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Leder

Frem mod
folketingsvalget 2019

Ole Helby

Kulturpolitikken har ført en hensygnende tilværelse
siden sidste folketingsvalg i juni 2015. Det er, som om
folketingets politiske partier over en bred kam har mistet
interessen for kulturpolitik. Perioden har været præget
af utallige løse udspil, rapporteringer og kortsigtede
initiativer. Fraværet af substans, visioner og opfølgning
har desværre været kendetegnede for indholdet og det
politiske arbejde. Et folketingsvalg er altid begyndelsen
på et nyt politisk kapitel. Kulturpolitisk er der brug for at
få sat en ny dagsorden.

For at løfte dagsordenen skal vi i de kunstfaglige organisationer og blandt alle kunst- og kulturlivets aktører
lægge os i selen og blive bedre til en proaktiv, klar og aktiv
kulturpolitisk kommunikation. Her kan vi glæde os over, at
Dansk Kunstnerråd allerede har vist vejen med en række
samlende initiativer omkring kunst- og kulturpolitik. ■

Den offentlige støtte til kunst og kultur i Danmark skal
ikke være en værdipolitisk tumleplads, der præges af
politiske stemningsskift, som vinden blæser. Kulturpolitikken skal befries for kortsigtede løsninger og puljetyranni.
Kulturpolitikken skal genoprettes med langsigtet planlægning, hvor der tænkes i helheder. Kulturpolitik skal
ikke være lig med eventpolitik. Der skal skabes sammenhæng mellem kulturpolitik og samfundsudviklingen.
I den kommende folketingsperiode skal kunsts og kulturs
betydning for det enkelte individs udviklingsmuligheder
og for sammenhængskraften være kernen i kulturpolitikken. Populismen og de ødelæggende besparelser skal
afløses af politiske visioner fulgt op af investeringer.
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Musikpædagogisk konference i København

MUSIKPÆDAGOGISK
KONFERENCE PÅ DKDM
gør fremskridt, men mangler
stadig det lange lys

Af Jonas Viggo Pedersen
– Regionsreporter for fagbladet
MUSIKSKOLEN

Børn og unge i dag er opmærksomhedssøgende og
skrøbelige - præcis som konferencen på DKDM. Som blikfang
og kortsigtet inspiration fungerede konferencen godt, men:
med præsenterbakker i stedet for workshops, fravær af
efteruddannelsestilbud og med plenumoplæg om ikkemusikrelateret forskning, manglede den dybde og perspektiv.

Musikalske fællesskaber – en øjenvidneberetning
Uf, hvor var det tidligt, sådan at møde første dag efter en
alt for kort juleferie – og så ved daggry! Det er altså tidligt for sådan en aftenarbejder som mig. Men alle kvaler
ved at stå tidligt op blev afløst af glæden ved at møde
kolleger fra nær og fjern, studiekammerater fra dengang
og fagkolleger fra her og nu. Der var sat en time af i programmet til morgenkaffe og almindelig netværkssnak,
inden konferencen på DKDM gik løs i den smukke gamle
koncertsal.
Arbejdsgruppen bag konferencen havde lært ganske
meget af erfaringerne fra sidste års første forsøg på at gå
DJM i bedene, og dette års konference var ganske anderledes strømlinet. Programmet var ikke nær så tætpakket,
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og det gav tid til at samle de mange indtryk, man fik, i
samtale med de andre konferencedeltagere.
Det gav en anden ro over konferencen, hvad man ellers
ikke skulle tro – der var næsten dobbelt så mange deltagere i år som sidste år!
Konferencen blev indledt med velkomstord fra Bertel
Krarup (DKDM), som nærmest også tog ordene ud af
munden på Henrik Sveidahl (RMC). De to stod for konferencen i samarbejde med Høje Taastrup Musikskole,
Frederiksberg Musikhøjskole, Københavns Musikskole,
Næstved Musikskole og Vordingborg Musikskole. Og de
gav hurtigt plads til dagens eneste fællessang, dejligt
akkompagneret af en kvartet med bl.a. Kirsten Juul
Seidenfaden, og så blev sangen mesterligt anført af
nummer 2 • 2019 • Musikskolen

konservatoriets børnekor under ledelse af Bente Colding
Jørgensen.
Første forældregeneration som ikke kan
reproducere deres egen opdragelse
Dagens første oplægsholder var Søren Østergaard fra
Center for Ungdomsstudier. Han talte lynhurtigt og
meget skarpt om nutidens unge, de 6-12-årige, Generation Alpha. Og de ligner ikke nogen anden generation!
De er vokset op med individualisering og tilpasning, hvor
Netflix ved præcis, hvad de vil se som det næste. Men de
oplever også et abnormt stort pres –
”...Alle vil gerne være noget, men alle kan ikke blive alt
det de gerne vil, så gælder det bare om at blive en af
dem, der kan blive det ...” (Pige, 17 år)
Musikskolens rolle er at være en øvebane for børnene
– ikke en præstationsrampe. Og musikskolelæreren må
tiltage sig rollen som den gode sekundære metaintentionelle voksne.
”… Det at have en person der lytter, forstår og respekterer en, kan betyde en hel del. En voksen, man stoler 100
% på, er som en slags skraldespand til bekymringer og
ting, der er svære at få sagt …” (pige 8. klasse)
Den gode musikskolelærer fås i tre skabeloner:
•	Formgiveren, der qua sin egen person og ageren skaber trygge rum for unge uden at kræve en ensretning.
•	Turguiden, der følger med i de unges processer, fordi
han/hun selv har været der før eller har en større livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden at gå vild.
•	Motivatoren/inspiratoren, der udfordrer unge til at
træde ud over den personlige komfort-zone og møde
det, som er anderledes.
Og den gode musikskole skaber rum til disse voksne, så
de kan udfolde projektet. Skolen har en plan, der sikrer
progression, og en rød tråd i deres arbejde, der sikrer, at
der er en systematik og retning i deres arbejde. Men vi
skal stadig huske at tage tid til at bygge bro til børnene,
når de har brug for det.
Ane Cortzen, som var moderator på dagen, spurgte til,
hvordan man skulle kunne nå det indenfor de 25 minutter, man har med eleven?
- Det kræver ikke meget tid at spørge ”Hvordan har du
det?”, men det giver en tillid, som gør resten af mødet
mere intenst, svarede Søren Østergaard.
Jeg havde lejlighed til at veksle et par ord med Søren
Østergaard i pausen bagefter, hvor han gjorde det klart,
at hans forskning på Center for Ungdomsstudier ikke
var specielt musikrelateret – men at resultaterne i denne
kontekst var fuldt gyldige. Det handler meget om at få
bygget bro til de unge, man vil undervise eller påvirke.
Han var ikke selv en del af det musikalske dannelsessegment. Han nævner som eksempel, at da signalet lød
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? FAKTA om konferencen
Musikalske fælleskaber
3. januar 2019, på DKDM i København
Temaer:
Nutidens børn og unge
Musikalske fællesskaber
Aktiviteter:
2 oplægsholdere, 25 workshops ca. 700 deltagere
Arrangør: DKDM

til, at man skulle bevæge sig ind i koncertsalen her til
morgen, troede han først, at det var en brandalarm …
Men hans forskning viser klart, at de ekspressive aktiviteter i musikundervisningen fastholder en relation mellem
den unge og hans/hendes voksne, og det teenagefrafald,
som efterhånden kommer tidligere og tidligere, bliver
udskudt for dem, der har den stærkeste relation i musikskolen.
Trenden går nu mod fordybelse og slowness
Så kunne man godt have brugt en hurtig kop kaffe igen
(som Ane Cortzen var kommet til at love, da vi gik til
pause), men OK, vi måtte videre. For nu stillede Duo Ventus op på scenen, en fløjte og klarinet-duo, som spillede
meget medrivende og overlegent.
Og herefter gik Tanja Hall, antropolog, som arbejder i
Fremtidsfabrikken, på scenen. Hun skulle fortælle os om
de 13-16-årige. Og hun lagde ud med at sige, at hun
havde skrevet en bog, som hun havde taget nogle eksemplarer med af. Dem ville hun forære til dem som stillede spørgsmål! Det var et smart trick, syntes hele salen.
Derefter knyttede hun bånd til Søren Østergaards
oplæg og byggede videre på det i samme retning. De
13-16-årige er nemlig vokset op med en digital megafon! De kan råbe til hele verden via de sociale medier, og
derigennem bliver opmærksomhed til en stenhård valuta.
De unge kan anskues som en segmenteret gruppe i tre
adskilte fraktioner.
•	Innovators, first-movers eller hvad der i gamle dage
hed trendsettere. De er ca. 10 % af gruppen.
•	Majority, flertallet – de 70 % af gruppen.
•	Laggards, efterslæberne – de 20 % af gruppen.
Og i dette forum med den begrænsede tid gik Tanja Hall
helt uden om at tale om efterslæberne. På et spørgsmål
fra salen indrømmede hun, at det er svært at samle dem
op – vi har ikke knækket koden!
Flertallet er kendetegnet ved at have en begyndende
skam over det digitale liv. Men de er stadig fanget ind
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8 i jagten på det perfekte liv og er fuldstændigt inde i de
mange SoMe-platforme. Meldingen fra idrættens analyseinstitut er, at den uorganiserede idræt er på vej op – og
noget tilsvarende kan formentlig ses i musikskolerne:
projekt-bands vinder frem, hvor de etablerede sammenspilsgrupper har en vigende tilgang.
Innovatørerne er på vej imod fordybelse, slowness, og
foretrækker twitch for youtube. De vægter processen
højere end resultatet og tilstræber en kønsfri tilgang, når
køn ikke er relevant. Jakob Holtze fra DKDM spurgte,
om det betyder, at fordybelsen er på vej tilbage? Men
så enkelt er det ikke. Tendenserne fra innovatørgruppen
bliver altid udvandede, når de når ud i det brede flertal.
Fælles for disse to grupper er, at de er målrettede, de er
sårbare, og de har et kort attention span. Deres behov
for musikskoleoplevelser kunne være ”Musikskolen on
demand”, ”Lær dine 3 yndlingssange på 6 uger” eller
”Her er nøglen til musikskolen – brug den”.
Frokosten på DKDM var mesterligt planlagt og afviklet
sammenlignet med sidste års kaos. Det kan godt være,
kuvertprisen var lavere – men udbyttet var højere, og alle
var glade.
DKDM ønsker et tættere samarbejde med
musikskolerne
I frokostpausen nåede jeg at tale med Kirsten Juul Seidenfaden, som var med i DKDM’s arbejdsgruppe omkring
konferencen.
Hvad er baggrunden for, at konservatoriet efter alle disse
år nu laver konference sammen med musikskolerne?
Vi ønsker et meget tættere samarbejde med musikskolerne. Vi skal som uddannelsesinstitution kende den
virkelighed, de lever i, og musikskolerne skal mærke, at
vi følger med. Vi er de seneste år blevet mere og mere
forpligtede til at samarbejde og åbne op begge veje. Det
er utroligt positivt. Og det mærker vi også.
Vi er både glade og stolte over at lave konferencen, som
jo altså her på andet år er nået op på næsten 700 delta-

gere og ikke mindre end 25
forskellige workshops! Vi
har kæmpet for at få plads
til alle interesserede, og det
er næsten lykkedes.
I en tid, som råber på
Kirsten Seidenfaden
efter- og videreuddannelse,
kan denne konference så
dække det behov?
Nej, det er helt klart. Men det er heller ikke vores mål.
Vi går efter at facilitere MØDET mellem fagpersonerne,
både oplægsholdere og konferencedeltagere. Hvis vi kan
give et inspirationsboost og skabe rum for en refleksion,
så er vi godt på vej. Konferencen er ikke dyb nok til at
være efter- eller videreuddannelse.
Er det også konferencer som denne, der skal være portaler for den musikpædagogiske forskning fremover?
Det kan man godt forestille sig. Men det er tydeligt, at
konferencen også udstiller behovet for egentlig forskning
– vi har brug for medvind fra forskningen! Det er også
derfor, vi her i huset har ansat komponisten Peter Bruun
i en position, som skal samle op på den forskning, der
findes på området.
Hvordan med konferencerne på de andre konservatorier,
som netop ligger samtidig – er det særlig smart, at konferencerne konkurrerer?
Næ, det er da meget mere oplagt, at vi samarbejder om
det. Konferencerne ligger på det tidspunkt, fordi de jo
henvender sig til musikskolerne, som netop har mulighed
for at deltage i den uge. Eftermiddagens mange workshops var meldt ud i en imponerende liste, og så var det
meningen, at alle skulle have lyst til at deltage i mindst 2
af dem. Der var nemlig 2 tidspunkter på hver sin side af
kaffepausen, hvor man kunne komme til workshop. Og
det var de samme workshops, der blev udbudt i begge
tidsrum. Det var en fin og pragmatisk løsning – det bliver
interessant, om folkene på de enkelte workshops har
sammenlignelige oplevelser af deltagerne før og efter
eftermiddagskaffen, for det kan måske spille ind på opbygningen af næste års konference.
”Der er for lidt forskningsmæssig evaluering af de
tiltag, vi igangsætter”
Jeg havde valgt at følge to workshops, som begge handlede om musikken ud i folkeskolen. De havde en del til
fælles, men ikke alt.

Læs resten af reportagen her:
https://bit.ly/2WU1sH0
Workshop på DKDM
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Musikskolekonference i Odense

Fælles Fynsk Musikskoledag er
populær, men musikskolelærernes
efteruddannelse mangler
Se videointerview med
initiativtagerne til Fælles
Fynsk Musikskoledag

Af David
Efraim Poulsen

Konferencer og inspirationsdage i uge ét er
populære på musikskolerne. For tredje år i træk
afholdt de fynske musikskoler, Fælles Fynsk
Musikskoledag. Fagbladet MUSIKSKOLEN var
med på en konferencedag, som gav deltagerne
inspiration, videndeling og netværk, mens
efteruddannelsesmulighederne manglede.
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Både lærere og ledere ønsker konferencedagen
Klokken er 09.30, og på kursuscenter Phønix i Odense er
gensynsglæden stor blandt de 200 fremmødte musikskolelærere og ledere. Humøret er højt, selvom de færreste har
fået feriens døgnrytme flyttet tilbage i arbejdspuls. ”Det
er én stor hyggelig fætter-kusine-fest”, fortæller deltager
Jette Holk Hansen. Konferencedagen er planlagt af både
lærere og ledere fra de fynske musikskoler. ”Vi laver konference, fordi det er et ønske fra både lærere og ledere”,
fortæller souschef ved Odense Musikskole, Maibrit Baagøe
Schmidt. Hun har sammen med leder på Assens Musikskole, Niels Thåstrup, siddet i planlægningsudvalget, som
også tæller lærerrepræsentanter fra alle fynske musikskoler.
Mødet er det vigtigste
Sanglærer Lone Hegelund Skytte hilser smilende, ”Godmorgen”, til MUSIKSKOLENs udsendte medarbejder i
den store sal. Hun er repræsentant for Faaborg-Midtfyn
Musikskole i konferencens planlægningsudvalg. ”Mødet
nummer 2 • 2019 • Musikskolen

Icebreakers

? FAKTA om konferencen
Fælles Fynsk Musikskoledag
4. januar 2019 i Odense

Temaer:
Nutidens børn og unge
Inspiration, videndeling og netværk
Aktiviteter:
1 oplægsholder, 12 netværksgrupper, 13
workshops og ca. 200 deltagere

”Det handler om at vække folk, have
nogle ordentlige rammer og nogle gode
efteruddannelsestilbud”
Sanglærer Lone Hegelund Skytte
med kolleger og fagfæller er det allervigtigste for mig, for
musikskolejobbet kan være ret ensomt”, fortæller hun.
Lone Hegelund Skytte oplever, at man kan fjerne blufærdigheden omkring sin undervisning og nedbryde faggrænser og fordomme, som stammer helt tilbage fra studierne
på musikkonservatoriet. ”Vi talte fx om stemmerehabilitering sidste år i sangnetværksgruppen”, fortæller hun.
På tværs af rytmisk og klassisk sang havde man en god
diskussion, der endte med, at man fik en dybere forståelse
af hinandens fagsyn. En konferencedag er dog langt fra
det samme som efteruddannelse. ”Der skal være flere
kursusdage om året, hvis det skal batte noget”, fastslår
hun. Hun ser, at de store hindringer for at omsætte inspirationsdagen til reel efteruddannelse er økonomi og et
fælles fodslag mellem musikskolerne omkring rammen for
efteruddannelse. Hun oplever, også, at der er stor forskel
på musikskolernes kultur omkring efteruddannelse. ”Det
handler om at vække folk, have nogle ordentlige rammer
og nogle gode tilbud”, siger hun.
Musikalsk morgengymnastik med Icebreakers
På slaget 10 byder Niels Thåstrup deltagerne velkommen til konference med en dugfrisk
lejlighedssang, som legende let formidler
dagens program. Så træder Kristoffer
Fynbo Thorning og Merete Gry Rode
Jacobsen op på scenen. De er uddannet fra Rytmisk Center i Silkeborg, er
sangere og korentusiaster og står for
den musikalske morgengymnastik i form af Icebreakers.
”Jeg elsker bare, når det
næsten bliver umuligt
”, råbes der energisk
fra scenen, efter ti
minutter med IcebreaLone Hegelund Skytte
Musikskolen • nummer 2 • 2019

Arrangør:
De fynske musikskoler

kers. Hele salen har netop gennemspillet en lang serie af
komplekse klap og stampelyde, flittigt akkompagneret af
latterbrøl når det kikser. Ruderne i Phønix gamle bygninger
ryster lydeligt, da duoen byder de 200 deltagere op til en
afsluttende fællesrap. Bum – tic – bum - tic... ”Det januar,
det er mega vådt, regnen falder ned og min næse har snot
- jeg hader den her årstid fordi fordi, den er våd og kold og
klam, jeg er lige ved at skri’ – AAAAAAAAARGH”, rapper
duoen, inden hele salen engageret stemmer i. ”Icebreakers
er gode til at ryste folk sammen, fordi det er ok at fejle,
og fordi alle i gruppen starter fra nul”, fortæller Merete
Gry Rode Jacobsen i interviewet bagefter. Kristoffer Fynbo
Thorning oplever også, at Icebreakers, som han netop har
udgivet i bogform, er gode til at måle ”temperaturen” i
en gruppe, inden man fx skal i gang med sammenspil, kor
eller gruppearbejde.
Efteruddannelse er afgørende for, at musikskolerne
kan udvikle sig
Maibrit Baagøe Schmidt er, som de andre deltagere, nu på
vej ud af salen på Phønix. Hun er helt med på, at Fælles
fynsk Musikskoledag ikke er efteruddannelse. ”Det er en
inspirationsdag med noget fagligt og noget socialt indhold,
og de to ting skal gå hånd i hånd, hvis der skal opstå en
egentlig efteruddannelse”, siger hun. Hun mener, at relevant efteruddannelse er afgørende for, at musikskolerne
kan følge med den øvrige samfundsudvikling. Forskoleunderviser Christina Øbo Andersen, som repræsenterer
Svendborg Musikskole i planlægningsudvalget, er også
på vej til formiddagens netværksgrupper. Hun ønsker en
fælles faglig udvikling for musikskolelærerne, fordi faget
og børne-ungekulturen er i en evig forandringsproces, og
det skal musikskolelærerne også være en del af. ”Musikskolelederne skal prioritere efteruddannelse, så lærerne
bliver klædt ordentligt på”, fastslår hun. Merete Gry Rode
Jacobsen fra Icebreakers er enig. Hun er musikskolelærer
på Herning Musikskole og oplever, at der mangler ressourcer og prioritering af efteruddannelse. Hun har selv betalt 8
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”En halv indføring i Music Mind Games er
ikke nok for mig”
Baslærer Jakob Riis
et efteruddannelsesforløb til 100.000 kr., hvor musikskolen
bevilligede 2000 kr. og tiden måtte hun selv finde. ”Der
mangler en snak om, hvad efteruddannelse er, og en
synliggørelse af tilbuddene”, mener hun. Konferencedeltager Jakob Riis er helt enig. ”Jeg ved ikke, hvad der findes,
og jeg mener, at der skal være en seriøsitet omkring det fx
med ECTS-points. En halv indføring i Music Mind Games
er ikke nok for mig”,
siger han. Christina Øbo
Andersen ser, at musikskoler og musikkonservatorier har en kæmpe
opgave med at få skabt
relevante efteruddannelsestilbud. ”Jeg kan ikke
mærke, at der er sket
en udvikling i forhold
til efteruddannelse i de
forløbne to år”, konkluderer hun.
Christina Øbo Andersen
Workshops for enhver smag
På vej til frokostpause møder jeg dem, som det hele i sidste
ende handler om. Musikskoleleverne fra Nordfyns Musikskole, Sara, Silje, Luise og Magnus, kaldet Celloexpressen,
sidder på rad og række fordybet i noderne fra Edvard
Griegs, "In the Hall of the Mountain King". Konferencedeltagerne oplever ensemblets smukke fortolkning, inden de
som sild i en tønde maver sig rundt langs frokostbuffeten,
som ikke er gearet til de 200 deltagere. Efter en lettere
juleinspireret frokost er der et forfriskende udvalg af workshops. Performance, Hørelære, Icebreakers, Musikersundhed, Komposition, Samarbejde i den åbne skole, Musikalsk
dannelse og Musikpædagogisk forskning for blot at nævne
nogle af de mange spændende tilbud. Fælles for dem er,
at de er oprettet på baggrund af ønsker fra lærerne. ”Når
man bruger ressourcer på at indkalde en masse mennesker,
er det vigtigt, at indholdet er meningsfuldt”, siger Lone
Skytte Hegelund. Hun er rigtig godt tilfreds med indholdssiden på dagen.
Hvem tæller for?
En af musikpædagogikkens erfarne damer, Linda Vilhelmsen, er forfatter til flere undervisningsmaterialer, er
tidligere seminarielektor i musik og musikskolelærer, og
gir’ den nu som ID-coach og oplægsholder. I sin workshop
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på Phønix tager hun fat i nogle af de udfordringer, som
samarbejdet i den åbne skole byder på. Hun har gjort sig
til talsmand for en coachende tilgang til musikskoleundervisning. Linda Vilhelmsen og Cand. Pæd. og tidligere
seminarielektor Annelise Dahlbæk er sammen udkommet
med bogen, Hvem tæller for, når musik i åben skole skal
finde takten. Det er med afsæt i den, at hun i workshoppen kaster sig ud i en accelererende talestrøm om forskellige aspekter af samarbejdet i den åbne skole. Bogen giver
mange eksempler på fagindhold, som spiller ind i fagplanerne for musikfaget i folkeskolen. Den beskriver også
samarbejdsmodeller mellem musik- og folkeskole i teori
og praksis, og endelig giver den eksempler på, hvordan
coaching kan anvendes som en alternativ tilgang til samarbejde og musikundervisning.
”Folkeskolelærerne vil ikke have
musikskoleundervisning i skoletiden”
Linda Vilhelmsen er en rutineret oplægsholder, og med
en smittende energi inddrager hun sine tilhørere. ”Der er
rigtig mange gode samarbejdsprojekter derude”, fortæller
hun. Det er dog ikke alle musikskolelærere i workshoppen, der genkender det billede. ”Vi oplever, at folkeskolens
lærere ikke vil have musikskoleundervisning ind i skoletiden, selv om loven giver mulighed for det, og skolelederen
faktisk er positiv”, siger musikskolelærer Niels Krogsbøll
fra Faaborg - Midtfyn Musikskole. Andre musikskolelærere
i lokalet har også meget svært ved at se, at der en 50/50
feeling i samarbejdet mellem folke- og musikskole. Linda
Vilhelmsen giver dog ikke op så let, og man må beundre
hendes evne til løsningsorienteret at tale samarbejdet i den
åbne skole op. Kursister og kursusholder er dog helt enige
om, at hvis samarbejdet skal fungere optimalt mellem
musik- og folkeskole, så skal musik- og folkeskolelærerne,
have tid sammen uden elever, så de kan afklare, hvad de vil
med hinanden og hvorfor. ■
Har du lyst til at læse videre om
ungdomskultur og forskning så
fortsæt her:
https://bit.ly/2SbwWte
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MUSIK OG LÆRING
- KONFERENCEN I ÅRHUS SÆTTER
FOKUS PÅ PROFESSIONSETIKKEN
Klokken nærmer sig 9.30, og musikskolelærere fra nær og fjern
myldrer ind i Lille Sal på Det Jyske Musikkonservatorium (DJM),
hvor rektor Claus Olesen gør sig klar til at byde velkommen til
2019-udgaven af konferencen Musik og Læring.
Af Troels Lund Nielsen
– Regionsreporter for
MUSIKSKOLEN

Se videointerview med rektor for Det Jyske Musikkonservatorium Claus Olesen,
musikskolechef på Kolding Musikskole Jens Bloch og Jørgen Messell, musikskolelærer fra Skanderborg Kulturskole her:

Skal musikpædagogen stadig være ”Ole Opfinder”?
Konferencen forløber over to dage med hver sin overskrift:
”Gode musikalske læringsmiljøer” og ”Kunstpædagogen
på opdagelse”. Om baggrunden for at man har valgt disse
temaer forklarer Claus Olesen, at man gerne har villet
sætte fokus på to centrale problemstillinger for den musikpædagogiske profession: ”Som musikpædagog skal man
på den ene side agere i forhold til nye former for læring,
der udspiller sig i læringsmiljøer, der ikke nødvendigvis
indbefatter den traditionelle lærerrolle, og på den anden
side skal man være en slags ”Ole Opfinder”, en opfinder
af sin egen profession, hvor nye udfordringer og muligheder hele tiden dukker op”, mener han. 8
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8 Programmet for konferencen er tilrettelagt således, at
der om formiddagen er oplæg i plenum, mens man om
eftermiddagen kan vælge sig ind på én af en række mere
fagspecifikke workshops.
Musikpædagogen skal professionaliseres, mener en
arbejdsgruppe
Første konferencedag byder på en præsentation og efterfølgende debat af et oplæg med titlen, Idealer for musikpædagogisk professionalisme. Forfatterne bag oplægget er Astrid Elbek, udviklingsleder på DJM og Malene
Bichel, der er uddannet musikpædagog og underviser på
professionshøjskolen Metropol. Malene Bichel fortæller
om oplæggets tilblivelse: ”Det startede på konferencen
sidste år, hvor temaet handlede om professionalisme,
og hvor jeg kom med et oplæg om kunstnerens rolle i
forhold til musikalske læringsmiljøer. Om eftermiddagen
havde vi en workshop, som vi troede var temmelig nørdet, hvor der nok ville komme nogle få stykker. Men der
viste sig at være rigtig mange mennesker, som havde lyst
til at tænke med i, hvad det egentlig er for nogle visioner,
vi har på vores professions vegne. Hvis vi prøver at lade
være med kun at forholde os til det ydrestyrede (...) Hvis
vi selv i højere grad tænker: Hvad synes vi egentlig, der er
brug for, hvis det var os selv, der skabte rammerne, hvis
det var os selv, der startede med at tale om indholdet i
stedet for at tale ud fra de rammer, som andre nu har
fundet på”.
Der blev efterfølgende nedsat en visionsgruppe ved
konferencen 2018 – en slags åben tænketank – som har
mødtes fem-seks gange med forskellige temaer på dagsordenen, for eksempel mesterlære og inklusion/eksklusion. Deltagerne i visionsgruppen kommer fra mange forskellige musikpædagogiske områder: læreruddannelsen
University College, lærere og leder fra musikskoler, aktører
fra universitetet mm. Ambitionen med oplægget er, at
det skal kunne rumme alle former for musikpædagogisk
virksomhed, lige fra børnehave over grundskole og musikskole til konservatorie- og universitetsniveau. ”Vi synes,
det var det, der manglede.
De forskellige områder har
jo hver især nogle professionsidealer. Men når vi
mødes i forskelligt samarbejde – tværprofessionelt
samarbejde – om musikpædagogiske opgaver, så
savner vi at have defineret,
hvad vi er fælles om, hvad
der er den musikpædagogiske opgave - for at komme
Malene Bichel
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? FAKTA om konferencen
Musik og Læring-konferencen
3.- 4. januar 2019. på Det Jyske Musikkonservatorium.
Temaer:
Gode musikalske læringsmiljøer
Kunstpædagogen på opdagelse
Aktiviteter:
9 oplægsholdere, 19 workshops og 340
deltagere
Arrangør:
Det Jyske Musikkonservatorium (DJM)

dybere i respekten for hinandens tilgange til opgaven”,
forklarer Malene Bichel.
Visionsgruppen har taget udgangspunkt i spørgsmålene:
Hvilke slags musikalske læringsmiljøer er der brug for,
for at mennesker får optimal glæde af musik i deres liv
og mulighed for at tage medejerskab og medansvar for
musikkulturen i fremtiden?
Hvad kræver dette af den samlede musikpædagogiske
profession?
Musikpædagogens ”Lægeløfte”
De i alt 10 ”bud” i oplægget, som er udformet med den
hensigt, at de skal:
- tjene som støtte for professionel musikpædagogisk
dømmekraft, herunder stillingtagen til etiske spørgsmål.
- danne grundlag for tillid til musikpædagogisk professionsudøvelse, formidling og forskning.
- sikre hensigtsmæssige, fagligt kompetente og etisk forsvarlige forhold for elever/studerende/deltagere i musikpædagogisk praksis og forskning.
Principperne handler om den musikpædagogiske opgave,
om forholdet til den lærende og om forskellige aspekter
af den professionelles (= musikpædagogens) rolle. Et af
principperne – med overskriften ”Professionel Integritet”
– lyder: ”Den professionelle forpligter sig til enhver tid
på de formelle retningslinjer for det musikpædagogiske
arbejde, som vedkommende lader sig ansætte under.
Dermed er den professionelle også ansvarlig for ikke at
lade sig ansætte under vilkår, som kompromitterer det
professionelle skøn”. Da jeg spørger Malene Bichel om
baggrunden for denne ret skarpe formulering, forklarer
hun, at det jo er her etikken kommer ind: ”At man må
selv må tage ansvaret for grænserne til prostitution!”
Så det er en slags musikpædagogens lægeløfte?
”Ja, vi har faktisk talt om ”Lægeløftet” flere gange. Vi
er jo nogle gange hurtige til at tale om, hvor meget vi
gavner menneskeheden med det, vi arbejder med. Hvis
nummer 2 • 2019 • Musikskolen

vi virkelig mener det, så vil det jo være en naturlig ting at
kunne aflægge et sådant ”Lægeløfte” om, at vi ikke vil
misbruge musikundervisningens virkning. For hvis man
kan have en stor positiv virkning, så kan man vel også
have en stor negativ virkning”.
Et andet princip handler om professionelle fællesskaber.
Øyvind Lyngseth fra visionsgruppen forklarer ved præsentationen af oplægget, at vores pædagogiske praksis
ofte finder sin begrundelse i traditionen (”sådan har man
altid gjort”) eller i egne erfaringer (”det virker for mig”).
Men hvis den pædagogiske praksis skal udvikles, er der
brug for kritiske faglige fællesskaber, hvor man med inddragelse af musikpædagogisk forskning kan debattere
og dele viden; en pointe i øvrigt der går igen i flere af
oplæggene på konferencen Udviklingen af en professionsetik er et område, som også DMpF har fokus på. Men
hvis idealerne skal kunne implementeres i praksis, bliver
man nødt til at have en debat om, hvad der kræves i forhold til de musikpædagogiske uddannelser og i forhold
til de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for det
musikpædagogiske arbejde.
Læreren skal give de studerende troen på, at
forandring er mulig
På konferencens anden dag handler flere af oplæggene
om pædagogiske udviklingsprojekter. Torben Westergaard, der underviser i pædagogik på DJM, peger i sit
oplæg på nogle af de udfordringer, musikpædagogikken
står overfor i dag: konkurrencen fra utallige, mere eller
mindre lødige udbydere af musikundervisning på nettet,
den generelle svækkelse af den almene dannelse og af
evnen til fordybelse. Med inddragelse af den norske teoretiker Erling Lars Dale argumenterer han for, at svaret på
disse udfordringer må være en styrkelse af den musikpædagogiske professionalisme.
Læs mere i Torben Westergaards artikel i
fagbladet MUSIKSKOLEN nr. 4, 2018 her:
Fabio Presgrave, professor i cello ved Federal
University of Rio Grande do Norte i Brasilien,

fortæller i sit oplæg om erfaringerne med at undervise i
sociale projekter. I denne sammenhæng ser han det som
sin opgave at være ”tutor of resilience”, at styrke den
studerendes modstandskraft og gennem musikken at
give den studerende tro på, at forandring er mulig.
”Blended Piano” – individuelle og fælles
undervisningsrum
Søren Rastogi, lektor i klassisk klaver ved DJM, beskriver i
sit oplæg et pædagogisk udviklingsprojekt kaldet ”Blended Piano”. Her har intentionen været at gøre op med
en traditionel pædagogisk praksis, der er karakteriseret
ved en ulige relation mellem lærer og studerende, manglende viden om kollegers praksis, og hvor læringsmiljøet
ikke fremmer, at den studerende eller læreren reflekterer
over egen praksis. Ved at anvende den internetbaserede
undervisningsplatform, Moodle, har det været muligt at
skabe såvel individuelle som fælles undervisningsrum,
hvor de studerende og deres lærere kan uploade videoer,
skabe diskussionsfora og vidensbanker. Forudsætningen for, at et sådant udviklingsprojekt skal lykkes, er, at
man er villig til at ”bryde glasvæggene ned”: At der på
lærerniveau sættes gang i vidensdeling og refleksion, at
der arbejdes bevidst med at åbne egen praksis op, og at
man bevidst søger inspiration og sparring – samt at der
på institutionsniveau udvikles metoder og praksis, hvor
vidensdeling foregår som en naturlig del af hverdagen.
Hjernen vokser, når man spiller musik
Mens de fleste oplægsholdere på konferencen tager
udgangspunkt i udvikling af den pædagogiske praksis,
skiller et oplæg sig ud ved at fokusere på de biologiske
aspekter af musikalsk læring. Professor Elvira Brattico fra
Center for Music in the Brain under Aarhus Universitet
fortæller om sine forskningsresultater i et oplæg, der i
højt tempo fører os gennem grafer og scanningsbilleder
af hjerner. Forskningsfeltet er endnu i sin vorden, men
Bratticos undersøgelser giver allerede nu et fingerpeg om,
hvilke faktorer der er vigtige for succesfuld læring. En del
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8 af disse faktorer er erfaringsmæssigt velkendte, som for
eksempel at læringen er mere succesfuld, jo tidligere man
starter. Det nye er, at man nu kan eftervise disse virkninger gennem scanninger af hjernen. I modsætning til den
berømte Mozart-effekt, der viste en kortvarig forbedring
af forsøgspersonernes IQ (hvilket viste sig at skyldes en
midlertidig ændring af deres stemningsleje), viser flere og
flere forsøg nu, at visse områder af hjernen ændres og
udbygges gennem langvarig instrumentalundervisning. De
omdiskuterede transfer-effekter af instrumentalundervisning synes nu også ifølge Brattico at kunne underbygges
videnskabeligt indenfor en række områder såsom arbejdshukommelse, matematiske og sproglige evner, lydopfattelse, empati, rumopfattelse og social interaktion. Man
kan læse mere om Bratticos og hendes kollegers forskning
på http: //musicinthebrain.au.dk/.
Så er det velfortjent frokosttid, og derefter skal der
vælges workshop. Der er mange spændende emner at
vælge i mellem, men jeg udser mig en workshop med
titlen ”Instrumentalundervisning på hold” ved Gitte
Overmark, og det viser sig at være meget inspirerende
med masser af praksisnære ideer og præsentation af undervisningsmateriale, der er lige til at tage med i tasken
og bruge i undervisningen.
Hands-on tips er ikke efteruddannelse
Sidst på dagen er det tid til at gøre status. Jeg spøger
Michael Vestbo, musikskolelærer på Aarhus Musikskole
og Jørgen Messell fra Skanderborg Kulturskole.
Hvad har du fået ud af konferencen?
”Jeg har primært fået hands-on tips fra sammenspilslærere til den workshop, jeg netop har været til. Samt faglig
sparring og inspiration med de andre guitarlærere til Uffe
Steen's workshop”, svarer Michael Vestbo og fortsætter,
”Jeg synes også, at debatten om en professionalisering
af vores virke, som der er sat i gang, er meget relevant her ser jeg bestemt noget, som i fremtiden vil kunne give
alle musiklærere et bredere fælles fagligt fundament at
arbejde ud fra. Både overordnet, men måske især
når dette fundament bliver
implementeret lokalt på den
enkelte musikskole. Det er
vigtigt at have mere i ryggen
end "kun" ens egne idéer
og erfaringer”.
Konferencedeltager Jørgen
Messell oplevede debatten
om en øget professionalisme
omkring det musikpædaMichael Vestbo
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gogiske fag som meget inspirerende. ”Der er et tredje
felt mellem erfaring og praksis, et videnskabsfelt, hvor
det musikpædagogiske fag virkelig kan udvikle sig”. Han
oplever konferencen som et metaplan, hvor man bliver
inspireret. ”Men det er ikke efteruddannelse”, afslutter
han.
Herefter taler jeg med rektor for DJM Claus Olesen og
musikskolechef Jens Bloch:
Opfylder Musik og Læring-konferencen behovet for efteruddannelse eller er det mere inspirationsdage?
”Jeg tænker hverken denne konference som efter- og
videreuddannelse eller som inspirationsdage. Jeg tænker
det som et sted, hvor vi i fællesskab kan udvikle den diskurs, der omgiver vores profession og være med til – igen
i fællesskab – at flytte den år for år (...) Men efter- og
videreuddannelse, det er det ikke”, siger Claus Olesen.
Jens Bloch deler denne opfattelse: ”Jeg tror ikke, konferencen opfylder behovet for efter- og videreuddannelse,
men jeg tror, det fungerer fint som inspirationsdage og
som appetizer på, hvad man kunne tænke sig at dykke
ned i. Jeg er helt bevidst om, at vi som ledelse sammen
med lærerne også skal prioritere midler til fælles og individuel efter- og videreuddannelse ved siden af det at tage
på inspirationskonferencer som denne”.
Udvikling kræver forskning og efteruddannelse,
men begge dele er mangelvarer
DJM’s musikskolekonference er slut, og nu er det tid til
at samle op på, om Musik og Læring har format til at
blive det udviklingsrum for musikpædagogikken, som
Claus Olesen ønsker. For det første må man konstatere,
at ønsket om at professionalisere faget clasher med en
eklatant mangel på relevant instrumental- og musikpædagogisk forskning. Her ønsker konservatorierne
tilsyneladende ikke at bidrage. ”Det er ikke et område,
vi prioriterer”, siger Claus Olesen i interview til DMpFs
fagblad MUSIKSKOLEN. Samtidig har musikskoleledere
og konservatorierektorer endnu ikke taget efteruddannelsesudfordringen op. Det er ret overraskende i en tid,
hvor der er et stigende behov for at følge med samfundets almindelige udvikling og efterspørgsel.
Efteruddannelsen af musikskolelærerne kræver solide og
gennemtænkte uddannelsesforløb, hvor man kan grave
dybere end på et par konferencedage. Disse to elementære
forudsætninger skal være opfyldt, hvis man ønsker at skabe
et ambitiøst udviklingsrum for musikfaget. ”Ole Opfinder”
tilgangen eller enkeltpersoners subjektive pædagogiske løsninger er ikke holdbare som fundament, hvis man ønsker at
være fødselshjælper for en almen og konsistent udvikling,
der professionaliserer det musikpædagogiske fag. ■
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Musikpædagogisk konference i Esbjerg

Annelene Toft Christensen
spiller Uvejret over Humble

MUSIKPÆDAGOGISK
KONFERENCE I ESBJERG
Politikerne er ligeglade med musikfaget

Af David Efraim Poulsen

Syddansk Musikkonservatorium invitererede igen til konferencen
Musikalsk læring på tværs om skolesamarbejdet. Konklusionen var klar:
Musikfaget bliver nedprioriteret i en tid, hvor alt skal måles og vejes, og
det går ud over den almene dannelse. Derfor mener flere organisationer,
at der er brug for handling, hvis musikfaget skal ind i varmen.

Musikfaget er stumt i folkeskolen
”Spurven sidder stum bag kvist”, af Thorvald Aagaard
og Jeppe Aakjær, synger 180 deltagere som åbning på
konferencen Musikalsk læring på tværs i Esbjerg. I sin
velkomst fortæller arrangør og vicerektor ved SDMK,
Martin Gade, at skolesamarbejdet er en skal-opgave
og et udviklingspotentiale for musikfaget generelt. ”Vi
skal samarbejde på tværs af musik- og folkeskoler, hvis
musikken skal ud til alle børn”. Det er et mål, som alle
danske musikskoler og DMpF med sin vision, Musikskolen for alle, længe har bakket op om. Kigger man
ud over landet, er der desværre langt imellem de kontinuerlige og ligeværdige skolesamarbejder. Oftest dreMusikskolen • nummer 2 • 2019

jer det sig om lokaleudlån, kortere projekter eller udlån
af musikskolelærere til at varetage den obligatoriske
musikundervisning. ”Konferencen, Musikalsk læring
på tværs, er et samarbejde med University College”,
fortæller Martin Gade oppe fra scenen. Han mener,
at lærer- og konservatorieuddannelserne skal gå forrest. ”Det er et signal til de nuværende studerende
og kommende folke- og musikskolelærere om, at de
i fremtiden skal samarbejde”, siger han. ”Ved sidste
års konference lærte vi, at børn og unge efterspørger
fordybelse og seriøsitet”, fortsætter han, ”Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer musikundervisningens bredde
og kvalitet i fremtiden?”
8
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Samarbejdet skal
give mening
Det spørgsmål skal første oplægsholder, lektor
ved professionshøjskolen Metropol Andy
Højholdt, give sit bud
på. Han introduceres af
adjunkt i pædagogik på
Interview med Andy Højholdt
SDMK og musikskolelærer Birgitte Momme. ”Musikskolernes praksis har ændret
sig med den åbne skole, og det har givet os nye muligheder og udfordringer”, fortæller hun fra scenekanten. Hun
oplever, at det har skabt et behov for nye tilgange. ”Traditionelt har arbejdsdelingen i skolesamarbejdet været, at
musikskolelæreren stod for musikken og folkeskolelæreren
for ro og orden, men det oplever jeg som uinspirerende”,
fortæller hun, inden ordet gives videre. I 2016 afprøvede
hun samarbejdsformen tværprofessionelt samarbejde og
oplevede her et meget meningsgivende samarbejde.
Videointerview med, lektor og forsker
ved professionshøjskolen Metropol,
Andy Højholdt:
”Folkeskolen har svigtet sin bredere
dannelsesopgave”
”When I think back on all the crap I learned in high
school, it's a wonder I can think at all”, indleder Andy
Højholdt med et citat fra musikeren Paul Simon. Pointen
er, at skolen skal give alle børn og unge noget værdifuldt
med i rygsækken. ”Min første musikoplevelse var, da TV
sendte Simon and Garfunkel’s afskedskoncert i central
park for over 500.000 tilhørere. Den gjorde et kæmpe
indtryk på mig”, fortæller han. Han mener, at musikfaget
er særlig værdifuldt for børn og unges dannelse, og at folkeskolen over en årrække ved at nedprioritere musikfaget
har svigtet sin bredere dannelsesopgave. ”Hvis vi skal have
det optimale ud af to fagligheder, er tværprofessionelt
samarbejde et godt bud”, siger Andy Højholdt, mens han
bevæger sig rundt på et lille område af den store scene.

? Tværprofessionelt
samarbejde
•
•
•
•
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Forskellige professioner
Skabe ny viden
Udvikle nye arbejdsformer
Få nye forståelser af opgaver og faglighed

? FAKTA

Musikalsk Læring på Tværs
3. januar 2019 i Esbjerg.
Temaer:
Tværfagligt samarbejde
Visioner for musikundervisning i Danmark
Aktiviteter: 2 oplægsholdere, 9 workshops,
paneldebat og 180 deltagere
Arrangør: SDMK

Tanken er, at man skal udvikle noget nyt sammen, et
fælles tredje. Man skal starte med at spørge sig selv:
Hvad kan jeg? Hvad kan jeg være med til uden at give
køb på min faglighed? og Hvad brænder jeg for? ”Det er
meningen, at man skal være uenige, for det er i forskelligheden, at der skabes udvikling”, fastslår Andy Højholdt
og mener ikke, at det bliver nemt. ”Musikfaget har lidt
under politikernes prioriteringer de seneste år. Vi ser fx
ingen store forskningsprojekter i de praktisk-musiske
fag”, konkluderer han. ”CO-teaching er en konkret
måde at fremme tværprofessionelt samarbejde på”,
fortæller han. CO-teaching udvikler samarbejdet mellem fagpersoner, fordi man sammen udpeger problemet,
løser problemet og evaluerer.
Musikskolerne skal være musikfagets videnscentre i
kommunerne
Under det efterfølgende interview med Andy Højholdt
fortæller han, at musikskolerne har et kæmpe potentiale. ”De kan blive musikfagets videnscentre ude i
kommunerne”, siger han. Han oplever, at det er brug
for at sætte fokus på musikfaget. ”Det er skammeligt,
at musikfaget bliver prioriteret lavere end andre fag i
folkeskolen, især fordi musik har et kæmpe dannelsespotentiale og kan skabe de fællesskaber, som børn og
unge længes efter”. Efter Andy Højholdts oplæg indtager deltagerne den eftertragtede åndelig føde serveret af
violin-studerende Annelene Toft Christensen, som spiller
musikstykket Uvejret over Humble. Akkompagneret af
loop-stationens rytmiske lydflader løfter hun deltagerne
ind i musikkens forunderlige univers.
”Everyone has the potential to learn music”
Udsagnet kommer oppe fra scenen, hvor en mand
ubemærket er listet op og nu står med scenelyset som en
glorie i sit 70’er-lange hår. Markku Kaikkonen er manden
bag en finsk musikskolerevolution. Han har siden 1995
viet sit arbejdsliv til Music Centre Resonaari i Helsinki,
hvor elever med fysiske, psykiske eller mentale handicap
undervises i musik. ”Når vores elever optræder som munummer 2 • 2019 • Musikskolen

”Det er skammeligt, at musikfaget bliver
prioriteret lavere end andre fag i folkeskolen”
Andy Højholdt

sikere ude på spillestederne, så synliggøres de usynlige”,
fortæller han. Han underviser ud fra filosofien, Alle kan
lære musik, og skolen har nu over 300 elever. "Alle elever
har forskellige udfordringer, og det er lærerens opgave at
finde veje og redskaber til at gøre læring mulig for dem
alle”, siger han. Markku Kaikkonen fortæller, at skolens
tilgang også smitter af på de omgivne musikskoler. ”Det
er en musikskolerevolution, fordi disse elever ikke tidligere
har haft et reelt musikskoletilbud”, siger han.
Spilleglæden stråler ud af videoklippene med de anderledes udseende musikskoleelever, som supplerer oplægget. Ligegyldigt om undervisningen handler om kor, band
eller soloinstrumenter, bringes alle musikkens elementer i
spil. Markku Kaikkonen kalder det ”many-sided teaching
process for diverse learners”, og det indeholder bevægelse,
sang, spil og lytning. ”For mig handler det om miraklet
når eleven tager teten”, siger han. Det handler om at
skabe tillid og at tage mange bittesmå skridt sammen. Han
fortæller historien om den 6-årige udviklingshæmmede
Max, der er svær at få kontakt til, men pludselig en dag
sker miraklet. Max sidder ved et trommesæt uden at ville
spille, og Markku holder en trommestik hen foran ham.
”Da Max tog stikken ud af min hånd videste jeg, at der
var hul igennem”, fortæller han. Konferencedeltager Jette
Holk Hansen er meget inspireret af Kaikkonen. ”Fantastisk!
En musikterapeutisk tilgang med en grundsolid musikfaglighed i den måde han møder eleven på”, siger hun efter
den senere workshop. Hun vil gerne lave noget tilsvarende
i Danmark for børn med særlige behov. Deltager Mads Falk
oplever oplægget som et solidt eksempel på, hvad musikfaget kan bidrage med. ”Prøv at tænke på, hvad man
kunne opnå i Danmark med denne tilgang”, siger han.
Musikklasserne blomstrer i Haderslev
Workshoppen, Musikklasser i folkeskolen, trækker mange
af konferencens deltagere til. ”Vi skal se nærmere på

Markku Kaikkonen
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? Kriterier for

co-teaching-praksis
• Samtidighed: Begge fagprofessionelle
iscenesætter samtidigt læreprocesser for
eleverne
• Afklaret forskellighed: Drage nytte af hinandens forskellighed
• Fælles didaktisk proces: I planlægning, gennemførelse og evaluering
• Aktiv rolle: Begge parter er aktive i undervisningen
• Diversitet som styrke: Aktiviteter for alle i
fælleskaber
• Læring: Fokus på læring for elever og lærere
Kilde: Andy Højholdt, forsker og lektor ved
professionshøjskolen Metropol

mulighederne i samarbejdet i den åben skole”, indleder
Martin Gade. I et interview til MUSIKSKOLEN har han
fortalt, at samarbejdet skal gå på to ben. ”Målet er musikken i sig selv som et dannelsesfag, og som en menneskelig mulighed”. Han er dog ikke blind for, at musikkens
transferværdi kan være et godt argument til de mange
skoleledere og politikere, der kun tænker i uddannelse.
Musikskoleleder Jesper Ry fra Haderslev fortæller om,
hvordan det lykkedes ham at få oprettet Musikklasser ude
på alle kommunens folkeskoler. ”Jeg har virkelig drukket
meget dårlig kaffe ude på folkeskolerne for at få aftalerne
i hus”, griner han. Musikklasser er hele skoleklasser, der
spiller på samme instrument. Undervisningen afvikles af to
lærere og indeholder tre nye mål i hver musiktime. Målene
udfoldes via mange forskellige musikaktiviteter, bla. med
inspiration fra Music Mind Games.
”Det hele startede med projektet Matemusik, som var en
blanding af fagene musik og matematik”, fortæller Jesper Ry. Nu står han med en gedigen samarbejdsstruktur,
hvor 50 klasser er i gang i den understøttende og i den
obligatoriske undervisning. ”Målet er, at alle børn skal
spille sammen på et instrument”, fortæller han.
Bagefter er der åbent for workshopdeltagernes spørgsmål. Musikskolelærer Bent Hjort spørger ind til forankring og sammenhæng med musikskolens øvrige tilbud.
Musikskolelærer Mads Bo Falk anfægter den traditionelle
opfattelse af kvantitet og kvalitet. ”Jeg mener faktisk at
kvantitet er lig med kvalitet. Man screener jo mange flere
børn via Musikklasser, og det betyder, at man møder
flere af de børn, som faktisk har et potentiale for at spille
musik”, siger han. Musikskolelærer Jakob Riis er på toppen under interviewet efter workshoppen. ”Musikklasser
i Haderslev blæste mig fuldstændig væk”, siger han og 8
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”Vi bør gå sammen i en musikalliance for at
fremme musikfaget, fordi alle vore politikere
stort set er ligeglade”
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

8 er dybt imponeret over det tjekkede undervisningsmateriale og den professionelle præsentation. Deltager Søren
Flebo er mere usikker. ”Hvad vil man med den rekruttering, man laver? Får eleverne for mange forskellige
tilbud? Hvordan sikrer man, at de mestrer instrumentet
ordentligt?”, spørger han.
Se undervisningsmaterialer
på Musikklasser.nu
Paneldebat om musikfagets fremtid
Paneldebatten om musikfagets fremtid i Danmark sætter
punktum for konferencedagen. Panelet tæller formand
for skolelederne Claus Hjortdal, formand for DMpF Ole
Helby, rektor for SDMK Claus Skjold Larsen, musikskoleleder Edna Rasmussen, musikskolelærer Bent Hjort,
musiklærerstuderende ved UC-syd Marita Bjørnholm og
Jens Hjulsgaard Larsen, forskningschef ved UC-syd.
”Vi ved, at musik understøtter læring, men vi bruger det
ikke”, siger Claus Hjortdal, som selv er tidligere musiklærer
og basunist. Han mener, at musikfaget har nået et lavpunkt på læreruddannelser og i folkeskolen. ”Der er for få
musikstuderende på læreruddannelsen, og musikfaget er
nedprioriteret ude på skolerne, fordi Pisa har sat sit tunge
præg, så alt skal kunne måles”, fastslår han. Han har
ved et tidligere interview til bladet formuleret det således:
”Det politiske pendul svinger mod en forenklet, lineær opfattelse af undervisningsbegrebet”. Han oplever, at dette
fokus ikke levner plads til musik, kreativitet, spontanitet
og følelser.
Bent Hjort mener ikke, at puljemidler er en løsning på problemet. ”Projektmidler er ikke holdbare på den
lange bane”, siger han. Han oplever, at det
tager mindst 5 år at opbygge et skoleorkester.
”Projektet Orkestermester løber kun i en
fireårig periode, og hvem skal så tage over,
når musikskolen slipper?”, spørger han.
Marita Bjørnholm mener, at folke- og
musikskole skal samarbejde symmetrisk ud fra et fælles formuleret
formål. Hun pointerer, at
der ikke skal flyttes ressourcer fra musikskolen
til folkeskolen. Bent
Jakob Riis
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Refleksioner over Markku Kaikkonens oplæg

Hjort er enig, og savner en konkret prioritering af musikog folkeskolelærernes fælles forberedelse.
Ole Helby og Bent Hjort efterspørger en udvikling af det
musikpædagogiske fag. ”Hvis vi skal have kvalitetsundervisning, skal der være en egentlig musikpædagogisk
forskning”, siger Bent Hjort. Han oplever, at musikkonservatorierne fx endnu ikke har sat sig ind i de erfaringer,
musikskolerne allerede har gjort sig ude i den åbne skole.
”Musikkonservatorierne er ikke forskningsinstitutioner”,
svarer Claus Skjold Larsen. ”Vore studerende skal først og
fremmest være kunstnere”. Ole Helby oplever, at musikkonservatorierne sover tornerosesøvn, når det kommer til
udvikling af de pædagogiske fag. ”Man må spørge sig selv
om, hvordan kulturministeren mener, at konservatorierne
udvikler deres undervisningsprodukt, når det langt han ad
vejen hviler på personlige fornemmelser og individuelle
følelser?”, siger han. Han er dog glædelig overrasket over,
at konservatorierne trods alt er nået frem til en erkendelse
af, at de ikke laver musikpædagogisk forskning. Nu hvor
det er afklaret, er det nemmere at komme videre. ”Hvis
konservatorierne turde, kunne de jo tale for, at der kom
reel forskning inden for instrumental- og musikpædagogikken”, efterlyser han.
”Vi bør gå sammen i en musikalliance for at fremme musikfaget, fordi alle vore politikere stort set er ligeglade”,
opfordrer Claus Hjortdal afslutningsvis til. ”Der er brug
for et tværgående samarbejde for at styrke musikfaget”,
siger han. Han mener det politiske setup lige nu ikke
fremmer musikfaget. ”Vi skal have fat i de unge
mennesker og vise dem at musiklærerfaget er vigtigt og meget meningsgivende
arbejde, og så skal vi råbe vores politikerne op”, siger han. Ole Helby kvitterer
for den udmelding. ”Jeg er meget glad
for, at Claus Hjortdal vil være med til
at løfte denne vigtige opgave”,
siger han. Ole Helby mener,
at slutmålet bør være, at
alle børn i den skolepligtige
alder får gratis instrumental- og vokalundervisning.
”Vi skal turde tale en stor
vision op”, siger han.
Søren Flebo
nummer 2 • 2019 • Musikskolen

Deltager Jette Holk Hansen er godt tilfreds med paneldebatten. ”Der blev lagt op til et politisk samarbejdsorgan
mellem DMpF og Skolelederforeningen. Så må vi se, om
musikkonservatorierne og UC, som uddanner de lærere,
der skal løfte musikfaget, vil være med”, siger hun. Deltager Mads Bo Falk er glad for den optimisme og vilje, som
han sporede ved paneldebatten. ”Vi er nødt til at råbe
højere for at få musikfaget programsat på et højere niveau
i stedet for kun at knokle rundt nede i marken”, siger han.

Konferencen Musikalsk læring på tværs 2019 er slut.
Men måske er den startskuddet på et politisk samarbejde
på tværs af organisationer og institutioner for at fremme
det musikpædagogiske fag. Måske kan det rykke ved
den politiske kulde, som musikfaget er udsat for og bevæge den mod en varmere politisk årstid. Måske synger
vi til næste år: Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
fuglesang, som hjertet kunne røre, - i de dybe dale, mellem nattergale og de andre fugle små, som tale. ■

Stress kan blive
til udbrændthed
Alvorligt stresset betyder
at man er i et meget højt
alarmberedskab, der kan
blive til udbrændthed.
Udbrændthed vil sige, at
man har ringe evne til at
mærke sig selv og
fungere; man har f.eks
koncentrationsvanskeligheder,
hukommelsesproblemer,
søvnproblemer og angst.
Det er vigtigt med professionel behandling. Odsherred Terapihave
er tilpasset netop denne behandling.

STRESSRAMT/UDBRÆNDT?
9 dagesophold kr. 15.300,Tlf. 24245767 www.odsherredterapihave.dk
Musikskolen.docx 1
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Skatten 2018

SKATTEN
2018
Af SimonJunker Tang

Fradragsmuligheder
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og vedligeholde
sine indtægter, som udgangspunkt fradragsberettigede.
En naturlig betingelse er dog bl.a., at de samlede udgifter,
man trækker fra, står i et rimeligt forhold til indkomsten,
og at der ved fradraget tages højde for, at en del af omkostningen kan have et privat islæt.
For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der
være et naturligt element af privat benyttelse. For hver
udgiftsart er det en god ide selv at foretage en vurdering
af den private andel. Ved selv at have taget stilling til den
private andel – og dermed ikke fratrække denne – tager
man en stor del af brodden af den diskussion, der ellers
kunne opstå med SKAT. For indtægter opnået som lønmodtager gælder som udgangspunkt, at nedenstående
udgifter kun kan fratrækkes i rubrik 58 under øvrige
lønmodtagerudgifter, altså kun det beløb der overstiger
den gældende bundgrænse på kr. 6.100 i 2018.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder CD'er, noder, faglitteratur, tidsskrifter o.l.) kan fradrages med den andel, der
ikke er privat. I den forbindelse skal gøres opmærksom
på, at udgifterne skal være nødvendige med henblik på
at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt.
Egne instrumenter og PC til erhvervsmæssigt brug
Er anskaffelsessummen kr. 13.500 eller derunder, kan
hele beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelsessummen over kr. 13.500, kan det anskaffede højst afskrives med 25 %.
Et regnestykke kunne se sådan ud: Der er forudsat en
saldo overført fra 2017 på kr. 15.000, solgt et aktiv
(f.eks. et instrument) i 2018 for kr. 2.000 og købt et nyt
aktiv i 2018 for kr. 20.000.
Saldoværdi 1/1 2018

15.000

- Salg i 2018

- 2.000

+ Anskaffelser i 2018

20.000

= Afskrivningsgrundlag

33.000

Afskrivning maks. 25%

- 8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2018

24.750

GENERELT
Årsopgørelsen fra SKAT kan ses i skattemappen via www.skat.dk den 11. marts 2019.
Fra den 11. marts 2019 kan du se og rette årsopgørelsen 2018 i TastSelv.
Fristen for at rette årsopgørelsen 2018 er den 1. maj 2019.
Man bør i den forbindelse tjekke, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte, da indberetningerne er baserede på oplysninger fra tredjeparter f.eks. arbejdsgivere og banker.
For bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende gælder at man skal udfylde et oplysningsskema (tidligere
kaldet udvidet selvangivelse) for indkomståret 2018 senest den 1. juli 2019.
I det følgende gennemgås kun hovedreglerne for lønmodtagere, idet der således ses bort fra honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.
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Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag
for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og
umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen
af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte
have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel
foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med
reduktion af den private andel. Den private andel beror
på et konkret skøn.
Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter holder prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge
er dog undtaget.
Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel,
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages
hensyn til en eventuel privat andel.
Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til undervisnings- eller øvelokale kan der være mulighed for at
fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er
dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet
til privat benyttelse.
Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har privat islæt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt fradrag
vil accepteres, hvis indretningen forbedrer ejendommens
generelle værdi.
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til
leje som en andel af den samlede husleje, el og varme.
Forholdet beregnes med samme brøk som lokalets areal
i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man i eget hus
eller ejerlejlighed kan man efter samme forholdsregning
fratrække el og varme. Herudover er der mulighed for at
få et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsskatten.
Befordring mellem bopæl og arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden
mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som
den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke
gives fradrag for de første 12 km hver vej.
Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen (jf.
nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.
Ligningsrådets satser for 2018:
0-24 km

Intet fradrag

24-120 km

1,94 kr. pr. km

over 120 km

0,97 kr. pr. km (1,94 i yderkommuner)
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Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes på andre fradragsmuligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning
til arbejdet. Eksempelvis håndværkerfradrag, ekstra
pensionsfradrag, fradrag for donationer til velgørende
organisationer, børne- og underholdsbidrag,
tab på aktier og investeringsforeningsbeviser,
ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.,
læs mere på: https://bit.ly/2IPcQko
Der kan desuden henvises til SKATs hjemmeside
www.skat.dk, hvor man kan downloade diverse pjecer
og vejledninger. Endelig kan DMpF’s sekretariat naturligvis kontaktes for yderligere rådgivning.
Læs i øvrigt også hvad Skat skriver om musikeres muligheder for fradrag af udgifter i forbindelse med dette erhverv HER:
https://bit.ly/2TzJuuF
Om honorarmodtagere står bl.a.:
”Honorarer mv. tillægges efter praksis honorarmodtagerens personlige indkomst som et nettobeløb, dvs. efter
fradrag af de udgifter, der er forbundet med honoraret.”
God fornøjelse! ■

Netværk for mellemledere
i musik- og kulturskoler
Forummet, hvor der er mulighed for
vidensdeling og udveksling af gode råd
i forhold til diverse dilemmaer i arbejdet
som mellemleder, afholder

netværksmøde i Odense fredag
den 29. marts 2019
kl. 09.30-15.00
Phønix
Odense
Schacksgade 39
5000 Odense C
For mere info og tilmelding
morten.andersen@middelfart.dk
senest torsdag d. 21. marts
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Læserbrev

Musikskolen for alle, sådan lyder DMpF’s nye vision, som
næstformand Simon Junker Tang uddyber i Musikskolen
#1, 2019.
Simon siger ”Hvis DMpF’s vision om Musikskolen For Alle
skal blive til virkelighed, skal vi udvikle vores pædagogiske metoder til ikke kun at omfatte soloundervisning og
små hold. Det er fortsat vigtige værktøjer til uddannelse
af gode amatørmusikere og professionelle musikere, men
hvis vi skal have alle med, må vi også inddrage klasserumsundervisning og instrumentalundervisning på større
hold – og det hele må meget gerne foregå i skoletiden!”
Jeg er helt enig i, at musikskolerne har som opgave at bidrage til, der skabes musikmiljøer på de lokale folkeskoler. Dog må jeg blankt erkende, jeg er i tvivl om, hvordan
DMpF’s vision skal forstås og konkret udmøntes, men jeg
er ikke i tvivl om, hvordan vore politikere i folketing såvel
som byråd, hurtigt kan sige haps, og forvente instrumentalundervisning af hele skoleklasser, hvis vi ikke passer på.
I dette skoleår er jeg selv ude i 0. kl., i et samarbejdsprojekt mellem musikskole og en lokal folkeskole, hvor
jeg har ½ klasse, dvs. 14 elever, til musik i et ½ år, og er
netop nu i gang med 2. runde, med de elever der ”stod
over” i efterårssemesteret. Undervisning er en traditionel
EM-undervisning, hvor jeg lægger særligt vægt på, at
eleverne får både en kropslig fornemmelse og mental
bevidsthed om puls og rytme. Og er det en sådan type
undervisning Simon mener med klasserumsundervisning,
kan jeg kun bakke op. Vi når ud til alle (0. kl.) elever på
pågældende skole. De modtager et ½ års kvalificeret musikundervisning, og både de og forældrene får en større
bevidsthed om musikkens betydning, og musikskolen har
fået en mere direkte kommunikationskanal til at fortælle,
hvilke muligheder den kan tilbyde.
Ligeledes underviser jeg i et instrumentalrettet indskolingsfag, med en holdstørrelse på op til 6 elever, og start i
0. kl. Faget indeholder både almen musikundervisning og
begyndende instrumentalundervisning. Her skal eleverne
selv melde sig på traditionel vis, og vi når derfor selvfølgelig ikke ud til alle, men det er også et mere specialiseret
tilbud. Igen, hvis det er det, Simon mener med instrumentalundervisning på større hold, kan jeg bakke op, da det
giver en port ind i musikskolen, hvor vi som musikpædagoger har mulighed for, at sluse børnene videre til decideret
instrumentalundervisning i form af soloundervisning eller
mindre hold (2 – 3 elever), når vi vurderer de er klar til det.
Alligevel bliver jeg bekymret. Simon siger nemlig også
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”DMpF’s helt overordnede vision er: Alle børn skal lære
at spille. Man kunne tilføje: i skoletiden.” Ikke fordi jeg
er uenig i den vision, men fordi det, sammenkoblet med
det citat jeg indledte med, og en realistisk forventning
om, at de økonomiske rammer næppe udvides, giver mig
mistanke om, at det så må skulle tolkes, som instrumentalundervisning i skoleklasser med op til 28 elever, hvilket
jeg mener, er absolut ”no go”. Det har 3 hovedårsager:
• instrumentalundervisningens kompleksitet
• elevernes læringsmiljø
• lærernes arbejdsmiljø
I samme nummer af Musikskolen, bringes artiklen: Er
du stresset eller har du bare travlt? hvor stressforsker
Pernille Steen Pedersen siger ”At gå på kompromis med
sin faglighed er en af de største stressbelastninger i det
moderne arbejdsliv”. At undervise instrumentalt i en
skoleklasse med 28 elever, er efter min bedste overbevisning i høj grad at gå på kompromis med sin faglighed,
så man risikerer en række stressrelaterede sygemeldinger
blandt musikskolelærerne med de dertil hørende konsekvenser, det kan have for den stressramte. Men for nu at
holde mig til det rent musikfaglige: for det første bliver
resultatet i langt de fleste tilfælde af en sådan kvalitet,
at vi risikerer undervisningen bliver kontraproduktiv med
frustrerede og demotiverede elever til følge. Jeg har ikke
tal på, hvor mange gange jeg fra voksne har hørt: ”Underviser du i blokfløjte? Det blev vi tvunget til at spille
på min skole. Jeg hadede det, for det lød forfærdeligt.”
Dernæst og måske vigtigst i denne debat: At lære at
spille et instrument er en kompleks læringsproces, hvor vi
ikke kun underviser eleverne i noder og rytmer, men også
i instrumenthåndtering og teknik, samtidig med, vi understøtter eleverne i at opleve, sanse, føle, forholde sig til
musikken og udvikle et personligt musikalsk udtryk, der
udfoldes på instrumentet gennem frasering, dynamik,
artikulation etc., og det kræver individuel vejledning,
altså 1:1 undervisning, uanset om niveauet er ”Stille nu”
til elevkoncerten eller optagelsesprøven til konservatoriet;
ikke kun for lærerens og arbejdsmiljøets skyld, men også
for at sikre et trygt læringsmiljø med plads til fordybelse
for eleverne.
Så herfra skal lyde et ja til et øget gensidigt samarbejde
med folkeskolen, også omkring instrumentalundervisningen, men under præmissen, at der skabes rammer der
matcher dem vi kender fra musikskolen, mhp. at vi med
vore kompetencer bidrager til, at der udvikles musikmiljøer lokalt på folkeskolerne. ■
Morten Kargo
nummer 2 • 2019 • Musikskolen

Svar på læserbrev

Kære Morten
Tak for dit indlæg i en vigtig debat.
Udgangspunktet i DMpFs vision Musikskolen for alle er,
at instrumentalundervisningen skal fylde mere, og at flere
børn skal have glæde af at kunne spille. Hvis det skal
blive til virkelighed, kræver det naturligvis politisk vilje
fra både folketing og kommunalpolitikere, for det må gå
hånd i hånd med bedre normeringer til musikskolerne.
Der er vist ingen, der tror på, at instrumentalundervisning
af hele skoleklasser er vejen frem. Den tanke kan vi godt
blive enige om at aflive. Derimod er der flere fine eksempler på en model, hvor hele klassetrin får instrumentalundervisning som en del af skolegangen. I praksis foregår
det typisk ved at opdele eleverne i mindre hold. Det ser
jeg som et positivt skridt i den rigtige retning. Tænk hvis
vi kunne nå frem til, at alle børn lærte at spille gennem
hele deres skoletid!
Ét af de værktøjer, vi kan tage i brug for at realisere
visionen, er at gennemføre musikskolens almindelige,
brugerbetalte instrumentalundervisning i børnenes skoletid, som folkeskolereformen jo giver mulighed for. Det
kræver velvilje hos forældre, skoleleder og lærere, men
vi tror – og erfaringen viser – at det er til gavn for alle
parter, også for skolen i form af et levende musikmiljø. ■
De bedste hilsner
Simon

Orkesterdirigent?
Kurser og uddannelse

Se også:
Visionen:
http://musikskolenforalle.dk
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Tandlægemodellen:
https://bit.ly/2EyHOry
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https://bit.ly/2HcoJOW

Samarbejde i Assens:
https://bit.ly/2Tw96Z8
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Mere info om uddannelse og kurser
for dirigenter på

dirigentinstituttet.dk
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KONSERVATORIESTUDERENDE!
Husk at melde dig ind i DMpF – det er
godt, og det er gratis: https://bit.ly/2ywrUMk
Som studerende medlem har du blandt
andet mulighed for at tegne billige forsikringer, få
rådgivning om ansættelsesforhold, karriere og musikerkontrakter.
Medlemskab giver også ret til gratis medlemskab af
AKA, Akademikernes A-kasse.
Spørgsmål? Mail dmpf@dmpf.dk eller
ring 35 35 63 33 (hverdage 9-12).

Dansk Musikpædagogisk Forening, Dronningensgade 68, 4. sal, 1420 København K

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev
for studerende her: https://bit.ly/2Poy9v6

