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Leder

Ole Helby

Mette Bock
træder i
KARAKTER!
ARAKTER!
K
Det var en positiv oplevelse at møde vores nye kulturminister i Aarhus i forbindelse med det Jyske Musikkonservatoriums nyligt afholdte konference om Musik og
Læring. Helt befriende var det at opleve, hvordan Mette
Bock i sit indlæg til konferencen demonstrerede stor forståelse for musikskolernes betydning og for den måde,
de fungerer på i praksis.

ikke noget at råbe hurra for i Mette Bocks periode som
kulturminister.

• K
 ulturministeren var tydeligvis enig i, at musikskolerne
i så høj grad som muligt skal være for alle børn og
unge i hele landet.

I de senere år har kunststøttesystemet under Statens
Kunstfond været under pres. Helt grundlæggende er
det et problem, at kunststøttesystemet er så usynligt
og uigennemskueligt for den almindelige befolkning,
som tilfældet er, hvilket er resultatet af en langstrakt
centraliseringsproces. Hele området bør kulegraves og
omstruktureres, så kunststøtten inden for de forskellige
kunstarter bliver mere synlig og selvstændiggjort. Herved kan det store og dygtige arbejde, der udføres i de
udvalg, der i dag er placeret under Statens Kunstfond,
bedre synliggøres og drøftes i de kunstneriske miljøer,
blandt de bevillingsgivende politikere og i den brede
befolkning. Med henblik på at undgå enhver kritik i
forhold til habilitet bør der under alle omstændigheder
indføres en regel om, at medlemmerne af de udvalg,
der beslutter, hvordan kunststøtten skal fordeles, ikke
selv kan søge om støtte i deres funktionsperiode.

• M
 ette Bock gav desuden udtryk for, at hun ikke ser
nogen formelle barrierer for, at musikkonservatorierne
inden for de eksisterende rammer kan indføre musikpædagogisk forskning og i det hele taget udvikle deres
uddannelser, så de matcher behovet på musikskolerne.
På disse punkter er der bestemt baggrund for en konstruktiv og fremadrettet dialog med den nye kulturminister.
I en mere overordnet kontekst står det klart, at Mette
Bock har en bunden opgave på medieområdet, hvor
regeringen ønsker DR slanket og TV2 privatiseret. Lige
så klart står det desværre, at kulturministeren ikke har
fået til opgave at foretage en tilbagerulning af de store
og ødelæggende besparelser i det danske kulturliv, som
Bertel Haarder gennemførte ved den tidligere Venstreregerings tiltrædelse. På den front bliver der antageligt
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Alligevel kan kulturministerens oprigtige, ligefremme og
pragmatiske tilgang til at finde løsninger blive en gevinst.
Ikke kun på musikskolernes afgrænsede område, men
også i mere overordnede kulturpolitiske sammenhænge.

Kunststøttesystemet trænger til en kærlig hånd. Ikke til besparelser, men til en ny struktur og en ny rammesætning.
Tidspunktet er optimalt, idet de nuværende udvalgs fireårige funktionsperiode udløber d. 31. december 2017. ■

3

Konference

Visioner og
viskestykker
Der var både højtflyvende og lavpraktisk udbytte for de over 300
musikskolelærere til konferencen Musik og Læring på konservatoriet
i Aarhus i begyndelsen af januar. Parallelsamfund, talentarbejde og
teknik var nogle af de emner, der var på programmet.
Af Mona Østerlund
FOTO: DET JYSKE
MUSIKKONSERVATORIUM
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Mette Bock, Alf Kraggerud,
Mats Björkman og Claus Olesen

Der er trængsel ved termokanderne, og mange hænder
er i fast rutefart til bordenes slikskåle her i eftermiddagspausen på konferencen Musik og Læring på Det
Jyske Musikkonservatorium. Programmet er hårdtpakket
med oplæg, workshops og videndeling, og det kræver
optankning i pauserne.
Margit Vestbo fra Favrskov Musikskole er en af de godt
300 musikskolelærere, der er med på konferencen, og
hun synes især, at emnet musik og marginalisering er et
interessant område at sætte fokus på.
At nogen tør åbne munden og sige, at der er et problem
med parallelsamfund, er vigtigt, siger hun, da vi fanger hende i pausen, hvor hun og de andre er igennem
størstedelen af den to dage lange konference i den første
uge af januar.
Der er meget at fordøje fra de to dage, synes Margit
Vestbo. For ikke bare problematikken med musik i for
eksempel ghettoer er interessant. Det var konferencens
første dags fokus på talentudvikling også.
I det hele taget er det godt at få hørt noget om, hvad
der rører sig og få fyldt noget viden på, som vi kan give
videre til eleverne, mener hun.
For Erik Nørgaard Samuelsen, der er helt nyansat lærer
ved musikskolen i Ringkøbing-Skjern, er det især de helt
konkrete redskaber til undervisningen, han tager med sig
fra Aarhus.
Jeg suger til mig i de her dage og får diagnosticeret nogle
af de ting, der har knebet for mig hidtil, så jeg kan se, hvad
jeg skal arbejde med, lyder meldingen fra den unge lærer.
Og netop det spænd mellem det visionære og det prakMusikskolen • nummer 1 • 2017

sisnære er præcis også et af formålene med de to dages
konference, siger konservatoriets rektor Claus Olesen.
I musiklivet har der været en tendens til enten at være
højtflyvende eller praktisk, men her skal vi være begge
dele, så deltagerne kan komme hjem med noget, de kan
bruge direkte og samtidig få noget med perspektiv i med
sig, siger han.
Derfor gik deltagerne fra blandt andre at høre den nye
kulturminister, Mette Bock, tale om talent den ene dag
og Karsten Aaholm tale om musik og marginalisering den
anden dag – til i mindre grupper at nørde med emner som
blæserteori, sangteknik, bedre lyd på sammenspilsholdet
og meget mere.
Dæmp lyden
Mens alle har hørt de samme oplæg i Musikhusets lille
sal om formiddagen, spreder deltagerne sig ud i mindre
grupper om eftermiddagen for at blive klogere på de
emner, de har valgt sig ind på, og her er det helt praktisk.
På workshoppen ”Bedre lyd på mit sammenspilshold”
kommer det blandt andet til at handle om, hvad man
som musiklærer kan gøre for at få acceptabel lyd, når
man har et sammenspilshold ude på en folkeskole – og
kun har en lektion at gøre godt med – eller hvordan et
sammenspilshold med ivrige trommeslagere og forsigtige
sangere kan blive en succes.
Indretningen er nødt til at være på plads først, slår workshoplederen, lydtekniker på konservatoriet Thomas Qvist
Nielsen, fast. Især hvis undervisningslokalet er et rektangulært rum, hvor væggene vil lade lyden bølge frem og 8
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Konference

Vidensdeling for guitarister
v. Frederik Munk Larsen

8 tilbage. Det er man nødt til at gøre noget ved, siger han
til deltagerne.
Tykke gardiner er en nem og lavpraktisk måde at få den
gode tørre og varme lyd på, lyder lydteknikerens råd.
Er der klinker på gulvet, skal der også gulvtæpper til. Det
gør en kæmpe forskel, minder han om. Og en stor, tung
sofa i lokalet kan også absorbere noget bas.
Nogle af deltagerne indvender, at de jo kommer ud på
en skole i bare en time og derfor ikke kan begynde at
ændre indretningen.
Her er min holdning, at hvis man ikke har ordentlige
arbejdsbetingelser, skal man gøre noget ved det. Jeg
mener, skolerne er forpligtet til at sørge for det, siger
Thomas Qvist Nielsen.
Så musiklærerne må få deres leder til at tage den diskussion med folkeskolens ledelse om at skabe de rigtige
arbejdsforhold, er han og deltagerne enige om. Og
gardiner, tæpper og måske en sofa fra genbrug er ikke
alvorlige poster på et budget.
Nogle steder kan man jo godt finde 25.000 kroner til et
sanganlæg, men det giver ingen mening, hvis ikke der er
gjort noget ved lokalet først, slår lydteknikeren fast.
Virker det umuligt at få gjort noget ved forholdene, er
det tid at trække arbejdsmiljøkortet.
I får det dårligt, hvis I underviser i et lokale, hvor der ikke
er arbejdet med lyden – der bliver jo heller ikke undervist
i dansk i et rum med mug, siger han.

Rektor Claus Olesen
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Næste step til den gode lyd er at undgå, at lydniveauet
stikker af, som han siger, når eleverne begynder at spille.
Så kan sangerne ikke høre sig selv, fordi de er oppe mod
en mur af lyd fra trommer og guitar.
Instinktivt vil man så skrue op, det er meget naturligt,
men en dårlig løsning, der gør, at man er træt og udmattet, når man kommer hjem. Risikoen er, at man vænner
sig til et for højt lydniveau, advarer Thomas Qvist Nielsen.
I stedet opfordrer han deltagerne til at prøve en øvelse,
han ofte bruger: at slukke for lydanlægget og lade musikere og sangere spille og synge akustisk.
Så kan de jo godt høre, at vokalen er meget svag, så de
andre instrumenter er nødt til at gå ned i styrke. Det kan
give eleverne noget perspektiv på, hvem der er stærke og
svage i sammenspil. De stærke instrumenter skal lære at
skabe plads til de akustiske instrumenter, siger Thomas
Qvist Nielsen.
Pointen er at lade det svage led, sangerne, sætte niveauet
og lade de øvrige indrette sig efter det, og at lade lydmæssigt svage instrumenter som strygere placere sig,
hvor de kan høre sig selv. Nogle af deltagerne mener, det
er svært at lære elever i 7.-8. klasse.
Ja, og så kan det også være ok at dæmpe trommerne
med et viskestykke eller håndklæder. Selvfølgelig skal
det angribes pædagogisk korrekt, når man beder nogle
om at skrue ned. De skal have at vide hvorfor, siger han
på workshoppen, hvor han og deltagerne også kommer
omkring teknikken i lydanlæg; om fordelen i at forstærke
instrumenterne lokalt for at få mest muligt væk fra sanganlægget; om det vigtige i at få sangerne helt tæt på
mikrofonerne og gerne røre dem med læberne for at få
den gode lyd – og meget mere.
Sangteknik som middel
En af de andre workshops har fokus på sangteknik, og
her handler det også i høj grad om, hvad der skal ske,
inden eleven synger – og også her bliver der pludselig
snak om viskestykker...
Bebiane Bøje, docent ved konservatoriet, leder workshoppen.
nummer 1 • 2017 • Musikskolen
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Du er få klik fra en
større pension

Der er penge at spare ved at overføre
værdien af dine tidligere pensionsordninger til Sampension. Når dine
ordninger er samlet, betaler du kun
omkostninger ét sted. Det giver i
sidste ende mere i pension til dig.
Sparer du fx 500 kr. i omkostninger om året i 20 år, kan det blive til
21.500 kr. ekstra til pensionen. Log
ind på sampension.dk og overfør selv
pensionen. Du kan også ringe til os
på 77 33 18 77. Sampension tager ikke
gebyrer for at flytte pension.
sampension.dk

Konference
8 Som sangpædagog skal man give folk en teknik, så de
kan holde til at synge. Vi skal huske, at teknik er et middel, ikke et mål. Målet er musikken, og teknikken skal
frisætte, så vi kan lave musik, minder hun om som indledning til workshoppen, hvor deltagerne i praksis prøver
øvelser af, der kan gøre kroppen klar til sang.
Underviser og deltagere deler yndlingsøvelser, der kan
bruges som opvarmning til sangtræning. Bebiane Bøjes
favorit i forhold til kropsligt arbejde er at stå stabilt med
god tyngde ned i halebenet, lade hovedet falde forover
i en blød bevægelse og lade tunge skuldre og hænder
trække overkroppen nedad, indtil man ikke kan komme
længere. Afspændte knæ, dybe vejrtrækninger, giv godt
slip i nakkemuskulaturen, lyder instruktionen fra Bøje,
mens alle prøver øvelsen af og til sidst ruller stille og roligt op igen, inden de også prøver at lave ottetaller med
bækkenet for at blødgøre lænden og forestiller sig at stå
inde i en tønde, der skal males indvendigt med kroppen.
I begge retninger – store cirkler og små cirkler.
Deltagerne giver eksempler på deres øvelser og beretter om
for år tilbage at blive undervist på konservatoriet af Etta Cameron, hvor de som studerende skulle medbringe et viskestykke til at vikle om tungen, og så trak Cameron i tungen.
Det kan være grænseoverskridende, men et par af underviserne bruger det lidt med elever, hvor de lader eleverne selv
trække i egen tunge, fordi det er meget virkningsfuldt.
Ud over øvelser deler deltagerne også gode råd. En
musiklærer har en udfordring med en elev, der spænder i
kæben. Få hende til at stå som om, hun skal spille bordtennis eller badminton, lyder et råd.
Og de taler om erfaringer med, hvordan de kan få elever
til at øve: med nogle sangelever fungerer det at lave et
konkret øveprogram og en realistisk aftale om fx tre gange
øvning om ugen. For andre fungerer det at optage en
video fra undervisningen, hun kan øve efter derhjemme.
Gode steder at finde øvelser, teori og instruktive videoer
er også noget af det, Bebiane Bøje deler med deltagerne:
For eksempel Komplet sangteknik på https://completevocal.institute, videoer fra http://cvtresearch.com, og
artikler på Journal of Voice, www.jvoice.org.

Vi kan mere sammen
Det er tredje år, konservatoriet holder den gratis konference for musikskoleundervisere, og ud over at give
deltagerne inspiration til arbejdet, er man fra konservatoriets side også ude på at blive klogere i mødet.
Ideen er opstået, fordi vi ser et behov for at få en dialog
med ledelse og undervisere på musikskolerne. Vi mener, det
er vigtigt at have et sted, et forum, hvor vi får sat en dagsorden. Vi har noget, vi gerne vil dele med dem, og så vil vi
også gerne blive klogere på den virkelighed, de er i derude.
Det er vigtigt for os hele tiden at holde os opdateret, så
vi kan udvikle uddannelserne efter det, siger rektor Claus
Olesen.
Efter selv at have arrangeret de to foregående konferencer
har konservatoriet denne gang nedsat en styregruppe med
repræsentanter fra musikskolerne for at sammensætte
programmet, der altså både havde fokus på talentudvikling
samt på musikpædagogik og samfund.
En af de erfaringer, Claus Olesen har fået af de to dage, er
at blive bekræftet i, at det er vigtigt, at konservatoriet fortsat
skal styrke de studerendes evne til at arbejde i store grupper,
for det får de brug for, når de kommer ud. Desuden har han
opdaget, at der er rigtig mange musikskolelærere, som beskæftiger sig med målgrupper, som normalt ikke er så meget
i søgelyset, blandt andet udsatte unge, flygtninge og andre
marginaliserede grupper. Derfor skal konservatoriet også
have fokus på de mere specielle grupper, mener rektoren.
Endelig mener han, konferencen har givet et godt billede
af vigtigheden af samarbejde mellem institutionerne.
For mig bliver det i hvert fald klarere og klarere, at vi er
nødt til at have et stærkt samarbejde. Vi står i en position, vi har stået i længe, men vi må kunne noget mere
sammen. Der må være potentiale for at gøre noget, ingen af os kunne gøre hver for sig. Det kan for eksempel
være bedre sammenhæng i talentudviklingen og at skabe
en bedre vej gennem undervisningssystemet for den
enkelte elev. Konferencen her er jo i sig selv et glimrende
eksempel på, hvad man kan sammen. De første år, hvor
vi selv stod for det, havde vi 40 deltagere. Nu har vi 330,
fordi vi gør det sammen, siger Claus Olesen.
Og flere ville godt have været med. Konferencens pladser
blev hurtigt fyldt op, da tilmeldingen blev åbnet i efteråret. ■

Vidensdeling for blæsere
v. Niels-Ole Bo Johansen
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Se mere på
webshop.ewh.dk

NYHED
Af Linda Vilhelmsen

Har du
øvet dig?
Bogen er et kærligt frispark til den traditionelle musikskoleundervisning med særlig fokus på håndtering af
relation, kommunikation, motivation og præstation.
Bogen udfordrer den traditionelle musikundervisning
og er nyskabende i sin måde at betragte solo- og holdundervisning på. Den henvender sig til alle instrumentfaggrupper, kor- og orkesterledere, musikskoleledere,
ældre elever og forældre, men også folkeskolens
musikundervisere kan finde god inspiration til mange
af musikundervisningens helt særlige udfordringer.

Vejl. pris kr. 299,00

NYHED
Af Inge Marstal
og Klara Rylander

Hørelære
& musikteori
Bogen er udarbejdet som en grundbog og arbejdsbog
til hørelære- og teoriundervisning for Tivoli-Gardens
elever. Bogen henvender sig naturligvis også til alle
andre tambourkorps og musikkorps – og træ- og
messingblæsere i øvrigt. Vanskelighedsgraden i bogen
strækker sig fra det elementære til det let videregående niveau. Bogen refererer direkte til metodikken i
Inge Marstals Hørelærebogen for børn og unge.

Vejl. pris kr. 199,00

Linda Lehun

Musikbogen
Musikbogen omfatter en række materialer
der introducerer grundlæggende temaer og
begreber inden for musikteori og -historie:
Nodesystemet, tonearter, symfoniorkesteret,
musikhistoriske perioder og markante komponister.
Kassen indeholder:
• Gennemillustreret lærebog i farver der også kan
købes separat
• 4 plancher med nodernes navne, pause- og nodeværdier, komponister og symfoniorkesteret
• 4 kortspil
• 30 kort med portrætter af centrale komponister
• Cd med seks sange der er skrevet specielt
til lærebogen

Musikbogen
– LÆREBOG:
Vejl. pris kr. 99,00

Musikbogen
– KASSE:
Vejl. pris kr. 499,00

Interview

EN SAMTALE
med Peder Holm
Af Kirsten Brunbech

På en smuk novemberdag med blå himmel og hvide, snedækkede marker
er ”MUSIKSKOLEN” draget til Viborg for at besøge komponisten Peder
Holm, der netop har fejret 90-års fødselsdag. Gennem en menneskealder har han sat sit præg på musiklivet i Vestjylland - i en årrække blandt
andet som rektor ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg.

I Peder Holms hjem hersker ro og orden. Stuen er prydet
af smukke gamle arvemøbler og farverige billeder,
malet af hans mor og morfar. Og på reolen i det lille
arbejdsværelse står - i hver sin tykke kuvert af bølgepap
- samtlige 109 værker, som han gennem et langt liv har
komponeret. På ryggen af hver kuvert er titlen skrevet i
sort pen med komponistens sirlige håndskrift. De tidligste værker er fra 1944 og de sidste fra 1999, fortæller
han.
”I mine unge år havde jeg det sådan med at komponere: ”Jeg skriver, fordi jeg ikke kan lade være” – men
det stoppede relativt hurtigt, og så måtte jeg sige: ”Jeg
skriver, når der er nogen, der vil bruge mig!” Det betød,
at jeg skrev en lang række bestillingsværker. Det var
musikskoler og forskellige kor, der bestilte værkerne.
Nogen mente, at det ikke var fint at skrive bestillingsværker, men for mig var drivkraften især ønsket om at
udvikle musikken for børn og amatører”.
Musikpædagogikken har altid haft en meget stor plads
i Peder Holms hjerte; han var en af de første og mest
produktive komponister til musikskolerne. Det var klassisk musik med en folketone, fortæller hans søn, Henrik
Holm, der selv er musiker og tidligere musikskoleleder, og
som deltager i samtalen hjemme i komponistens stue.
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Kærlighed til amatørmusikken
Udover at være komponist, var Peder Holm i en lang
årrække pædagogisk leder – og i en periode rektor
- for musikkonservatoriet i Esbjerg. Igennem hele sit
virke var han meget optaget af at skabe et godt fundament for det lokale musikliv, og her spillede skolemusikken – og senere musikskolerne – en meget vigtig
rolle.
”Musiklivet er jo meget andet end det professionelle
koncertliv – dette er kun toppen af pyramiden. Og hvis
denne pyramidetop ikke skal svæve frit i luften, må så
bredt et udsnit af befolkningen som muligt deltage i
dette koncertliv som medlevende tilhørere. De må føle
glæde og berigelse ved det, så musik ender med at
blive en nødvendighed for dem, en vigtig del af deres
liv”, mener han. Der er spil i øjnene og megen glæde at
spore, når talen falder på amatørmusikken.
Allerede i tresserne var han meget visionær, når det
gjaldt udviklingen af den frivillige musikundervisning.
I den periode var han pædagogisk leder af Vestjysk
Musikkonservatorium og fortæller med tydelig stolthed,
at i skoleåret 1961-62 deltog 950 skolebørn i Esbjerg
kommunes frivillige musikundervisning, hvilket svarede
til ti procent af det samlede skoleelevtal.

nummer 1 • 2017 • Musikskolen

I et koncertprogram fra konservatoriet i
1962, skriver Peder Holm blandt andet
om sine musikpædagogiske tanker:
”Jeg, der er sat til at lede en institution,
der tager sigte på toppen eller i hvert
fald den højere del af pyramiden, finder
det rigtigt at rette min opmærksomhed
mod skabelsen af fundamentet, uden
hvilket institutionen ingen eksistensberettigelse har. For dette fundament
spiller udviklingen af skolemusikken
en altafgørende rolle”.
”Vestjysk Musikkonservatorium anser
det for en af sine væsentlige opgaver at skaffe de lærere, der underviser skolebørnene i
instrumentalspil, mulighed for at videreuddanne sig, og
vi skaffer desuden de skoleelever, der viser evner over
gennemsnittet, individuel undervisning i stryge- og blæserinstrumenter samt hørelære-undervisning på hold.”
Musikskole-kompositioner
Dengang i tresserne udgav musikforlaget Wilhelm
Hansen skolemusik under navnet Musica-serien. Det var
instrumental-skoler med lettilgængelig musik med en
nutidig farvning. Og her var Peder Holm yderst produktiv og udgav meget musik gennem årene. ”Men Komponistforeningen var aldeles ikke interesseret i det, jeg
lavede. Det var simpelthen for lettilgængeligt efter deres
mening”, fortæller han med et smil.
Sønnen, Henrik Holm, erindrer: ”Som musikskolelærer
i begyndelsen af firserne har jeg oplevet en komponist,
der skrev musik til musikskoleeleverne. Men de kunne
ikke spille det, han havde lavet. Han sagde helt klart, at
han ikke havde tænkt i pædagogiske baner, men skrev
det, han havde lyst til at skrive. Der var bare det problem, at vores elever ikke havde en jordisk chance for at
spille det! I den periode tog det fart herhjemme, at der
var komponister som begyndte at skrive til musikskoler”.
Om sin fars musikskole-værker til ”Sammusik” forklarer
han:
”Idéen i denne musik var at skrive mange forskellige
stemmer - små stykker, som kunne opføres samtidig,
men også alene – lidt af et puslespil, hvor alting passer sammen. Dette er også en teknik, man kender fra
barokken”.
8
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Peder Holm
•
•
•
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•

Peder Holm er født 1926 i København.
Studentereksamen 1944 fra Christianshavns
Gymnasium.
Store eksamen i violin og musikteori 1947
fra Det Kgl. danske Musikkonservatorium.
Ansat som underviser ved Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg 1949-1989.
Leder af konservatoriet 1956-1977.
Dirigent for Vestjysk Symfoniorkester 19491981.
Idémand bag oprettelsen af Esbjerg Ensemble 1967.

Peder Holm har skrevet biografien ”Musiker”
- den kan downloades på SDMK's hjemmeside
http://www.sdmk.dk/ under ”Udgivelser/Bogudgivelser”.
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Interview

Peder Holm og Henrik Holm

8 Og Peder Holm supplerer: ”Ja, det var en række små
stykker, som kunne opføres samtidig. Og disse små stykker kunne spilles på kryds og tværs i mange kombinationer. Jeg fandt ud af, at det ville tage 28 timer, hvis man
spillede alle kombinationer af stykket – men vi lavede en
version på tyve minutter!”
Ofte har komponisten selv haft rollen som dirigent,
når hans store værker for både amatører og professionelle skulle fremføres. Ved en opførelse af ”Hedebys
genganger”, sat i musik af Peder Holm, i forbindelse
med Kolding Musikskoles tyveårs-jubilæum, dirigerede
han værket stående på et højt tårn, og med hele sytten
underdirigenter!
”I 1985 i Kolding deltog 900 børn, som næsten alle var
instrumentalister, i opførelsen af dette værk. Det var jo
en fantastisk oplevelse for børnene at være med i noget
så stort. Men man ville ikke i dag på samme måde
kunne samle så mange børn om et musikværk. Verden
er blevet en anden”, funderer Henrik Holm, der dengang selv var musikskoleleder og havde erfaring med at
lave projekter for store grupper af børn.
Inspirationens muse
For Peder Holm er inspirationen til kompositionerne ofte
kommet fra de tekster, han har skrevet musikken til.
Inspirationskilderne har blandt andet været historiske
tekster og folkeeventyr - og også forfatteren Per Højholts tekster har sat toner i gang i komponisten.
Kun en enkelt gang har han oplevet, at inspirationen
til en komposition kom fra oven: På en ferie i Arvika i
Sverige gik han under birketræerne, da han pludselig i
sit hoved hørte to toner for dæmpet trompet. Disse to
toner blev udgangspunktet for et værk til et landsdelsorkester, hvor han arbejdede med tolvtonerækker og
tidens musik.
Altmuligmand i Esbjerg
Peder Holm kommer af en gammel københavnsk musikerslægt. Oldefaderen var bratschist i Det Kongelige
Kapel og medarbejder for Bournonville, og farfaderen
var koncertmester i Kapellet.
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Som attenårig blev den unge Peder optaget på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium, der dengang
var privatejet (Først i 1949 blev det statskonservatorium). Han havde violin og teori som hovedfag – men
også klaver. Helge Nørgaard var en meget inspirerende
klaverlærer, erindrer han. I studietiden mødte han også
andre inspirerende lærere, så som Thorvald Nielsen,
Knud Jeppesen og Bjørn Hjelmborg.
Efter endt eksamen og ti måneders soldatertjeneste blev
han i 1949 inviteret til det helt nystartede konservatorium i Esbjerg som ”altmuligmand”.
”Jeg underviste i ti fag: klaver violin, bratsch og samtlige
bifag; hørelære, teori, musikhistorie, ensembleledelse
med mere”, fortæller Peder Holm.
Henrik tilføjer: ”Og da var han kun 22 år!”
”Konservatoriet var startet af orgellærer Ejvind Andersen og hans bror, der var bratschist, samt dennes kone,
som var klaverlærer. Men de boede i København og
havde brug for en fastboende lærer.
Jeg blev pædagogisk leder og slap heldigvis i alle årene
for at tage mig af regnskaberne, som ikke havde min
store interesse. Det startede nærmest som en musikskole, med ganske få konservatoriestuderende”.
Det var spændende at være med til at bygge det
hele op, men selve administrationen var han
ikke så interesseret i, så da Peder Holm
i 1974 blev udnævnt til rektor, valgte
han efter en periode på tre år at skifte
kasketten ud med en docent-titel.
AM-uddannelsen
Peder Holm var i starten af halvfjerdserne meget aktiv i opbygningen af en
egentlig musikpædagogisk uddannelse
på konservatoriet. ”Finn Høffding arbejdede
meget på at få en musikpædagogisk uddannelse
i gang. Men i København ville man i første omgang
kun oprette en musiklederuddannelse. Det var jo typisk
for konservatoriet i København, at de kun sigtede på
det øverste lag. Høffding var meget ked af det, og det
fortalte han mig. Jeg gik til Riisager (Knud Aage RiisaMusikskolen • nummer 1 • 2017

ger, rektor ved DKDM, red.) og sagde, at det var meget
dårligt, man slet ikke havde nogen bund at bygge det
op på! Han var positiv og fik igangsat forarbejdet til den
bredere AM-uddannelse (Almen Musikpædagogik). Den
unge Inge Lund (senere gift Marstal) kom til at stå i spidsen for denne uddannelse her i Esbjerg”.
Der er ingen tvivl om, at Peder Holm gennem sit lange
liv har brændt for musikpædagogikken, og at dette engagement også har sat sit præg på konservatoriets profil
i Esbjerg.
Solen står lavt ind i komponistens stue, hvor han har
serveret kaffe og æbletærte. Dagen går på hæld,
og det er på tide at bryde op. Han følger til
dørs og vinker farvel efter at have udstyret mig med to interessante CD'er, der
sammen tegner et godt billede af hans
arbejde; den ene er en indspilning af
værket ”Helligdomsbjerget”, for musikskoleelever, amatørkor og amatørmusikere i Viborg.
Den anden hedder ”Peder Holm – portræt” og er indspillet af Esbjerg Ensemble,
Jørgen Hald Nielsen, Konservatoriets Pigekor
og Coro Misto. I coverets forord skriver tidligere
rektor ved konservatoriet i Esbjerg, Axel Momme:
”Denne CD skal være en hyldest til Peder Holm fra
konservatoriet og ensemblet, - en hyldest for Peders
musikpædagogiske fremsynethed og Peders utrættelige
arbejde for en højnelse af dansk musikliv”. ■
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Arbejdsredskaber

Medarbejdernes
arbejdsredskaber
Får du som musikskoleansat
lærer stillet de nødvendige
arbejdsredskaber til rådighed?
Sådan har praksis været på
musikskolerne
Musikskolelærerne har gennem
tiderne været ret fleksible, når det
gælder brugen af private arbejdsredskaber på deres arbejdsplads.
Af David Efraim
Det gælder fx transportmiddel
Poulsen
mellem forskellige arbejdslokaliteter på samme dag, bærbare computere, som anvendes til
undervisning og forberedelse, mobiltelefoner, som underviserne bruger til elev-, forældre-, kollega-, og ledelseskontakt. Ligeså har det set ud med nodeprogrammer, app’s,
printere, ipads, strenge, rør og privatindkøb af undervisningsmaterialer til brug i musikskoleregi. Hertil kommer
arbejdsværelse på privatadressen og brugen af egne
instrumenter i forbindelse med musikskoleundervisningen.
Er du lidt for flink?
En rundspørge til 20 musikskoler viser, at det er helt
normalt for en musikskolelærer at sende op til 10-15
arbejdsrelaterede sms’er om dagen fra egne mobiltelefoner. Samtidig anvender mange musikskolelærere deres
private e-mailadresser og telefonnumre til kommunikation
med ledelse, administration, kolleger og brugere. Disse
oplysninger er frit tilgængelige på flere kommunale musikskolers hjemmesider. Brugen af privat telefon og privat
mailadresse vil – ud over de økonomiske sider – vanskeliggøre en egentlig afgrænsning af, hvornår man står til
rådighed for arbejdspladsen, og hvornår man har fri.
Det er en fordel, at være ”normal”
Da folkeskoleloven blev vedtaget i 2013 blev udtrykket
”normalisering” introduceret af Bjarne Corydon. Det gav
det indtryk, at man på undervisningsområdet ikke havde
samme høje arbejdseffektivitet som resten af det danske
arbejdsmarked. I forbindelse med brugen af privatejede
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arbejdsredskaber på de kommunale musikskoler giver det
imidlertid ganske god mening at sige, at der er brug for
en ”normalisering”, hvor musikskolelærere gives adgang
til alle de materialer og redskaber, som der skal til for at
gennemføre arbejdet. Det kan sætte tingene lidt i perspektiv at tænke over, hvordan dette foregår i resten af
den kommunale arbejdsstyrke: hjemmehjælpere, HK’ere,
skoletandlæger osv.
Det ser ud til, at der er ret store forskelle på musikskoleområdet; nogle steder har man igennem længere tid
været bevidste om dette, så medarbejdere i stigende
grad har adgang til de nødvendige arbejdsredskaber, og
andre steder er man ikke kommet så langt.
Giver OK15 nye muligheder?
Ok15 sætter fokus på, at der skal være brugbare arbejdspladser til forberedelse og øvning på musikskolerne. Der
skal derfor kigges på, hvilke arbejdsopgaver underviserne
skal løse på arbejdspladserne og herefter hvilke arbejdsredskaber der er nødvendige for at udføre opgaverne. Problemet er dog ikke løst med arbejdspladser centralt på selve
musikskolens hovedsæde. En stor del af musikskoleundervisningen foregår nemlig decentralt i folkeskolelokaler uden
udstyr, og det kræver alternative løsninger. OK15 er således
en kærkommen lejlighed til at få kigget lidt nærmere på
problematikken og få afdækket behovet og de økonomiske
rammer. Samtidig er der også brug for en holdningsændring: Vi opfatter gerne os selv som professionelle musikskoleunderviserer og med rette, men når det kommer til
arbejdsredskaber, er det en ganske anden sag: Måske skal
vi se os selv mere som ansatte på en kommunal virksomhed og mindre som ”selvstændige musikkonsulenter”.
Helt grundlæggende må man på musikskolerne afdække, om der er sammenhæng mellem de opgaver,
der ønskes løst, og de redskaber, der stilles til rådighed.
Musikskolerne skal med andre ord ”normaliseres”, så de
komme helt på omgangshøjde med resten af arbejdsmarkedet, når det gælder adgangen til de nødvendige
arbejdsredskaber.
Se også Løn og Vilkår s. 23. ■
nummer 1 • 2017 • Musikskolen

De nye på Dansk Sang ...
De nye på Dansk Sang
119 sange til skolen
Sangbog med et udvalg af de bedste sange på forlaget Dansk Sang de seneste år. Sangene er
udvalgt af de medvirkende komponister og forfattere, og den primære målgruppe er 2.-6. klasse.
Sangene bringes med noder, becifringer og stavelsesdelt første vers under noderne, desuden
bringes teksten i versblokke med alle vers – også første vers.
Scan QR-koder med din mobiltelefon eller din iPad og lyt til indspilninger af de fleste sange.
Lær sangene ved at lytte; syng sammen med indspilningerne eller lyt for din fornøjelses skyld.
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1. Jeg vil ikke lave lektier!
Jeg er alt for kreativ.
Giv mig rigtig mange farver.
Jeg vil hel’re male liv.
Blå og gule, røde, grønne,
på papiret leger de.
Når jeg bruger mine sanser,
bli’r det billedtrylleri.
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2. Trylle varmen ind i lyset.
Trylle kulden ind i sne.
Trylle mørket ud af gyset.
– Trylle hjertet til at se.
Mine farver hopper, danser.
Alle farver skal i spil.
For at male alt det skønne,
det er det, jeg gerne vil.
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Musikpædagogisk forskning

Hvorfor er der behov for
instrumentalpædagogisk
forskning?
En kort præsentation af ph.d.-projektet
Strygerspillets epistemologi (vidensgrundlag)

Af Øyvind Lyngseth,
bratschist og mangeårig underviser på
bratsch og violin, Cand. Mag. i filosofi,
ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet
Instrumentalundervisningen ved musik- og kulturskoler
samt konservatorier hviler på en særdeles velafprøvet
tradition eller praksis. Musikskolernes læse- eller læreplaner inden for det enkelte instrumentalområde (blæsere,
strygere, osv.) udtrykker på sin vis en fælles forståelse
for, hvad undervisningen bør bestå af og, hvordan den
instrumentaltekniske og musikfaglige progression sikres.
F.eks. fremgår det, at en nybegynder på violin gerne skal
lære nogle grundlæggende instrumentaltekniske principper og herigennem blive opmærksom på klangdannelse,
rytme og intonation. Efterhånden indføres nodelære og
eleven kan nu deltage i sammenspil – alt efter, hvilket
niveau han eller hun har opnået. Udviklingen og niveauerne afspejles ofte i valget af velkendte stykker, melodier
eller værker og inden for den enkelte faggruppe er der
generelt enighed om, hvordan dette skal forstås. Undervisningen udgøres således af en både velbeskrevet,
velkendt og anvendelig struktur. Konservatoriernes instrumentalundervisning kan være præget af en lignende
form, hvor enkelte undervisere strukturerer deres undervisning via f.eks. velrenommerede etudesamlinger.
Musikskolernes og konservatoriernes instrumentalundervisning præges dog også af problemstillinger og
udfordringer, der ikke adresseres direkte i læse- eller
læreplanerne. En violinelev kan f.eks. have problemer
med ”venstrehåndsteknikken” og føler måske, at violinen ikke ligger særligt godt i hånden. Læreren prøver på
forskellige måder at få eleven til at holde mindre fast om
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violinens hals, rette på armens eller violinens position,
osv. Denne forståelse og vejledning af håndteringen af
violinen foregår typisk inden for rammerne af, hvad læreren selv forstår som værende en rigtig og velfungerende
måde at håndtere instrumentet på. Vejledningen indgår
som sådan i undervisningen af de melodier violineleven
spiller og er almindeligvis en del af den ”tradition” eller
”skole”, som læreren selv er mere eller mindre bevidst om.
Undervisningen foregår på denne måde inden for velbeskrevne og velkendte rammer, både hvad angår ydre
forhold som repertoire og ”indre” forhold, forstået som den
enkelte undervisers videreføring af hans eller hendes instrumentaltekniske ”tradition”, ”skole” eller forståelse. Begge
forhold er med til at legitimere kvaliteten af undervisningen
og at strukturere (og lette) underviserens daglige arbejde.
Hvordan begrunder instrumentalundervisere deres
faglighed?
Overstående korte og meget generelle beskrivelse virker
nok rimelig genkendelig og forholdsvis neutral for de fleste. Den kan forstås som værende en ikke-normativ (eller
ladet) beskrivelse af enkelte grundlæggende træk ved
den instrumentalpædagogiske praksis i Danmark. Der er
dog gode grunde til at undersøge, hvordan vores praksis
egentlig legitimerer sig selv.
Vi må sætte kritisk spørgsmålstegn ved, hvorvidt overstående beskrivelse nu også er så ikke-normativ og
problemfri, som den umiddelbart forekommer at være.
Selvom beskrivelsen forekommer forholdsvis neutral, så
beskriver den rent faktisk en normativ praksis. Og selve
beskrivelsen af vores instrumentalfaglige praksis omfatter ikke det grundlæggende spørgsmål om gyldigheden
eller legitimiteten af dens normer. Den type spørgsmål
er af videnskabsteoretisk karakter og når vi spørger til
grundlaget for vores viden, så bevæger vi os ind på det
filosofiske gebet. Det filosofiske spørgsmål er med andre
ord: Hvordan legitimerer vi, at vi underviser, som vi gør?
Hvad henviser vi til, når vi bliver spurgt om, hvorfor vi
underviser, som vi nu gør?
nummer 1 • 2017 • Musikskolen

I forhold til rent instrumentaltekniske problemstillinger
kan typiske svar f.eks. være: ”Det er bare sådan, jeg mener, det bedst skal gøres”, ”Det er jo en tradition – min
egen lærer mente også, at...”, ”Det er min individuelle
eller egne erfaring, at det fungerer bedst, hvis ...”.
I min forskning undersøger jeg disse problemstillinger
og peger på behovet for at diskutere vores forståelse af
den instrumentalpædagogiske praksis. Denne interesse
gør forskningsprojektet til grundlagsforskning og instrumentalpædagogiske metoder eller læringsstile spiller
derfor kun en sekundær rolle. Ph.d.-projektets primære
interesse er således at fremføre en kritisk analyse af vor
forståelse af en række helt centrale problemstillinger, der
former instrumentalundervisningen. Det drejer sig om
vores forståelse af traditionen eller den enkelte lærers
individuelle smag eller erfaring som et legitimerende
grundlag for undervisningen. I analysen indgår også
en undersøgelse af spørgsmålet om instrumentalundervisningens forståelse og anvendelse af den såkaldte
mesterlæremodel, forståelsen af talentbegrebet samt
instrumentalfaglig læringsteori. Kort fortalt peger min
forskning på behovet for en kritisk og almen diskussion
af den instrumentalfaglige forståelse, der ligger til grund
for undervisningen. Målet er at blotlægge et fælles
grundlag for en kritisk reflekterende praksis, som kan
hæve bevidstheden om ’taget-for-givetheder’ og bevirke
en større grad af åbenhed for andre traditioner, som kan
være med til at berige og forbedre vores praksis.
Et eksempel
Har man haft en slem hoste i et stykke tid, opsøger man
ofte lægen for at få en faglig vurdering og professionel
behandling. Vi tager det for givet, at lægen er i stand til
at foretage en diagnose og kan redegøre for den viden,
der ligger til grund for den behandling, hun anbefaler.
Ønsker man, at ens barn skal lære at spille violin eller
forbedre sit violinspil henvender man sig til den lokale musikskole eller violinlærer for at få professionel vejledning og
undervisning. Her forventer man også (i lighed med lægekonsultationen) at underviseren er i stand til at begrunde sin
faglighed. Nu spørger barnets forældre ind til dette forhold:
• H
 vorfor skal mit barn holde lige præcist på denne
måde om sin violin og sin bue – det virker ikke så
naturligt for ham.
• Læreren forklarer, at det såvel fysiologisk som motorisk
har vist sig, at denne måde at håndtere violinen på er
velafprøvet og velfungerende. Der er faktisk evidens
for, at det fungerer bedst sådan.
• Jamen, nu har jeg set på U-tube, at flere af de bedste
violinister i verden gør det på andre måder. Hvorfor
lader du ikke barnet prøve en anden måde at håndtere
violinen på?
• Jeg mener dog stadig, at min måde at håndtere instrumentet på er den bedste. Jeg har selv lært at spille på
Musikskolen • nummer 1 • 2017
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denne måde og har erfaring med, at det fungerer godt.
Desuden spillede min egen lærer og hans lærer også
på denne måde – og de var faktisk meget dygtige. Der
er en særlig forståelse af violinteknikken, der ligger til
grund for at gøre det på lige netop denne måde. Det er
desuden fuldt muligt, at dit barn kan finde sin egen vej
inden for den tradition, som jeg står for.
Nå, så du bygger din holdning på en bestemt tradition?
Ja. Jeg kan faktisk ”med historien i hånden” sige, at
jeg er på sikker grund, når jeg siger, hvad jeg siger.
Så der eksisterer med andre ord en fælles forståelse,
der rækker langt tilbage.
Ja, det er jo en tradition.
Så det er altså ikke kun noget, du selv synes, bare fordi
det fungerer godt for dig.
Nej, nej. Ikke kun derfor – men jo, også derfor.
Hvordan ved du, at din forståelse er den samme som
din lærer og dennes lærer?
Det er vel det, der sikres gennem ”mesterlæremodellen”. Jeg er jo selv blevet en habil violinist, hvilket i sig
selv må siges at være udtryk for, at jeg ved, hvad jeg
taler om.
8
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8 Med eksemplet her bliver det tydeligt, at violinlærerens
faglighed knytter an til andre forhold end lægens, når
han eller hun skal foretage en diagnose og redegøre
for baggrunden herfor. Der er naturligvis en afgørende
forskel på en naturvidenskabelig/medicinsk og en instrumentalfaglig forklaringsmodel, men gyldigheden af ens
viden bør på alment vis kunne forklares og diskuteres,
hvad enten den er natur- eller humanvidenskabeligt
funderet.
Eksemplet anskueliggør flere interessante problemstillinger med konkret betydning for en instrumentalundervisers daglige arbejde. Den individuelle reference (det
er nu sådan det fungerer bedst for mig ... det er min
erfaring (eller smag), at ...) kan ikke udstrækkes til at
være gyldig eller relevant for alle elever. Henvisningen til,
at det er en tradition betinger, at man kan redegøre for,
hvordan forholdet til traditionen skal forstås. Dette viser
sig at være forbundet med betydelige problemer, der dog
ikke vies tilstrækkelig opmærksomhed, når instrumentalundervisere skal legitimere deres undervisningspraksis.
Lærerens henvisning til sin instrumentalfaglige ”kunnen”
er ikke udtryk for hans instrumentalfaglige ”viden”. Når
man hører en dygtig violinist spille, er man interesseret i,
at hans viden kommer til udtryk som en ”kunnen”. Som
elev af den samme violinist er man interesseret i at få
del i den viden, der ligger til grund for hans ”kunnen”.
Forholdet mellem viden og ”kunnen” er altså omvendt
proportionalt i forhold til violinisten som udøver og underviser. Efter min mening er det i denne sammenhæng
utilstrækkeligt blot at henvise til det ”tavse vidensområde”. ”Tavs viden” er et væsentligt forhold ved instrumentalundervisningen, men henvisningen til tavs viden
kan blive destruktiv, hvis den afspejler en begrebsanalytisk forlegenhed, dvs., bliver anvendt som et samlebegreb
for de mange konkrete forhold, vi ikke eksplicit magter
at redegøre for. Forholdet mellem ”kunnen” og ”viden”
udgør en konstant udfordring for enhver instrumentalunderviser og udtrykt lidt forenklet, så består udfordringen
i at reducere den tavse viden – og samtidig gøre sig klart,
hvordan og i hvilken forstand ”tavs viden” på mere konstruktivt vis kan indgå i undervisningen. ”Tavs viden” er
ikke blot et spørgsmål om, at eleven efterligner det, som
læreren gør, men er et pædagogisk forhold, der rummer
mange flere og betydelige aspekter end som så.
Problemstillingerne peger på behovet for at undersøge
baggrunden for vor instrumentalfaglige forståelse. Når
violinlæreren i overstående eksempel henviser til ”traditionen”, så betinger dette, at han har en eksplicit
viden om den forståelse, som de tidligere mestre har
haft. Dette er dog ikke muligt, da der ikke eksisterer et
neutralt sted, hvorfra vi kan udtale os ”objektivt” om
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traditionen. På baggrund af nyere humanvidenskabelig
forskning kan det hævdes, at traditionen virker ’bag
violinlærerens ryg’ på en anonym og skjult måde. Den
er således ikke entydigt tilgængelig for læreren selv. Den
individuelle henvisning til lærerens egen erfaring med sit
eget spil er på den ene side problematisk, fordi den ikke
nødvendigvis er gyldig for alle hans elever. På den anden
side er baggrunden for hans erfaring præget af en række
forhold, som læreren selv ikke kan gennemskue (som det
også var tilfældet med traditionen). Hvorfor læreren ikke
selv har mulighed for at gennemskue disse forhold, er
grundigt analyseret bl.a. i filosoffen Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik.
En lærers f.eks. instrumentaltekniske holdninger vil ofte
præge elevens instrumentalfaglige forståelse på en skjult
og anonym måde, der kan udgøre en nærmest uoverstigelig barriere i forhold til elevens arbejde med at finde
”sin egen vej” (sådan som violinlæreren i overstående eksempel hævede kunne være muligt inden for hans måde
at undervise på).
Hvad forholdet mellem viden og ”kunnen” angår, så er
dette forbundet med en række humanvidenskabelige
problemstillinger, der desværre ikke er viet tilstrækkelig
opmærksomhed i hverken forskningen eller de instrumentalpædagogiske miljøer. Kandidater fra konservatorierne eksamineres instrumentalfagligt set i deres kunnen
og deres viden tænkes uproblematisk at være en del af
det de ”kan”. Den manglende opmærksomhed på den
videnskabsteoretiske del af problemstillingen medfører, at
kandidaterne i deres virke som instrumentalundervisere
ofte ikke ser betydningen af eller værdien i at diskutere
forholdet. Dette er med til at fastholde diskussionen mellem forskellige instrumentalfaglige ”skoler” i en antagonistisk (fjendtlig) form og er således en hindring for den
videre udvikling af faget.
I min forskning analyserer jeg disse problemstillinger og
peger på, hvordan indsigt i og erkendelsen af disse kan
være med til at skabe øget interesse for at etablere en
kritisk instrumentalfaglig diskussion. Vejen frem synes at
være kritiske diskussioner af baggrunden for vor instrumentalfaglige og –pædagogiske viden. Betingelsen for at
kunne etablere sådanne diskussioner er erkendelsen af,
at disse forhold er en afgørende del af vor faglighed. At
diskussionerne skal være kritiske betyder i denne sammenhæng, at der må kunne stilles kritiske spørgsmål ved
det, der bliver fremført – og at der må være åbenhed
overfor andre argumenter og synspunkter. At den enkelte
underviser selv reflekterer over disse forhold vil almindeligvis ikke være tilstrækkeligt, da det først er i mødet med
andre meninger, holdninger eller forståelser, at nye forståelser og erkendelser opstår. Ph.d.-afhandlingens ambition
er at medvirke til at kvalificere sådanne diskussioner ved
nummer 1 • 2017 • Musikskolen

at vise, hvordan instrumentalfaglig viden kan udvikles på
et alment grundlag. Afhandlingens kritik retter sig ikke
mod konkrete instrumentalfaglige ”skoler” eller ”traditioner”, men søger at afdække de forståelsesmæssige
forhold, der ligger til grund for ”skolernes” selvforståelse.
Selv om projektet tager udgangspunkt i strygerfaget,
omfatter analysen alle faggrupper inden for instrumentalundervisningsområdet. Udover at pege på behovet for
en kritisk instrumentalfaglig grundlagsdiskussion, adresserer det også problemet med den faglige isolation som
mange instrumentalundervisere oplever i deres arbejdsliv.
Undersøgelsen peger på, at en formaliseret instrumentalfaglig diskussion kan spille en betydelig rolle i arbejdet
med at løse dette problem. En anden problemstilling,
der har vist sig gennem arbejdet med ph.d.-projektet
er fraværet af instrumentalpædagogisk professionsetik.
Instrumentalundervisningsområdet er måske det eneste
professionsområde indenfor de længerevarende uddannelser, der ikke har gjort sig den anstrengelse at udvikle
en særlig professionsetik. Dette kan vække en vis undren,
eftersom instrumentalundervisningen er præget af en
række betydelige etiske problemstillinger, der aktuelt
afhænger af den enkelte undervisers individuelle holdnin-

ger, værdier eller normer. Spørgsmålet er, om også denne
diskussion bør hæves op på et mere alment niveau.
Selvom de nævnte instrumentalpædagogiske problemstillinger udgør både almene, dagligdags og betydelige
forhold ved undervisningen har de ind til videre ikke
været genstand for forskningsbaserede undersøgelser eller analyser. Sådanne grundlagsproblemer opdages først
i mødet mellem teori og indgående praktisk kendskab til
instrumentalundervisningsområdet. Instrumentalpædagogisk videnskabsteori er således ikke andet end en beskrivelse af forholdet mellem teori og praksis. I det øjeblik
vi reflekterer over eller diskuterer dette forhold, er vi ved
at udfolde en egentlig instrumentalfaglig og -pædagogisk videnskabsteori. Således indgår videnskabsteoretiske
forhold allerede i musikskolerne og konservatoriernes
faglige udviklingsarbejde. Problemet er dog, at disse
diskussioner generelt ikke er struktureret eller formuleret
på en måde, der gør dem alment tilgængelige.
Ph.d.-afhandlingens ambition er at bidrage til at kvalificere denne diskussion ved at vise, hvordan nyere humanvidenskabelig forskning bidrager med vigtige indsigter,
der er af stor betydning for arbejdet med at udvikle et
mere reflekteret grundlag for det instrumentalpædagogiske arbejde. ■

Uddannelse til organist, kirkesanger,
kirkekorleder og klokkenist.
Undervisning tilbydes på såvel forberedende basislinjer som eksamenslinjer.
Desuden tilbydes efteruddannelse
i hovedfag, herunder individuelt aftalte
forløb.
Eksamenslinjerne på skolerne omfatter
uddannelserne til
• kirkemusiker med orgel og korledelse
(den tidligere PO-uddannelse)
• kirkemusiker med sang
• kirkemusiker med sang og korledelse
Skolerne arrangerer endvidere
kortere kursusforløb.

Tilmeldingsfrist til
skoleåret 2017-2018:
d. 1. marts
Løgumkloster
Kirkemusikskole:
lkms@km.dk
tlf: 74 74 40 70
Sjællands
Kirkemusikskole:
sjkms@km.dk
tlf. 46 32 03 08
Vestervig
Kirkemusikskole:
vvkms@km.dk
tlf. 97 94 16 85

Se yderligere information på: www.kirkemusikskole.dk
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Musikprofilen
på IBOS
(Instituttet for Blinde og Svagsynede)

Af Kirsten Brunbech

På Rymarksvej 1 i Hellerup ligger en stor gul murstensbygning med en dejlig have til. Huset er bygget i tresserne, og igennem de sidste halvtreds år har blinde og
svagsynede haft deres gang her og fået undervisning i at
klare de små og store udfordringer, som følger med at
have et synshandikap.

keltvis kan øve sig på deres instrument under supervision
af stedets musiklærere.
En af dem er Peter Whitta. Han underviser i rytmik, sammenspil og slagtøj på instituttet.
”MUSIKSKOLEN” møder ham på lærerværelset en stille
fredag eftermiddag.

På en af de lange gange i det store hus ligger musikafdelingen. I et af undervisningslokalerne står to store
Bösendorfer-flygeler side om side som et vidnesbyrd om,
at flere fonde har givet god støtte til musiklivet her på
stedet. Der er også mange mindre rum, hvor eleverne en-

Musikprofilen
”På mange konservatorier har man uddannet eleverne til
at blive professionelle musikere. Men de fleste ender jo
også med at undervise. Det burde man tage mere hensyn
til under uddannelserne”, mener Peter Whitta, som har
en meget klar holdning til betydningen af pædagogik og
praktik på musikuddannelserne:
”Her har vi en musikuddannelse, Musikprofilen, hvor vi
har et todelt forløb. Første del foregår over tre år her hos
os, og anden del over to år på konservatoriet i Esbjerg.
Vi lægger meget vægt på det pædagogiske arbejde.
Eleverne på Musikprofilen øver sig dagligt under supervision i at undervise de andre brugere her på stedet. Hos
os får de en grunduddannelse, og vi hjælper dem med
at overkomme nogle af de synshandikap-problematikker,
som de støder ind i, når de skal lære om musik; hvilke
hjælpemidler kan man tage i brug, og hvordan kan man
overvinde andre barrierer”.
Han forklarer, at eleverne ligesom MGK-elever skal igennem
nåleøjet i form af en optagelsesprøve for at blive optaget
på denne uddannelse. Og i øjeblikket er der kun to elever
på uddannelsen. Når eleven er blevet optaget, finder
man i fællesskab ud af, hvad ”profilen” skal være; hvilket
område og instrument, han eller hun skal specialisere sig

Peter Whitta
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At undervise i musik, og at være musiker, handler alt sammen om at
formidle musik. Der er ingen modsætninger dér, mener Peter Whitta.
Han underviser blinde og svagsynede på ”Musikprofilen”; en musikuddannelse, hvor undervisningspraktik er en ugentlig begivenhed gennem
hele forløbet.
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indenfor. Niveauet her er som MGK. Og efter konservatoriet har de en uddannelse, der svarer til en bachelor.
Der er fem musiklærere ansat på instituttet. De fleste er
konservatorieuddannede. Og de varetager musikundervisning af alle husets brugere. I et hus med 150 ansatte
og flere hundrede brugere, er der rig mulighed for at
undervise i - og at spille musik på mange planer.
”Det er vigtigt for os i musikafdelingen at være en integreret del af huset.
Vi har et institut her, hvor der er mange forskellige niveauer
af musikundervisning. Det giver en mulighed for at udnytte
resurserne på en helt anden måde, end man plejer. Vores
dygtige konservatorieelever på Musikprofilen kan vi bruge
i undervisningen af andre elever i huset. Så de har på den
måde praktik hver eneste uge”, forklarer Peter Whitta.
Hvad er fordelen ved meget undervisningspraktik?
”Ja, hvad er hele formålet med at beskæftige sig med
musik?”, funderer Peter Whitta, ”at man som musiker
får en indsigt i noget musik, som man er i stand til at
give videre til nogle andre – at være i stand til at formidle
nogle oplevelser til andre mennesker. Hvordan man kommer i musikalsk kontakt med alle mulige forskellige grupper mennesker, må være et vigtigt spørgsmål at stille sig,
både for en udøvende musiker og en musikpædagog! En
elev sagde til mig i dag: ”Det er sjovt at se, hvordan det,
at jeg underviser andre, gør mig meget bevidst om det
musikalske udtryk – hvad er det, de mangler. Det skærper også min bevidsthed om, hvad det er, jeg selv skal
arbejde videre med””.
Mesterlære og superviseret øvning
På Musikprofilen har man forsøgt at lave en uddannelse, som veksler mellem
mesterlære og undervisning.
”Vi har et band, der spiller
til forskellige arrangementer her på instituttet,
når der er personalefester, og
Dansk Blindesamfund
har nogle
større kur-
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ser og forældreforeninger, hvor vi tager ud og spiller sammen med vores elever. Og de er også med, når vi spiller
ude med vores egne bands. Det er mesterlære-delen. Og
i undervisningsdelen gør vi meget ud af at give eleverne
metoder til at øve, når vi præsenterer dem for noget materiale, de skal lære. Vi har meget superviseret øvning i de
små musikrum her på gangen. Her sidder de nogle timer
og øver, og så er der musiklærere tilstede, som de kan
tilkalde. Vi prøver at skærpe deres metoder i øvesituationerne – og lære dem at tage ansvar for egen læring.
Som musikskolelærer har jeg oplevet, at eleverne mest
beskæftiger sig med musik, når de er sammen med deres
lærer - og ikke så meget derhjemme. Her prøver vi at give
eleverne nogle gode øvemetoder”, siger Peter Whitta og
tilføjer: ”Hos os er der et miljø, hvor man spiller meget
sammen. Vi har også en aktivitetsgruppe, som jævnligt
tager på ture. Vi kalder det et brugerband. Eller et handikapband. De tager rundt til handikap-festivaler og spiller
– og dér er vores elever også med”.
Gratis kurser for musikskolelærere
På IBOS' musikafdeling har man en stor viden om, hvad
det er for udfordringer, blinde og svagsynede står overfor
i forbindelse med musikudøvelse. Og den viden vil man
gerne give videre.
Så hvis der på musikskoler sidder lærere med blinde eller
svagsynede elever, kan IBOS tilbyde kurser indenfor dette
område:
”Vi har her hos os strikket nogle kurser
sammen - såkaldte VISO-kurser, som i princippet er gratis. Man kan henvende sig
til os, og så prøver vi at samle et antal
interesserede deltagere. Der findes også
forskellige gode computerprogrammer, som vi underviser i.
Og der findes nogle hukommelsessystemer, man kan bruge,
så man bliver hurtig til at lære
udenad”.
Orgelskolen
IBOS har også en orgelskole,
som er en klassisk orgeluddannelse, hvor synshandikappede
kan blive uddannet til organister.
Peter Whitta fortæller, at
Orgelskolen har ligget helt stille
efter sommerferien: ”Der er ingen
elever på denne linje i den nuværende sæson. Og det er ærgerligt,
for det er et rigtig godt tilbud
med gode muligheder for job
bagefter.
8
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8 Hvis vi får elever ind, som vil tage organistuddannelsen,
vil vi lægge vægt på at få dem blandet med de andre elever her på stedet, så de bliver en integreret del af musikmiljøet på instituttet. Og derved er der mulighed for også
at gå ind i de rytmiske genrer.”
Ida Marie Christensen på 24 år er den ene af de to nuværende elever på Musikprofilen. Hun er gået på weekend denne fredag eftermiddag, hvor jeg besøger IBOS,
men senere fortæller hun over telefonen om studiet:
”Jeg går på andet år med Sang som hovedfag – og får
også undervisning i klaver, guitar og hørelære. På uddannelsen er der meget individuel undervisning, hvilket gør,
at man lærer utroligt meget, og jeg oplever, at lærerne
favner mig som person. De ved, hvem jeg er, og der er
plads til at være den, man er.
Jeg har en nøgle og kan øve herude døgnet rundt, hvis
jeg vil. Men i mit skema er der også to gange i ugens løb
lagt tid ind til superviseret øvning. Og det fungerer rigtig
godt. Især det første halve år, hvor man var meget usikker, var det en kæmpe hjælp at kunne trække på lærerne
under øvningen.
Den ugentlige praktik, hvor jeg underviser andre brugere
herude, er en stor pædagogisk udfordring. Man lærer
at takle mange forskellige situationer - at favne forskellige typer individer med forskellige behov. Der er et vist
ansvar ved at skulle lære noget videre. Og det giver en
rigtig god ballast”.

?

Musikprofilen på IBOS (Instituttet
for Blinde og Svagsynede)
Musikprofilen er en anderledes konservatorieuddannelse for personer med nedsat syn eller
blindhed – og udbydes i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole,
SMKS, i Esbjerg.
Basisuddannelsen foregår på IBOS, mens overbygningsuddannelsen foregår på SMKS.
Man kan specialisere sig inden for både klassisk
og rytmisk musik.

Ida fortæller, at hun lige nu underviser i sammenspil og
gerne vil blive ved med det. Hun vil også gerne etablere
sit eget band, skrive egen musik og være udøvende
musiker. Og hun kunne også godt tænke sig at være
sangpædagog.
Så for hende kan en tilværelse som både udøvende musiker og musikpædagog sagtens gå hånd i hånd. ■

Stillingsannonce

Esbjerg Kommune søger hele tiden dygtige og
engagerede medarbejdere.

Afdelingsleder for rytmisk musik ved
Esbjerg Kulturskole
Islandsgade 50, 6700 Esbjerg
Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2017.
Vil du være med til at skabe et levende rytmisk miljø se mere på Kulturskolen.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
kulturskoleleder Jan Rohde Pedersen på tlf. 7616 6501.
Ansøgningsfrist: 16. februar 2017

Læs mere på: www.ibos.dk
VISO-kurser
VISO er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på
specialundervisningsområdet.

Se mange flere jobannoncer
www.esbjergkommune.dk/job
Mere om livet i Esbjerg
www.nyiesbjerg.dk • www.esbjerglive.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Arbejdsredskaber på musikskoleområdet
Med henvisning til artiklen på side 14 om ”Medarbejdernes arbejdsredskaber” af David Efraim Poulsen skal
herved redegøres kort for reglerne omkring arbejdsredskaber og kontorarbejdspladser.
Krav og regler
Uanset om man er musikskolelærer eller -leder, er det
arbejdsgivernes ansvar at udstyre medarbejderne med de
nødvendige arbejdsredskaber. Heri ligger forudsætningsvis også, at det er arbejdsgiveren, der som udgangspunkt
bestemmer, hvad der er nødvendigt for udførelsen af
arbejdet. Instrumenter, undervisningsmaterialer, kontorartikler, computere og telefoner er eksempler på nødvendige arbejdsredskaber, som arbejdsgiverne skal stille til
rådighed for medarbejderne.
Hvis du og din arbejdsgiver er enige om, at du skal udføre en del af dit arbejde hjemme fra din bopæl, har du
ligeledes krav på, at arbejdsgiveren stiller de nødvendige
arbejdsredskaber til rådighed.
Hvis du eller din arbejdsgiver ønsker, at du skal udføre
det meste af arbejdet på skolen, sådan som de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere giver mulighed for,
skal arbejdsgiveren udover de nødvendige arbejdsredskaber stille kontorarbejdspladser til rådighed for medarbejderne. I praksis skal du dog have 1-2 timers kontorarbejde på skolen de fleste arbejdsdage til opgaver
som f.eks. forberedelse, intranet, mails og samtaler. Ved
kontorarbejdspladser skal det sikres, at medarbejderne
bl.a. har adgang til skriveborde, kontorstole, computere
med skærme og tastatur, eventuelt skærmbriller, stabilt
og tilstrækkeligt internet, telefon tæt på arbejdsbordet,
printer/scanner og kopimaskine, spiseplads som ikke er
arbejdsbordet. I forbindelse med arbejdsborde har du
ikke krav på et fast arbejdsbord, men der skal være et ledigt bord til din rådighed, når du har brug for et sådant
i din arbejdstid. Såfremt du ikke har et fast arbejdsbord,
skal bordene være hæve-/sænkeborde. Dertil kommer
naturligvis egnede lokaler til den musikalske øvning og
Musikskolen • nummer 1 • 2017

forberedelse. Du kan i øvrigt bl.a. læse mere om regler
og krav på hjemmesiden www.arbejdstilsynet.dk.
BYOD
BYOD (Bring Your Own Device) dækker over en af tidens
mest udbredte it-trends, der indebærer, at medarbejderne anvender deres eget udstyr på arbejdspladsen,
selvom de ikke er forpligtet hertil. Det drejer sig typisk
om, at medarbejderne ønsker at arbejde med bestemte
computere, telefoner, tablets og programmer. På musikskoleområdet omfatter dette i høj grad også anvendelsen
af egne instrumenter.
Dette er dog ikke uden problemer. Dels kan man sætte
spørgsmål ved rimeligheden i, at medarbejderne for egne
økonomiske midler anvender eget udstyr – og dels kan
det være forbundet med store datasikkerhedsmæssige og
forsikringsmæssige problemer. Særligt de forsikringsmæssige problemer kan betyde, at medarbejderne risikerer at
stå i en situation, hvor der ikke er en forsikringsmæssig
dækning af udstyret ved en opstået skade. I øvrigt er det
op til arbejdsgiveren at bestemme, om det overhovedet
er tilladt for medarbejdernes at anvende eget udstyr, idet
arbejdsgiveren godt kan give et forbud herimod.
Skatteforhold
I forbindelse med de relativt omfattende regler om beskatning og fradrag henvises direkte til DMpF’s sekretariat for vejledning.
MED-udvalget
Det kan anbefales, at problematikkerne om arbejdsredskaber (både arbejdsgiveres og egne) samt indretning
af arbejdspladser drøftes i MED-udvalget på de enkelte
musikskoler med henblik på udarbejdelse af retningslinjer
herom. Det er således vigtigt, at alle dvs. både ledere og
medarbejdere har en fælles forståelse for regler og eventuelle konsekvenser.
Du er velkommen til at kontakte DMpF for yderligere. ■
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Netværk for Mellemledere i
Musik- og kulturskoler afholder
møde i Odense
Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i Musik- og kulturskolerne. Netværk for mellemledere er et
forum, hvor mellemledere kan diskutere, erfaringsudveksle og igangsætte
initiativer i relation til de opgaver og udfordringer, der er i jobbet som
mellemleder. Netværket afholder 2-3 årlige møder.
Netværksmøde i Odense på Phønix - Fremtidens hus for læring og udvikling
Fredag den 10. marts 2017 kl. 9.30-14
Dagsorden sendes ud efter tilmelding pr. mail og via Facebookgruppen
“Netværk for mellemledere i musik- og kulturskoler”.
Betaling: Der vil være en mindre deltagerbetaling til forplejning på dagen.

Du sidder nu med den trykte udgave af
MUSIKSKOLEN foran dig, men du kan finde endnu
flere artikler, udgivelser & annoncer på
http://musikskolen.dmpf.dk/

Dansk Musikpædagogisk Forening, Nørrebrogade 45 A 3. tv., 2200 København N

Tilmelding kan ske via Facebook eller pr. mail til nielserikm@roskilde.dk

