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Musikkformidling ved Høgskolen i innlandet:
- Faglærerutdanning i musikk (treårig, bachelor) 

- Årsenhet i musikk (med mulig overgang til faglærer) 

- Musikk i grunnskolelærerutdanningene 

Mange og ulike læringspraksiser
Å lære å “formidle musikk”, primært forstått som:
- å øve inn og fremføre musikk 
- sammen med og for andre
- i ulike sammenhenger og kontekster



Instrumenter / musikalsk fordypning 
Formidlingsforum 
Prosjektuker  
Konserter

Musikkformidling ved INN



Musikkformidling  
som læringspraksis:

praktisk utøvende og utprøvende
avhengig av studentenes egne 
bidrag
studentdrevet og lærerstyrt
formell og uformell 
læreren: tilrettelegger, kollega, 
‘mester’
vurdering som arbeidsform:

- analytisk lytting og evaluering
- kollektiv tilbakemelding
- øving på instruksjon og ledelse
- kritisk diskusjon

vurdering som summativ praksis 
- eksamenskonserter og studioproduksjon



Hva er dybdelæring?

“Dybdelæring handler om elevenes 
evne til å gradvis utvikle sin forståelse 
av begreper innenfor et fagområde og 
gjennom problemløsning, analyser 
og refleksjon kunne arbeide i og på 
tvers av fag- eller kunnskapsområder”

(Gilje, Landfall og Ludvigsen 2018: 27, vår utheving)   

Dybdelæring forutsetter at 
læringspraksisen: 

• er relevant (i forhold til fagets 
kjerneelementer)

• er forståelig (koblet til studentenes 
forståelseshorisont)

• fokuserer på kvaliteten i elevenes bidrag 
og det sosiale samspillet

• bygger på produktiv og refleksiv dialog

(Gilje, Landfall og Ludvigsen 2018: 24, vår utheving) 



Dybdelæring i 
musikkformidling

Relevans: kjerneelementer i fag- og kunnskapsområdet 
“musikkformidling”  - utøve, lage, oppleve, forstå (kulturforståelse)
Et dialogbasert og studentaktivt læringsmiljø, med kultur for 
vurdering
Learn the basics, bring yourself: med utgangspunkt i studentenes 
forståelseshorisont 

Problemstillinger og problemløsning i musikkformidlingsfaget –
Vurdering som verktøy
Analyser og refleksjon som grunnlag for vurdering 

https://www.youtube.com/watch?v=rIaw5b-uEKk&list=PLveUH2pxPNz__j7KWz2vIYBt2GKTLIeJQ&index=11&t=18s


Vurdering for (dybde)læring i musikk

Eksempel 2: ‘Sound-prosjekt’ 
- To hatter, en med låtforslag og en med band/artist
- Låten som trekkes skal tolkes i lys av artisten eller bandets karakteristiske sound
- Eksempel på fagområder som gåes igjennom over tid (sound-prosjekt i 1.klasse, 

studioproduksjon i 2.klasse og sound-analyse i historisk perspektiv i 3.klasse)

Eksempel 1: ‘Åpen oppgave’
- Fritt valgt låt med selvvalgt besetning
- Låten skal legges ut i forkant av fremføring slik at alle kan forberede seg
- Dersom egen låt, legg ut referanselåter med spesifikasjon av hvor inspirasjonen 

kommer fra (stiller krav til egenvurdering av musikalske parametre) 

https://www.instagram.com/p/BgpMZjXHAfr/
https://www.instagram.com/p/BvehPJ8ph90/


Vurdering for (dybde)læring i musikk
Eksempel 3: 
Formidlings-
eksamen 

Oppgave: 30 min. konsert på Gregers 

Kriterier:  
- Konserten som helhet 
- Musikalsk uttrykk 
- Interpretasjon 
- Teknikk og musikalsk håndverk 
- Samspill 

“Tips”: helhet, godt forberedt, vurder vanskelighetsgrad, 
overskudd, vis variasjon/ulike sider, kontakt med publikum



Oppsummert:
• Vurdering i musikkformidlingsfaget: 

• som, for og av læring 
• som objekt, metode og mål  

• Vurdering utover smakskriterier:  
• Fra forsiktige karakteristikker som “dette var en fin sang” og “så flink 

du er” til konstruktive innspill knyttet til konkrete elementer i låt og 
framføring 

• Formidlingsfaget i et dybdelæringsperspektiv:  
• Studentene utvikler sine evner til å sette sammen forskjellige 

kunnskapsområder innenfor musikkfaget til en større helhet 
• Fellestrekk mellom eksisterende praksis og teorier om dybdelæring 

muliggjør økt bevisstgjøring og tilpasning til eksisterende arbeidsmåter 
snarere enn å kreve ‘revolusjonerende’ tiltak




