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LEDER

MUSIK- OG 
KULTURSKOLER 
PÅ FINANSLOVEN
Regeringen har på finansloven i perioden 2021-
2022 afsat 50 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til kul-
turinitiativer. Regeringen lægger op til, at ca. halv-
delen af midlerne målrettes kultur- og musikinitia-
tiver for børn, herunder nye initiativer på musik- 
og kulturskoler.

Kulturminister Joy Mogensen har i forbindelse med 
fremlæggelsen af regeringens finanslovsudspil ud-
talt, at alle børn skal have muligheden for at få et 
aktivt og skabende liv med musik og andre kunst-
arter.  Kulturministeren siger også, at vi har brug 
for at give flere børn – uanset social og kulturel 
baggrund – nogle af de kreative udfoldelsesmulig-
heder, som musik- og kulturskolerne tilbyder. På 
den kommende finanslov ønsker regeringen derfor 
at afsætte midler, så musik- og kulturskolerne kan 
øge antallet af børn og unge, der kan udfolde sig 
via musik, billedkunst, drama og andre kreative 
udtryksformer. 

Det er naturligvis positivt, at regeringen vil afsætte 
midler til musik- og kulturskolerne. Området har i 
den grad brug for regeringens bevågenhed. DMpF 
deler fuldt ud intentionen om, at flere børn skal 
have mulighed for at deltage i den undervisning, 
som musik- og kulturskolerne tilbyder.

Spørgsmålet er så, hvad der egentlig ligger i rege-
ringens udspil, som udover de positive politiske til-
kendegivelser fremstår i en meget løs form. Det 
betyder, at der er et stort behov for, at intentionen 
med regeringens udspil kvalificeres og konkretise-
res i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, så 
det ligger klart, hvad det er for en ramme, der 

Ole Helby

efterfølgende skal udfyldes. En oplagt mulighed er 
at lade forbedringerne ske gennem en ændring af 
Lov om Musik og af Bekendtgørelse om musiksko-
ler, hvor det centrale element kunne være at sæn-
ke loftet over forældrebetalingen ned mod 25 %, 
som det kendes fra andre områder. Kompensatio-
nen til kommunerne kan så finde sted ved at hæve 
refusionsprocenten tilsvarende. Ved at bruge de 
afsatte midler til dette formål, gøres musikskolerne 
mere tilgængelige for familier med små indkom-
ster. 

Umiddelbart er der kun lagt op til at afsætte mid-
ler i 2021 og 2022. Det finder DMpF meget be-
kymrende; musik- og kulturskolerne har brug for 
varige forbedringer og ikke engangspuljer eller for-
søgsordninger for at kunne øge tilgængeligheden 
for landets børn og unge, og for at de tilbud, som 
gives, er i tråd med de grundlæggende vilkår for 
instrumental- og sangundervisning. Det er en lang-
varig proces at lære at spille på et instrument, men 
til gengæld giver det kompetencer, som kan følge 
den enkelte som en væsentlig interesse og kilde til 
personlig udvikling og glæde igennem hele livet. 

DMpF opfordrer derfor regeringen og folketingets 
partier til at lave en finanslovsaftale, der kvalifice-
rer regeringens udspil og sikrer en aftale, der reelt 
giver musik- og kulturskolerne et varigt løft, hvor 
den sociale profil prioriteres. ■



4    MUSIKSKOLEN • 6 • 2020

METODEUDVIKLING

Af Morten Nordal  
(foto Guy Moscoso)

Én metode er ingen metode!

Pædagogisk udviklingsarbejde 
gav fem vinkler på 
sammenspilsundervisning
God undervisning kræver metode, viden og kunnen og er fuldt 
ud sammenligneligt med et kunstneriske virke.

I egenskab af uddannet musiker og musikpæda-
gog har jeg undervist i faget sammenspil på høj-
skoler, efterskoler, musikskoler, etc. i mange år. På 
Syddansk musikkonservatorium (SDMK) undervi-
ser jeg i faget sammenspilspædagogik. Det er et 
praktiskorienteret fag, der skal lære musikstude-
rende på den rytmiske bachelors femte og sjette 
semester - det sidste af i alt tre år - at undervise i 
faget sammenspil. Pædagogisk udviklingsarbejde 
på Syddansk musikkonservatorium (PUV) har til 
formål at tilføre institutionen ny viden. ’Ny viden’ 
dækker imidlertid også over viden og metoder, 
som allerede er udviklet og gennemprøvet over 
en årrække, men som endnu ikke er blevet for-
muleret og dokumenteret. I maj måned 2020 
færdiggjorde jeg som underviser på SDMK mit 
PUV projekt: “5 vinkler på sammenspilsundervis-
ning”. Her medvirkede et hold studerende, som 
lærte at spille 5 forskellige numre med hver sin 
metode. Med PUV projektet er det mit ønske at 
beskrive de 5 vinkler på undervisning i sammen-
spil. Denne artikels intention er at beskrive arbej-
det med at sætte metoderne i system.

Det er vigtigt at sætte  
undervisningsmetoder i system
Fagets læringsmål på konservatoriet i Odense er, 
at den studerende kan planlægge og tilrettelæg-
ge sammenspilsundervisning på begynder- og 
mellem niveau, det vil sige på musikskoler, efter-
skoler, højskoler etc.  De studerende skal kunne 
formidle musikalske og kunstneriske udtryk på 

en relevant måde til både fagfæller og ikke-spe-
cialister samt reflektere over praksis og metode-
valg i relation til egen pædagogisk praksis. Det er 
vigtigt at sætte undervisningsmetoder i system, 
så bevidstheden om de pædagogiske valg, en 
underviser skal træffe, bliver klarere, men også 
for at holde sig skarp og udfordre sin egen kun-
nen. Det er min overbevisning at: “Én metode er 
ingen metode!” Som undervisere bør vi kunne 

tilgå emnet sammenspil på mange måder. Vi er 
forpligtede til at videreudvikle vores undervis-
ningsmateriale og vores pædagogiske metoder. 
Ellers stagnerer vores undervisning, og vi risikerer 
at miste motivationen til at undervise. De 5 me-
toder, jeg anvender, bygger på sang & bevægel-
se, rytmer i hænderne og fødderne, efterspil på 
instrument, imitation med stemmen og nodespe-
cifik formidling. De studerende, Rasmus Worm, 
Emil Mathiasen og Sofie McQueen, der var med i 
projektet, kommer i denne artikel med refleksio-
ner over de fem forskellige metoder. 

Metode 1: Melodi og  
harmonik med SDS
Her læres sangens melodi, akkorder, rytme, etc. 
udelukkende med stemme og bevægelse, det 8
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overføres til instrumenter bagefter. Ud-
gangspunktet er, at alle eleverne skal 
ende med at have en fælles bevidst-
hed, kan synge melodien, akkordernes 
trin / becifring og har et forhold til 
tempo & rytme. Rasmus Worm: ”For-
delen ved at starte i en cirkel og lære 
nummeret kollektivt er helt klart, at 
det skaber et fælles fundament og en 
god holdånd. Det kan til gengæld vari-
ere fra instrument til instrument, hvor 
overførbart det er.”

Metode 2: Spil med mig
Her benytter man instrumenter fra 
start, al information læres på øret - 
uden noder. Jeg spiller guitar og syn-
ger, og så skal eleverne som udgangs-
punkt finde på deres egen stemme i 
forhold til de akkorder, jeg spiller, og 
det tempo og den rytmeunderdeling, 
jeg formidler.

Emil Mathiasen: ”Det udfordrer øre-
ne. Denne sammenspilssituation har 
også den fordel, at læreren kan hjælpe 
eleverne med at lave et sikkert ”grid” 
med hensyn til time og feeling.”

Metode 3: Ostinater med  
SDS & mundtlig instruks 
Her læres melodi & kor, akkorder og 
rytme med stemme og bevægelse, alle 
skal lære fx bassens ostinat og trom-
mernes rytme med fonetiske udtryk: 
“Dum ti ta dum ti”, etc. Det hele over-
føres til instrumentet. Udfordringen 
ligger i at formidle instrumentspecifikt 
med mundtlig instruks og fra elevens 
perspektiv og at kunne overføre det til 
instrumentet. Sofie McQueen: ”Denne 
metode tilgodeser de elever, der ikke 
er så skarpe til nodelæsning, men deri-
mod har gode ører. Man får en anden 
fornemmelse af nummeret, når alle i 
bandet ved, hvad bas og trommer spil-
ler, og det vil måske medføre bedre 
sammenspil.”

Metode 4: Nodespecifik  
formidling
Indstudering med anvendelse af instru-
mentspecifikke noder - selvstændige 
stemmer. Rasmus Worm: ”Fordelen 
ved at lære en sang fra noder er, at 
man kan få instrueret specifikke indivi-
duelle roller meget hurtigt. Faren er, at 

man ikke kommer væk fra noden igen 
- altså at man spiller noden rigtigt, 
men ikke spiller sammen med resten af 
gruppen.”

Metode 5: Spil til pladen 
Vi benytter instrumenter fra start, og al 
information læres ved at spille sammen 
med klingende musik. Man kan vælge 
at benytte noder - som i nodespecifik 
formidling. Jeg anvender en app, der 
kan loope udvalgte stykker: Intro - A - 
etc.  Målet er at kopiere originalen, på 
sigt selv at lære at gennemskue musik-
kens roller og ud fra dem skabe sin 
egen stemme: Bevæge sig fra imitation 
til assimilation til innovation. Sofie 
McQueen: ”Her udfordres eleverne på 
deres ører. Og hvis de lykkes med at 
aflytte deres instruments stemme/rolle, 
vil de virkelig få en succesoplevelse ved 
denne metode.”

Alle elever skal tilgodeses
Vi lærer på forskellige måder. Nogle vil 
gerne have en helhed med klart define-
rede opgaver, andre vil hellere have løse 
rammer og selv finde ud af at løse op-
gaven. Og så er der dem, der egentlig 
bare er der for at have det sjovt, men 
alle skal tilgodeses. Jeg har valgt at ar-
bejde med mindre grupper på 6-7 stu-
derende ad gangen, der skal indøve ar-
rangementer, hvor alle spiller på skiften-
de bi-instrumenter. Rollen som lærer/in-
struktør går på skift. I slutningen af se-
mesteret vil alle således have prøvet at 
spille klaver, guitar, bas, trommer og 
percussion og vil kunne trække på den-
ne erfaring, når de selv skal lave sam-
menspils-arrangementer på begynder- 
og mellemniveau. De studerende skal 
øve sig på hinanden og dette er mere 
en praktisk foranstaltning end en pæ-
dagogisk, da det havde været optimalt, 

Fordelen ved at lære en sang fra noder er, at man kan få  
instrueret specifikke individuelle roller meget hurtigt

8

Basist Emil Mathiasen, 

Sanger Sofie McQueen

Trommeslager Rasmus Worm
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Læs også:
Holdundervisning 

https://bit.ly/3kbqAUX

hvis de studerende kunne øve sig på 
”rigtige” elever fra en musikskole eller 
lignende. Der ligger dog en stor pæda-
gogisk gevinst ved, at de studerende, 
som ikke har “lærer-rollen” og derfor 

BLÅ BOG

Morten Nordal 
er udannet rytmisk musiker musikpæ-
dagog i 1998 med solistover bygning i 
1999.
Udøvende musiker, komponist og  
arrangør. Spiller bl.a. med bigbandet 
Tiptoe, kvartetten Superfly og  
Christian Søgård trio. Underviser på 
SDMK i hovedfag (guitar), sammenspil, 
instrumental didaktik og sammenspils- 
og hovedfagspædagogik. Har sammen 
med Jesper Nordal  
udviklet undervisningsportalen 
Nordalbrothers.com. Her kan man træ-
ne nodelæsning, imitation,   
akkordhøring og modulationer.  

agerer sammenspilsorkester, “mærker 
på egen krop”, hvad en god instruktør 
gør ved musikken. Hvis den studerende, 
der er instruktør, har forberedt sig godt 
og bruger sin metode optimalt, vil de 
medvirkende studerende opleve, at tin-
gene glider hurtigt og problemfrit, og 
musikken lykkes. Hvis instruktøren er 
uklar, ustruktureret og uambitiøs, kan 
de studerende mærke, at de skal bruge 
deres egne musikalske kompetencer for 
at få musikken til at lykkes.

Fælles evaluering og refleksion 
bevidstgør valg og fravalg
Det er ikke et krav, at den studerende 
anvender de 5 metoder, så længe han/
hun har reflekteret over sine valg. Når 

den studerende er færdig med sin ind-
studering, evaluerer vi det i fællesskab.

Det er min opfattelse, at de stude-
rende lærer lige så meget af andres fejl 
og succeser, så længe vi reflekterer 
over det sammen. Det er opgaven, at 
de studerende i løbet af de to seme-
stres undervisning bliver bevidste om 
deres egen rolle som formidler. De stu-
derende skal tilegne sig en indsigt i, 
hvor sjovt det kan være at spille musik 
sammen - navnligt fordi deres massive 
instrumentale faglighed her ikke er es-
sentiel, forventningspresset er væk, når 
man “bare skal spille trommer” og 
ikke være fx Europa’s bedste jazzpia-
nist. De studerende skal tilegne sig den 
pædagogiske faglighed, der skal un-
derstøtte deres fremtidige virke, både 
som undervisere og som “kunstneriske 
formidlere” – fx i egne orkestre. 

God undervisning kræver  
pædagogisk metode
En af de mange ting, jeg har lært af 
dette projekt er, at metodevalg og for-
beredelse er altafgørende for at lykkes 
som underviser. Tilstedevær og op-
mærksomhed synes lettere, hvis jeg 
ved, hvad jeg vil, og hvordan jeg kan 
lykkes med det. God undervisning 
kræver metode, viden og kunnen og 
modet til at udvikle sine pædagogiske 
redskaber og derved sin undervisning. 
Dette er fuldt sammenligneligt med et 
kunstneriske virke. Uendelige repro-
duktioner af et “sikkert” repertoire fø-
rer som regel ikke til nyskabelse og vi-
ser ingen kunstnerisk vilje. På samme 
måde forholder det sig med undervis-
ning i sammenspil.

Hele Morten Nordals PVU-projekt 
kan læses her: https://www.sdmk.dk/
udviklingsvirksomhed/puv-fem-vinkler-
paa-sammenspilspaedagogik ■
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VÆRKTØJ I EN COACHENDE  
TILGANG (CT)
• Forventningsafstemning:  

Fortæl hvilke forventninger, du har, og spørg 
ind til elev og forældres forventninger.  

• Åbne, refleksive spørgsmål: 
Spørgsmål der ikke kan besvares med ja eller 
nej fx Hvad har fået dig til at vælge at gå til 
guitar”? 

• Aktiv lytning:  
At ”spejle” det, eleven siger, så eleven selv 
får hørt sine egne ord – fx beslutninger, 
overvejelser, valg m.v.  

• Valgmuligheder:  
Eleven gives to til tre realistiske 
valgmuligheder og begrunder sine valg.  

• Skalering: 
Opstille en måde at vurdere og tale om det, 
der foregår, på. Du kan fx spørge eleven: På 
en skala fra 1 til 10, hvor glad er du for at 
spille med i bandet?

VANEÆNDRING

Af David Efraim Poulsen, 
medieredaktør

Hvordan man 
”spiser en elefant”
Det kan virke uoverskueligt når man vil ændre på indgroede vaner og  
rutiner. ”Start fra en ende og tag det i små bidder”, lyder rådet fra mangeårig 
musikpædagog Linda Vilhelmsen. Hun har gjort sig til talskvinde for en coachende 
tilgang i musikundervisningen, for som hun siger, ”Det virker ikke hver anden  
gang, det virker hver gang”.

Kusken, som styrer og skaber fremdrift 
Ordet coach kommer oprindelig af ordet kusk, 
hvis opgave er at finde vej og skabe fremdrift. 
Coaching i den form, vi kigger på her i artiklen, 
er vokset ud af familieterapien og har især været 
fremherskende i og kommer fra USA. Herfra rej-
ste den på bølgen af positive psykologi ud over 
kloden og er nu også nået frem til musikskoler-
nes undervisningslokaler i Danmark. Det nye og 
måske også lidt opsigtsvækkende ved en coa-
chende tilgang (CT) i musikundervisning er ifølge 
Linda Vilhelmsen, at musiklæreren i udgangs-
punktet ikke altid ved bedst. Det gælder især, 
når det handler om, hvad eleven kan og vil med 
musikken, hvad der får eleven til at tage ejer-
skab, og hvad der fremmer elevens indre 

udfordringer, som musikskolelærere står med til 
daglig. Linda Vilhelmsen mener, at man med 
fordel kan løse flere af disse problematikker med 
en coachende tilgang. ”Jeg opfordrer ikke til, at 
man coacher eleverne, men jeg oplever, at man-
ge af tilgangene fra coachingens verden 

Det var først efter mine coach-
uddannelser, at jeg reelt ændrede  
min undervisning

motivation. Men hvordan kan vi musikskolelæ-
rere så bruge denne tilgang i vores egen musik-
undervisning? For at finde svar på det spørgs-
mål, kontaktede jeg Linda Vilhelmsen. I min for-
beredelse læste jeg hendes bog ”Har du øvet 
dig?”. Bogen giver flere bud på løsning af de 
pædagogiske og samarbejdsrelaterede 
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bidrager til en god interaktion mellem 
lærer og elev, ligesom det i høj grad 
styrker elevernes indre motivation”, 
fortæller hun under interviewet. 

Hvad er en coachende tilgang?
Jeg har læst AM på konservatoriet, 
læst cand.pæd. i musik og generelpæ-
dagogik, arbejdet med neuropædago-
gik m.v og læst i tusindvis af siders te-
ori om didaktik, psykolog og pædago-
gik. Det var dog først efter mine coa-
chuddannelser, at jeg reelt ændrede 
min undervisning og forståelse for, 
hvordan mennesker tager ejerskab, og 
jeg tænkte ”Waaauu – hvorfor har jeg 
ikke lært dette på mine uddannelser? 
Hvorfor bruger vi ikke denne viden, 
mere end vi gør, inden for musikskole-
undervisning?” 

I min undervisning er jeg ikke en 
coach i traditionel forstand, men jeg bru-
ger en CT udtrykt gennem fx kunsten at 
stille åbne, refleksive spørgsmål til elever-
ne, udøve aktiv lytning, lave forvent-
ningsafstemning m.v. I CT leder men ef-
ter den enkelte elevs indre motivation, 
og det sparker bagdel, når det lykkes.

Kan du beskrive det nye og  
banebrydende ved den coachende 
tilgang?
Som musikere og musikskolelærere er 
vi oftest opdraget i mesterlærertraditi-
onen. Derfor mener vi, som vore lære-
re, på et ret ubevidst plan at vide, hvad 
der er bedst for den enkelte elev. Vi, 
der er opdraget i den tradition, bygger 
vores musikundervisnings-DNA på den 
ydre motivation. Læreren motiverer 
eleven gennem sin håndværksmæssige 
kunnen, via belønning, anerkendelse 
osv. Men som musikskolelærere er vi 
oppe mod en samfundstendens, hvor 

der skal mere til end den ydre motiva-
tion for at fastholde og udvikle børn 
og unges musikalske evner og formå-
en. Vi lever i en tid med mange forstyr-
relser – også for børn og unge. Her 
kan CT hjælpe os, fordi den er i stand 
til at skabe ejerskab og øge den indre 
motivation hos eleven.   

Hvis man nu er blevet nysgerrig  
på denne metode, hvordan  
kommer man så i gang?
For det første er det ikke en metode, 
men en tilgang. Man kan blande CT’s 
redskaber med nøjagtig de ting, man 
plejer at gøre i sin musik- eller instru-
mentalundervisning. Det vigtige er, at 

BLÅ BOG

Linda Vilhelmsen 
er uddannet AM’er, cand. pæd. i mu-
sik og har læst cand. pæd. i generel-
pædagogik (IA), Mastercoach og ID-
coach fra ID-Academy (Ole Vadum 
Dalh). Hun har fungeret som musik-
skolelærer gennem 20 år, seminarie-
lektor gennem 10 år i musikfaget og 
det pædagogiske fagfelt, og sous-
chef og afdelingsleder gennem 10 år.  
Arbejder i dag som sangcoach, for-
fatter, foredragsholder og kursushol-
der i eget firma Linda Vilhelmsen & 
Solokonsult www.lindavilhelmsen.dk. 

man grundlæggende ændrer sit syn, i 
forhold til om man ved noget som 
helst om, hvad der foregår inde i den 
enkelte elev. Min påstand er, at vi ikke 
ved en skid. Vi ved ofte ikke, hvad der 
motiverer eleven, og vi ved ofte heller 
ikke, hvorvidt/hvorfor en elev fx tager 
instrumentet frem derhjemme eller ej. 
Det er, fordi vi alt for ofte ikke spørger 
ind til det. Spørger vi fx ”Har du øvet 
dig?” kan vi få et ”ja”. Men vi får 
sjældent noget at vide om, hvad der 

Jeg vil faktisk gerne blive bedre til at få de her elever til at tage 
ejerskab, øve sig og ikke mindst at blive ved med at gå til musik  
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fik elever til at tage instrumentet frem, 
eller hvordan eleven har øvet sig, hvad 
der lykkedes eller var særligt udfor-
drende osv. Svarer eleven ”nej” på 
spørgsmålet, får vi ofte en forklaring 
eller dårlig undskyldning – og heller 
ikke dér noget reelt at vide om, hvad 
der foregår i eleven. Hvis det går godt 
med de elever, du har, er det jo bare 
superfint. Møder du så en elev, der ud-
fordrer dig, kan du tage fat dér. Det 
kan være en dygtig, men doven elev, 
en urolig elev, en elev med præstati-
onsnervøsitet, en genert elev, en per-
fektionistisk elev m.v., eller det kan 
være forældre, der blander sig unødigt 
i din undervisning. Hvordan håndterer 
du det på en måde, hvor du ikke bare 
har lyst til at sige: ”Det er sådan her 
klaveret spiller – det er min undervis-
ning, det er mig der ved bedst og det 
er mig der bestemmer”? Det skaber jo 
ikke ligefrem en god dialog omkring 
de forskellige aktørers behov. Konflikt-
håndtering og forventningsafstemning 
er gode redskaber, vi alt for sjældent 
har lært at benytte.

 
Er det ikke godt, at forældre inte-
resserer sig for, hvad deres børn 
går og laver?
Det er ikke så godt, hvis forældre blan-
der sig unødigt meget i musikundervis-
ningen. Jeg møder ofte musikskolelæ-
rere, der er irriterede over det, men 
også bange for at sige fra af frygt for 
at virke afvisende, så eleven kan 

risikere at stoppe. Anvender man coa-
chingredskaberne, kan man håndte-
re konflikter på en hensigtsmæssig 
måde, hvor man stadig får sagt, 
det der skal siges. Et eksempel på 
dette er, at lave en forventningsaf-

stemning fra starten af undervis-
ningsforløbet, så rollefordelingen er 
helt klar og tydelig. Man kan fx tyde-
liggøre, hvilke regler der er i undervis-
ningssituationen – fx, at du som lærer 
forventer, at undervisningen foregår 
mellem dig og eleven. Så kender for-
ældre og elever dine forventninger og 
rammen for din undervisning. Jeg tror, 
at alle med fordel kan anvende disse 
redskaber, og det kræver ikke ”den 
store ledvogtereksamen”. Det kræver 
dog, at man siger til sig selv: ”Jeg vil 
faktisk gerne blive bedre til at få de her 
elever til at tage ejerskab, øve sig og 
ikke mindst at blive ved med at gå til 
musik”.  

Hvordan kan musikskolerne blive 
bedre til at fastholde eleverne?
Jeg ser en stigende tendens til, at man 
i musikskolerne er begyndt at skose 
soloundervisning til fordel for holdun-
dervisning. Dels fordi man vil spare 
penge, men også fordi man ved, at 
børn faktisk lærer bedst sammen med 
andre børn. Soloundervisningen er dog 
stadig en helt unik og uundværlig un-
dervisningsform, og den skal man på 
ingen måde afskaffe. Hvis man vil fast-
holde eleverne og motivere dem til at 
øve sig mere, så kan man med fordel 
bruge coachingredskaber som: Åbne, 
refleksive spørgsmål, aktiv lytning, at 
give valgmuligheder, skalering og for-
ventningsafstemning. Det virker ikke 
hver anden gang, det virker hver gang 
- også i soloundervisningen.

Hvordan kan den coachende til-
gang styrke læringsmiljøet på mu-
sikskolen? 
I al form for læring, der lykkes, er der 
fire elementer, som fungerer godt: 

EKSEMPEL PÅ EN  
COACHENDE TILGANG I 
MUSIKUNDERVISNING
Læreren: ”Vi skal spille nummeret 
Joanna af Kim Larsen til næste gang, 
og I kan vælge mellem følgende 
muligheder: At spille akkorder, at 
spille akkorder og synge den udenad 
eller at spille melodien efter noder”. 
Eleverne vælger herefter på skift. Så 
kommer det vigtigste spørgsmål til 
eleven: ”Hvad fik dig til at vælge 
netop det?” Når eleven svarer, er det 
IKKE læreren, der skal ”blive klog” på 
eleven, men faktisk eleven, der 
begrunder sit eget valg. Det er uhyre 
effektivt!  
Dernæst taler man om, hvordan 
eleverne vil øve på det, de har valgt. 
Her kan gode idéer fra de andre 
elever også give ejerskab. Er ingen af 
ideerne realistiske eller brugbare, 
skal læreren selvsagt byde ind med 
idéer – og eleven begrunder igen 
valget. Næste undervisningsgang 
tager man afsæt i, hvordan det, 
eleverne har valgt at gøre, har virket. 

K
om
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un
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otivation

Præstation

Relation

Relationen, kommunikationen, motiva-
tionen og præstationen – det, jeg har 
kaldt De fire ”-tioner”. Vi taler i mine 
øjne alt for lidt om, hvordan vi faktisk 
bedriver undervisning. Ser vi på, hvad 
der har kendetegnet traditionel musik-
undervisning, så er det ofte envejs-
kommunikation, hvor læreren har og 
fastholder magten i relationen, sætter 
målene osv. Det er ofte læreren, der 
skal motivere eleven, og læreren, der 
bedømmer præstationen i praksis – 
ofte ud fra en ubevist fejlfindingskul-
tur, vi bærer med os.  I den traditionel-
le tilgang er der typisk heller ikke en 
forventningsafstemning mellem lærer 
og elev. Lad os tage et konkret eksem-
pel på, hvordan de åbne, refleksive 
spørgsmål kan bruges.  Vi har fx fire 
elever, der går til guitar på hold sam-
men, og som har fået en lektie for. 
Næste gang, de kommer til 

8
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Læs artikel incl. links:  
https://bit.ly/3jrHH3r

I læring, som lykkes, fungerer 
relationen, kommunikationen, 
motivationen og præstationen

guitarundervisning, er der nogle, der 
har øvet, og andre, der ikke har, og 
det kan være en frustrerende oplevelse 
både for lærer og elever. Med en coa-
chende tilgang vil man stille eleverne 
over for nogle valgmuligheder – dvs., 
at man faktisk differentierer – og selv-
følgelig altid ud fra en faglig vurdering 
af, hvad eleverne magter. 

Hvordan ser du på solo- kontra 
holdundervisning?
Man ved i dag, at børn lærer bedre og 
hurtigere sammen end alene. De 

lærere, der lykkes med holdundervis-
ning, er lærere, som er gode til at 
kommunikere og skabe relationer til 
eleverne. Jeg tænker, at den coachen-
de tilgang kan anvendes i både hold- 
og soloundervisning. Det, jeg prøver at 
formidle, er i virkeligheden at udfordre 
den traditionelle musikundervisningstil-
gang. Der er ikke noget galt med me-
sterlæremetoden eller soloundervis-
ning, men mange musikskolelærere 
oplever, at de har svært ved at fasthol-
de og motivere deres elever. Det er 
denne problematik, som en coachende 
tilgang giver helt nye redskaber til at 
imødegå. Mesterlæretilgangen, ”Jeg 
ved hvordan det hele skal gøres”, som 
vi ofte ser i soloundervisningen, kan 
man ikke overføre til holdundervisning, 
men den coachende tilgang kan med 
stor fordel anvendes begge steder. 

SØG IND PÅ 
KONSERVATORIET

Ansøgningsfrist
1. december

www.dkdm.dk

Linda Vilhelmsen påpeger, at intet af 
dette er grebet ud af den blå luft. Det 
er særdeles velbegrundet inden for 
blandt andet hjerneforskning. Afslut-
ningsvis siger hun: ”Det bidrag, jeg by-
der ind med, er at give helt konkrete 
og veldokumenterede redskaber, som 
retter sig direkte mod musikskoleun-
dervisning. I foråret 2020 har hun 
blandt andet lavet et onlinekursus på 5 
moduler i ”Har du øvet dig?” (www.
lindavilhelmsen.dk), hvor man kan dyk-
ke ned i områderne i eget tempo og 
gå på opdagelse/træne selv. Så – for at 
slutte med starten: Hvordan ”spiser 
man en elefant”? Èn bid af gangen! ■
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TR-NYT

Af David Efraim Poulsen, 
medieredaktør

TR-DIALOGMØDER 
sikrer vidensdeling og ny indsigt 
Ved FMM’s netop afviklede dialogmøder 2020 for tillidsrepræsentanter  
på musikskoleområdet fyldte temaer som arbejdstid, IT-arbejdsredskaber  
og COVID 19 meget.

Der har været stor interesse for og dermed også 
en bred repræsentation af landets musik- og 
kulturskoler på kursusdagene. Det afspejledes i 
det brede emnefelt som TR’erne medbragte på 
kursusdagene. Temaerne spændte fra lokal løn-
dannelse og arbejdstid over problematikken med 
kulturskoleansattes forskellige vilkår og til TR’s 

arbejde i musikskolens lokal-MED. Også de coro-
narelaterede problematikker fyldte relativt me-
get, fortæller TR David Vollmond fra Kerteminde 
Musik- og kulturskole, som deltog i TR-dialog-
mødet for region Syddanmark. ”Det handler fx 
om hvornår corona er et TR- eller et AMR-
spørgsmål”, fortæller han. Samtidig opleves der 
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problematikker omkring onlineunder-
visningen, da den kræver udstyr, orga-
nisering og faglig støtte til den enkelte 
musikskolelærer. Flere TR’er gav også 
ved møderne udtryk for, at en udfor-
dring, som deres musikskolekolleger 
oplever i arbejdet på at beskytte sig 
selv og musikskolebrugerne mod CO-
VID-19, handler om sammenstød mel-
lem forskellige retningslinjer på skole- 
og musikskoleområdet. 

IT-redskaber og arbejdstid er 
de centrale emner 
TR ved Københavns Musikskole Mi-
chael Strange, nyvalgt næstformand i 

DMpF’s TR-udvalg, fortæller her om sit 
udbytte af TR-dialogmødet 2020 for 
region Sjælland.

Hvilke temaer var presserende 
på det TR-dialogmøde du del-
tog i?
Det var særligt arbejdstidsaftalen fra 
OK15 i praksis og alle dens typiske ud-
fordringer. Et andet tema som også 
fyldte meget var den virtuelle undervis-
ning og adgangen til de nødvendige 
IT-arbejdsredskaber.

Hvad fik du selv med hjem?
Jeg fik indsigt i, hvad man gør på andre 
musikskoler ved typiske problemstillinger 

og udfordringer for lærerne. Det er vær-
difuld viden og inspiration til mit arbejde 
som TR, fx i Lokal-MED.

Hvad er det gode ved TR-dialog-
møderne set fra din stol?
Jeg oplever det som meget givende, at 
et stort antal TR og TRS-valgte samt 
faglige konsulenter fra FMM er samlet. 
Det er en fantastisk mulighed for erfa-
ringsudveksling og vidensdeling med 
løbende kvalificering af dialogen via de 
faglige konsulenters svar på vores kon-
krete spørgsmål. ■

TR ved Københavns Musikskole Michael Strange

Læs artikel incl. links her: 
https://bit.ly/3eoM3aw
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MATERIALEUDVIKLING

Jeg havde i mange år brugt materiale fra mange 
forskellige bøger og egentlig slået mig til tåls 
med, at materialet ikke var optimalt, men brug-
bart. Meget af materialet var på svensk, norsk 
eller engelsk. En del af bøgerne var oversat til 
dansk, men det var stadig ikke det samme som 
en bog, der var skrevet på dansk og tilpasset de 
danske børn. Jeg havde ikke nogen speciel bog, 

Af Anne Fontenay

Hvorfor dog udgive sin egen 
METODEBOG? 
“At udgive sin egen metodebog handler mest om at sikre sit eftermæle” hørte jeg 
engang en leder sige. Med denne noget provokerende udtalelse i baghovedet kastede 
jeg mig alligevel ud i projektet “Min fløjtebog”

En anden tilgang end de traditionelle 
undervisningsbøger 
I de traditionelle fløjtebøger starter man typisk 
med alt på en gang. Man skal lære at holde på 
fløjten, blæse rigtigt, huske greb og læse noder. 
Med de små elever oplevede jeg ofte, at det var 
alt for overvældende, at skulle kunne det hele 
på en gang. Mange ting blev sværere, end de 
egentlig var, og frustrationen hos både elev og 
lærer blev stor, fordi der bliver sagt de samme 
ting igen og igen. Det blev tydeligt, at jeg måtte 
starte på en helt anden måde end de traditionel-
le fløjtebøger. Jeg begyndte at bryde tingene op 
og startede med at introducere en ting ad gan-
gen. Efterhånden kom jeg frem til, at det lette-
ste var at starte med at få etableret en god 
klang. Noderne kom i anden række - dem kan 
man altid lære, og alting går meget lettere, når 
det klinger godt. 

Kodeordet var fordybelse og 
kun én ting ad gangen

jeg anbefalede mine elever at købe, men kopie-
rede rask væk fra forskellige bøger og havde på 
den måde et materiale, der var brugbart. Det var 
desværre bare aldrig det helt rigtige, og der 
manglede altid et eller andet. En dag fortalte 
min musikskolekollega, Marie Hansen, at hun 
var begyndt at skrive sin egen accordeonskole. 
Jeg hjalp med at læse korrektur og syntes 
egentlig, at det var et ret sejt arbejde, hun hav-
de lavet. Jeg fik selv blod på tanden og begynd-
te så småt at lave mindre kompendier til mine 
elever, både dem jeg havde på EM-hold i 1. og 
2. klasse, og til mine fløjteelever. Efter mange 
overvejelser om, hvorvidt mit materiale var godt 
nok til udgivelse, tog jeg endelig mod til mig og 
begyndte på min egen fløjteskole. 

Illustreret af Maria Therese Keller
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Når den gode klang skal etableres er 
det godt at lave historier 

Kodeordet var fordybelse og kun én 
ting ad gangen og med små skridt. Jeg 
fandt ud af, at det var bedre at vente 
med at introducere nye ting for eleven, 
til det sidst tillærte var nogenlunde på 
plads. Min bekymring for, om eleven 
blev fagligt udfordret og ikke kedede 
sig, blev hurtigt lagt væk. Efter et år 
med den nye metode var mine elever 
nået lige så langt som med den gamle 
metod

Valg af nyt repertoire 
I mange skandinaviske fløjtebøger er 
sangene ofte de samme. Det er selvføl-
gelig dejligt, at vi lærer eleverne vores 
traditionelle sange, men jeg havde ikke 
lyst til at bruge de samme sange igen. 
De var jo for det første udgivet mange 
steder, men passede heller ikke altid til 
den progression, jeg gerne ville have. 
Derfor åtte jeg i gang med at kompo-
nere nye sange selv. Det var lidt af en 
udfordring, da jeg jo ikke er kompo-
nist. På samme tidspunkt var jeg i gang 
med et andet projekt. Her arbejdede 
jeg sammen med komponisten Mette 
Nielsen om at skrive ny musik til de 
små ensembler i musikskolen under 
navnet Patchwork Musik. Flere af me-
lodierne fik jeg lov til at bruge i bogen. 
På denne måde kunne vi også skabe 
en sammenhæng i den musik, eleverne 
spillede, da de kendte melodierne en-
ten fra fløjtebogen eller fra Patchwork 
Musik, som nu er udgivet hos Edition 
S. Så med mine egne små kompositio-
ner, Mettes melodier fra Patchwork 
Musik og et par sange fra Maries accordeonbog, som jeg fik lov til at 

låne, fik jeg langsomt sange nok til 
fløjteskolen. 

Variation gør det nemmere at 
starte med fløjtespillet 
Når man skal begynde at spille fløjte, 
er det hårdt arbejde, og man bliver 
både svimmel og træt i hele kroppen 
af at stå med den tunge fløjte. For at 

få lidt pauser ind i fløjtelektionerne, 
begyndte jeg mere systematisk at bru-
ge små opgaver, som understøttede 
den, sang eleven var i gang med at 
spille. Det understøttende materiale 
bestod enten af nodelæsningsopgaver, 
teoriopgaver eller små hørelæreropga-
ver. Sammen med Marie Hansen lave-
de jeg allerede en masse af disse opga-
ver. Jeg oplevede dog, at det kunne 

Nogle elever kunne rigtig  
godt lide at tegne meget  
detaljerede tegninger, og  
det tog alt for lang tid i  
undervisningslektionen 8
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være svært at nå opgaverne, fordi der 
var begrænset tid i en 25 min. lektion, 
og fordi eleverne også til tider opfatter 
det som en lille smule kedeligt. I fløjte-
bogen kunne jeg nu få listet nogle af 
de elementer ind, som vi alle ved er 
vigtige for musikundervisningen. Efter 
hver sang lavede jeg en side med en 
lille opgave, som understøttede san-
gen. Når de kom ugen efter, kunne jeg 
se, om de havde forstået lektionen. 

”Lektiebogen” 
I løbet af det sidste år, jeg skrev på 
“Min fløjtebog”, var jeg på kursus 
med den engelske klarinetist og mu-
sikpædagog Paul Harris. I stedet for en 
lektiebog havde Paul Harris lavet sit 
eget “Musicmap”. Her var grundidé-
en, at eleverne var med til at bestem-
me, hvad de skulle øve sig på til næste 
undervisningsgang. Problemet var dog, 
at eleverne skulle have flere bøger 
åbne på samme tid, når de øvede sig. 
Jeg fandt derfor på, at man under 
hvert nodebillede lavede en lille boks, 
hvor eleverne kunne tegne eller skrive 
det, som de skulle øve sig på til den 
næste undervisningsgang. Nu stod ele-
vernes øvenoterne lige under den me-
lodi, som de skulle øve på. 

Det resulterede inden 
længe i en ny udfor-
dring. Nogle elever kun-
ne nemlig lide at tegne 
meget detaljerede teg-
ninger, og det tog ufor-
holdsmæssigt meget tid i 
undervisningslektionen. 
Der måtte derfor ændres 
lidt i mit koncept. Min 
kollega Marie Hansen 
havde brugt det samme 
lektiebogskoncept i sin 
metodebog for accordeon 

og havde den samme udfordring. Det 
skulle vise sig, at det var Maries mand 
som kom med den perfekte løsning. 
Han foreslog, at vi lavede en boks, 
hvor der på forhånd var tegnet små 
tegninger, og nu skulle eleverne i ste-
det blot tegne en ring om den teg-
ning, der passede til, hvad de valgte at 
øve sig på. 

En bog bliver til to 
På et tidspunkt gik det op for mig, at 
min fløjtebog var ved at blive alt for 
omfangsrig. Jeg ville gerne have, at 
den skulle være en A4 side på den lan-
ge led. Når man er helt ny fløjtespiller 
og skal have styr på embouchuren, er 

Hvis opgaven var løst, vidste jeg, at de 
i det mindste havde åbnet bogen og 
måske var jeg heldig, at de så også lige 
havde spillet melodien en enkelt gang. 

Et eksempel på en lille opgave der 
skal laves hjemme. Efterår 
Farv bladene i de farver der passer til 
noderne.  

Rigtig mange af disse opgaver var 
der selvfølgelig ikke blevet plads til i 
min metodebog, så en udløber af ar-
bejdet blev en facebookside, jeg har 
sammen med Marie Hansen. Her bliver 
en masse af vores teoriopgaver lagt 
op. På nodeboxen.dk kan man finde 
meget af det materiale, der ikke er 
kommet med i vores bøger. 

Og så er der lige alt  
PR-arbejdet, for bogen  
sælger jo ikke sig selv

8
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det bedre at læse fra side til side end 
op og ned. Embouchuren er den måde 
man sætter læberne på når man skal 
blæse i fløjten. Det er vigtigt, at hoved-
stykket sidder helt rigtigt på læben og 
at det ikke flytter sig, når man skal 
spille på fløjte. Hos det trykkeri, jeg 
havde valgt, kunne de ikke spiralind-
binde hæftet når man vendte papiret 

kompliceret at anvende. Jeg har lært 
en hel del om bogtrykning gennem 
mange og lange samtaler med trykke-
ren om, hvordan tingene skal sættes 
op, så de kan trykkes. Det er fx vigtigt 
at man ikke tegner eller skriver helt ud 
til kanten af papiret, for trykkeren skal 
have plads til at kunne skære papiret 
til. Papirvalg er en hel verden for sig. 
Skal det være tykt eller tyndt? Blankt 
eller mat? Skal man kunne skrive på 
det og ikke mindst viske det, man har 
skrevet, ud igen? Der skal laves grafik, 
tegnes en flot forside, skrives bagside-
noter, findes ud af hvordan formatet 
skal være og ikke mindst, skal der sø-
ges om et ISBN-nummer. At have gode 
kollegaer, der gerne vil hjælpe, er uvur-
derligt, både til at se på materialet 
med andre øjne og til at læse korrek-
tur. Her kan der også blive trukket ri-
meligt store veksler på familien. Måske 
er der ting, der skal forklares på en an-
den måde, sproget kan fx være for 
knudret, eller det kan være forslag til, 
hvordan progressionen skal være. Man 
er også nødt til virkelig at lærer at be-
grænse sig og kun tage det allervigtig-
ste med. Man kan jo altid lave en op-
samling eller en bog 3, 4... 

Markedsføring og alt det  
andet...
Efter at bogen er udgivet, er der en del 
ting, der skal gøres. Der skal fx sendes 
eksemplarer til biblioteket og til ISBN-
kontoret. Og så er der alt PR-arbejdet, 
for bogen sælger ikke sig selv. Jeg har 
valgt at lave en hjemmeside til bøger-
ne. Her kan jeg lægge nyt materiale og 
rettelser ud efterhånden, som de duk-
ker op. Der er kommet en del andre 
ting til, fx grebsklistermærker, man kan 
sætte ind i elevernes noder, så de ikke 
glemmer grebet igen. Min hjemmeside 
har også en Instagramside, hvor jeg 
kan lave reklame for bøgerne. Især på 
Instagram har jeg opdaget en helt ny 
verden. Masser af fløjtenister fra hele 
verden mødes her og udveksler ideer 

Læs artiklen incl. links: 
https://bit.ly/3kWyzW0 

og musik. En canadisk fløjtenist har 
startet et verdensomspændende pæ-
dagogisk fløjtesamarbejde, Little flute-
players, som jeg er kommet med i. De 
har bedt om at få min bog oversat til 
engelsk, så det bliver nok et af mine 
næste projekter. 

Mine erfaringer 
En erfaring, jeg har gjort mig, er, at 
det tager utrolig lang tid at skulle lave 
det hele selv, og der vil uvægerligt 
komme fejl og mangler, som skal ret-
tes. Men man bliver bedre efterhån-
den, som man lærer, hvad der skal til 
for at udgive en bog. Man kan også 
søge midler til alt dette arbejde, men 
det kræver tid at skulle finde og søge 
fonde. Økonomisk valgte jeg selv at 
betalt for alt, da jeg ikke havde over-
skud til også at skulle søge penge til 
fløjtebogen. Det er hårdt arbejde at 
udgive en bog, og jeg kan i dag godt 
forstå, at mange ikke får gjort noget 
ved det. Det koster tid og penge, men 
det koster også en del søvnløse næt-
ter. For hvordan vil materialet blive 
modtaget af kollegaerne? Jeg ved, at 
jeg er min egen største kritiker, men 
jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke 
betød noget, hvad mine kollegaer 
mente om materialet. Heldigvis har 
langt de fleste taget godt imod min 
bog, så jeg har besluttet, at det nok 
ikke er den sidste, jeg udgiver. Det 
pædagogiske arbejde, at få formidlet 
sine tanker og ideer til glæde for an-
dre, har heldigvis været en del større 
end tankerne om mit eftermæle. Så 
samtidig med alt det svære er det også 
utrolig sjovt og lærerigt at udgive sin 
egen metodebog. Og det at stå med 
“sit eget hjerteblod” i hånden er en 
ubeskrivelig dejlig følelse. Men brede 
skuldre - det skal man have... ■

Især på Instagram har jeg  
opdaget en helt ny verden. 
Masser af fløjtenister fra hele 
verden mødes her og udvek-
sler idéer og musik

på den lange led, og da den nærmede 
sig de 100 sider, blev det alt for tungt, 
hvis den skulle trykkes i et hæfte. Jeg 
valgte, at den første bog kom til at 
handle om tonedannelse og en mindre 
del med nodelære, teori og rytmetræ-
ning. I Fløjtebogen 2 introduceres no-
der for alvor sammen med hørelæren. 
På denne måde var det også nemmere 
at styre, hvornår eleverne begyndte at 
lære noder, da der ikke er nogen deci-
derede nodemelodier i den første bog. 
En anden ting er, at det for små børn 
er meget motiverende, når de kan 
bladre hurtigt og føle, at de når langt 
på kort tid. Det, at man allerede efter 
måske fire måneder skal over i bog 2., 
virker rigtig godt. 

Hvad har jeg lært? 
I processen med udviklingen af ”Min 
fløjtebog” har jeg lært at bruge mange 
forskellige programmer på compute-
ren. Det var lidt af en jungle at finde et 
godt program at skrive bogen i, men 
jeg endte med at bruge Ibooks Auther, 
da det er et relativt simpelt og bruger-
venligt program. Jeg ville rigtig gerne 
have brugt Adobes Indesign, men det 
var temmelig dyrt og noget mere 
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MATERIALEUDVIKLING

Som børn har vi oplevet det gode samvær i for-
bindelse med kortspillet og hyggen ved at lægge 
en kabale på egen hånd. Som voksne er vi ble-
vet bevidste om nærværet og det frie rum, der 
opstår i forbindelse med kortspillet. På bag-
grund af vores professioner som musikpædago-
ger, har det været naturligt at give aktiviteterne i 
”Musik & Leg – med mor og far” et musikfag-
ligt twist. 

Vores motivation for at lave 
undervisningsmaterialet
Drivkraften bag bøgerne har været en vision om 
at omsætte ideer til noget, vi selv og andre kan 
have glæde af. Det er vigtigt for os, at forældre-
ne (og børnene) er klar over, at man godt kan 
spille kortspillene, selvom man ikke er udøvende 
på et musikinstrument. Bøgerne henvender sig til 
alle, der har lyst til at dele en sjov og hyggelig 
stund, samtidig med at de stifter bekendtskab 
med et udpluk af musikteoriens univers. Derfor 
er aktiviteterne også blevet testet lystigt på både 
børnehavebørn, børn i indskolingen, instrumen-
talelever og den kære familie. Flere af de kortspil, 
der indgår i bøgerne, har fælles træk med tradi-
tionelle kortspil, hvilket vi ser som en styrke i for-
hold til forståelse af aktiviteterne. I hver bog er 
der samarbejdsaktiviteter, hvor barn og forælder 
hjælpes ad med at lægge kortene op på en be-
stemt måde. Derudover er der i hver bog en tra-
ditionel dansk børnesang, hvor vi får sunget 

MUSIK & LEG 
– med mor og far
Selvom det lyder lidt klichéagtig, må vi bare erkende at ”Musik & Leg 
– med mor og far” er blevet til, fordi vi ikke kan lade være.

Af: Gitte Chren 
og Carsten Viuf  

stamtonerækkefølgen. Andre aktiviteter i bogen 
arbejder med regnbuens farverækkefølge - en 
farverækkefølge der forbereder og hjælper ele-
verne, hvis de efterfølgende stifter bekendtskab 
med solmisation. Selvom ”Musik & Leg – med 
mor og far” først og fremmest er tiltænkt foræl-
dre og bedsteforældre har vi erfaret, at den også 
bliver brugt i vuggestuer og børnehaver. Her un-
derstøtter bøgernes aktiviteter - udover farve- og 
bogstavlære - sociale færdigheder såsom at ven-
te til det bliver ens tur, at samarbejde etc. 

Den sidste bog i rækken henvender sig til de 
6-7 årige, hvilket gør bogen velegnet til indsko-
lingslærere og musikskolelærere. 

BLÅ BOG

Gitte Chren 
er uddannet AM’er fra Nordjysk Musikkonserva-
torium - med rytmisk klaver som specialfag og 
med Diplom i pædagogik (UCN). Til daglig un-
derviser hun på Kulturskolen Vesthimmerland.
Sammen med Carsten Viuf er hun medstifter af 
Legende Musikteori ApS og har flere udgivelser 
på forlaget Dansk Sang Digital. 

Carsten Viuf 
er uddannet violinist fra det Jyske Musikkonser-
vatorium og Stats konservatoriet i Skt. Peters-
borg. Underviser til daglig i Suzuki-violin på 
Aalborg Kulturskole. 
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Dansk Sang Digital og fokuseret på at gøre aktiviteterne 
enkle via:

En punktopstillet spilbeskrivelse.
Understøttende fotos af spillets gang.
En videogennemgang af den enkelte aktivitet.
 

I forhold til indholdet har vi:
Lystigt diskuteret didaktikken vedrørende aktiviteterne.
Reflekteret over elevernes læring og udbytte.
Været nysgerrige på elevernes oplevelse af spillene.

Det at undervise er for os ensbetydende med at være åbne 

Inspiration og viden 
- ”GOOGLE IS MY FRIEND”!
Inden vi sprang om bord i vores projekt ”Musik & Leg – med 
mor og far” lavede vi en skitse for alle de ting, vi skulle tage 
højde for omkring tilblivelsen af bøgerne. Det sjoveste har 
uden tvivl været at skabe indholdet til ”Musik & Leg – med 
mor og far”. Vi har googlet som gale og haft god sparring 
med familiemedlemmer i forbindelse med marketing og kor-
rekturlæsning. Vi erkender, at vi har asfalteret vejen imens vi 
gik, hvilket indimellem har været udfordrende. Samtidigt har 
det været lærerigt at kaste sig over et nyt felt, hvor vi løben-
de er blevet mange erfaringer rigere. Erfaringer, som vi brin-
ger med os til de kommende projekter, vi allerede har i stø-
beskeen.

Indhold og formidling
I udarbejdelsen af de tre forskellige ”Musik & Leg – med 
mor og far” bøger har vi trukket på vores erfaringer fra 

EN FORÆLDRES FEEDBACK:
Wilma på 2½ år hygger sig med aktiviteterne fra ”Musik & 
Leg – med mor og far”. Musikalfabetkortene bliver brugt i 
forbindelse med aktiviteter, der indgår i bogen, eller når 
Wilma selv finder på. Når Wilma selv finder på, får Musikal-
fabetkortene en køretur på storebrors Brio-bane, en flyvetur 
rundt i stuen eller også bliver et kort stoppet ned i en strøm-
pe samtidig med, at Wilma siger bogstavet på det pågælden-
de kort. Selvom Wilma kun er 2 år, har hun styr på farverne 
under spillet ”Malerklatter” og bogstaverne ved spillet ”En 
heldig kartoffel”.

8
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og nysgerrige på at lære noget nyt. Måske er det i virkelig-
heden det, der gør det sjovt at undervise efter mange år på 
bagen? Sommetider er vi på afveje, og sommetider finder vi 
nye veje at gå – men ”bevægelsen” er vigtig for os. På den-
ne måde har vi været nødt til at sætte os selv i spil i vores 
søgen efter at udvikle og forfine aktiviteterne. 

Skriveprogram
Vi valgte Microsoft Publisher som skriveprogram, men har 
undervejs stiftet bekendtskab med designprogrammet Can-
va. Canva er et fantastisk program til at udarbejde alt fra 

plakater og bøger til facebookcoverbilleder. Det er bruger-
venligt og forholdsvis nemt at få ting til at se flotte ud. I for-
hold til fremtidige projekter vil det være Canva, som vi be-
nytter i stedet for Microsoft Publisher, idet der er kommet 
nye features i den betalte version af Canva – blandt andet 
generering af QR koder. De QR-koder, som vi har brugt i 
”Musik & Leg – med mor og far”, har vi fundet på andre 
hjemmesider (i bøgerne findes der en QR-kode, som giver 
video-adgang). For os er det vigtigt, at QR-koderne er funk-
tionsdygtige i fremtiden, og at vi løbende kan ændre indhol-
det bag QR-koden, hvis der bliver behov for dette. Canva 
formår at dække vores behov i udarbejdelsen af en bog. Vi 
er nu blevet en erfaring rigere.  

Forside
På hjemmesiden Fiverr valgte vi en illustrator, hvis tegnestil vi 
syntes om. Med denne illustrator var vi i dialog i forhold til 

Det at undervise er for os ensbetydende med at 
være åbne og nysgerrige på at lære noget nyt

8
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Læs artiklen incl. links her: 
https://bit.ly/2HWdc8X 

Orkesterdirigent!

dirigentinstituttet.dk 

Uddannelse
Efteruddannelse

Videreuddannelse

Mere info om kurser for dirigenter på 

v. Danske Orkesterdirigenter

2

4

1 3

vores forventninger omkring udtryk, farvevalg, opsætning 
og den gennemgående stil i forhold til de tre forsider. Første 
udkast fra illustratoren ramte ikke just den ”Skandinaviske 
stil” og vi fik herefter sendt nogle fotos til illustratoren med 
den typiske Skandinaviske boligstil.

ISBN-nr.
ISBN betyder internationalt standard bognummer og er et 
internationalt system, der tildeler et standardbognummer til 
hver publikation. Et ISBN-nummer må aldrig ændres eller 
genbruges til andre publikationer. Hos ISBN-kontoret til-
meldte vi os som ny udgiver og udfyldte en tilmeldingsblan-
ket med ønsket om at modtage ISBN-numre til vores tre ud-
givelser. Et eksemplar af hver bog blev sendt til Dansk bog-
fortegnelse og Det Kongelige Biblioteks Pligtafleveringsafde-
ling. Med et ISBN-nummer i bøgerne er det muligt at søge 
materialet på Bibliotek.dk.

Trykkeri
Det medfølgende sæt Musikalfabetkort til hver bog er frem-
stillet hos et FSC-certificeret trykkeri, hvilket betyder miljø-
certificeret papir og økonomisk bæredygtig anvendelse af 
verdens skove. Musikalfabetkortene havde vi i forvejen som 
en del af vores materialer fra Legende Musikteori. 

Da vi havde valgt et trykkeri med en grøn profil, blev vi 
udfordret af, at trykkeriet arbejder med InDesign, som ikke 
arbejder specielt godt sammen med Microsoft Publisher. 
Heldigvis var der stor hjælp at hente fra trykkeriets grafiker, 
som tilpassede filer, billeder, forsider m.m.

Endeligt skulle der træffes beslutning i forhold til omsla-
get, forside og bagside, hvor vi valgte den dyre løsning med 
en lækker kachering - et nyt ord, vi har lært på vejen.

Samarbejde
For os har det været værdifuldt at udvikle et materiale sam-
men, da de forskellige erfaringer, vi får undervejs, giver os 
nogle fantastiske faglige snakke.

Fordelene ved at udgive i samarbejde er blandt andet:
Det er skønt, at lære af hinanden.
Det er dejligt, at have hinanden i processen.
Det er fantastisk at kunne dele det boost, det giver, når 
vi bevæger os fra tanke til det færdige produkt, men 
hinanden.
Det er rart at vide, at man ikke er alene om det, når der 
pludselig ligger mange nye udfordringer foran; når den 
ene er ved at miste pusten, så rykker den anden. 

At give plads til at spille hinanden gode – i medgang og i 
modgang.

Det er kommet bag på os, hvor meget tid der går med at 
finpudse, rette til og undersøge alle de ting, som vi ikke vid-
ste noget om – herunder priser, formater, skriveprogrammer, 
bæredygtige trykkerier, kacheringer og forsendelsesemballa-
ge. Det har været en kæmpe tidsrøver – ikke mindst at få 
samtlige aktiviteter indspillet på video, som vi efterfølgende 
har lagt på Musik & Leg´s YouTube kanal. ■



IT-FIX
VIDENSDELING

Af Marie Hansen 
og Anne Fontenay

Decide Now er kort fortalt et 
lykkehjul som app. Den er blevet 
et uundværligt værktøj i vores 
undervisning. Både til selve un-
dervisningen og til elevernes øv-

ning derhjemme. I Decide Now kan du notere 
stykker, tekniske øvelser eller andre aktiviteter i dit 
eget lykkehjul. Hjulet kan bruges i undervisnin-
gen, hvor du sammen med dine elever lander på 
et emne, fx et stykke musik, og gennemgå 
det. Igennem tilfældigheden bliver eleven inddra-
get i timens udformning og snak om, hvordan 
emnerne kan forstås eller kædes sammen. Hvis 
emnet lytte fx kommer frem på ”lykkehjulet”, 
kommer eleverne selv med input til, hvordan de 

Decide Now

kan arbejde med at lytte. Det giver eleverne en 
stor medbestemmelse og et ansvar, og det er ty-
deligt at eleverne vokser af det. Til hjemmeøvnin-
gen er App’en et værktøj til at huske lektierne og 
faktisk komme igennem dem alle, for de fleste 
børn vil gerne prøve alle felterne. 

Nodeboxen er et projekt på 
dansk, som understøtter teori-
undervisning i instrumental-
timerne. Dette materiale kan fint 
gå sammen med andre systemer 

som fx Music Mind Games og fungerer som en 
slags repetition af det, man har gennemgået i  
timen. Dette materiale kan findes på Facebook 
under navnet nodeboxen.dk, og en del af  
materialet ligger til fri afbenyttelse. 

Nodeboxen.dk

Du kan læse artiklen 
incl. links her: https://bit.ly/3oRjEPf
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Når Sampension laver statistikker over de forskellige medlemsgruppers frekvens af sygdom 
og tidlig død, ligger musikskolelærere og -ledere heldigvis i den meget lave ende. Allige-
vel hænder det desværre, at et medlem rammes af alvorlig sygdom. I den forbindelse skal 
man være opmærksom på, at musikskolelæreres og -lederes pensionsordning i Sampen-
sion kan give adgang til udbetaling af et engangsbeløb ved en række alvorlige syg-
domme og behandlinger alt efter hvilken pensionsordning, man er omfattet af. 

Erfaringen viser, at netop det at få udbetalt et betydeligt beløb i forbindelse med alvorlig 
sygdom på flere måder kan lette forløbet, fx ved at tilkøbe ydelser, som man ikke har 
adgang til i det offentlige system, men som kan aflaste den syge eller familien i en pres-
set periode: rengøringshjælp, taxakørsel, børnepasning, take away osv. Beløbet udbeta-
les skattefrit og uden betingelser, så man er selv herre over, hvordan det anvendes. 

Udbetalingen kan finde sted ved visse ondartede kræftformer, hjerneblødning eller 
blodprop i hjernen, by-pass operation eller ballonudvidelse, blodprop i hjertet, hjerteklap-
kirurgi eller uigenkaldeligt nyresvigt. En konkret liste over, hvilke sygdomme og behand-
linger, som er dækket, findes på Sampensions hjemmeside. 

Hvis du eller en kollega eller medarbejder bliver ramt af alvorlig sygdom, er det derfor 
vigtigt, at den sygdomsramte kontakter os eller Sampension for at få afklaret, om diag-
nosen fremgår af listen og retten til udbetaling er indeholdt i den konkrete pensionspo-
lice.

Skulle man være så uheldig gennem livet at blive ramt af flere sygdomme, som fremgår 
af listen, vil man kunne få beløbet udbetalt flere gange. 

Det beløb, som udbetales, hvis diagnosen falder indenfor de aftaler, som følger med 
pensionsordningen, vil pt. være 110.000 kr. På Sampensions hjemmeside kan man ori-
entere sig nærmere om betingelserne for at få udbetalt beløbet ved kritisk sygdom. ■

Husk udbetaling 
af engangsbeløb 
ved kritisk sygdom 

LØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent

Find artikel med link her: 
https://bit.ly/2HTc9GF
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www.brookfield.dk

Dine instrumenter 
er din passion, 
vores er at beskytte 
dem.

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/3bcX910

KONSERVATORIESTUDERENDE!
Husk at melde dig ind i DMpF  
– det er godt, og det er gratis:


