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LEDER

GENÅBNING AF
MUSIKSKOLERNE
Udbruddet af coronavirus i Danmark medførte, at regeringen og folketingets partier midt i marts gennemførte
en omfattende og hidtil uset nedlukning af Danmark.
Med undtagelse af de personalegrupper, der varetog
særligt kritiske funktioner i forhold til opretholdelsen af
sundhedsvæsenet og samfundsordenen, blev alle offentligt ansatte sendt hjem med løn. Inden for det muliges kunst og under respekt for de begrænsninger, det
indebar, skulle de ansatte indtil videre arbejde hjemmefra. Nedlukningen omfattede således også ”den fysiske
musikskole”.
Heldigvis har situationen efterfølgende udviklet sig på
en måde, så regeringen kunne tage initiativ til at påbegynde en delvis og kontrolleret genåbning af samfundet fra den 15. april.
På samme måde, som der var meget stor forståelse for
nødvendigheden af at lukke Danmark ned, er der et
stort ønske om at kunne genåbne samfundet, så snart
det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen har
dog vist sig betydeligt vanskeligere at håndtere for regeringen. Årsagen er naturligvis, at nedlukningen skete
samtidig for alle områder, hvor genåbningen skal ske
gradvist. Så hvad skal åbne først? Her handler det tydeligvis ikke kun om sundhedsfaglige vurderinger, men i
høj grad også om politiske- og økonomiske interesser,
når regeringen og folketingets partier strides om rækkefølgen i den gradvise genåbning.
I DMpF er vi bekymrede for, at det offentlige område og
ikke mindst et område som musikskolerne risikerer at
komme sidst i køen alene af grunde, som ikke udspringer af overvejelser om sundhedsrisiko, men om politiske
slagsmål og særinteresser. DMpF har på ingen måde

Ole Helby

interesse i, at musikskolerne åbner helt eller delvist, før
det er fuldt forsvarligt i forhold til den sundhedskrise,
samfundet stadig befinder sig i. Her tænker vi både på
vores medlemmers og elevernes sikkerhed såvel som på
de bredere sundhedsinteresser. Når det er sagt, kan vi
konstatere, at sundhedsstyrelsen og politikerne vurderer, at det er forsvarligt med en genåbning af blandt andre frisører og køreskoler. Sammenholdt med, at også
folkeskoles laveste klassetrin og daginstitutionerne er
åbnet igen, er det DMpF´s opfattelse, at betingelserne
for en delvis genåbning af musikskolerne burde være til
stede på nuværende tidspunkt.
DMpF opfordrer derfor regeringen og folketingets partier til at huske musikskolen. DMpF mener, det er vigtigt, at musikskolerne medtænkes i fase 2 af genåbningen, som i skrivende stund er planlagt til at finde sted
fra den 11. maj, hvis forholdene tillader det. I givet fald
bliver det en krævende øvelse for musikskolerne. Uanset, om der bliver tale om en hel eller delvis genåbning,
vil der givetvis være mange ufravigelige retningslinjer
og forskrifter, der skal overholdes. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at musikskolerne bør tænkes med ind i
det samlede billede, så også denne del af samfunds- og
kulturlivet får de bedst mulige betingelser for at blive videreført uden unødige tab, også på vejen ud af og efter
coronakrisen. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme
på, at børns og unges behov for at spille musik og udvikle musikalsk potentiale ikke er mindsket med den krise, som også de er ramt af. ■
Husk musikskolen
Find den elektroniske udgave
af lederen her: https://bit.ly/2SE4TRv
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VIRTUEL MUSIKUNDERVISNING

Da musikskolen lukkede,

ÅBNEDE MANGE VIRTUELLE
HJEMMELABORATORIER
Cocktailen af coronalukkede musikskoler og innovative lærere skabte tusindvis af
hjemmelaboratorier i bestræbelserne på at gøre musikskoleundervisning tilgængelig for eleverne.

Af medieredaktør
David Efraim Poulsen
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”Hvis du gerne vil have guderne til at le, skal du
blot fortælle dem om dine fremtidsplaner”, lyder et gammelt buddhistisk ordsprog. Vi lagde
planer med en tro på, at det ikke kunne gå galt,
men coronakrisen spændte ben, og vores planer
smuldrede mellem hænderne på os. Selv stod
jeg med et fikst og færdigt MUSIKSKOLEN 3, da
Danmark onsdag aften den 11. marts lukkede
ned akkompagneret af Mette Fredriksen’s ”Vi
skal stå sammen om at holde afstand”. Det var
indlysende, at fagbladet skulle dække denne
helt ekstraordinære situation for musikskolerne.
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Alle redaktionelle bolde var på ny kastet op i luften. Vi skulle afdække, hvilke udfordringer og
løsninger nedlukning og hjemmearbejde med
virtuelle møder og undervisning udløste ude på
musikskolerne. Netværket af regionsreportere
og musikskolelærere og -ledere blev kontaktet,
og snart begyndte mailtrådene at gløde med
mangeartede og personlige oplevelser af at
være musikskole midt i en coronatid. Her kommer et sammendrag af musikskolelæreres og
-lederes coronahistorier, som du også kan læse i
deres fulde længde på musikskolen.dmpf.dk

Et stort S H I T! - men spændende
Coronanedlukningen af musikskolen
var en lidt speciel oplevelse for musikskolelærer Ivan Olsen fra Hjørring Musikskole, da han efter endt barsel mandag den 16. marts vendte tilbage på
arbejde. ”Rent fagligt kan lukningen
nok bedst beskrives som et stort SHIT men når det er sagt, så tænkte jeg nok
også: Spændende”, fortalte han lørdag
den 21. marts.
På hvilke måder har du været i
kontakt med dine elever?
Jeg startede med at sende en e-mail

ud til alle mine elever og forklarede
dem situationen.
Jeg skrev, at vi skulle finde alternative måder at undervise på i den kommende periode, og at det jo også var
lidt spændende. Jeg spurgte ind til, om
der var elever, som havde erfaring med
fx Zoom, Skype eller FaceTime. Samtidig var jeg godt klar over, at for de
yngste elever kan det være en noget
abstrakt oplevelse at modtage undervisning på 50 km afstand. Vi har netop
fået en Moodle-platform på musikskolen. Her vil jeg prøve at få lavet et

e-læringsforløb så hurtigt som muligt.
Det skal dels være noget nodeteori for
de små elever og lidt kvintcirkel/akkordlæsning for de ældre. En blanding
af videoer, lidt (meget lidt) tekst og
som det vigtigste nogle quizzer, eleverne kan hygge sig med og afprøve, om
de har taget informationerne i videoerne til sig.

Coronalukning kom på det værst tænkelige tidspunkt

Fløjtelærer Anne Fontenay fra Rudersdal Musikskole blev på en måde lettet,
da meldingen endelig kom. ”Nu var vi
ligesom fri for at tænke på smitterisiko
og hvordan man lige håndterede en
sygemelding og karantæne”, fortæller
hun fredag den 20. marts. På den anden side synes hun, at det er dødirriterende, for hun havde mange planer
om, hvad hun og hendes elever skulle.
”Det er samtidig det værst tænkelig

Jeg har undervist i Grønland,
hvor jeg kun besøgte mine
elever to gange om året.
Resten af tiden skypede vi

tidspunkt lige op til, at eleverne skal
melde sig til musikskolen igen”, fortæller hun. Anne har været i kontakt med
sine elever over e-mail fra Speedadmin.
”Vi må ikke sende sms eller e-maile fra
private e-mailadresser grundet GDPR.
Det er besværligt, og der er desværre
stadig elever, jeg ikke har kontakt til”,
fortæller hun. Hun har givet alle hold
elever små beskeder i form af opgaver
eller sange, de kan øve derhjemme.
”Det er små børn, og jeg tænker meget over ikke at sende alt for meget.
Jeg er selv mor og ved, hvor meget
skolelærerne sender ud til børnene i
disse dage”, fortæller hun. En lille flok
af hendes soloelever har taget imod
online-undervisningstilbuddet. ”Jeg har
undervist i Grønland, hvor jeg kun besøgte mine elever to gange om året.
Resten af tiden skypede vi sammen, så
jeg har erfaring med at undervise online”. Anne ved, at der findes mange
platforme, men det gælder om at finde

den, der lige passer. Med unge mennesker oplever Anne, at det er nemmest
at facetime. Det handler om hurtigt og
nemt at kunne komme i kontakt med
dem. De af hendes elever og forældre,
der har reageret, er meget positive og
synes, at det er et glimrende initiativ i
disse coronatider.
Hvad har været udfordrende?
Jeg oplever, at der er mange IT-kompetencer, som jeg mangler. Jeg er fx ikke
vant til at indspille musik eller lave øvevideoer, men jeg har heldigvis teenagebørn, der er yderst kompetente. Det
var dog temmelig grænseoverskridende at lave videoer i starten.
Hvad har overrasket dig?
Det har ikke overrasket mig, at jeg
skulle bruge mere tid - men at jeg skulle bruge så meget mere tid, er kommet
bag på mig.
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Bekymringerne meldte sig hurtigt

Musikskolelærer fra Høje Taastrup Musikskole Kristine Norby Perhsons første
tanke var, ”Ok, hvordan får jeg dette
her til at fungere?” fortalte hun mandag den 23. marts. Som musikskolelærer med mange forskellige undervisningstyper, herunder enelektioner,
sammenspil og holdundervisning,
meldte bekymringerne sig hurtigt:
Hvad med næste år? - fortsætter eleverne så? osv. i den dur. ”Da jeg lige

fik samlet mig lidt sammen fredag, tog
jeg ned på musikskolen for at hente
noder. Desværre var jeg lukket ude, da
min alarmbrik var blevet lukket ned.
Heldigvis gik der håndværkere rundt
derinde, så der var ingen alarm på. Jeg
låste mig ind ad havedøren, som mit
undervisningslokale ligger ud til. Det
lykkedes mig at komme ind, men jeg
følte mig helt kriminel”.
Hvordan har du undervist
dine elever?
Da jeg kom hjem, skrev jeg ud til alle
mine elever med forskellige idéer og opgaver med links. I de efterfølgende uger

Det lykkedes mig at komme
ind, men jeg følte mig helt
kriminel
underviste jeg instrumentaleleverne via
Skype, FaceTime, Messenger eller Zoom.
Jeg underviste med min egen private
computer og smartphone og tog billeder af nye noder og sendte ud til eleverne via e-mail. Jeg savner dog tid til at
finde ud af alle de mange tekniske muligheder, der findes, så jeg kan samle et
elevhold og spille sammen online.

Jeg holder absolut ikke coronaferie!
Da meddelelsen kom onsdag aften,
blev klaverlærer Vibeke Jarnum fra
Odense Musikskole lige som så mange
andre temmelig chokeret over hele situationen. ”Det var jo en uhyggelig virus, som påvirkede hele verden”, fortalte Vibeke mandag den 30. marts.
Hun blev dog også taknemmelig for, at
hun ikke skulle udsættes for smitte.
”Vi er tæt på eleverne, så det ville
have gjort mig utryg”.
Hvordan har du været i kontakt
med eleverne?
Jeg skrev, at jeg hurtigst muligt ville
møde dem over Skype eller FaceTime.
Jeg skrev også, at de endelig skulle
sende spørgsmål, hvis de havde nogen.
Så opfordrede jeg dem, som havde
lyst, tid og overskud - vi ved jo, at
mange er ophængte i familierne, så
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jeg var lidt forsigtig med at kræve for
meget i starten - til at sende mig en video af det, de spillede på det tidspunkt. Jeg oplevede, at langt de fleste
elever og forældre blev rigtig glade for
at høre fra klaverlæreren, og vi blev
faktisk super glade for at se hinanden
på skærmen! I denne underlige tid tror
jeg, at det er trygt at foretage sig ting
næsten, som man plejer. Det helt store
problem, som Vibeke oplevede med
fjernundervisning, var kvaliteten af forbindelsen. ”Der har været megen forsinkelse og ”frosne” billeder etc., så
når man har undervist otte elever i
træk, er man helt blæst oveni”, fortæller hun.
Hvad har overrasket dig?
Jeg har været rigtig glad for de ”koncertvideoer”, eleverne har sendt, for

Vi blev faktisk super glade for
at se hinanden på skærmen
der er kvaliteten en helt anden. Man
får også et kig ind i elevernes øvevaner, fx øvede en af eleverne sig stående. Jeg oplever, at fjernundervisningen
har været med til at holde langt de fleste elever i gang og håber meget, at
eleverne holder ved og ikke melder sig
ud af musikskolen. Jeg bruger alt i alt
rigtig mange timer på det her onlineundervisning, så jeg holder absolut
ikke coronaferie!

Så er jeg klar til en ny ”hjemmearbejdsuge” her fra stuen
Sådan lød tilbagemeldingen fra musikskolelærere Gitte Chren akkompagneret
af et sigende billede mandag den 30.
marts. ”I ugen op til, at vi blev sendt
hjem, havde jeg fået spritservietter, og
jeg startede hver undervisningslektion med, at eleverne skulle spritte hænder af”, fortæller Gitte, som er ansat ved
Kulturskolen Vesthimmerland. Selv havde hun på forhånd sprittet klaver, xylofoner, køller, mikrofoner og trommer af.
På hvilke måder har du undervist
dine elever?
Da musikskolen lukkede ned, optog
Gitte en video, som hun sendte ud til
alle sine elever. Budskabet var først og
fremmest at sige Hej til eleverne, men

også at give dem tilbuddet om at mødes virtuelt og finde lidt musiklektier til
dem. Det var kun to elever, som meldte tilbage, og om det skyldtes, at det
væltede ned over hovedet på dem
med skolelektier, ved Gitte ikke. ”Det
overraskede mig, at flere ikke tog
imod tilbuddet . Men der kom flere
med, som ugerne gik”, fortæller hun.
Generelt mener hun, at det vigtigste er
at opretholde kontakten og dermed
relationen til eleverne. Det skal IKKE
være en sur pligt i rækken af lektier,
som jeg tænker, at eleverne har nok
af! MEN, jeg savner det ugentlige
”Hvordan går det med dig?” og kontakten og samværet med eleverne
gennem musikken.

Musik skal IKKE være en sur
pligt i rækken af lektier
Hvad synes du har været svært?
Fjernundervisning forudsætter videoer,
og jeg døjede hele den første uge med
at uploade undervisningsvideoer til
Speedadmins Study Planner, som kun
kan tage filer på 25 MB. ”I stedet
uploader jeg videoerne til eleverne på
min YouTube-kanal og lægger links i
Study Planner.”

På mange måder fungerer undervisningen som normalt

Bas- og guitarlærer Jakob Riis fra
Svendborg og Odense Musikskole har
ugentlige FaceTime- eller Skypemøder
med sine elever på deres normale undervisningsdage og -tidspunkter. ”På
mange måder fungerer undervisningen
på samme måde som normalt”, fortalte Jakob fredag den 3. april. Eleverne
får lektier for hver uge, men han og

Mange forældre har været
lidt pressede af den generelle
situation

eleverne kan naturligvis ikke spille
sammen samtidig, så eleverne bedes
om at have telefon eller iPad ved siden
af, så de kan spille sammen med fx
YouTube-track eller backing tracks,
som Jakob har sendt til dem. ”Jeg bruger et setup med en Line 6 Helix, hvor
jeg har koblet guitar/bas, mikrofon og
iPad til. Dette sendes til et lydkort, som
sendes ind i computeren. Fordelen ved
dette setup er, at lyden bliver så direkte
og så ren som muligt”, fortæller Jakob. Det har også den fordel, at han
kan bruge bas- eller guitarforstærkersimuleringer, så det lyder ”rigtigt”, selvom det foregår via en computer. ”Jeg
bruger iPad’en gennem Helix, så eleverne kan høre, hvis jeg skal demonstrere noget for dem til det nummer,
de skal spille til”, fortæller Jakob. Selvom undervisningen på mange måder

fungerer som før, er der dog udfordringer ved onlinekonceptet som fx forsinkelse og det, at det ikke er umuligt at
spille samtidig. I forberedelsen kræver
det, at man tænker denne udfordring
ind. Endelig kan det også være svært
at korrigere tekniske udfordringer på
instrumentet, oplever Jakob.
Hvordan har elever og
forældre reageret på din
virtuelle undervisning?
Alle har reageret med engagement.
Mange forældre har været lidt pressede af den generelle situation og har
derfor ikke reageret lige hurtigt. Nu er
alle dog med. Det er også forskelligt,
hvordan de forskellige hjemmesetups
ser ud. Nogle elever er i et kontor, andre sidder i deres seng. Det er meget
hyggeligt.
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Man bliver vant til ikke at vide, hvordan fremtiden ser ud
”Det er klart, at lukningen medførte
en del usikkerhed om, hvordan musikundervisningen skulle håndteres”, fortalte guitarlærer ved Varde Musik- og
Billedskole, Thomas Andersen, fredag

Jeg ser frem til igen at
kunne tilbyde en optimal
undervisning
den 3. april. Han har altid benyttet sig
af sin hjemmeside, hvor han i starten
af sæsonen opretter en side til hver
enkelt soloelev. ”Så har eleverne
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mulighed for at se, hvad de skal spille
til næste gang - men også hvad de tidligere har spillet”, forklarer han. Dette
har vist sig at være en fordel i disse coronatider, da han ad denne vej kan
lægge nye noder ind og samtidig understøtte med lyd og video. Derudover
tilbyder han også at undervise over
FaceTime samt give feedback på de video- og lydoptagelser, eleverne sender.
Hvad har været udfordrende for
dig som virtuel musikunderviser?
Det har været en udfordring at tilbyde
undervisning til mine indskolingshold.
Her har jeg delt tanker og materialer
sammen med mine seje kollegaer, hvor
fokus har været på at sende materialer

af sted, som børnene kan arbejde og
lege med uden hjælp fra forældrene.
På den måde forsøger vi at hjælpe forældrene til at få lidt ekstra arbejdsro
derhjemme, hvilket er blevet taget
godt imod af forældrene. Men det er
klart, at intet af dette er optimalt, så
jeg ser frem til igen at kunne tilbyde en
optimal undervisning for mine elever,
hvor jeg kan hjælpe dem med at flytte
fingrene, sidde rigtigt, lave sammenspil
osv. Alt det, der ikke kan lade sig gøre
for tiden.

Stort skulderklap til musikskolerne
Musikskoleleder Morten Andersen fra
Middelfart Musikskole oplever, at der
langt hen ad vejen mere er tale om regulær musikskoleundervisning end
egentlig ”nødundervisning”. ”Det har
overrasket mig positivt, hvor hurtigt vi
alle har kunnet omstille os”, fortalte
han mandag den 6. april.
Hvad tænkte du, da du fik
beskeden om, at musikskolen
skulle lukkes ned?
Jeg følte mig godt klædt på af forvaltningen i Middelfart. Blandt andet var
der stor anerkendelse af, at man ikke
kunne ensrette løsninger med hensyn til
den alternative undervisning, men at
man måtte løse opgaven på bedste vis
ud fra de forudsætninger, den enkelte
lærer havde. Nogle skulle passe egne
børn, nogle bor i små lejligheder, hvor
det ikke er muligt at spille på ens instrument i timevis pga. naboer eller andet.

Hvad har udfordret?
Jeg synes, at usikkerheden og uvisheden om coronakrisens omfang har været svær at navigere i. Hvor længe kan
vi fx opretholde en musikskole
uden samvær og sammenspil, som jo
er helt essentielt? Endelig kan Covid-19
få fatale konsekvenser for den enkelte
lærer eller dennes familie ved en genoplukning. Det er svært at håndtere,
når man samtidig har et hensyn til at
holde skolen i gang.

Krisen vil bekræftet
vigtigheden af musikskolens
tætte lærer-elev-relationer

Hvad kan musikskolerne lære
af coronakrisen?
Dels synes jeg, at området som et hele
kan give sig selv et stort klap på skulderen for evnen og viljen til at finde
løsninger på ”alternative undervisningsformer”. Der er helt klart en hel
onlinedel, som vi skal forholde os både
konstruktivt og kritisk til, når vi er på
”den anden side”. De tætte

lærer-elev-relationer har en stor betydning og værdi for vores skoleform. I
den relation er der så meget mere positivt på spil for eleverne og familierne
end musikken alene. Jeg tror, at krisen
vil bekræfte vigtigheden og berettigelsen af den ”relation”,
men også musikken som et
”pusterum” for den enkelte elev.

Musikskolelæreren betyder noget

elever”, oplever han efter to uger med
coronalukning.

Musikskoleleder Lars K. Mortensen fra
Nordfyns Musikskole er stolt af sine
medarbejdere. ”Det kan jeg trygt sige,
for ingen er mere ildsjæle end musikskolelærere, som brænder for deres

Hvordan har lærerne
taklet udfordringen omkring
elevkontakten?
Der kunne nævnes flere sjove og positive historier, men lad mig blot nævne
en enkelt: En af vores messinglærere
kørte i coronalukningens uge to rundt

til alle sine elever med en hilsen – i
form af en pose med blandt andet
ventilolie – og hængte på dørhåndtaget. Mødet og samtalen med elever og
forældre – på afstand – gav fra første
færd en fællesskabsfølelse af, at det
her står vi sammen om. Her op til påske modtog Anne Lene så en pakke
med en gave - en flot tegning og et rørende brev fra en af de små elever.
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Ingen står tilbage på perronen og ser på

”Vi i ledelsen har brugt mest energi på
at anerkende og rose den aktivitet og
kreativitet, lærerne har udvist for at
holde eleverne til ilden - det er sgu for
vildt,” fortalte musikskoleleder Jens
Bloch fra Kolding Kulturskole søndag
den 5. april. Han mener, at det uden
sammenligning er den største arbejdsmæssige udfordring, musikskolen nogensinde har stået overfor. Jens

fortæller, at det er forskelligt, hvad der
er blevet tilbudt, da det jo også handler om hvilke tekniske muligheder og
forudsætninger, den enkelte lærer og
elev har. ”Det har vi åbent anerkendt
overfor alle”, sige han.
Hvad kan musikskolerne
lære af coronakrisen?
Coronakrisen er en øjenåbner, som vi
pædagogisk skal have det bedste med
fra. Jeg er sikker på, at vi med learning
by doing har fået øjnene op for muligheder online, som vil kunne hjælpe os
fremadrettet. Måske en lille revolution

Hold nu kæft hvor vi
glæder os til at være sammen
- sammen
af de gode er på vej, fordi vi ser muligheder, vi ikke så tidligere.
Andet du vil tilføje?
Hold nu kæft hvor vi glæder os til at
være sammen - sammen. For det er
netop i fællesskabet, at musikken og
kulturen trives og udvikles allerbedst.

Det daglige arbejdsfællesskab har stor betydning
Det virtuelle møde har sin berettigelse,
men erstatter ikke de nuancer, som
det fysiske møde indeholder, oplever
musikskoleleder af Varde Musik- og
Billedskole, Hanne Grønlund, onsdag
den 8. april. Hun er først og fremmest
overrasket over, at nedlukningen skete
fra den ene dag til den anden – uden
mulighed for at samle underviserne til
en fælles briefing, i forhold til ”hvad
gør vi nu?”
Hvordan har lærere, elever og
forældre reageret på situationen?
Medarbejderne har udvist stor kreativitet og opfindsomhed i forhold til at
etablere fjernundervisning – og etableret platforme, hvor de deler deres idéer med hinanden. Medarbejdere, der
ikke umiddelbart er så digitalt orienterede, har kastet sig ind i kampen med
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stort engagement. Det er mit indtryk,
at eleverne generelt tager godt imod
den nødvendige form på undervisningen. Dog hører jeg, at det er en frustration, at der er elever, der ikke responderer på tilbuddet om fjernundervisning. På den ene side får vi dejlige
tilbagemeldinger fra forældre, der roser medarbejdernes indsats – og på
den anden side er der forældre, der er
mest optaget af, om elevbetalingen
bliver refunderet.
Hvad synes du har været svært?
Vi bliver i høj grad mindet om, hvor stor
betydning det daglige arbejdsfællesskab
har for arbejdsglæden med den hurtige
sparring og det gode grin. Det virtuelle
møde har sin berettigelse, men erstatter
ikke de nuancer, som det fysiske møde
indeholder. Det er virkeligt et savn.

FAKTA
Du kan læse alle
interviews i artikelserien
Musikskole i en Coronatid
i deres fulde længde her:
https://bit.ly/2YAvRxl
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FORSKNING

NYT FORSKNINGSPROJEKT
OM LÆRING TAGER

KLASSISK AFSÆT
Kunst & Læring er en femårig forskningssatsning, der samler flere forskningsprojekter
på DKDM under et fælles fokus: krydsfeltet mellem kunst og læring.

Af Dan Johnsen,
regionsreporter

I rækken af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium/DKDM´s nye tiltag, ”MUSIKPÆDAGOGISKE SALONER” om Kunst & Læring, er MUSIKSKOLEN taget med på det andet af sæsonens tre
arrangementer. Den første Salon blev afholdt i
november, ledet af violinisten Line Fredens, og
havde overskriften ”Spot på kvaliteten af den individuelle øvning, og hvordan den kan udvikles.”
MUSIKSKOLEN’s udsendte overværede den
anden salon i serien, hvor komponisten Peter
Bruun fortalte om musikalsk skaben - et emne,
han har arbejdet med i pædagogiske sammenhænge, blandt andet i forbindelse med projektet
”Små Komponister”. Salonen fandt sted i konservatoriets Ny Sal, og blev overværet af ca. 20
deltagere.

Dagens tema: Musikalsk skaben
i instrumentalundervisningen
Udgangspunktet var, at der inden for den klassiske musik er en stærk tradition for, at det skabende (kompositoriske) og det udøvende er adskilt – både på det professionelle niveau og stort
set også på det pædagogiske niveau: Når man
lærer at spille et instrument, forholder man sig
til musik, som findes i forvejen. Det handler om
at mestre en bestemt spilletradition, og det at
lave sin egen musik er ”uden for pensum”. Historisk set og i andre musikkulturer – herunder
meget af den rytmiske musik, vi kender – er det
ikke sådan. Her hænger skabelse og udøvelse
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ofte sammen. Spørgsmålet er, om vi i højere
grad og med fordel kan inddrage skabende processer i instrumentalundervisningen. Ved salonen var der desuden oplæg ved Carl Bergstrøm,
komponist og forsker, der bl.a. gav et historisk
perspektiv på temaet, og et oplæg ved Østen
Ore, guitarist og komponist, der i mange år har
arbejdet med at inddrage komposition i sin undervisning. Peter Bruun tog udgangspunkt i
overskriften Musikken i verden - om musikalsk
skaben sat ind i en instrumentalpædagogisk
praksis.
Carl Bergstrøm

Den udøvende:
”Det romantiske musiksyn” eksemplificeret ved fx Beethovens kompositioner:
Man former sin fortolkning ud fra en
respekt for værket, perioden og stilen
og forsøger at formidle værket så tæt
på komponistens idé som muligt.

Den skabende:
I andre musikformer betragtes musikudøvelse og musikskabelse ikke
nødvendigvis som adskilte. Man skaber
her i vidt omfang selv det, man spiller,
og man spiller det, man skaber. Her
kan skabelse være noget, som foregår
kollektivt og musicerende. Eksempel:
projektet ”Små Komponister” – hvor
børn og unge arbejder med komposition: Musikskaben gennem leg/fælles
fabulering – pædagogisk udvikling/en
dannelsesrejse.

Den lyttende:
”Den musikalske verden har forandret
sig – hurtigt! – fra det udøvende til det
lyttende.
I dag er vi i høj grad blevet musikforbrugere og konsumenter; al musik er
tilgængelig, hele tiden – i perfekt kvalitet...”

Spil på din egen måde
Herefter gav komponisten Carl Bergstrøm et foredrag om Improvisation og
Den klassiske musiktradition, hvor han
i en generel musikhistorisk gennemgang satte ”Arven fra Romantikken”
ind i et samfundshistorisk perspektiv.
Til slut kom guitaristen og komponisten Østen Ore med et oplæg om sit
arbejde med instrumentalundervisning
og komposition i musikskolen.

Instrumentalpædagogikken
er en ung disciplin med en
gammel sjæl

Han fortalte om at stå ”med det ene
ben i musikskoleverdenen, og det andet i det skabende, kompositoriske
felt”. ”Idéen er ikke, at alle musikskoleeleverne skal blive komponister, men
de kan godt arbejde med at tænke
som komponister, altså skabende og
kreativt...” Østen Ore mener at man
kan lade kreativiteten tage afsæt i eksisterende værker, som et ”dannelsesfag”. Et eksempel: Arrangér et klaverstykke for blæsere – og spil det på din
egen måde. Østen Ore fortalte også, at
fem københavnske musikskoler skal
samarbejde om faget komposition efter sommerferien.
Efter en kort pause var der åben idéudveksling om ”den musikpædagogiske praksis”, mellem oplægsholdere,
musikskoleledere, musikpædagoger og
studerende.
Nogle stikord/udsagn:
• Al musikudøvelse er kreativ skaben
• Det er også skabende at (gen-)opføre et værk
• At spille ”live” er et skabelsesprojekt
• Vi taler om ”akustisk, håndspillet
musik”!
• Man må gerne ha´ ambitioner!

DKDM har ansat personale
til at samle op på forskning
Ved den Musikpædagogiske konference på DKDM i januar 2019, stillede vi
studieadjunkt Kirsten Juul Seidenfaden
dette spørgsmål:
Er det konferencer som denne,
der skal være portaler for den
musikpædagogiske forskning?
”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”,
fortalte Kirsten Juul Seidenfaden.

Vi lever allesammen et
musikalsk luksusliv!
Hvordan er det gået med
at samle op på den musik
pædagogiske forskning?
Efter salonen havde MUSIKSKOLEN
mulighed for at tale med facilitatorerne bag saloner: Line Fredens, Peter
Bruun og Anne Gry Haugland som alle
er ansat ved DKDM. Spørgsmålene til
de tre foredragsholdere kredsede om
det store, vigtige emne: Hvordan sætter man gang i dansk musikpædagogisk forskning på konservatorierne?
Hvad har I indsamlet af
forskningsmateriale indtil nu
- og hvor findes dette materiale
tilgængeligt?
”Der findes allerede megen forskning,
som kan anvendes i musikskolernes instrumentalundervisning, og som bl.a.
kan findes i årbogen fra Nordic Network for Research in Music Education.
Musikpædagogisk forskning er et område i udvikling”, fortæller Line Fredens. ”På DKDM er vi også i gang,
hvor jeg med mit Ph.d.-projekt er optaget af instrumentalpædagogikken og
særligt de læreprocesser, der finder
sted i samspillet mellem oplevelse,
handling og forståelse. Et væsentligt
spørgsmål handler på denne baggrund
om, hvordan pædagogikken kan bidrage til, at elever kan lære at navigere i
et udviklende samspil, hvor oplevelsen
baner vejen for analysen, og hvor analysen kan fremme nye oplevelser. Lige
fra begynder- til ekspertniveau. I dette
lys handler instrumentalpædagogikken
både om at kende gode metoder og at
kunne give svar på forskellige problemstillinger, og i høj grad også om at
kunne stille hensigtsmæssige spørgsmål og nysgerrigt være indstillet på en
overraskelse. Hermed bliver mødet
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FAKTA
Vært for SALON I
Violinist Line Fredens, Master i
Læreprocesser i Performancepsykologi og musikpædagogik samt
entrepenørskab ved DKDM, Ph.d.studerende ved DKDM og DPU

Vært for SALON II
Komponist Peter Bruun, Statsprøvet
musikpædagog i musikteori og
komposition ved DJM, cand.pæd.
fra DPU, Ph.d. – studerende ved
DKDM og DPU

Vært for SALON III
Lektor Anne Gry Haugland, Ph.d.
fra Københavns Universitet.
Projektleder for Kunst & Læring.
Sæsonens sidste musikpædagogiske
salon afholdes den 30. april 2020
–(udskudt pga corona)

Kunst og Læring udføres i samarbejde med Aalborg og Aarhus Universitet
og er støttet med bevillinger fra Kulturministeriets Forskningspulje,
Augustinus Fonden og Dansk Komponist forening.

8

mellem individ og situation centralt.
Det er en adaptiv tilgang, hvor man tager afsæt i de midler, som man allerede har, og herefter udvikler strategier
og indhold, mens man går vejen. På
denne baggrund mener jeg, at den
kollaborative læring i instrumental
pædagogiske praksis har meget at
byde på. På DKDM arbejder vi med

14

MUSIKSKOLEN • 3 • 2020

kollaborativ læring f.eks. i musikpædagogikundervisningen hos alle 1. års
studerende på instrumental- og sanglinjen. Her er undervisningen bygget
op omkring design-based-research
principper, hvor de studerende i teams
løbende udvikler deres egne kompetencer, får praksis- og forsknings
baseret viden rettet mod den

instrumentalpædagogisk praksis og
oplever, hvordan man gennem sa
marbejde og kommunikation kan gøre
hinanden endnu bedre. Det praktiske
teamsamarbejde giver vigtige erfaringer, som kan bruges, når man skal ud
på musikskolerne og kommunikere
med musikskoleleverne og de andre
musikskolelærere. Jeg oplever, at de
studerende er glade for faget, og at
musikpædagogik er vigtigt for dem,
uanset om de også brænder for en solistkarriere. Den viden, som faget formidler, kan bruges med det samme, fx
til at blive bedre til at øve sig, samarbejde og få mere ud af sin hovedfagstime”, fortæller Line Fredens.
Det er vel nye toner; at man i
højere grad opfatter sig selv som
både musiker og musikpædagog
– i stedet for at betragte sig som
udelukkende musiker?
”Instrumentalpædagogikken kan betragtes som en ung disciplin med en
gammel sjæl. Den gamle sjæl med alle
dens værdier møder man hos den dygtige mesterlærer, hvor musikalsk mening bringes videre fra generation til
generation ofte på et intuitivt og emotionelt grundlag. Denne gamle sjæl
skal anerkendes, men også udfordres
af nyere musikalsk læringsforskning,
og det er i dialogen mellem ”den gamle sjæl” og ”den unge disciplin” at
musikeren og pædagogen forenes”,
mener Line Fredens.
Er I enige i det synspunkt, at vi
har brug for specifik forskning i
dansk musikpædagogik, hvor man
undersøger det særegne i den
danske musikkultur?
”Den instrumentalpædagogiske forskning må i mine øjne ske i samspil med
den praksis, der oplever de aktuelle
problemstillinger – i dialogen mellem
forskning og praksis vil de gensidigt
kunne udvikle hinanden. Derfor er det
også vigtigt, at vi har

musikpædagogisk forskning i Danmark, der tager udgangspunkt i de
konkrete forudsætninger, der er her i
landet. Jeg håber, at det er noget, vi vil
komme til at se mere til i fremtiden”,
siger Line Fredens.
”Der er en kæmpestor nordisk tradition, som vi er en del af, og vi lider lidt
under, at den danske musikpædagogiske forskning har været underprioriteret i nogle år”, fortæller Peter Bruun.

Det er bare at samle bolden
op – og komme i gang!
Musikpædagogisk forskning
på konservatorierne
Anne Gry Haugland fortæller, at ”Konservatoriets videngrundlag hviler på tre
”søjler”. For det første kunstnerisk
praksis, for det andet udviklingsvirksomhed - primært kunstnerisk og pædagogisk - og for det tredje forskningsmæssigt. Den kunstneriske praksis vil

altid være central på DKDM, men også
udviklingsvirksomhed og forskning
(herunder musikpædagogisk forskning)
spiller en vigtig rolle for vores videngrundlag. Ligesom de øvrige konservatorier i Danmark er DKDM ikke underlagt forskningsforpligtelse – der er ikke
krav om, at vi skal bedrive forskning,
men vi både må og kan, og vi er i fuld
gang! Forskningsprojektet Kunst og
læring sætter fokus på kunstneriske
læreprocesser med udgangspunkt i de
spørgsmål og problemstillinger, vi oplever som undervisende musikere – og
med tre spændende Ph.d.-projekter i
gang håber vi at kunne præsentere
forskning, som ikke bare er interessant
for os, men også for f.eks. det musikpædagogiske miljø.”
Hvor kan man se resultaterne af
jeres forskning – hvor findes
materialet tilgængeligt?
”Kunst og læring løber over 5 år, og
alle Ph.d.’erne afsluttes naturligvis med
en afhandling, ligesom vi planlægger
en fælles samlet udgivelse ved projektets afslutning. Men det er ikke særligt

attraktivt for os at sidde på vores kontorer i 5 år og så komme ud og fortælle, hvad vi har fundet ud af. Derfor udgiver vi løbende artikler undervejs – det
vil man kunne følge på DKDM’s
hjemmeside(link). Derudover er vi meget interesserede i at være i dialog
med fagmiljøet undervejs i processen.
Vores saloner er ikke bare ment som
formidling af det, der optager os i vores forskning her og nu – de er også
en måde for os at få feedback og gode
spørgsmål fra fagmiljøet omkring os”,
siger Anne Gry Haugland.
Alt i alt en spændende, overraskende og glædelig formiddag på DKDM:
• Det var spændende at mærke alle
”salon-værternes” ønske om at bedrive musikpædagogisk forskning
• Glædeligt at høre, at nutidens konservatoriestuderende føler sig både
som musikere og musikpædagoger. ■

Læs artiklen incl. links til hjemmesider her:
https://bit.ly/3c76p6e
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ØKONOMI

CORONA-HJÆLPEPAKKER
Nedlukningen af Danmark har forårsaget store økonomiske tab hos mange,
også en del af DMpF’s medlemmer.

Af Simon Junker
Tang, næstformand

Det gælder blandt andet medlemmer, der arbejder som timelønnede uden opsigelsesvarsel, fx
under folkeoplysningslovens rammer, har koncert- eller foredragsvirksomhed, er privatundervisere, privat ansatte hjemsendt uden løn eller studerende, der ikke kan varetage deres studiejobs.
Vi vil her prøve at belyse de mest relevante
ordninger.
Kravene for at komme i betragtning er, trods
lempelser, ret høje, så for de fleste medlemmer
vil muligheden for at melde sig helt eller delvist
ledig - og dermed kunne modtage dagpenge være den eneste mulighed for kompensation.
Generelt gælder det, at man kun kan søge
dækning for det samme tab ét sted, men at
man godt kan bruge forskellige ordninger til at
dække forskellige tab.

Studerende
Som studerende har du bl.a. mulighed for at optage ekstra SU-lån.

Kompensationsordning til
selvstændige og freelancere
Ordningen er gældende fra 9. marts 2020 t.o.m.
8. juli 2020.
I det nedenstående er der fokus på freelancere
uden CVR-nummer.
Ordningen kan søges nu og t.o.m. 30. juni
2020.
Her gives der kompensation til selvstændige og
freelancere med et omsætnings-eller B-indkomsttab på minimum 30 pct. Kompensation
udgør op til 90 pct. af omsætnings- henholdsvis
B-indkomsttabet, dog maksimum 23.000.
Det er et krav at freelanceren har en gennemsnitlig B-indkomst på 10.000 kr. om måneden i
kalenderåret 2019. Er du startet som freelancer
efter kalenderårets begyndelse gælder andre
regler.
For at beregne den forventede kompensation,
skal du angive din B-indkomst for en periode på
3 måneder, den såkaldte referenceperiode, der

Freelanceordningen

Kombinatørordningen

Supplerende dagpenge

Lone:
Udover sin musikskoleansættelse
havde hun i kalenderåret 2019 en
samlet B-indkomst på 125.000,- kr.
fra privatundervisning og foredragsvirksomhed, og opfylder dermed
mindstekravet for at søge.
I perioden 1. april 2019 t.o.m. 30. juni
2019 var hendes indtægt 32.500 kr.
I perioden 9. marts 2020 t.o.m. 8. juli
2020 forventer hun at tjene 3300,- kr.
Hun kan søge om at få dækket op til
90 pct. af tabet:

Ida:
Arbejder 18 timer ugentligt i
musikskole
Gennemsnitlig månedlig B-indkomst
i 2019 fra biblioteker og dagtilbud:
5150,- kr.
Derudover ejer hun et lille forlag,
der i 2019 gav et månedligt
overskud på 2500,- kr.
Tab: Fra d. 9. marts har hun ikke
haft B-indkomst og forlaget har
intet overskud.
Såfremt hun ikke er berettiget til
dagpenge og opfylder
deøvrige betingelser,
kan hun komme i
betragtning.

Henrik:
Har en ansættelsesgrad på 23/37
på en kommunal musikskole.
I 2019 har hans koncertvirksomhed
givet ham en B-indkomst på 3950,kr. i gennemsnit om måneden.
Siden d. 9. marts har han ikke haft
nogen B-indkomst.
Han er hjemsendt fra sine 8 ugentlige lektioner på aftenskolen uden løn
f.o.m. d. 23. marts.
Henrik ikke omfattet af nogen hjælpepakke, men er medlem af en Akasse, men han får en
frigørelsesattest fra musikskolen og melder sig ledig d. 23.
marts, fra denne dag modtager
han supplerende dagpenge.

32.500-3.300
100

x 90 = 26.280 kr.

Beløbet er skattepligtigt.

viser den normale indkomst og dermed
kan anvendes som sammenligningsgrundlag for det forventede omsætningstab.

Kombinatørordningen,
kompensationsordning til
freelancere mv. med både
A- og B-indkomst
Freelanceordningen tog ikke højde for,
at rigtig mange i dag har meget sammensatte arbejdsliv, der kan bestå af
både A- og B-indkomst og selvstændig
virksomhed, de såkaldte kombinatører,
derfor vedtog folketinget efterfølgende yderligere en kompensationsordning:
Ordningen er gældende fra 9. marts
2020 t.o.m. 8. juli 2020.
Det forventes at der åbnes for ansøgninger midt i maj måned.
Der gives en kompensation på op til
90 pct. til selvstændige og freelancere
med et omsætnings-, A- eller B-indkomsttab på minimum 30 pct.
Til ordningen er knyttet en række
krav, nedenstående liste er ikke udtømmende:
• A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i
gennemsnit pr. måned i det seneste
år.

• Mindst 5.000 kr. pr. måned som Bindkomst, og højst 20.000 kr. må
være A-indkomst.
• Beskæftigelsesgraden knyttet til Aindkomsten højst må udgøre 55 pct.
• og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.
Der vil blive udarbejdet en positiv
liste over omfattede aktiviteter.
• Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende
dagpenge eller modtage offentlige
ydelser som fx kontanthjælp.

Kunststøtteordningen
Ordningen kan ansøges af kunstnere,
der fra deres kunstneriske virke har en
samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed
på mindst 8.333 kr. om måneden. Partierne drøfter status for aftalen medio
maj. Det forudsættes at man ikke har ret
til andre offentlige ydelser, herunder fx
dagpenge. Dog er efterløn, folkepension
og supplerende dagpenge undtaget.
Bemærk at man skal vælge enten at
søge ”Freelanceordningen”, ”Kombinatørordningen” eller ”Kunststøtte
ordningen”
Driver man en privat virksomhed er
der også mulighed for at søge støtte til
dækning af virksomhedens faste omkostninger.

Dagpenge
For at modtage dagpenge skal du være
medlem af en A-kasse, og have optjent
retten til dagpenge.
Dagpenge udbetalt mellem 1. marts
2020 og 30. juni 2020 tæller ikke tæller
med i forbruget af din dagpengeret,
heller ikke af de 30 ugers ret til supplerende dagpenge man har i den 2-årige
dagpengeperiode. Du må højest arbejde 145,53 timer om måneden, hvis du
skal modtage supplerende dagpenge.
Mange kommuner er blevet meget tilbageholdende med at udstede den frigørelsesattest der er nødvendig for at
modtage supplerende dagpenge, men vi
appellerer til at de imødekommer en anmodning i denne helt specielle situation.
De normale krav om at man skal stå
til rådighed, gå til samtaler og søge
jobs er suspenderet i perioden.
Du kan først modtage dagpenge fra
den dag du har meldt dig ledig på jobnet.dk! Kontakt din A-kasse for yderligere hjælp og information.
Hvis du har spørgsmål eller brug
yderligere vejledning er du velkommen
til at kontakte DMpF. ■

Denne artikel er skrevet 28. april 2020. Da
ordningerne stadig tilrettes, vil artiklen blive
opdateret løbende, og du kan finde de
relevante links her: https://bit.ly/3c6ChYS
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MUSIKPÆDAGOGIK

2nd European Music School Symposium 2019, Wien.

MUSIC SCHOOLS

- MASTERS OF COLLABORATION?
Der er udfordringer ved samarbejde med andre fagprofessionelle, med skolelærere og pædagoger
eller med hvem vi musikuddannede har en fælles pædagogisk opgave. Flere steder i Europa er
musikskolernes samarbejde også udstrakt til det social- og sundhedsfaglige område

Af Henrik Boll

10. & 11. oktober afholdtes det 2. europæiske
musikskolesymposium ved ”Universität für Musik und darstellende Kunst” (mdw) i Wien, i
samarbejde mellem ovennævnte universitet,
Den Europæiske Musikskoleunion (EMU) og
Konferenz der Österreichischen Musikschulwerke (KOMU). På det første symposium i 2017 var
undertitlen ”Musikskolers fremtid; nutidens udfordringer og fremtidens løsninger” og handlede hovedsagligt om musikskolernes berettigelse,
og om hvorfor børn skal lære at spille (i musikskolerne forstås), samarbejdsopgaverne med
grundskolerne og det deraf følgende åbenlyse
behov for en bredere og dybere pædagogisk
profil hos musikskolernes undervisere.
I år var overskriften ”Musikskoler -Samarbejdets mestre? (Music Schools -Masters of collaboration?) Det mest interessante i overskriften
er spørgsmålstegnet, for er vi i musikskolerne
samarbejdets mestre? Er vores samarbejds
partnere?

Samarbejde
Der var jf. symposiets overskrift meget fokus på
og megen tale om samarbejde, og flere oplægsholdere henviste til igangværende samarbejder.
Nogle af oplægsholderne hørte jeg også for to
år siden, og det var derfor interessant at høre,
hvordan samarbejderne havde udviklet sig siden
da. Flere pågår i boligområder med stor andel af
indvandrere, flygtninge og borgere med lav indkomst og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet,
hvor musikundervisningen bruges som middel til
at forbedre undervisningsmiljøet, og til at forbedre elevernes trivsel og læring samt mulighed
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for generelt socialt løft ved at man tilbyder musik som en meningsfuld beskæftigelse og samværsform.
Peter Renshaw var symposiets store ”disruptor”, en venlig kritiker, der forsøger at forhindre
systemet og processerne i at fortsætte som hidtil.
Han stillede mange spørgsmål og kom selv med
nogle mulige svar. Renshaw præsenterede sig
som kammermusiker, er bl.a. professor i filosofi
og har haft ledende stillinger ved flere navnkundige engelske konservatorier. Han sammenlignede samarbejde (collaboration) med at spille kammermusik: Det handler om at vise tillid, lytte til
andre, samtale, reagere uden at overreagere,
dæmpe sit eget ego og egen forforståelse, så det
ikke står i vejen. Så han spurgte, om samarbejde
og vores evner hertil er myte eller virkelighed.
Et af spørgsmålene var, hvor åbne og

modtagelige musikskoler er for at ændre kulturen i egne institutioner. Han hævdede, at mange af os er meget bundet
af egne standarder, kulturel arv, kontekst, samt at mange
har meget snævre syn på, hvad der definerer kvalitet. Han
påpegede, at hvis man går ind i en anden institution (hos
pice, fængsel, grundskole, etc.), må man først lytte, før man
forklarer sin egen opfattelse af, hvad der er kvalitet.
Der er udfordringer ved samarbejde med andre fagprofessionelle, med skolelærere og pædagoger med hvem vi musikuddannede flere steder har en fælles pædagogisk opgave, og flere steder i Europa er musikskolernes samarbejde
også udstrakt til det social- og sundhedsfaglige område. Det
er interessant, idet vi kommer med vores faglighed, vores
narrativ, vores tradition og andre fagprofessionelle kommer
med deres.
Renshaw talte om det personlige rum (personal space),
hvor man udvikler en dybere opmærksomhed på indre følelser af frygt for ikke at blive værdsat, men tværtimod misforstået, og det fælles rum (interpersonal space), hvor man oparbejder en fælles forståelse af formodninger og værdier.
Man må og bør have mod til at vise sin egen sårbarhed. Det
ideelle samarbejde er symmetrisk, innovativ og overskrider
egne barrierer.
Renshaw kritiserede også, at der (i britiske) musikskoler
ikke er tradition for kreativitet i undervisningen. Mesterlæren holdes i hævd og antages at fungere. Gør som mesteren
og lær de samme fejl som mesteren. Store virtuoser har
svært ved at finde nye pædagogiske veje. De har måske netop svært ved at komme til for deres eget ego.
Afslutningsvis i Renshaws oplæg var der en tysk violinprofessor blandt tilhørerne, der hævdede, at hvis blot underviseren er tilstrækkelig dygtig musiker og solist og kan improvisere lidt, er det en selvskreven og iboende kvalifikation,
der garanterer, at man kan gennemføre succesfuldt samarbejde med alle andre faggrupper. Derfor skal mennesker
med det rette talent uddannes til det højest mulige

COLLABORATION ELLER COOPERATION?
Sproget ved symposiet var engelsk, og ordene collaboration
og cooperation blev af deltagerne fra de 25 europæiske
lande brugt lidt i flæng. Begge ord oversættes til dansk med
samarbejde. Der er imidlertid forskel, hvilket blev pointeret.
Collaboration: At arbejde med andre om at nå et enkelt
fælles mål. Ordet kan i Europa stadig have en negativ
betydning fra 2. verdenskrig, hvor en kollaboratør var én, der
fraterniserede med fjenden.
Cooperation: At arbejde med andre og opnå egne mål som
en del af de fælles mål. At være hjælpsom ved at gøre noget,
andre beder én om at gøre.

instrumenttekniske niveau. Denne violinprofessor sagde noget lignende for to år siden vedrørende behovet for pædagogisk viden eller ej. Han blev støttet af en anden af del
tagerne, der hævdede, at pædagogik og det at undervise
aldrig kan læres på en uddannelsesinstitution (!)

Faglighed og fagligheder
Både Peter Renshaw og Wolfgang Lessing, der er doktor i
musikologi ved universitetet i Freiburg, pointerede vigtig
heden af, at vi holder fast i vores identitet som musikere. Vi
må insistere på at forblive tro mod musikkens og kunstens
sande kraft, som også er redskabet til at skabe dybe og fundamentale menneskelige relationer. Instrumentlæreren skal
ikke være dilletant, men grundigt funderet både fagligt, instrumentteknisk og musikalsk men samtidig interessere sig
for og mestre de pædagogiske fagligheder.

Pedagogical
Knowledge
(PK):
Jeg underviser

Pedagogical
Content
Knowledge
(PCK): Jeg
underviser
i musik

Content
Knowledge
(CK):
Jeg kan noget
med musik

Modellen findes i flere udgaver, bl.a. én med tre cirkler, hvor den 3.,
som overlapper fællesmængden, er eleven. Det tydeliggør pointen:
Er samarbejdet og undervisningen meningsfuld for eleven?

Der blev henvist til Lee Shulmans begreb eller model Pædagogisk Kontekstuel Viden, Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Lessing opponerede mod opfattelsen af, at en dygtig musiker også automatisk er en dygtig underviser (jf. den tyske
violinprofessor). Ifølge Shulman handler det om integration
af identiteter. Lessing fortalte om en instrumentlærer, der
skulle ændre sin tilgang til undervisning i en ny undervisningskontekst, hvilket gjorde ham til en bedre musiker. Enhver ny undervisningsopgave kan påvirke underviserens tidligere opfattelser. Samarbejde er hvor lærere skifter identiteter. Han fremførte, at Content Knowledge selvfølgelig er
vigtig, da den kan indeholde viden om, hvad der er nødvendigt at lære på langt sigt. Men elever vil måske lave og op
leve musik her og nu og ikke nødvendigvis vente.
Renshaw har ikke noget imod store koncerthuse. Men

MUSIKSKOLEN • 3 • 2020

19

8

8

han bliver mere rørt over fire gademusikere, der laver musik
sammen, idet de ifølge ham i højere grad udvider den sociale og musikalske horisont.
Han taler nok her ind i diskursen om Community Music,
der er en voksende bevægelse i det globale musikpædagogiske landskab, som fokuserer på aktiv musikdeltagelse til at
fremme social inklusion, demokrati og interkulturel forståelse.
Renshaw arbejder for tiden på et projekt, der hedder
”Young artist, speak out!” Her spørger han bl.a. ind til,
hvad der betyder noget for unge musikere. De svarer: Identitet og tilhørsforhold.
”We are all club alike”, siger han om mennesker. Han opfordrer: ”Giv plads til de unge! Giv dem en stemme via kunsten! De institutioner, der ikke er i kontakt med de unge, vil
gå under”.

PERSONER DER HENVISES TIL:

Apprentisage Instrumentale et
Intervention Collective, Lyon

Heidi Westerlund: Professor ved Sibelius Akademiet, Finland.
Forsker bl.a. i musiklæreruddannelser, kulturel diversitet i
musikuddannelser og ”collaborative learning“

En af de mest interessante workshops i 2017 var med Martin Galmiche fra Lyon, der fortalte om CFMI (Centres de Formation de Musicien Intervenant à l’école), som er en toårig
uddannelse af musikere, der kvalificerer dem til at undervise
i grundskoler og dagtilbud. Det handler om samarbejde
mellem to forskellige institutioner med fokus på emnerne
musikfærdigheder, pædagogiske og menneskelige færdigheder.
Galmiche fortalte i 2019 om, hvor langt de nu er kommet
med projektet AÏCO (Apprentisage Instrumentale et Intervention Collective). Projektet var nystartet i 2017 og er baseret på et tæt samarbejde og partnerskab mellem musik
lærerne (instrumentlærere) Musiciens Intervenant (MI) og
grundskolelærere i deres samarbejdsprojekter på skoler og
professorer ved konservatorierne. Partnerskaberne er altså
også mellem skolerne i de såkaldte belastede boligområder

Vi skal turde udfordre
vores fags doxa
og konservatoriet, den pædagogiske fødekæde. AÏCO følges bl.a. af professor Heidi Westerlund fra Sibelius Akademiet. MI er gennem deres uddannelse især trænede i at skabe
samarbejder og skabe musik i institutionelle krydsfelter. Der
er omkring 100 grundskoler i Lyon og 32 MI. Sidstnævnte
kommer rundt på alle skoler, men endnu ikke i alle klasser.
AÏCO henvender sig til børn i 8-11 års alderen. Det er således en 4 års cyklus der nu kører på 3. år, og flere
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Peter Renshaw: Kammermusiker, leder af ”Research and
Development” ved Guildhall School of Music and Drama,
professor I filosofi, Principal ved Yehudi Menuhin School, og
meget mere.
Wolfgang Lessing: Universitetet i Freiburg, har studeret cello,
musikuddannelse og filosofi, doktor i musikologi, erfaring
med klasseundervisning og instrumentundervisning.
Philippe Dalarun: Præsident for EMU, violinist, leder af flere
musikskoler.
Michaela Hahn: Professor i musikskoleforskning ved
Universität für musik und darstellende kunst (mdw) i Wien.
Delegeret i KOMU, i formandsskabet for EMU, initiativtager
og organisator for symposierne.
Martin Galmiche: Konservatoriet i Lyon, Cand.scient og Ph.d.
(noget med væskers mekanik), jazzmusiker, pianist.

traditionelle musikskolelærere er begyndt at melde sig ind
som undervisere i projektet. Der er instrumentundervisning
på hold i godt to timer én gang om ugen. Det ligger efter
den almindelige skoletid. Pris: 28 €/år/barn. MI-læreren har
også eleverne i deres klasser til skolens musiktimer sammen
med en af klassens andre lærere.

Uddannelse og ledelse
Eftersom samarbejde ses som værende og blivende mere og
mere nødvendigt, advokerede Wolfgang Lessing under en
paneldebat for at flere fagpersoner og faggrupper kunne
uddannes sammen, således at de allerede i de formative studieår har mulighed for at lære at samarbejde.
Selv indenfor på musikskolerne, hvor konservatorieuddannede undervisere nok gennem deres uddannelse har fået
høje kompetencer i at samarbejde i orkestre og ensembler,
men vel næppe i særlig høj grad har opnået kompetencer i
pædagogisk samarbejde, kan vi have en udfordring ved at
skulle samarbejde med egne fagkolleger. Samarbejde handler ikke kun om mestring af forskellige identiteter men også
om integration af identiteter; altså stå ved sin egen faglighed, tage den med ud af den lukkede kreds og lad den forandre sig i meningsfulde møder med omverdenen.
Det kræver muligvis et redesign af uddannelsesplaner, så
det ikke leder til overlæs af curriculum.
Særligt Dalarun, der er præsident for EMU og Renshaw
påpegede, at ledelsesopgaverne i og forud for samarbejder
er altafgørende. Vi kan ikke bare tage samarbejde i den

pædagogiske praksis for givet, blot fordi vi har musik eller
undervisning som fælles berøringsflader. Ledere fra samarbejdende institutioner må tage aktivt del og tage ansvaret
for udviklingen på sig og sammen med medarbejdere gennemgå den nødvendige uddannelse hertil, og tilsvarende må
vores universiteter, konservatorier og andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Coda
Konferencer og symposier som disse i Wien handler ofte
om, hvad der mangler, hvad der ikke er helt godt, hvor al
ting måske bevæger sig hen, og hvad man/vi så måske kan
og bør gøre for bedst muligt at kunne følge med. Men man
skal nok være opmærksom på ikke at vende ryggen til det,
som trods alt virker og egentlig er meget godt. Man skal
måske overveje at gøre paletten større for stadig at have
plads til det gode af det gennemprøvede for så vidt, det er
godt, men tillige udvikle noget nyt og mere tidssvarende.
Det må forstsat være muligt og legitimt for børn og unge
blot at gå til spil. Der kan til stadighed af forskellige personlige

grunde være ønske om den tætte og personlige relation med
og omkring instrumentet, underviseren og musikken.
Det er givet, at vi i musikskolerne gennem de seneste årtier tiltrækker en mindre procentdel af vore målgruppe til vores hidtige tilbud. Men ifølge mundtlige orienteringer på
symposiet er vores procenttal ikke lavere end i f.eks. Finland
og Østrig. Samtidig med at vi skal være klar til at turde udvikle og forandre vores praksis, inden andre måske gør det
på vores vegne, må vi også tage vare på det, der er værd at
opretholde. Elevtallet til vores traditionelle musikskoletilbud
er mange steder faldende. Det er måske fordi, de ikke længere er helt så attraktive for målgruppen. Vi skal, for så vidt
det stadig eksisterer, turde udfordre vores fags doxa, folkevisdommen og vores gamle fagforståelse og gennem århundredes mesterlære erfarede viden om, hvordan man lærer at spille og beherske et instrument.
Der er måske ikke kun én rigtig vej. De i Wien afholdte
symposier viser, der kan være flere. ■
Læs artikel med links og billeder her: https://bit.ly/2KXdDhk

https://bit.ly/2A3b2At

TRÆBLÆSERLÆRER SØGES
TIL BORNHOLMS
KULTURSKOLE

Orkesterdirigent!
Uddannelse
Efteruddannelse
Videreuddannelse

Tiltrædelse 1. august 2020
ansættelsesgrad ca. 22/37
ansøgningsfrist 22. maj
kl. 12.00

4
2
KLARINET- OG KLAVERLÆRER
SØGES TIL VEJLE MUSIKSKOLE
Tiltrædelse 1. august 2020
ansættelsesgrad henholdsvis 9,5/37 og 19,5/37
ansøgningsfrist 12. juni
https://bit.ly/2A3b2At

1

3

Mere info om kurser for dirigenter på

dirigentinstituttet.dk
v. Danske Orkesterdirigenter
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VIDENDELING

IT-FIX

- i en coronatid

Acapella:

Birgitte Momme,
Almen musikpædag
og Underviser på
Odense Musikskole
og på Syddansk
Musikkonservatorium

Denne app giver dig muligheden
for at spille sammen med dine
elever, dine kollegaer eller dig
selv. Appen koster ca. 350 kr.
for et år og er nem og sjov at
bruge. Helt praktisk vælger du, hvor mange
stemmer der skal indspilles. Du indspiller den
første stemme, og herefter sender du den videre
via Messenger, sms eller e-mail til den næste,
som du ønsker skal indspille. Han/hun gør det
samme, indtil alle har indspillet, og vupti har du
satsen i indspillet, auditiv form. Acapella kan således bruges til at indspille en flerstemmig sats,
som du gerne vil lære dine elever at spille. Med
en indspilning af musikken får eleverne hurtigt

en ide om, hvordan satsen lyder, når alle spiller
sammen. Du kan fx også indspille en klaverstemme, og derefter indspiller eleven så sin stemme.
Du kan også bruge Acapella sammen med dine
kollegaer og fx spille til online morgensang.
Fås til både iOS og Android
Pris: 350,- pr år

Microsoft Teams:
Jeg har blandt andet brugt platformen Microsoft Teams, som er
en del af Office 365. Der er dog
den ulempe, at man kun kan se
fire deltager ad gangen. Andre
platforme som fx ZOOM har ikke samme problem, men her er der problemer med datasikkerheden. Teams bliver muligvis opgraderet til at
kunne vise ni deltagere ad gangen omkring 1.
maj. På Teams kan jeg undervise hold og fx dele
min skærm. Jeg sætter en node op på min
skærm, deler skæren med deltagerne og kan så

pege i noden med musen - dette har være meget hjælpsomt i min undervisning. Vi kan desværre ikke spille sammen på denne platform.

Læs artiklen med links her:
https://bit.ly/2ykFl5b
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LØN & VILKÅR

Genåbning
af musik- og
kulturskolerne
Når musikskolerne, forhåbentlig snart, i skrivende stund
kendes dato endnu ikke, kan genåbne helt eller delvist
for fremmøde og ”almindelig” undervisning, må man
forvente, at der vil være en mængde praktiske opgaver
og spørgsmål at tage stilling til. Denne artikel skal ikke
ses som en egentlig vejledning, men som inspiration til
en tjekliste, som i større eller mindre grad vil være aktuel;
billedet skifter fra dag til dag og uge til uge, så det vil til
enhver tid være det aktuelle billede, som gælder. Ikke
desto mindre vil der være nogle hovedspor, som det vil
give mening at gøre sig indledende overvejelser om, også
før man kender konkret dato og vilkår for en genåbning.

MUSIKSKOLEN

ledere og lærere vil være i stand til fuldt ud at forudse,
hvilke problemer der skal løses i hvert enkelt fag.

Lokaler
Der er en risiko for, at der i forbindelse med genåbning
af skolerne vil være et andet lokalepres på kommunens
samlede lokaliteter, end man er vant til: Der kan være
krav om tilstrækkelig afstand mellem personer i lokaler,
adgangsveje, venteområder, toiletter, håndvaskefaciliteter osv. Også i forbindelse med lokalers størrelse og indretning må der tages stilling til de konkrete fag: Skal der
være andre afstandskrav ved undervisning af blæsere og
sangere end af strygere?

Smittekæder
Der har igennem forløbet været skiftende hensyn til og
vejledninger vedr. smittekæder. Når musikskolelærerne
atter skal møde frem (for en dels vedkommende: allerede
er i gang med skolesamarbejder), må man sikre, at de instanser, som konkret tager stilling til igangsættelse, har
et reelt billede af musikskolelærernes berøringsflader;
hvor skoler og institutioner arbejder med at afkorte mulige smittekæder ved at dele børn og voksne op i mindre,
afgrænsede grupper, vil musikskolelærere bevæge sig
mellem mange af disse grupper, for manges vedkommende tilmed i flere kommuner.

Samarbejde er nøglen
Som i mange andre forbindelser er et godt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer nøglen til at komme
bedst muligt igennem denne vanskelige tid. Kun derigennem kan det sikres, at tiltagene tilpasses de lokale
forhold, og at alle gode tanker og kræfter kommer i spil.
Sekretariatet står naturligvis til rådighed for vejledning
og sparring i forbindelse med de mange spørgsmål, som uvægerligt vil opstå i forbindelse
med genåbning af musikskolerne. ■
https://bit.ly/3c4yE5z

Hygiejne
Hvordan forebygges mulighed for smitte via kontaktpunkter i de enkelte undervisningssituationer? Der vil være forskellige problemstillinger at håndtere i stort set alle musikskolefag: Sang, blæsere, strygere, tangentinstrumenter,
småbørnshold, kor, sammenspil osv. Nogle instrumenter
tåler afspritning, andre ikke, hvem stemmer instrumenterne, hvordan sikres imod dråbebåren smitte; problemstillingerne vil være mange, og kun musikskolernes egne

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent
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Dine instrumenter
er din passion,
vores er at beskytte
dem.

www.brookfield.dk

Husk at melde dig ind i DMpF
– det er godt, og det er gratis:
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).
https://bit.ly/2zfTr7F
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