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Leder

I 2011 fi k Danmark som bekendt en ny regering. Dermed 
blev der også udpeget en ny kulturminister. Valget faldt 
på Uffe Elbæk, der er mest kendt som tidligere grund-
lægger og rektor for KaosPiloterne, men som også har 
slået sine folder mange andre steder i kulturlivet. Med 
sin baggrund og særlige profi l burde Uffe Elbæk som 
udgangspunkt have gode muligheder for at sætte en 
fornyende dagsorden på kulturministeriets område og 
bringe udviklingen videre. Hvordan det så kommer til at 
gå, er straks en anden sag. Indtil videre er det desværre 
ikke nemt at fi nde anledning til begejstring. Før valget 
lovede oppositionen fl ere penge til kunst og kultur. Nu 
hvor de selvsamme partier har indtaget regeringskonto-
rerne, virker indfrielsen af disse løfter meget langt væk. 

For musikskolerne er det særlig bekymrende, at den nye 
kulturminister tilsyneladende slet ikke interesserer sig for 
musikundervisningens vilkår. Musikskolerne trænger ellers 
i den grad til politisk bevågenhed. Ingen andre steder i 
musiklivet fi ndes så stort et uforløst potentiale som på 
musikskolerne, der bærer netop kimen til en folkeligt 
baseret musikkultur, hvor alle børn og unge får chancen 
for selv at lære at spille et instrument. Vi vil have en kul-
turminister, der går aktivt ind i debatten om musik-
skolernes rolle som kulturelt fyrtårn i lokalsam-
fundet og om musikskolernes rolle som en vigtig 
samarbejdspartner for folkeskolen. måske kniber 
det med at fi nde de penge, som musikskolerne tid-
ligere er blevet stillet i udsigt af velmenende poli-
tikere, men det betyder jo ikke, at alle visioner skal 
pakkes væk og al udvikling gå i stå.  hvad nu hvis 
alle børn fi k tilbudt at lære at spille på et musikin-
strument som en del af deres skole gang? i givet fald 
naturligvis i et tæt samarbejde med musik skolerne! 

Måske er det slet ikke så umuligt, som man forestiller 
sig. Der er vel den slags diskussioner om de store linjer i 
kulturpolitikken, man må have lov til at forvente, når en 
KaosPilot bliver udnævnt til kulturminister.

Efter folketingsvalget har alle folketingets partier ud-
nævnt nye kulturordførere. Det skaber grobund for nye 
kontakter og nye politiske initiativer, hvilket er positivt. 
Som noget af det første skal de nye ordførere nå til enig-
hed med kulturministeren om en ny musikhandlingsplan, 
hvor der skal afsættes øremærkede penge til særlige ind-
satsområder. Her må vi have lov til at pege på betydnin-
gen af, at musikskolerne tilgodeses med en talentpulje, 
så skolerne også fremover får mulighed for at søge om 
støtte til talentudviklingsprojekter.

Godt nytår! ■

Ny Kulturminister 
– vækker bekymring

Hvad nu hvis alle børn 
fi k tilbudt at lære at spille 
på et musikinstrument som 
en del af deres skole gang? 
i givet fald naturligvis i 
et tæt samarbejde med 
musik skolerne!

FOTO: STIG NØRHALD

Ole Helby

?
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Hvad er ..?
Af Birgitte Schade 

og Charlotte Mejlbjerg

FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Læring

Mon Mathias lærer det? Han kunne ikke spille stykket, da 
han forlod musikskolen. 
Ja! Selvom Louise og Mathias kun gennemgik en del af 
stykket sammen, lærer han stykket til næste uge. Det er 
ikke fordi Louise har sagt, at han skal, det er han ligeglad 
med, det er snarere fordi, han har haft en stærk motiva-
tion eller drivkraft til at gøre det.

Det Louise har opnået ved at vælge et stykke, som 
Mathias har givet udtryk for, at han kender i forvejen og 
gerne vil spille, er et eksempel på en vellykket samspils-
proces, hvor læringen bygger på, at der internt i eleven 

Mathias går til klaverundervisning i musikskolen. I dag skal han spille ”Für Elise”. Hans lærer, Louise, gennem-
går stykkets begyndelse med Mathias. Louise har valgt ”Für Elise”, da hun håber, dette stykke vil appelere til 
Mathias, som normalt ikke øver så meget derhjemme. Mathias kender stykket i forvejen, da hans farmor har 
spillet det for ham.

foregår en tilegnelsesproces, hvor lærerens gennemgang 
modtages og indpasses i den viden og forståelse som 
eleven allerede har. Det resulterer i, at det lærte indop-
tages i hukommelsen (den psykiske struktur) til videre 
bearbejdelse og praktisk anvendelse – Mathias er kort 
sagt i stand til at øve selv og uden hjælp. 
Resultatet af læringen afhænger af den lærendes motiva-
tion og forudsætninger (hvad kan Mathias i forvejen).

Læringsbegrebet handler om den, der lærer. Om resulta-
tet af læringen og om de processer, der fører til læring – 
samspilsprocesser (interaktion mellem elev og lærer/stof), 
psykodynamiske processer (elevens indstilling, interesser, 
holdninger, motivation etc.).

Læringen må ses i forhold til den enkeltes sociale, psy-
ko  logiske og biologiske forudsætninger og er hermed et 
komplekst begreb med mangfoldige indfaldsvinker. 
Knud Illeris, professor i læring, defi nerer læring som ”en-
hver proces, der hos levende organismer fører til en varig 
kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, 
biologisk modning eller aldring.”

Læringen kan opdeles i forskellige typer af læring.
Der fi ndes fi re hovedgrupper, som er kvalitativt forskel-
lige, og hvor ingen type er mere værdifuld end andre. 

• kumuLAtiV (mekanisk) læring, som er tilknyttet 
til egnelse af rutiner. Basale færdigheder som ikke på-
virker barnet emotionelt

• AssimiLAtiV (tilføjende) læring, som er tilknyttet 
tilegnelse af viden og færdigheder. Ved assimilation 
tilpasser barnet nye erfaringer og oplevelser til tidligere 
erfaringer, og der opstår derfor ikke nogle nye tanke-
strukturer.

”Børn beskæftiger sig ikke med 
musik, fordi de gerne vil være gode 
til at øve sig. men omvendt vil de 
gerne øve sig, hvis de oplever at 
beskæftigelsen med musik er me-
ningsfuld. Det er vores opgave som 
musiklærere at sikre menings- og 
oplevelsesaspektet […].”

(LArs oLE BonDE, konFErEnCErApportEn
”musikALsk Læring”, 2001). 
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Undersøgelser i musikskolen viser, at der især er fi re 
kategorier, som både lærere og elever vægter i undervis-
ningen (se Mejlbjerg 2004). 

Disse kategorier er:
• Det fag-faglige
• Det motiverende
• Det sociale
• Det nonverbale

Når disse kategorier sættes sammen med Illeris’ indholds-
dimensioner, tegner der sig følgende billede:
• Det fag-faglige er læringens “emne”, altså det stof 

som læringen drejer sig om, indholdsdimensionen. 
• Det motiverende er læring set i forhold til perception, 

formidling og oplevelse, den psykodynamiske dimension.
• Det sociale handler om læring set i forhold til alle 

kategorier med hovedvægten på imitation, virksomhed 
og deltagelse. Læring i en social-samfundsmæssige 
dimension.

• Det nonverbale kan ses som læring i forhold til per-
ception, formidling, oplevelse og imitation, relaterer til 
tavs viden. (Se kommende artikel om tavs viden.)

I musikskolen kan vi således sammenholdt med 
Illeris’s tre læringsdimensioner opstille fl g. fi gur: 8

LæringsFAktorEr

kognitive faktorer som omhandler det 
at opfatte, at bearbejde sanseindtryk, at 
få erfaring. 

psykomotoriske faktorer som er det, 
der betinger, at eleven lærer at beherske 
sit instrument rent fysisk ved hjælp af 
vilje og træning/øvning. 

Affektive faktorer som er det, der be-
rører elevens følelser, altså hvorvidt det 
"rører" eleven. Om instrumentallæreren 
formår så at sige at "vække" eleven.

FAg-FAgLig,
uDVikLEnDE

psYkoDYnAmisk 
DimEnsion

soCiAL-FunDsmæssig 
DimEnsion

inDhoLDs
DimEnsion

pErsonLig uDVikLing, 
LYst, påVirkning, 
motiVAtion

påVirkning, 
FæLLEsskAB

• AkkomoDAtiV (overskridende) læring, som er 
kendetegnet af opnåelse af indsigt. Ved akkomoda-
tion forandrer barnet indre gamle mønstre. Det får 
nye erfaringer og oplevelser, og der opstår derfor nye 
tankestrukturer.  

• trAnsFormAtiV (ekspansiv) læring, som medfører 
en ændring af selve personligheden.

Det er ikke altid læringen er positivt ladet. 
Læringen kan også møde barrierer som består af 
fejllæring, der overvejende vedrører indholds-dimensio-
nen, forsvar, der overvejende vedrører drivkraft-dimensi-
onen og modstand, der overvejende vedrører samspils-
dimen sionen.

At forholde sig aktivt til læringsteorier kan hjælpe til at 
sikre, at undervisningen tilgodeser alle sider af læringen. 
Man kan sige at indsigt i lærings teorier giver mening 
til de didaktiske overvejelser (se artikel om didaktik) 

Læringens dimensioner
“Al læring har tre integrerede dimensioner: 
en indholdsdimension som vedrører det, 
der skal læres, en psykodynamisk di-
mension som vedrører de følelser, 
motivationer og holdninger, der 
er knyttet til læringen, og en 
social-samfundsmæssig di-
mension som vedrører de 
ydre sammenhænge 
læringen indgår i.” 
(Knud Illeris, 2001).
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En vigtig pointe ved læringsbegrebet er, at læring 
ikke er lig med undervisning, men undervisningen 
kan ses som et af de parametre, der gør det muligt 
at lære noget bestemt; f.eks. at spille ”Für Elise”. 
Altså – undervisning er noget læreren tilbyder, 
læring er det, der foregår i eleven.

Man kan sammenfatte det med et 
citat af Per Fibæk Laursen: 

”Undervisning er handlinger med det 
formål at give elever intentioner om 
at lære. [...] Undervisningens centrale 
aspekter er – foruden selve dens in-
tention eller formål – dens indhold og 
dens form/metode. Og så naturligvis 
de mennesker, der deltager i under-
visningen: elever og lærere.” 

(DIDAKTIK OG KOGNITION 1999 S. 27). ■

8

 Find artiklerne på: 
 www.dmpf.dk/modus.aspx

         Forslag til litteratur:

Knud Illeris 
Læring – aktuel læringsteori i spændings-
feltet mellem Piaget, Freud og Marx. 
Roskilde Universitetsforlag (2001).

Per Fibæk Laursen 
Didaktik og kognition.
Gyldendal (1999).

Charlotte Mejlbjerg 
Musikskolevirksomhed 
– præmisser & pædagogik. 
DPU 2004 
http://www.dmpf.dk/media/39408/cm_speciale.pdf

DNMpF
Konferencerapport: Musikalsk Læring. 
DPU 2001. 
Kan downloades fra http://dnmpf.dk 
(Findes under publikationer/ konference-
rapporter). 

Tina Buchholtz

Esmaralda og 
           heksene fra
                      Titicaca

“"Hvis jeg kan gøre noget for 
andre, uden at det skader mig 
selv – så har jeg også en for-
pligtelse til at gøre det! ” 
Claus Meyer

januar 12 :modus  

Månedens citat:
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Se og lyt til eksempler 

fra bøgerne på 

www.dansksang.dk
Hvilke målgrupper?
Alle! Skoler, musikskoler, kirker, gymnasier, børnehaver, 
fritidsordninger og private, kort sagt alle med interesse for 
musikpædagogik.
 
Hvordan bestiller jeg?
•  Vælg mindst 5 bøger og/eller cd’er blandt nyhederne i “Dansk 

Sang Magasinet nr. 33”.
•  Få magasinet tilsendt gratis ved at udfylde kuponen nederst på 

siden.
•  Eller se nyhederne på www.dansksang.dk og tilmeld dig her.
•  Vælg max 1 stk. af hver titel.
•  Hvis du allerede har abonnement, skal du bestille forårspakken 

senest den 1. maj og efterårspakken senest den 1. oktober.

Undervisningsmiddelprisen 2011
Tlf. 97 12 94 52 • Fax 97 12 94 55  

master@dansksang.dk • www.dansksang.dk

Ja tak! Send mig gratis ”Dansk Sang Magasinet nr. 33”

Navn: 

Adresse: 

Hvad koster det?
•  Pris fra ca. 400 kr. + moms og forsendelse 2 

gange om året.
•  Prisen på pakken er variabel. Den afhænger 

af, hvor mange produkter du vælger, men du 
er altid sikret abonnentrabatten på 50 % i 
forhold til løssalgsprisen.

•  Hvis du ikke selv ønsker at vælge – eller 
glemmer det – får du en abonnementspakke, 
som forlaget har sammensat. Pris ca. 500 kr. + 
moms og forsendelse 2 gange om året.

Prøv Dansk Sangs splinternye 

Dit eget personlige abonnement med 50 % i rabat

Grete 
   Granerud
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SigurdS 
SAngBog 

Sigurd Barrett

Illustreret af 

         Jeanette Brandt

S
S ABC og

Sigurd Barrett

Sange om engle
– Emnesange og -idéer for indskoling og mellemgruppe

Sten 
Lerche

Jette 
Buchanan

Årets Danske
Børnesange

2011

Et udvalg af sange fra Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence

Else Marie Okkels

Udgivet i samarbejde med

Musikoplevelse og musikforståelse 

med aktive elever og musikken i centrum

SymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSymfoniorkeSStret tret tret tret tret tret 

og den magiog den magiog den magiog den magiog den magiog den magiog den magiog den magiog den magiog den magiog den magiSSke muke muke muke muke muSSikikik

Bog med cd

Musikalsk skaben 

i små komponisters værksted

Udgivet i samarbejde med

Børnekor 
Sange, stemmer, solmisation

– med poesi og bevægelse 2

Pia Boysen          Margrete enevold

www

BECIFRINGSKLAVER 4

Akkordspil 
 med melodi

Jens Stig Olsen

BECIFRINGSKLAVER 4BECIFRINGSKLAVER 4

Akkordspil Akkordspil 
 med melodi med melodi med melodi

Jens Stig OlsenJens Stig Olsen

 Go’ musik ...
              ... let at spille

Anders Møller

ADVA
RSE
L!

TEST
ET PÅ BØRN

Go’ musik ...
              ... let at spille

SEL
!

Å BØRN

1818181818

Tina Buchholtz

Illustreret af  Suzanne Ulrikka Pedersen

Esmaralda og 
           heksene fra
                      Titicaca

Reiffs rytmer II

Søren Reiff, guitarist, kompo

nist, producer og kapelmester.

ABONNEMENT 4 MIX

Denne slip sendes til 
Dansk Sang

Gudenåvej 162
7400 Herning

Reiffs rytmer II
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simultaneous Learning
De fl este af os har måske et 
billede af hvordan musikunder-
visning foregik i gamle i dage: 
Smæk over fi ngrene med en lineal 
når eleven spiller fejl. Gammel-
dags mesterlære med ærbødig-
hed og respekt for musikunder-
viseren. Skalaspil og etuder i én 
uendelighed.  

Sådan foregår musiktimerne 
heldigvis sjældent på landets 
musikskoler. Eller på musikkonser-
vatorierne for den sags skyld. 

Og dog måske til en vis grad? De relativt korte musik-
timer skal udnyttes optimalt. Og her kan det være oplagt 
at benytte samme type énvejskommunikation som den-
gang for at udnytte den sparsomme tid på at rette fejl og 
teknik så eleven har noget at arbejde med til næste uges 
undervisning. 

Men sådan behøver det ikke at være. Spørg bare den 
engelske musikpædagog og musiker Paul Harris. Han har 
netop gæsteforelæst på Syddansk Musikkonservatorium 
og Skuespillerskole (SMKS) og er blevet ansat som adjun-
geret professor samme sted. 

Han har gennem tiden formuleret en række nyska-
bende tanker og undervisningsformer i et begreb han 
kalder for Simultaneous Learning, der direkte oversat til 
dansk betyder samtidig læring. Hermed menes at musik-
kens mange forskellige elementer medtænkes i arbejdet 
med et musikstykke, så eleven lærer fl ere ting samtidigt, 

Læring

og selv bliver inddraget aktivt og udforskende i selve 
læringsprocessen.

Modus har talt med Paul Harris og lektor på SMKS Inge 
Bjarke om Simultaneous Learning, og om nye tilgange til 
musikpædagogikken. 

har jeg en yndlingstone?
For Inge Bjarke er Paul Harris en foregangsmand inden-
for musikpædagogikken. Det var også hende der skabte 
kontakten til ham, og siden har han gæsteforelæst i Dan-
mark et par gange. Hun opdagede ham som lærebogs-
forfatter da hun selv begyndte at udforske pædagogiske 
metoder indenfor prima vista spil, hvor Paul Harris har 
udgivet en mængde ”Improve your sight-reading”-bøger. 
Hans øvrige musikpædagogiske tanker og omfattende 
udgivelser begejstrede i dén grad Inge Bjarke, så hun 
opsøgte ham personligt i England, og efter dette møde 
blev det hende nærmest magtpåliggende at præsentere 
de danske musikpædagoger for Paul Harris. 

Det er forfriskende at få en udenlandsk musikpædagog 
ind i det danske musiklandskab, og hans store interna-
tionale anerkendelse og orientering er både værdifuld og 
respektabel. Han er tilmed en meget sympatisk og venlig 
person, der er i stand til at formulere sig forbilledligt kort 
og præcist og videregive megen viden, synspunkter og 
undervisningsidéer uden at det bliver uoverskueligt,” 
siger Inge Bjarke. 

I Simultaneous Learning handler musikundervisningen 
ikke blot om selve instrumentet, men er nærmere en 
opdagelses – og lærerejse, hvor eleven er delagtiggjort i 
undervisningsforløbet. 

iF You do WHaT 
You’ve ALWAYS doNe, 
You’LL GeT WHaT 
You’ve ALWAYS GoT
[CITAT: PAUL HARRIS]

Af Birgitte 
Antonius
FOTO: PETER 
KROMANN-
ANDERSEN
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9 modus: januar 12

”Mange musikundervisere har naturligt nok mest fokus 
på at eleven skal lære at spille på instrumentet, og det 
er forståeligt nok når lektionerne er så kortvarige. Men 
Paul Harris formår at trække elementer ud af musikken 
og sætte dem ind i kreative sammenhænge, som vækker 
elevens opmærksomhed,“ forklarer Inge Bjarke og kom-
mer med et par eksempler:

”Han havde til efterårets forelæsninger på SMKS 
udformet et lille hæfte der hedder Practise Starters. Det 
er musikalske opvarmningsøvelser som formår at sætte 
fantasien i gang. I en af de første opgaver er der fem 
nodelinjer på en side og her skal eleven skrive sin ynd-
lingstone ind. Alene det at man får det spørgsmål sætter 
en masse tanker i gang: Har jeg en yndlingstone? Er der 
forskel på tonernes klang? Hvorfor kan jeg godt lide 
tonen – er det klangen, eller fordi den er nem at spille på 
instrumentet? 

Det kan også være en øvelse hvor man spiller et musik-
stykke på forskellige måder med forskellig karakter. Eller 
spiller skalaer med forskellige temperamenter. Meningen 
er at eleven får udviklet sin selvstændighed ved at få 
skærpet sin lytteevne og kreativitet, og lærer at tage det 
musikalske ansvar. Hvis man beder en elev spille et stykke 
så kedeligt som muligt, kan man efterfølgende tale om 
hvad det er der gør et musikstykke spændende at lytte 
til. På den måde bliver eleven med-skabende og med-
oplevende. ”

Respekten for den enkelte elev kommer også til udtryk i 
omgangsformen. Her er nøgleordet good feeling i mødet 
mellem underviser og elev. 

”Hvis en elev ofte kommer for sent vil læreren typisk be-
gynde at irettesætte. Men i stedet kan man sige at det er 
professionelt at komme til tiden og på den måde opmun-
tre eleven til at forbedre sig,” siger Inge Bjarke og forkla-
rer at læreren gerne må udstråle noget positivt og have 
god humor, for det smitter af på elevens tilgang til både 
læringssituationen, musikken og øvningen: ”Ingen bryder 
sig om negativ kritik og det kan netop påvirke øvningen 
negativt. Man tænker måske at det duer nok alligevel 
ikke det jeg gør. Paul Harris prøver i stedet at få eleven og 
læreren til at stille spørgsmål til musikken: Hvorfor mon 
der står forte i noderne her? Hvordan virker det hvis jeg 
spiller piano i stedet for? I stedet for en ”passiv” øvning 
i form af reproduktion af hvad læreren har sagt om styk-
ket, udvikles der en opmærksomhed og forståelse for 
øvningen som en måde at udforske musikken på.” 8

FAktA

Paul Harris er uddannet klarinettist fra Royal 
Academy of Music og har desuden studeret 
komposition og direktion. Efterfølgende har 
han studeret musikpædagogik på University of 
London og på University of Oxford, St. John’s 
College. 

Han har som komponist og forfatter udgivet 
over 600 værker og er efterspurgt verden over 
som forelæser, gæstelærer og som dommer i 
musikkonkurrencer. 

Blandt hans mange bøger om musikpædagogik 
kan nævnes den prisbelønnede ”The Music Tea-
cher’s Companion” samt de to bøger ”Improve 
Your Teaching” samt ”Improve Your Teaching 
– beginners”. Hertil kommer en nyligt færdig-
skrevet bog med titlen ”The Virtuoso Teacher”. 
Alle er udgivet på musikforlaget Faber.

Paul Harris er for nyligt blevet ansat som adjun-
geret professor på Syddansk Musikkonservato-
rium og Skuespillerskole (SMKS). 
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Læring

De tre principper
Ifølge Paul Harris er begrebet Simultaneous Learning en 
undervisningsstil der er langt fra den lidt mere negative 
tilgang hvor læreren overvejende reagerer på fejl. Begre-
bet består af tre principper.

”Det første princip er den proaktive undervisning i stedet 
for den reaktive. Den reaktive undervisning er typisk 
kedelig og frustrerende og følger typisk de samme spor: 
Eleven spiller, laver fejl og læreren reagerer og korrigerer. 
Både lærer og elev bliver uundgåeligt frustreret og det vil 
langsomt nedslide eleven og dræner deres energi indtil 
mange af dem simpelthen giver op. De har mistet deres 
begejstring og tager en negativ attitude med dem videre. 
I Simultaneous Learning sætter vi dagsordenen og 
kreerer et flow af kontinuerligt passende og opnåelige 
musikalske aktiviteter der fører til rigtig forståelse og som 
i sidste ende fører til uafhængige og positivt tænkende 
elever,” forklarer Paul Harris og går videre til trin to:

”Alt hænger sammen og er forbundet med hinanden. Pro-
fessionelle musikere og undervisere ved instinktivt hvordan 
alle forskellige dele af musikken forbindes og interagerer. 
De fleste af vores elever ved det ikke, så vi må undervise 
på en måde, så disse forbindelser gøres klare og forstå-
elige. En time bygget på Simultaneous Learning stilen går 
naturligt frem, forbinder et område med et andet, og ska-
ber en organisk form for læring hvor elever og lærere altid 
opnår noget i løbet af processen. Selv i en kort lektion kan 
vi skabe mange væsentlige forbindelser mellem de musi-
kalske elementer, der hver især styrker vore elevers evne til 
at lære grundigt og virkelig forstå hvad de gør. 

 Simultaneous Learning er per definition holistisk. Og 
det giver helt naturligt en lektion med en organisk og 
logisk plan”. 

Disse principper kræver dog en lidt anden forberedelse af 
undervisningen. Man skal have tænkt over hvordan man 
vil arbejde med musikkens elementer i timen.

Det tredje trin hedder Lær af ingredienserne. Her iden-
tificerer man relevante ingredienser i musikken. 

”I et musikstykke kan vi identificere tonearten, rytmiske 
mønstre, dynamik, musikkens karakter osv., og derefter 
basere lektionen på at udforske hver af disse ingredien-
ser, mikse og matche dem. Til sidst kan vi sætte ingredi-
enserne tilbage i musikstykket når de er blevet forstået af 
eleven. På den måde sikrer vi at eleverne har lært at for-
stå ingredienserne i musikken rigtigt og kan bruge dem i 
enhver anden sammenhæng. Det er grundig læring der 
har fundet sted. Hvis vi lærer eleven en rytme i ét be-
stemt musikstykke, men eleven ikke kan spille rytmen når 
vedkommende støder på den i et andet musikstykke, så 
er rytmen ikke blevet korrekt indlært,” siger Paul Harris.

    
Elever stiller spørgsmål
De tre principper i Simultaneous Learning passer ifølge 
Paul Harris på mange måder godt til nutidens børn og 
unge. Dem der stiller kritiske spørgsmål til underviseren. 

”Børn er generelt blevet mere intellektuelt aktive og 
bevidste. Derfor er vi som musikpædagoger nødt til at 
forklare hvert aspekt af vores undervisning og se på om 
vi underviser på en interessant og fantasifuld måde. Man 
kan ikke længere forvente at elever gør ting uden at stille 
spørgsmål. Hele kulturen med teknologi må også inddra-
ges. Børn tænker hurtigt og er ofte opslugt af en farverig 
og levende verden. Musikundervisning kan derfor ikke 
foregå på en kedelig, ”sort og hvid” måde længere,” 
mener Paul Harris. 

        
Desuden bygger Simultaneous Learning også på at 
eleven selv er kreativ og er med til at skabe musik. Men 
hvorfor er kreativitet vigtigt i selve musikundervisningen?

”Et kreativt sind er aktivt, åbent og mere bevidst. Musik 
handler om fantasi og vi er nødt til at være kreative for 
at få adgang til og gøre brug af den vigtige fantasi. Det 
betyder ikke at elever skal komponere musik. At være 
kreativ handler om tilgange – at se den samme ting på 
forskellige måder; at gøre den samme ting på forskellige 
måder. At skabe interessante og stimulerende forbindel-
ser mellem forskellige områder der har med musikalsk 
læring at gøre. Dette kan muligvis føre til komposition, 
men meget mere vigtigt kan det føre til meget mere 
levende præstationer,” slutter Paul Harris. 

 
Læs mErE på:
www.paulharrismusic.com
www.paulharristeaching.co.uk ■

8
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NYHEDER FRA  WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Jorden rundt
i 80 dage

Musik og sangtekster
Thomas Bo Borchersen

Wilhelm hansen musikforlag

Sanghæfte

Jorden rundt
i 80 dage

Thomas Bo Borchersen og
Tine Olsen

Jorden rundt i 80 dage
En ny stor musical til musikskolen!

En spændende og farverig musical 
med skuespillere, sangere og stort 
orkester. Historien er Jules Vernes, frit 
bearbejdet af komponist og sangskriver 
Thomas Bo Borchersen i samarbejde 
med sanger, forfatter og instruktør 
Tine Olsen.

Partitur, orkesterstemmer, sanghæfte 
(med vedlagt cd), korhæfte og dialog-
hæfte. Se mere på webshop.ewh.dk.

Jakob Fester

HJEMME HOS MIG

13 firhændige klaverstykker for elev og lærer

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på klaver

Vejl. pris kr. 229,00 (inkl. moms)
Bog (spiralryg) med cd

Jazzbecifring på klaver afstikker en stri-
be retningslinjer, som kan afmystificere 
processen melodi + jazzbecifring. Den 
vedlagte cd indeholder samtlige numre i 
bogen – indspillet af forfatteren selv.

Jakob Fester

Hjemme hos mig
13 små klaverstykker for elev og lærer

Vejl. pris kr. 139,00 (inkl. moms)

Alle stykkerne i dette hæfte er nemme 
at spille fra bladet og træner hver en 
speciel rytme. Stykkerne er velegnede til 
begyndere og mellemstadie-elever.

BLUE BOOK. Introduction and Correct Scores

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing
Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

ANSWER KEY

BLUE BOOK. Introduction and Correct Scores

ANSWER KEYRED BOOK. Scores with Mistakes

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

Carl Erik Kühl

Right Playing 
– Wrong Playing
Vejl. pris kr. 349,00 (inkl. moms)
3 bøger (spiralryg) + 4 cd’er
Sprog: engelsk

Banebrydende nyt materiale, der særligt henvender 
sig til den videregående undervisning i fagene hø-
relære og direktion på universiteter, konservatorier 
mv. Er også oplagt til selvstudium.

Med udgangspunkt i 79 musikeksempler fra den 
klassiske musiklitteratur (spændende fra orkester- 
og kammerværker til kormusik) trænes brugeren i 
at sammenholde et nodebillede med den klingende 
lyd – og samtidig opdage eventuelle fejl i udførelsen 
(eller den omvendte situation: opdage nodefejl i 
forbindelse med en fejlfri opførelse). 
På indspilningerne medvirker bl.a. Aarhus Symfoni-
orkester og DR Vokalensemblet.

Materialet består af følgende dele:

BLUE BOOK – indeholder korrekte noder og dertil 
svarende indspilninger med fejl
RED BOOK – indeholder fejlbehæftede noder og 
dertil svarende korrekte indspilninger
ANSWER KEY – facitliste

Hæfter og cd’er kan benyttes på kryds og tværs og 
åbner således op for mangfoldige muligheder for 
målrettet undervisning – og giver samtidig plads til 
variation i tilgangen til stoffet.
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Musikundervisning

Lad eleverne 
  overtage styringen

Af Torben Svane 
Christensen

Når de mindste elever går fra leg med musik til egentlig 
instrumentundervisning, er der risiko for, at de mister 
interessen, fordi overgangen fra leg til læring er for 
brat. Når eleverne bliver teenagere står musikskolerne 
igen overfor en udfordring med at fastholde elevernes 
interesse i en skov af fritidsinteresser, kærester og venner. 
Løsningen kunne være elevstyrede processer, børnekom-
positioner og i det hele taget en kreativ og nytænkende 
tankegang til undervisningen, hvor eleverne oplever mere 
indflydelse på undervisningen.

 
– I folkeskolen har de stor succes med 

elevstyrede processer. Hvis vi i hø-
jere grad benyttede os af det 

på musikskolerne, tror jeg, at 
det kunne være med til at 
forhindre frafald af elever, 
når de bliver teenagere, 
fordi de får større ejer-
skab til det, de laver, siger 
Mogens Christensen pro-

fessor i musikformidling på 
Syddansk Musikkonservato-

rium & Skuespillerskole.

Han så gerne at musikskolerne 
ændrede deres ambitioner om, at 

undervisningen altid skal pege frem mod 
konservatoriet.

– Vi er afhængige af talenter, men jeg mener sagtens, 
at musikskolerne kunne finde en bedre balance mellem 
at uddanne elever til at blive professionelle musikere, og 

Musikprofessor Mogens Christensen opfordrer musikskolerne til at nytænke i under-
visningen, blandt andet ved at bruge elevstyrede processer mere. Lone Hessellund fra 
Viborg Musikskole har en master i kreativ musikformidling, og hun har gode erfaringer 
med at inddrage eleverne meget mere i musikundervisningen.

en pædagogisk tilgang, der mere handler om at smitte 
eleverne med glæden ved musikken, siger han.

Men den holdning, der præger musikskolernes undervis-
ning nu, er man ifølge Mogens Christensen ved at skære 
hele amatørlaget af musikere væk.

– Musikskolen er et godt tilbud. Det vil jeg gerne 
understrege, men man skal i højere grad lytte til, hvordan 
de unge gerne vil udtrykke sig. Giv dem lov til at lytte 
efter inde i dem selv. De skal provokeres, og der skal 
nogle pædagogiske værktøjer til at brække det op. Så 
kan man måske komme ind og finde det enkelte barns 
klang. Barnets indrehed skal kvalificeres. Der skal mere 
leg ind i undervisningen, lyder opfordringen fra Mogens 
Christensen.

Han slår ikke på tromme for en fuldstændig omvæltning 
af undervisningen, men han er overbevist om, at de elev-
styrede processer kan blive et supplement til den traditio-
nelle undervisning.

– Jeg oplevede på et tidspunkt at være med til en kla-
verundervisning, hvor en teenagepige dukkede op uden 
sine noder. Kæresten havde lige slået op. I stedet for at 
stikke hende et ekstra sæt noder, blev hun bedt om at 
udtrykke den stemning, hun var i. Hun slog en tone an. 
Læreren hjalp hende videre, og efterhånden voksede der 
et stykke musikstykke frem. Læreren spillede et ekko af 
musikstykket, så hun kunne høre sig selv. Hendes følelser 
omkring bruddet med kæresten blev itonesat, og det 
blev et vanvittigt smukt stykke musik, siger Mogens Chri-
stensen, der sammenligner seancen med de gamle 1800-
tals komponister, der også skabte musik ud fra ”sig selv”.

En anden måde at lave elevstyrede processer er ved hjælp 
af computeren, som nogle musikskoler også har tilbud om.

... Lærerne skal  
”omskoles”  

til at bruge deres  
musikalitet til at 
tænke elevernes 

musikalske  
ideer videre ...

mogEns ChristEnsEn

8
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Mogens Christensen på Statens Museum for Kunst
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– Computeren er et godt redskab, men der mangler vok-
senkontakten, hvis eleven udelukkende sidder og nørder 
med sin egen musik. Den håndholdte musikpædagogik 
står overfor en stor udfordring, siger Mogens Christensen.

Han mener også, at musikskolerne skal gøre mere for at 
gøre overgangen fra ”Musikalsk legestue” for de mind-
ste elever til instrumentalundervisning mindre brat.
– Der skal leges mere. Et barns første møde med en 
guitar eller et andet instrument skal være en leg. For dem 
er det en stor oplevelse bare at frembringe deres egen 
lyd på instrumentet. En alt for stor del af undervisningen 
handler om at genskabe allerede skabt musik i stedet for 
at give eleverne mulighed for at skabe deres egen musik, 
siger han.

Men det vil også kræve en opkvalificering af musiklæ-
rerne på musikskolerne.

– Musiklærerne er opdraget til at undervise på den 
traditionelle måde. Derfor skal lærerne ”omskoles” til 
at bruge deres musikalitet til at tænke elevernes musi-

kalske ideer videre. Musiklærerne skal 
også kunne det producerende i 

forbindelse med kompositio-
ner, siger han, og peger 

på Sverige som et land, 
hvor musiklærerne i 

mange år har haft 
mulighed for at 
opkvalificere sig 
til blandt andet at 
mestre elevstyrede 
processer.

Mogens Christen-
sen tilbød, i samar-

bejde med andre un-
dervisere på Syddansk 

Musikkonservatorium & 
Skuespillerskole, i sommerfe-

rien et kursus med titlen ”Mu-
sikværksted og børnekomposition” 

målrettet musiklærere, der underviser børn mellem 9 og 
12 år. Men der var ingen, der meldte sig til det.

– Det kan skyldes mange ting. Musikskolerne er pres-
sede økonomisk, og de kigger selvfølgelig på, hvordan 
de kan få mest ud af deres penge. Jeg er i kontakt med 
musikskoler, der gerne vil have mig ud og lave kreativ 
coaching. På den måde får flere af skolens lærere glæde 
af det, siger han.

Musikundervisning

... Leg med toner  
og fingre er en rigtig
god introduktion til 
at opdage og kende

instrumentet. F.eks. ved 
at lytte sig frem til en 

kendt børnesang 
– uden noder eller 
forældre-hjælp ...

At mestre metoden
Lone Hessellund underviser i musik på Viborg Musik-
skole. Hun har taget en master i kreativ musikformidling. 
Når hun underviser elever, har hun elevstyrede processer 
i tankerne.

– Jeg kunne godt finde på at inddrage elevstyrede pro-
cesser mere. Blandt andet til, hvordan eleverne kan bruge 
instrumenterne meditativt derhjemme i hverdagen. Så 
de oplever at spille, det de gerne vil uden pres. En stund, 
hvor de ikke bliver afbrudt, siger hun.

Men elevstyrede processer tager tid, og det er ikke altid 
nemt at nå på den afsatte tid.

– Sidste år havde jeg to piger, der er veninder. De 
havde 30 minutter sammen, og de ville gerne spille ting, 
de selv havde lavet. Nu har forældrene sagt, at de gerne 
vil betale for ekstra tid til pigerne. Med den ekstra tid 
opnår de og jeg altså nu både kreativ leg og god “gam-
meldags” klaverundervisning. De to forskellige måder 
at angribe instrumentet på virker befordrende i begge 
retninger – og logisk. Det er et samarbejde, hvor pigerne 
bestemmer, hvilke af mine input og ideer, der kan inspi-
rere dem til at komme videre i deres komposition, siger 
hun, der mener, at leg med toner og fingre er en rigtig 
god introduktion til at opdage og kende instrumentet. 
F.eks. ved at lytte sig frem til en kendt børnesang – uden 
noder eller forældre-hjælp. 

– Måske er de gået i stå ved et stort interval, og når jeg 
så synger tonen, lytter de sig frem til, hvor langt op eller 
ned, vi skal, siger hun

Lone Hessellund har også haft succes med forløb med 
børnekompositioner.

LonE hEssELLunD

8
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– Det har jeg gjort med de mindste elever; børnene skulle 
lytte til intervaller og selv prøve at lave en melodi, så godt 
som de nu kunne. Her har jeg oplevet, at de rent faktisk 
godt kan få noget der lyder som en melodi ud af det – et 
materiale, som vi så kan arbejde videre med, siger hun.

Men hun står ret alene med at bruge elevstyrede proces-
ser. Lone Hessellund spørger ikke om lov hos ledelsen, 
når hun bruger elevstyrede processer.

– Jeg får et klap på skulderen af kollegerne, og så fort-
sætter de som regel med at undervise, som de altid har 
gjort, siger hun.

Det tager tid at indføre elevstyrede processer i musik-
skolerne. Det skyldes blandt andet forældrenes forvent-
ninger.

– Forældrene forventer selvfølgelig, at deres børn lærer 
at spille, men det kan jo gøres på mange måder. Jeg 
havde på et tidspunkt en elev, der holdt op med at øve 
de stykker, han fi k for hjemme. 

I stedet lavede han sin egen musik, og det gjorde ham 
helt høj. Hver uge havde han komponeret ny musik, jeg 
bare måtte lægge øre til, siger hun.

Lone Hessellund har også sagt til sine elever: ”Kom næ-
ste gang med en melodi, du selv har lavet”

– Det var en spændende proces. De fl este kom med 
noget til næste gang, og de kunne jo godt. Flere sagde, 
at de ikke turde spille det for mig, men jeg sagde til dem, 
at der ikke var noget at være nervøs for. Jeg kunne jo 
ikke høre, om de lavede fejl, når det var en melodi, de 
selv havde komponeret. Jeg uddelte ikke ris eller ros, 
men kommenterede det jeg hørte, siger hun og under-
streger, at for hende er det vigtigt at sætte sig ind i den 
stemning eleven er i.

– For mig som musiklærer er det vigtigt, at pejle mig 
ind på, hvor eleven er, når jeg skal undervise. Er eleven 
til mol eller dur. Jeg kan tit ikke huske deres frisurer, men 
jeg kan huske, hvilken stemning de var i, da jeg sidst 
underviste dem sidst, siger Lone Hessellund. ■

Folkekirkens tre kirkemusikskoler 
uddanner organister (til PO-niveau), 
kirkesangere, kirkekorledere og 
klokkenister.

Skolerne afholder forskellige kurser 
samt individuelt tilrettelagte forløb for 
ansatte i folkekirken.

Tilmeldingsfrist til 
skoleåret 2012-13: 1. marts

Se yderligere information på:

www.kirkemusikskole.dk

eller henvend dig til nærmeste skole:

Løgumkloster Kirkemusikskole 
mail: lkms@km.dk | tlf: 74 74 40 70

Sjællands Kirkemusikskole 
mail: sjkms@km.dk | tlf. 46 32 03 08

Vestervig Kirkemusikskole 
mail: vvkms@km.dk | tlf. 97 94 16 85

www.kirkemusikskole.dk

sæt û i kALEnDErEn

DMpF afholder

LAnDsmØDE
Lørdag den 21. april 2012 

i Vejle

Kort nyt
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Musikforståelse er ikke et spørgs-
mål om smag, men om bevidsthed. 
Denne bevidsthed udvikles gennem 
vor medfødte musikalitet. Når vi lyt-
ter til musik, så har vi mulighed for 
at erfare en dimension i tilværelsen, 
der adskiller sig fundamentalt fra 
dagligdagens virkelighed. Lyttepro-
cessen kan nøjes med at være bag-
grundsskabende til andre funktioner 

eller gøremål. Men den kan også være det stik modsatte. 
Den kan være så intens, at den udelukker alt andet i det 
pågældende øjeblik. 

Der er forskellige grader af intensitet i lytteproces-
sen. Den mest koncentrerede er lytten i fuld bevidsthed, 
svarende til meditation eller bøn. Det er kun her, vi kan 
identifi cere os med musikkens egentlige budskab. Lyt-
ter vi ikke i fuld bevidsthed, så svækkes dette budskab. 
Muligheden for en åbenbaring af musikkens virkelighed 
kan forpasses helt.

Vi kan danse til musik, vi kan marchere til musik, vi 
kan foretage os alt muligt til musik. Vi kan se opera eller 
ballet og blive betaget af den ledsagende musik. Vi kan 
synge salmer og prioritere tekstens budskab. Vi kan gå 
på diskotek eller til rockfestival. Intet af alt dette skal 
anfægtes. Det hører med til vor tilværelse.

Men gælder det bevidsthed om musik, så er det en be-
tingelse, at musikken er i centrum, at den er et tonende 
hierarki, der helt og holdent fanger det vågne menne-
skes opmærksomhed, uden nogen form for afl edning til 
andre funktioner eller gøremål. Et tonende hierarki, der 
selvsagt udelukker enhver form for nydelsesbaseret, ned-
dæmpet tilstedeværelse. 

Dette kræver modtagelighed. Det kræver hele men-
neskets nærvær. Det forudsætter tilstedeværelse af krop, 
sjæl og ånd. Dette er kun muligt, når kroppen holder sig 
i fuldkommen ro. Hvorfor? Fordi vi ellers ikke er i stand 
til at lytte i fuld koncentration. Intens lytten fører til indre 
bevægelse, ikke til kropslige udfoldelser. Kropslige ud-
foldelser gør det umuligt at lytte intenst. De blokerer for 
tilstedeværelsen af hele mennesket! Derfor må trangen 
til kropslig aktivitet holdes tilbage, når medrivende musik 
som fx Stravinskys ”Le Sacre du Printemps” eller Danse 

Générale af Ravels ”Daphnis et Chloé” ligefrem indbyder 
til sådanne udfoldelser.

Den indre bevægelse i den musikalske oplevelse har 
to retninger. Musik kan medføre dybeste kontemplation 
og musik kan opildne os helt ind til marven. I det ene 
tilfælde virker musikken introvert, i det andet tilfælde 
ekstrovert. I de monumentale langsomme satser i symfo-
nier eller kammermusikværker af Beethoven, Schubert, 
Brahms eller Bruckner bevæges vi ”indad”, mod vort in-
derste, mod det hellige, det evige i os. I de vitale hurtige 
satser i symfonier eller kammermusikværker af Haydn, 
Mozart, Beethoven eller Mendelssohn går retningen deri-
mod ”udad”, mod det dennesidige, mod det livlige, det 
muntre i os. Vi gribes af adagioen i Bruckners 9. symfoni 
og vi vederkvæges af Mozarts ”Kleine Nachtmusik”. Vort 
sind kan stemmes til adagio eller til allegro.     

Til alle tider har musik udfoldet sig i forskellige genrer. 
Platon bedømmer musik ud fra dens etiske virkninger. 
Han tager afstand fra al musik, der ikke højner menne-
skets etiske habitus.

I vor nuværende musikkultur spiller den såkaldt rytmi-
ske musik en dominerende rolle. Navnet rytmisk musik er 
en dansk opfundet konstruktion for genrebetegnelser i 
tilknytning til den afro-amerikanske musiktradition. Den 
strukturelle oplevelse af et rytmisk forløb er elimineret. 
Den erstattes med en musikoplevelse, hvis grundlag er 
”drifter, sanselighed og spontanitet” (den norske musik-
forsker Even Ruud) og som indbefatter kropslig aktivitet. 
Disse genrer står altså i modsætning til de ovennævnte 
betingelser for at kunne lytte intenst. For de fl este unge 
mennesker er denne såkaldt rytmiske musik uundvær-
ligt. Den er blevet en del af dem selv, den er mere eller 
mindre deres liv.

Vort musikliv er i dag mere end nogensinde tidligere 
præget af modsat rettede musikalske udtryksformer. Kan 
de forenes, bør de forenes, skal de forenes eller er der 
tale om to uforenelige, ja endda uforsonlige verdener? 
Ikke så få unge mennesker dyrker imidlertid begge disse 
verdener og engagerer sig dybt i dem. Disse verdener er 
en del af deres personlige vækst. Ingen kan betvivle dette 
faktum. Indeholder denne dobbeltsporede orientering 
eventuelt et etisk aspekt i henhold til Platons musiksyn? 
Hvad er det, der får et ungt menneske, der vokser op i 

Musikforståelse

Af Hans Henrik 
Deckert

Hvordan kommer    
vi til musik?
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kropsmusikkens miljø, til at interessere sig for en musi-
kalsk dimension, der står i skærende kontrast til dette 
miljø?  

Ethvert menneske medbringer sit eget musikinstrument 
fra fødslen, sangstemmen. Dette indebærer, at ingen er 
umusikalsk! Enhver af os har muligheden for at udvikle 
sin medfødte musikalitet. Enhver af os er i stand til at ud-
vikle et forhold til musik der beror på intens lytten. Sker 
dette, så kan vi indse ud fra det, vi kan tilegne os her, at 
musikforståelse ikke længere er et spørgsmål om smag, 
men om bevidsthed, baseret på en virkelighedsoplevelse.

Men hvad skal vi da lytte til? Hvad er musikkens egen-
tlige budskab? Hvordan identifi cerer vi os med dette bud-
skab? Hvordan kommer vi til musik?

Det første, vi konfronteres med, er tonen. Hermed me-
nes hverken tonens højde eller en tone som en akustisk 
tildragelse, men tonen som en 
musikalsk begivenhed. Hvad 
er en musikalsk begivenhed?

En musikalsk begivenhed 
kan ikke forklares. Den kan 
kun opleves. Denne oplevelse 
kan få os til at skelne mellem 
en blot ”smuk” tone og en 
musikalsk tone. Den mest 
vidunderlige klang kan vise sig at være utilstrækkelig. En 
betagende klang kan være forførende. Men den kan også 
udarte til kedsomhed. Det afgørende kan mangle endnu. 
Hvad gemmer der sig bag den musikalske toneoplevelse? 

Vi synger eller spiller en tone. Vi oplever tonens varig-
hed. Vi erfarer at tonen forløber i tid. Men forinden skal 
tonen forberedes, vi skal høre den i vort indre; tonen 
skal blive til vordende klang, den skal ”fødes”, den skal 
”leve”, den skal ”dø”, den skal blive til efterklang. Tonen 
skal komme et sted fra og føre til et sted hen. Dette 
indebærer, at tonen ikke blot høres, men at tonen tillige 
kan åbenbare en indre strøm. Tonen kan ”leve”, fordi 
den kan ”bevæge” sig. Det er alene denne tonebevæ-
gelse, det kommer an på! Denne bevægelse skabes alene 
af det musikalsk virksomme menneske. Lykkes dette, 
så inddrages det lyttende medmenneske øjeblikkeligt i 
denne proces. Her kan vi ane musikkens virkelighed, mu-
sikkens mirakel. Vi kan opleve det musikalske fænomen 
som en oversanselig realitet. Denne musikalske skaberakt 
er gang på gang beskrevet af musikkens største repræ-
sentanter. Særdeles direkte udtrykkes den imidlertid af 
Rudolf Steiner:

”Man må i tonen, i den enkelte tone, opdage melo-
dien, ikke akkorden. I tonen gemmer sig et antal toner, i 
hver tone i hvert fald tre toner. Den ene tone, som man 
hører, som netop klinger, som spilles på instrumentet, – 
hos denne har vi nutid. Så er der en tone, der virker som 
om vi husker den fra tidligere. Og der er en tredje tone, 

der virker som om vi forventer den. Hver tone fremkalder 
i virkeligheden erindring og forventning som melodiøse 
bitoner.”  

Når vi oplever musik på dette grundlag, så korrelerer vi. 
Dette betyder, at vi skaber et afhængighedsforhold to-
nerne imellem. Vi bygger konstant bro mellem fortid og 
fremtid. Tonernes mangfoldighed kan blive til en helhed, 
til en oplevelse af et indre panorama, til et evigt nu. Vi til-
stræber tonernes sammenhæng på samme måde som vi 
forsøger at få vort liv til at hænge sammen. Musik bliver 
således et spejlbillede af os selv. Vor musikalitet viser sig 
at være en uvurderlig støtte i vort liv.

En klokkespilsmelodi fra Vor Frelsers Kirke i København 
er valgt som eksempel på den musikalske proces. Melo-
dien vil i al sin enkelthed kunne opleves af de fl este. Den 
består af tre toner og tre nodeværdier:     

Ser vi på melodiens ”skelet”, på dens ”stationer” under-
vejs, så stiger den fra det begyndende c i 1. takt over d i 
2. takt til e i 4. takt, hvorpå den returnerer fra 5. takt via 
d i 6. takt til udgangstonen c. Melodiens rytme under-
støtter dette tiltagende og aftagende spændingsforløb. 
Inden begyndelsen skal ikke blot starttonen c høres i vor 
musikalske fantasi, men tillige fl est mulig af alle følgende 
toner – ja helst hele melodien. Fra det øjeblik, starttonen 
klinger, føres den til de følgende toner d og e og videre 
til d i 2. takt. Dette sker gennem tonens indre bevægelse. 
Hver tone indeholder nu både nutid, fortid som kom-
mende fra forrige tone og fremtid som gående til næste 
tone. Denne proces fortsætter hele melodien igennem 
i overensstemmelse med dens struktur, indtil den kan 
opleves som en ubrydelig enhed.

Med dette udgangspunkt for en bevidsthed om det 
musikalske fænomen kan vi nærme os en musikforstå-
else, der harmonerer med menneskets spirituelle inte-
gritet. 

Carl Nielsen siger om den musikalske proces: ”Man 
skal over for et Kunstværk have den samme Fornem-
melse, man har, naar man staar ved en Bæk. Det Sted, 
man staar ved, er et Led i et Hele, og det rummer i sig 
baade Kilden og Havet og alle Steder langs Bækken. Der 
skal ikke jages efter Idéer. Idéer er uden Betydning imod 
dette at kunne føre en Ting igennem fra Begyndelsen 
til Enden, saa at hver Del af den taler om Begyndelse og 
Ende.” ■ 
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Jane Findahl er ved siden af ud-
valgsformandskabet i KL kommu-
nalbestyrelsesmedlem i Fredericia 
Kommune og formand for Frede-
ricia Kommunes Kultur- og Fritids-
udvalg. Hun har tidligere gennem 
12 år været formand for kommu-
nens Børne- og Ungdomsudvalg. 

I KL har Jane Findahl i en periode 
været næstformand i Teknik- og 

Miljøudvalget, men tiltrådte altså i denne periode sin nuvæ-
rende post som formand for Børne- og kulturudvalget. Hun 
er medlem af KL’s bestyrelse og formandskabet for denne. 
Jane Findahl er medlem af SF og oprindeligt uddannet so-
cialrådgiver

Spørger man Jane Findahl, hvad der har bragt hende ind i 
et så stærkt politisk engagement falder svaret omgående: 
Social indignation. 

I sit arbejde med kulturpolitik giver Jane Findahl udtryk for, 
at hun betragter kultur- og fritidspolitikken som overlæg-
geren for al anden politik. Hun føler sig ikke overbevist om, 
at alle politikerkolleger vil være enige med hende i dette 
synspunkt – men det er da sød musik i en musikpædagogs 
og musikskoleansats ører! 

En kongstanke er at nedbryde søjlerne på kultur- og fritids-
området i den forstand, at hun ser store muligheder i de 
forskellige institutioners, foreningers og andre kulturtilbuds 
potentiale for at berige hinanden.

Hun finder tanken om at lade musikskolen komme ud i 
folkeskolen og også dér bidrage med den ekspertise, musik-

skolelærere besidder, tiltrækkende, og hun interesserer sig 
for overvejelserne om, hvilke kvaliteter eventoplevelser kan 
rumme i sammenligning med den mere kontinuerlige kultu-
relle udfoldelse – herunder muligheden for fordybelse, som 
hun lægger stor vægt på. 

Et særligt interesseområde er børn og unges adgang til kul-
tur- og fritidstilbud. Man har således i Fredericia lanceret 
et såkaldt fritids-pas til børn og unge mellem 6 og 18 år, 
som pga. deres familiers økonomiske, kulturelle eller sociale 
forhold ikke deltager i sport, musik, kreative fag eller andre 
fritidsaktiviteter. Gennem projektet kan de unge få støtte til 
kontingent eller udstyr og kan også få hjælp fra en anden 
ung, en såkaldt unge-ambassadør, som tager dem under 
armen og hjælper dem i gang.

I arbejdet i KL’s Børne- og Kulturudvalg har man, bl.a. med 
drøftelser ved en stort anlagt og velbesøgt Kulturpolitisk 
konference i foråret 2011 overvejet spørgsmålet om kul-
turliv og kommercialisme, hvor man har stillet spørgsmålet 
”Skal det ku’ betale sig?” op mod overvejelser om vigtighe-
den af og mulighederne for at udforme kulturlivet, så det 
bliver kittet i vores hverdag. 

Også spørgsmålet ”Hvad er det gode børneliv?” er genstand 
for omfattende og intens debat internt i KL og med mange 
eksterne parter, herunder uddannelsesinstitutioner og forsk-
ningsmiljøer. Jane Findahl ser i den sammenhæng kultur- og 
fritidstilbud som et meget væsentligt parameter.

Vi ser frem til at møde denne engagerede og holdnings-
stærke politiker i konferencens allerførste indslag.

Jane findahl
Musikskolekonference 2012: Nye tider – nye veje indledes af formand for KL’s Børne- og kulturudvalg 
Jane Findahl under overskriften: ”Hvad viL KoMMuNerNe Med MusiKsKoLerNe?”
Modus mødte Jane i Fredericia for at høre lidt nærmere om hendes politiske arbejde og interessefelter.

Af Inger Bjerrum Bentzon
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Til alle tider har den ældre generation forholdt sig kri-
tisk over for børn og unge. I dag er det i meget høj grad 
den måde, børn og unge kommunikerer på og deres 
orientering mod forbrug, som forældre, lærere og andre 
velmenende voksne forholder sig kritisk til. ”De bruger 
for lang tid foran computeren”, ”de er på mobilen hele 
tiden”, ”de læser ikke aviser, og det står også dårligt til 
med læsningen af bøger” og ”de bruger for mange penge 
på uvæsentlige ting” lyder det. Ja, må man sige, det er 
kendsgerninger, hvad enten vi som voksne bryder os om 
det eller ej, og som voksne må vi nok se i øjnene, at der 
er nogle generationsforskelle, hvad angår opfattelsen af 
medier, forbrug og markedsføring.

Børn og unge er flittige brugere af medierne, helt ned fra 
børnehavealderen, og de er fra tidlig alder forbrugere. 
For lige at nævne nogle tendenser, så viser flere under-
søgelser, at stadig flere børn og unge, helt ned til 9-10 
års alderen, har en profil på en af de sociale sider som 
Facebook, Arto o. lign. – dette til trods for, at man ifølge 
Facebooks regler først har lov til at oprette en profil, når 
man er 13 år, ”men man kan da altid skrive, at man er 
13”, som en 10-årig pige sagde i et interview. For nogle 
år siden mente man, at tv-seningen blandt børn og unge 
ville blive mindre, når de i stigende grad brugte tid foran 
computeren. Imidlertid har det vist sig ikke været tilfæl-
det. Der har i de senere været en stigning i tallene for tv-
sening. Og mobil-telefonerne er rykket ned i stadig yngre 
aldersgrupper.

Inden vi som voksne imidlertid bliver alt for forskrækkede 
over den store mediebrug blandt børn og unge, skal det 
understreges, at de bruger medier simultant – flere medi-
er på en gang. At de er multitaskere. Når Camilla kommer 
hjem fra skole tænder hun muligvis for tv med et musik-

program, samtidig med at hun åbner din laptop og går 
ind på Facebook, inden hun går i gang med skolearbejdet, 
som udføres via computeren. Ved siden af computeren 
ligger mobiltelefonen, så hun lige kan fange de sms’er, 
der med jævne mellemrum tikker ind. Med andre ord er 
børn og unge i besiddelse af en mediekompetence, som 
vi som voksne må acceptere og gå i dialog med. 

Vi lever i et markedsøkonomisk og mediefikseret sam-
fund, hvor bevidst markedsføring til forskellige grupper i 
forskellige medier er et velkendt fænomen for virksom-
heder og reklamebureauer, men næppe så accepteret og 
anvendt af organisationer og institutioner.  

Imidlertid må vi, hvis vi skal nå børn og unge, uanset hvil-
ket budskab, vi vil sende til dem, forsøge at kommunikere 
til dem der, hvor de befinder sig, og det vil sige på flere 
medieplatforme, uden at der nødvendigvis bliver tale om 
en populistisk tilgang, uden at vi med andre ord forsøger 
at lefle for deres mediekompetence. Og hvordan gøres 
det så? For det første må vi se i øjnene, at der er alders-
forskelle, at børn i forskellige aldre bruger forskellige 
medier forskelligt. Der er forskel på at kommunikere til en 
8-årig og en 14-årig, selv om gruppen af nogle forskere er 
blevet slået i hartkorn som ”tweens” = den aldersgruppe, 
der befinder sig imellem barndom og ungdom. En 8-årig 
befinder sig generelt set stadig mest i barndommen, 
mens en 13-14-årig i dag har en adfærd, som teenagere 
havde for nogle år siden og er således at betragte som et 
ungt menneske.

Tænker vi ovennævnte ind i undervisningssammen-
hænge, er det sådan, at lærere er i besiddelse af en faglig 
og fagdidaktisk kompetence, mens børn og unge har en 
mediemæssig kompetence. Hvis lærerne for alvor ønsker 

ungdommen nu om dage elsker luksus, de opfører sig dårligt og foragter autoriteter, de rejser sig ikke 
længere, når ældre personer kommer ind i et rum, de siger deres forældre imod, taler før alle andre, 
sluger maden og tyranniserer deres lærere. [SOKRATES, 469 F. KR.-399 F.KR]

Om at kommunikere 
til børn og ungeOm at kommunikere Om at kommunikere  OPLÆG AF BIRGITTE TUFTE 

8
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at formidle sin faglige viden til 
eleverne, er det vigtigt at tage 
elevernes mediekompetence al-
vorligt, at give slip på lærerens 
traditionelle autoritet, og gå i 
dialog med – og acceptere – ele-
vernes kompetence.

Skal man kommunikere til børn 
og unge i dag i håb om at nå dem, 
hvad enten vi taler om i eller 
udenfor undervisningslokalet, er 
det min overbevisning, at det er 
vigtigt at satse på et bredspektret 
perspektiv, hvor man henvender 
sig til dem på flere medieplat-
forme. Og endelig er der nogle 
elementer i kommunikationen 
rent indholdsmæssigt, som det 
er vigtigt at holde sig for øje. 
Her tænkes bl.a. på, at et nar-
rativt perspektiv er vigtigt. Den 
gode historie, eller blot en del 
af en historie, der eventuelt har 
reference til andre historier, som 
er kendte, er godt. Og så må der 
meget gerne være nogle humo-
ristiske elementer. Det narrative 
og humoren trænger igennem i al 
kommunikation – og måske især 
til børn og unge. ■      

8
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90 millioner kr. uddelt 
til musikområdet 2012
Statens Kunstråds Musikudvalg har afsluttet  
sin første årlige hoveduddeling for 2012. 

Erik BACh, formand for statens kunstråds  
musikudvalg udtaler:
”Dette er den første hoveduddeling efter vores tiltræden 
1. april i år, og vi har oplevet et meget højt kvalitetsniveau 
i ansøgningerne fra musiklivet. I vores prioriteringer har 
vi haft fokus på udvikling og fornyelse. Nye indsatsom-
råder trænger sig på, og i næste hoveduddeling vil vi 
måske kunne møde flere eller anderledes ansøgninger 
inden for de nye digitale udtryks- og distributionsfor-
mer, nye publikumsgrupper, mangfoldighed og det 
interkulturelle.” 

midlerne er fordelt inden  
for en række områder:

Amatørmusik ..................................................... 6.745.000

Efteruddannelse .................................................... 673.000

Ensembler, orkestre,  
bands og kors virksomhed ............................... 38.457.347

Informations-, dokumentations-  
og publikationsvirksomhed ................................... 980.000

Institutioner ..................................................... 19.207.878

Koncertvirksomhed ............................................ 8.921.083

Musikundervisning og lignende aktiviteter ....... 14.601.699

Musikformål ......................................................... 600.000

i alt 90.186.007
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orkEstErFEstiVALEn er tilbage efter et par års pause. 

Mange børn og unge har tidligere deltaget i festivalen; både i Falkoner 
Salen samt i Radiohusets Koncertsal. 

I 2012 har Musik & Ungdom i samarbejde med DR Musikariet fået 
mulighed for at afholde orkEstEr FEstiVALEn i DRs Koncerthus, 
hvilket giver en enestående mulighed for at opleve nogle af Danmarks 
bedste ungdomssymfoniorkestre i en af Danmarks bedste koncertsale.

orkEstErFEstiVALEn 2012 danner ramme om en dag, hvor landets 
ungdomssymfoniorkestre mødes omkring den symfoniske musik og 
styrker de sociale såvel som de musikalske bånd.

Den 3. marts 2012 er der gratis adgang til Koncertsalen, hvor konferencier 

Toke Lund Christiansen guider publikum gennem programmet. 

FØLgEnDE orkEstrE mEDVirkEr i 
orkEstErFEstiVALEn 2012:

ALBERTSLUND SYMFONIORKESTER 
DUSIKA, DE UNGES SYMFONIORKESTER 
I KØBENHAVNS AMT 
FAUST, FYNS AMTS UNGDOMSSYMFONIORKESTER
MIDTVESTJYSK UNGDOMSSYMFONIORKESTER 
SASO, SANKT ANNÆ SYMFONIORKESTER 
SYMPH

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM 
orkEstErFEstiVALEn 2012 PÅ 

WWW.FACEBOOK.COM/ORKESTERFESTIVALEN 

Tredje reviderede version af klassikeren 
”Se og syng 1”. Bogen indeholder 158 børne-
sange, og versene er – for læsbarhedens skyld 
– sat med store typer. 

Den første bog i ”Se og syng”-serien udkom 
i 1986, og siden har disse sangbøger vundet 
stor udbredelse, fordi samlingen indeholder 
mange uundværlige numre til sang- og musik-
undervisningen for de yngste.  
De fem bind i serien udgør tilsammen en 
sangbank med i alt 670 titler.

målgruppe: Materialet henvender sig både 
til ikke-læsere, begynder-læsere og de dygtige 
læsere.  

Aldersgruppe: Alle børn i alderen fra 0-12 år.  

sangbogsudvalg: Inge Bærentzen, 
Tina Fresco, Lone Mølle og Sisse Skovbakke
Bog (300 sider), indbundet og gennem-
illustreret

pris: kr. 320,-

CD-boks: 8 cd´er m. alle sange/alle vers 
pris: kr. 400,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ  

sE og sYng 1

nyudgivelser
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nyudgivelser

Materialet er baseret på forfatterens erfaring 
som musikunderviser; der lægges vægt på 
stykker, der er overskuelige og overkomme-
lige, men som alligevel rummer udfordringer 
for eleven.

Torben Enghoff er saxofonist, komponist, 
skribent og foredragsholder, og har i sin 
karriere spillet og indspillet med førende 
danske og udenlandske musikere.

Siden 1999 komponist af kammermusik 
og korværker. 

Forfatter: Torben Enghoff
Hæfte (18 sider)

pris: Ikke oplyst

Forlag: Edition TEFF
www.torbenenghoff.dk

DJ

BLuEsEr og EtYDEr – For saxofon eller fløjte, klarinet, obo

Fortællingen om den kendte, populære, pro-
vokerende og inspirerende danske kunstner, 
der har skrevet uforglemmelige sange som 
eksempelvis ”Kvinde min”, Midt om natten” 
og ”Papirklip”.

”SOLISTEN” går tæt på komponisten, san-
geren og mennesket; gennem interviews, 
artikler, radioindslag og tv-klip forsøger 
forfatterne at tegne et både ærligt og kærligt 
portræt af Kim Larsen.

Forfattere: Jakob D. Lund og Peter Rewers
Bog (288 sider), indbundet og gennemillu-
streret. 

pris: kr. 299,95 (vejl.)

Forlag: Gyldendal
www.gyldendal.dk

DJ

soListEn – Historien om Kim Larsen

Andet bind i en bogserie der startede med 
”Rock´n`roll – musik eller galskab?” (2010), 
om dansk rock 1956-60.  
Det kommende bind i serien har arbejdstitlen 
”Folkemusik og hippie-musik”, om dansk 
rock 1966-70.

pigtråDsmusik beskæftiger sig blandt an-
det med periodens spillesteder, for eksempel 
”Hit House”, ”Jomfruburet”, ”Giraffen”, ”Le 
Carrousel”, ”Star Club”, ”Valhalla”, ”Place 
Pigalle” og ”Gladsaxe Teen Club” ligesom der 
er fyldige omtaler af tidens kendte og mindre 
kendt danske pigtrådsgrupper; eksempelvis 
The Defenders, Sir Henry & His Butlers, Peter 
Belli & Les Rivals, The Cliffters, The Danish 

Sharks, The Rocking Ghosts, Keld og The 
Donkeys, The Hitmakers, The Lions, The 
Scarlets, The Beefeaters, Joe E. Carters 
Group, Finn Tony And Them og The Lollipops. 
Der er også omtale af tidsskrifterne ”Vi 
Unge”, ”hit”, ”beat” og ”Børge”, samt et 
kapitel tilegnet Piger i Pigtråd: Daimi, Anni-
sette, Lecia & Lucienne og mange andre.

Forfatter: Jens-Emil Nielsen
Bog (117 sider), illustreret og indbundet. 
pris: kr. 299,-

Forlag: HER & NU
www.bogherognu.dk

DJ

pigtråDsmusik – Dansk rock 1960-1966

22 januar 12 :modus  
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23 modus: januar 12

DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

efterlønnen forringes

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 

LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af 

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Jesper Christensen, 

faglig konsulent, cand.jur.

DMpF får løbende henvendelser om reglerne for den 
fremtidige efterløn. I den forbindelse bringes herved 
information fra Akademikernes A-kasse, AAK, som DMpF 
har et naturligt tilknytningsforhold til gennem medlem-
skabet af Akademikernes Centralorganisation.

Efterlønnen har med mellemrum været til debat på den 
politiske scene, og medierne har jævnligt meldt den både 
død og levende. Men nu bliver gisningerne til virkelighed, 
og danskerne skal fremover vænne sig til tanken om fl ere 
år på arbejdsmarkedet. 

I skrivende stund forventes det, at den såkaldte tilbage-
trækningsreform vedtages, og dermed ændres vilkårene 
generelt for, hvornår man kan forlade arbejdsmarkedet. 
Både folkepensionsalderen og tidspunktet for efterløn 
rykkes, ligesom vilkårene for udbetalingen af efterløn 
ændres.

Efterlønnen administreres af a-kasserne, som lige nu for-
bereder sig på følgerne af tilbagetrækningsreformen. Hos 
Akademikernes A-kasse, AAK, vil den få betydning for de 

ca. 45.000 medlemmer herunder musikpædagoger, der 
betaler til efterlønsordningen.

”Konsekvenserne af de nye regler for efterløn er for-
skellige alt efter, hvornår man er født”, forklarer forsik-
ringschef i AAK Niels Bjerre. For de yngste medlemmer 
rykkes folkepensionen til 69 år og efterlønnen til 66 år. 
For medlemmer født før 1. januar 1954 ændres efterløn-
nen ikke. Herimellem er der forskellige vilkår alt efter den 
præcise alder.

Akk kontakter medlemmerne
En del medlemmer af AAK er begyndt at overveje, 
hvordan de er stillet efter reformens gennemførelse. 
Niels Bjerre pointerer, at den konkrete vejledning sker, 
når reglerne er endeligt vedtaget.

”Vi kontakter alle medlemmer i februar 2012 med vej-
ledning, der tager afsæt i de konsekvenser, der gælder 
for lige netop deres aldersgruppe. Vi arbejder også på en 
online ansøgning for medlemmer, der vælger at få udbe-
talt deres efterlønsbidrag”, fortæller Niels Bjerre.

Medlemmer 
født før den 
1. januar 1954 
berøres ikke af 
reformen.

sådan ændres efterlønsordningen:

• Efterlønsperioden afkortes fra 5 til 3 år.

• Skærpede regler om modregning af pen-
sioner i efterlønnen.

• Man får mulighed for at få sine indbetalte 
efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perio-
den 2. april til 1. oktober 2012. Dermed 
fra skriver man sig retten til efterløn.

satser for fl eksibel 
efterløn 2012:
(gældende fra 02.1.2012)

• Fleksibel efterløn, 91% sats, 
pr. dag kr. 717, pr. uge kr. 3585.

• Fleksibel efterløn, 100% sats, 
pr. dag kr. 788 pr. uge kr. 3940.
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