hvordan vil du vurdere den kunstneriske kvaliteten på skolekonserttilbudet som helhet?
(1)

Svært dårlig

(2)
(6)
(7)
(4)
(8)

Dårlig
Verken god eller dårlig
God
Svært god
Ingen formening

Hva mener du kjennetegner skolekonserter av god kvalitet?
________________________________________
________________________________________
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Hva mener du kjennetegner skolekonserter av mindre god kvalitet?
________________________________________
________________________________________
Kvalitet kan vurderes på ulike måter. Nedenfor har vi listet opp noen kvalitetskriterier ved skolekonserttilbudet.
Vi ber deg rangere punktene nedenfor etter i hvilken grad du mener disse kvalitetene er ivaretatt.

Fyll inn i feltene nedenfor og ranger fra 1 (viktigst) til 5 (minst viktig).
Det kunstneriske innholdet

_____

Elevenes opplevelse av
skolekonsertene

_____

Musikernes formidlingsevne

_____

Overføringsverdi til undervisning i
estetiske fag

_____

Overføringsverdi til undervisning i
andre fag

_____

I hvilken grad er de ulike kvalitetene som er listet opp nedenfor er ivaretatt i skolekonsertene, etter
din vurdering?
I svært liten
grad

I verken liten
eller stor
I liten grad
grad

I stor grad

I svært stor
grad

Det kunstneriske innholdet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Elevenes opplevelse av
skolekonsertene

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Musikernes formidlingsevne

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Overføringsverdi til undervisning i
estetiske fag
Overføringsverdi til undervisning i
andre fag

Skolekonserttilbudet skal dekke et mangfold av musikkformer. Er ulike musikksjangre tilstrekkelig
dekket gjennom skolekonserttilbudet?
(1)
(2)

Ja
Nei. Utdyp hva som savnes her:

_____

I hvilken grad synes du skolekonserttilbudet er tilpasset de ulike aldersgruppene?
(1)
(2)
(6)

Svært stor grad
Liten grad
Verken stor eller liten grad
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(7)
(4)

Stor grad
Svært stor grad

Utdyp svaret her:
________________________________________
________________________________________

I hvilken grad engasjerer skolekonsertene elevene?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I svært liten grad
I liten grad
I verken stor eller liten grad
I stor grad
I svært stor grad

I hvilken grad ser elevene fram til skolekonsertene?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I svært liten grad
I liten grad
I verken stor eller liten grad
I stor grad
I svært stor grad

Er det noen konserter du vil trekke fram som spesielt vellykkede? Utdyp her:
________________________________________
________________________________________

Hvorfor var denne/disse konserten(e) spesielt vellykket?
________________________________________
________________________________________

Er det noen konserter du vil trekke fram som mindre vellykkede?
________________________________________
________________________________________

Hvorfor var denne/disse konserten(e) mindre vellykket?
________________________________________
________________________________________

Etter din mening, i hvilken grad bidrar skolekonsertene til å realisere skolens læringsmål?
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(1)
(2)
(3)

I svært liten grad
I liten grad
I verken liten eller stor grad

(4)
(5)

I stor grad
I svært stor grad

Regionalt spillerom

Utdyp svaret her:
________________________________________
________________________________________

I hvilke fag bidrar skolekonsertene til å realisere skolens læringsmål?
________________________________________
________________________________________

Gir skolen noen form for tilbakemelding på skolekonsertene?
(1)
(2)

Ja. Spesifiser hvordan
Nei.

_____

Er det noe annet du ønsker å trekke fram når det gjelder forventninger til, erfaringer med eller vurderinger av
innholdet i eller organiseringen av skolekonserttilbudet?

Beskriv her:
________________________________________
________________________________________

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare!
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