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”Kom Maj du søde milde, gør skoven atter 
grøn,” lyder det kraftfuldt og optimistisk fra 
de forsamlede musikere, musikskolelærere 
og -ledere i salen på Hotel Richmond. 
Udenfor på Vester Farimagsgade i Køben-
havn luner forårssolen fra en skyfri himmel 
denne sidste lørdag i april. DMpF’s nyvalgte 
og afgående politikere 
fra hele landet er forsam-
lede til foreningens 
landsmøde og et ganske 
særligt formandsskifte. 
Kampen for musikfaget 
og for ordentlige vilkår 
for de mennesker, hvis 
arbejdsliv er musikken, 
er vigtigere end nogen-
sinde, mener de nyvalgte 
DMpF-politikere. En af dem er pianisten Jør-
gen Groth-Andersen, som er tillidsrepræ-
sentant på Faaborg-Midtfyn Musikskole. 
Han er netop valgt ind i DMpF’s TR-udvalg 
og oplever, at musikskolernes og 

musikunderviserens rolle er inde i en riven-
de udvikling i disse år. ”Vi skal gribe bolden 
i forhold til de udfordringer, der er med 
elevgrundlag, andre aktører og den gene-
relle samfundsudvikling. Jeg ser 
DMpF som en central aktør i forhold til at 
skabe de bedst mulige rammer og betin-

gelser. Det skal fort-
sat være et attraktivt 
erhverv med gode vil-
kår for både fuldtids- 
og deltidsansatte,” si-
ger han. Som nyvalgt 
glæder han sig til at 
bidrage og suge til sig 
i det fagpolitiske ar-
bejde. ”Først og frem-
mest glæder jeg mig 

til gode drøftelser med engagerede TR-kol-
leger fra hele landet, der lige som jeg bræn-
der for at skabe de bedst mulige rammer 
for faget, således at kunstnerisk og pæda-
gogisk udvikling kan komme mere i fokus”. 

Der er et brændende ønske hos de nyvalgte DMpF-politikere om at 
forbedre vilkårene for musik- og kulturskoler samt for musikfaget i det hele 
taget. ”Jeg har et stærkt hold af yderst kompetente politikere bag mig,” 
udtaler DMpF’s nye formand,  Simon Junker Tang.

Reportage fra  
landsmødet 2022: 
DMpF HAR FÅET  
NY FORMAND

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN,  

medieredaktør

”  Vi skal gribe 
bolden i forhold 

til de udfordringer, der er 
med elevgrundlag, andre 
aktører og den generelle 
samfundsudvikling
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En broget verden 
Udvalgsmedlemmer, tiltrædende såvel som afgående, an-
kom allerede fredag til fællesmøde og afskedsreception for 
afgående formand Ole Helby. ”Jeg elsker den brogede ver-
den” var fredag morgens fællessang. En sang, der på mange 
måder afspejler livets, men også musikverdenens mangfol-
dighed og foranderlighed. Samtidig sætter sangen fokus på 
det engagement og det mod, der skal til, når man kæmper 
for noget, som er større end en selv: 

”Kamp må der til, skal livet gro / ej kamp blot for dagligt 
brød / men kamp for frihed i liv og tro / -thi evig stilstand er 
død!” 

Fredagens gruppemøder bød herefter på speeddating, 
SoMe(Social Medie)-træning og mere frie fagpolitiske drøf-
telser. Det udløste stor diskussionslyst, som lover godt for 
den kommende valgperiode. 

DMpF rummer både ledere og lærere. ”Det 
er en helt unik konstruktion, som øger den 
fælles viden, giver spændvidde i perspekti-
verne og fælles fodslag på området,” siger 
mangeårig og genvalgt formand for Leder-
foreningens bestyrelse i DMpF, Simon An-
dreas Lindegaard. Han ser dette unikke fag-
fællesskab på tværs som en særlig styrke 
for organisationens fagpolitiske arbejde. 

”Samarbejdet med Ole Helby  
har altid spillet”
Fredagens afskedsreception i det festpynte-
de Richmond Room bød på bobler og bevæ-
gende taler fulde af roser til den afgående 
formand Ole Helby. Nyvalgt formand for 

Afgående for-
mand Ole Helby 
og tiltrædende  
formand Simon 
 Junker Tang
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DMpF, Simon Junker Tang takkede indled-
ningsvis for ”oplæringsperioden” på sekre-
tariatet over de sidste fire år. ”Ole har en 
unik sans for det bedst opnåelige resultat. 
Som mentor er han en insisterende pæda-
gog med et meget stort pensum. Tak for 
det,” lød det efterfulgt af klapsalver. Forper-
son fra Dansk Artistforbund, Sara Indrio, 
som for nylig afløste Lena Brostrøm på po-
sten, glædede sig over at dele adresse med 
DMpF og det frugtbare samarbejde forenin-
gerne imellem. ”Noget, som jeg beundrer 
ved dig Ole, og som jeg vil forsøge at lære, 
er den ro, som du altid udstråler,” erklærede 
hun. Faglige organisationer som fx DMF, 
DOKS og organisationer under AC var re-
præsenteret ved fejringen. Også samar-
bejdspartnere som fx DMK, AKA og Sam-
pension samt et utal af medlemmer og ven-
ner hyldede den mangeårige formand. 
Også forhandlingschef Martin Højkjær Lar-
sen fra Kommunernes Landsforening var på 
talerstolen. ”Samarbejdet med Ole har altid 
spillet,” konkluderede han og beskrev 

hjerteligt, hvor værdsat en samarbejdspartner Ole Helby 
har været set fra KL’s side af bordet. Bl.a. mangeårigt med-
lem af DMpF’s forretningsudvalg, musikskolelærer Charlot-
te Mejlbjerg, afsluttede rækken af talere. ”Jeg mindes med 
glæde lobbyarbejdet i 2013, som du stod i spidsen for, og 
hvor musikskolerne fik en lov, der forpligter folke- og mu-
sikskoler til gensidigt samarbejde. Du er altid gået forrest 
med entusiasme og vilje til at kæmpe for både fag og ar-
bejdsforhold, og så vidt jeg erindrer, har du fået stemt alle 
”dine” overenskomster hjem i første forsøg - godt gået!”

Politikerne i DMpF's bestyrelse, arbejdsudvalg og Lederforening

Jørgen Groth-
Andersen, pia-
nist og med-
lem af TR-ud-
valget i DMpF



Landsmødet er både et farvel og et goddag 
”Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj, o kom!” Tilbage 
ved lørdagens fællessang på DMpF’s landsmøde 2022 er 
deltagerne nu nået til det sidste vers. En dag i organisatio-
nens livshjul, der på en og samme tid markerer afslutning 
og videreførelse. En bevægende afsked med nyudnævnt 
æresmedlem af foreningen 
Ole Helby og samtidig et 
goddag til de nyvalgte poli-
tikere og foreningens nye 
formand Simon Junker 
Tang. ”Sammen med den 
nyvalgte bestyrelse og ar-
bejdsudvalgene vil jeg til 
gavn for medlemmerne 
skabe den nødvendige fornyelse med respekt for de store 
kvaliteter, som foreningen allerede besidder. Jeg har et 
stærkt hold af yderst kompetente politikere bag mig, også i 
den daglige politiske ledelse, med et forretningsudvalg 

bestående af næstformand Christa V. Danielsen og 
bestyrelsesmedlemmerne Nana Ellebæk Bjerg, 
Charlotte Mejlbjerg og Simon Andreas Lindegaard 
(formand i Lederforeningen i DMpF). De skal indgå i 
et tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse og et 
yderst driftssikkert og professionelt sekretariat,” ud-

taler Simon Junker Tang.
Landsmødet 2022 er slut. Musik-

ken og sangstemmerne er nu afløst 
af airconditionanlæggets summen i 
den mennesketomme sal på Hotel 
Richmond, men oplevelsen af et le-
vende engagement på musikfagets 
og foreningens vegne klinger vide-
re. En følelse af fagligt fællesskab 

ledsager mig ud i Københavns gader. 

KOMPETENT 
HELE LIVET

BRUG MUSIK 
TIL AT 
ARBEJDE MED 
MENNESKER
LÆS EFTERUDDANNELSEN I 
MUSIK, PSYKOLOGI OG SUNDHED

KONTAKT FAGKOORDINATOR, CHARLOTTE LINDVANG
PÅ CHLI@IKP.AAU.DKEVU.AAU.DK
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”  Sammen med den 
nyvalgte bestyrelse 

og arbejdsudvalgene, vil jeg til 
gavn for medlemmerne skabe 
den nødvendige fornyelse
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Ny efteruddannelse på SDU 
til musikskolelærere 

Om DMpF
FORENINGENS POLITIKERE 
2022-2024

Simon Junker Tang, formand

Bestyrelsen - Foreningens ledelse
Christa Verlin Danielsen, 
næstformand
Anders Præstegaard
Charlotte Mejlbjerg, FU*
David Efraim Poulsen
Henrik Nørregaard Boll
Nana Ellebæk Bjerg, FU
Rikke Konoy
Stella Ørn
Troels Lund Nielsen
Jens Erik Rasmussen
Jesper Gude
Simon Andreas Lindegaard, FU
Gitte Grarup

Lærerudvalget - Musikpædagogik, didaktik 
og faglig udvikling mm. 

Kathrin Wiebke Fröhlich Schroeder
Mark Johnsen
Mette Vendelbo
Stella Ørn
Anne-Sofie Thåstrup Mejlbjerg
Mads Erik Slej

Lederforeningens bestyrelse  
– Lederoverenskomst, musik- og kultur-
skoleledelse, lederkurser, løn og arbejds-
vilkår for ledere og mellemledere mm.

Gitte Grarup
Jesper Gude
Niels-Erik Mogensen
Marie Okkels
Simon Andreas Lindegaard 
Martine Fogt

TR-udvalget - Læreroverenskomst,  
TR-kurser, løn og arbejdsvilkår mm.

Jens Erik Rasmussen
Jørgen Groth-Andersen
Michael Strange
Niels-Evald Jensen
Søren Normann Larsen
Steffen Blume

Læs mere og lyt til de 
nye fag politikere her:  

https://bit.ly/3t1iaGx

*Forretningsudvalget (FU) leder 
foreningens daglige drift og består af 
formand, næstformand og yderligere 
tre medlemmer af bestyrelsen.
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Alle børn skal lære at  
spille i musikskolen

LEDER

N
år Danmarks Statistik i januar 2022 
kunne opgøre at 8,6 pct. af de 6 til 
16-årige var elever på en musikskole i 

det nedlukningsramte skoleår 2020-2021, var 
det atter engang åbenbart, at der er lang vej til 
opfyldelsen af DMpF’s vision.

Hvis hvert eneste barn i den skolesøgende 
alder gik tre år i musikskole, burde tallet i ste-
det være 30 procent. Den slags mirakler kan 
selv en ny tilgang til musikskolestatistik ikke 
skabe. Det kræver, at der stilles mere præcise 
krav til musikskolerne, og at de nødvendige 
ressourcer er til rådighed.

Da et politisk flertal med Joy Mogensen i 
spidsen søsatte Grib Engagementet, lå det i op-
draget, at den afsluttende evaluering af de 
deltagende projekter skulle pege fremad mod 
mere permanente ændringer og varige tilbud. 

Mange spændende projekter bliver udviklet og 
er blevet udviklet over årene, bl.a. med hjælp fra 

midler afsat i musikhandlingsplaner.
Nu er tiden inde til at vise musikskolerne 

den tillid, de fortjener. Musikskolerne har 
brug for at kunne planlægge langsig-
tet og skabe kontinuitet i undervis-
ningstilbuddene, hvis de skal lykkes 

med lære børn og unge et så komplekst 
kundskabsfag som musikudøvelse. 

De kan og bør i langt højere grad selv løfte samarbejdet 
på tværs af kommunen, regionalt og nationalt. Et samarbej-
de, der ikke drives af jagten på puljemidler, men af en indre 
nødvendighed.

DMpF opfordrer derfor regeringen og folketingets parti-
er til at arbejde på en revision af Musikloven og Bekendtgø-
relse om musikskoler med henblik på at give flere børn og 
unge adgang til musikundervisning i musikskolen. Generelt 
skal musikskolernes opgaver uddybes og beskrives klarere.
DMpF’s fire hovedforslag er at:

Statens refusion af lærer- og lederløn øges fra 13 til de 25 
pct. der allerede i dag er lovgrundlag for
Kommunerne forpligtes til maksimalt at opkræve 25 pct. 
af driftsudgifterne i brugerbetaling
Kommunerne forpligtes til at igangsætte tiltag, så mindst 
10 pct. af målgruppen 0-25 år, herunder 15 pct. af de 
6-16-årige, omfattes af et musikskoletilbud senest i 2026
Der indføres et økonomisk fripladstilskud parallelt med den 
ordning, der allerede eksisterer på dagtilbudsområdet 

Det vil fjerne den økonomiske barriere for familier med lav 
indkomst, sikre at musikskolen skaber veje til at nå bredt og 
decentralt ud i kommunen fx instrumentaltilbud til hele år-
gange i folkeskolen, sikre et mere rimeligt loft over bruger-
betalingen og forhindre, at musikskoler i kommuner som 
København slipper afsted med at nå ud til under 1 pct. af 
demografien. 

Alt i alt ville det være et stort skridt på vejen til musiksko-
len for alle. 
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 M 
usikfaget og børne-unge-kultu-
ren er i en evig forandringspro-
ces, som stiller nye krav til mu-

sikskolelærere på landets musikskoler. Der-
for har man på Institut for Kulturvidenska-
ber på Syddansk Universitet udviklet et nyt 
efteruddannelsesforløb for musikskolelære-
re, som underviser på 
musikskolen, i grund-
skolen og på dagtil-
budsområdet. Uddan-
nelsesforløbet hedder 
Teoretisk Pædagogi-
kum – musikpædago-
gisk efteruddannelse 
for musikskolelærere og er et svar på det ef-
teruddannelsesbehov, flere musikskolelæ-
rere adresserer, hvor musikfaglig viden går 

hånd i hånd med nyeste viden om musikdi-
daktik og pædagogik. 

Musikskolelærernes nye opgaver
Når musikskolelærere rundt om i landet ud-
trykker et ønske om at blive klædt bedre på 
til at møde nye elevgrupper og varetage 

nye undervisningsopga-
ver, kan det ses som et 
resultat af de seneste års 
politiske reformer og lo-
kale prioriteringer af res-
sourcer. Musikundervis-
ning har på mange må-
der været grundlæggen-

de for forståelsen af, hvordan dag-, skole- 
og fritidstilbud bidrager til børns og unges 
almendannelse. Nyere forskning peger 
imidlertid også på en øget polarisering mel-
lem ressourcestærke og ressourcesvage 
musikmiljøer. Dette hænger sammen med 
musikfagets status på læreruddannelsen, 
begrænsede efteruddannelsesressourcer 
på musikskolerne og meget forskelligarte-
de forudsætninger hos elever såvel som læ-
rere. Musikskolelærer og rytmikpædagog, 
Christina Øbo Andersen, som er blandt ini-
tiativtagerne til den nye uddannelse, peger 

God musikundervisning 
og nyt tiltag til  
efteruddannelse 
Nyt efteruddannelsesforløb på SDU tilbyder i 2022-2023 musikskolelærere ny 
didaktisk viden som hjælp til at løse de mange nye pædagogiske opgaver.

AF ANNE BANG- 
LARSEN,  

chefkonsulent ved  
kulturvidenskaber SDU ”  Det nye for mange 

musikskolelærere 
er at skulle undervise i 
“skal”-undervisningen

Anne Vibeke Vennerstrøm, Gunvor Severinsen og Christina Øbo Andersen
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på, at musikskolelærernes opgaver er ble-
vet mere varierede: “Selvom kandidaterne 
fra musikkonservatorierne modtager un-
dervisning i musikpædagogik, oplever 
mange at blive udfordret i de nye undervis-
ningsformer, eksempelvis i holdundervis-
ningen. Det nye for mange musikskolelære-
re er at skulle undervise i “skal”-undervis-
ningen med dertil hørerende elever uden 
den store motivation for musikfaget, hvor 
det tidligere har været “kan”-undervisnin-
gen, der har været musikskolelæreres ar-
bejdsfelt”. De nye krav, lærerne mødes af, 
skal derfor også modsvares af efteruddan-
nelsestilbud, som tager udgangspunkt i 
den udvikling, musikfaget befinder sig i, og 
i de nye undervisningsopgaver, lærerene 
skal varetage.

Solid musikskolepraksis tilsat et drys 
af ny didaktisk viden 
Anne Vibeke Vennerstrøm, som til daglig er 
uddannelseschef for Teoretisk Pædagogi-
kum for gymnasielærere, er en anden af ini-
tiativtagerne til uddannelsen. For hende har 
det været vigtigt, at efteruddannelsestilbud-
det skaber et refleksionsrum, hvor kursister-
ne er solidt funderet i en praksis, som på 

uddannelsen reflekteres i forhold til teori og metode: ”Teo-
retisk Pædagogikum for musikskolelærere hviler på den for-
udsætning, at kursisterne kommer med konkrete erfaringer 
fra en daglig undervisningspraksis. Derfor er der netop tale 
om et efteruddannelsesforløb, 
hvor deltagerne tager afsæt i en 
praksis, som de gerne vil kvalifi-
cere”. Uddannelsen er tilrettelagt 
som fem eksternater, hvor delta-
gerne modtager teoriinformeret 
undervisning, der reflekteres i 
analyse af egen praksis. Gunvor 
Severinsen, som er en af undervi-
serne på uddannelsen og desuden er kursusleder for pæda-
gogikumkandidater indenfor gymnasieområdet, fortæller, 
at der som en del af det samlede undervisningsforløb arbej-
des med aktioner i egen praksis mellem de enkelte kursus-
gange, og at der efterfølgende reflekteres i dialog med de 
øvrige kursister: ”Mødet og den faglige dialog med kolleger 
og fagfæller er således også en central del af uddannelses-
forløbet.” Holdet bag den nye uddannelse gør det tydeligt, 
at man kender til de mange gode tilbud, der er i forskellige 
dele af sektoren, men det, man har ønsket at sætte fokus på 
i denne uddannelse, er en kvalificering af en allerede eksi-
sterende undervisningserfaring, hvor ”målet er, at deltager-
ne gennem uddannelsen bliver mere præcise og tydelige i 
deres sprog og deres undervisning til at planlægge, evalue-
re og udvikle undervisning med andre lærere og 

”  Nyere forskning 
peger på en øget 

polarisering mellem res-
sourcestærke og ressource-
svage musikmiljøer

Musikskolelærer Jakob Riis og musikskoleelev Lukas, foto: Ard Jongsma
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samarbejdspartnere og i forskellige sammenhænge”.  Netop derfor 
er der tale om et lidt længere forløb, men samtidig et forløb, som 
kan passes ind i en travl hverdag og bruges direkte i den daglige 
praksis. Anne Vibeke Vennerstrøm slutter af med at sige: ”Der er 
masser af god musikundervisning derude, men med dette tilbud 

får lærerne et drys af ny didaktisk viden, som 
kan hjælpe dem til at løse de mange nye opga-
ver endnu mere kvalificeret og ikke mindst re-
flekteret”.

SDU’s information om  
efteruddannelsen specifik til 
musikskolelærere
Første gennemløb af uddannelsen starter til 
september 2022, og der er endnu enkelte ledi-
ge pladser. De fem eksternater er alle af to da-
ges varighed og foregår på SDU (dag 1 kl. 10-18 
og dag 2 kl. 9-16). Uddannelsen koster 30.000 
kr inklusiv forplejning på kursusdagene. Hvis du 
er blevet nysgerrig på at vide mere om uddan-
nelsen, kan du via QR-koden finde mere infor-
mation og links til uddannelsen.: QR(DEP) 

Find alle spørgsmål og svar her: 
https://bit.ly/3zeJ5SP

WWW.SDU.DK/TPMUSIK
Institut for 
Kulturvidenskaber 



dansksang.dk
admin@dansksang.dk
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Når børn synger, 
hva’ gør vi – i virkeligheden? 
af Linda Vilhelmsen 
Hvad gør vi med børn, der synger falsk og hvordan har synet gennem tiderne været på 
børns sang? Teori, sange og praksiseksempler i samme materiale. 
Der rettes fokus på kulturelle aspekter af den sanglige udfoldelse samt konsekvenser 
heraf i relation til musiklæreres, sangpædagogers, korlederes og pædagogers rolle.  
Bogen inddrager væsentlige områder af den nyere forskning inden for børns sanglige 
udvikling, intonationsudvikling og falsk-syngeri. Der indgår 24 sange med idéer til 
praksis. Materialet udgør en omfattende revidering af bogen Når børn synger, hva’ så, der udkom i 2003. 
Denne nye udgave er mere lettilgængelig og indeholder flere praksiseksempler og aktiviteter. Bogen giver adgang 
til en digital ressourceside med indspilninger af alle  sangene samt flere illustrative aktivitetseksempler på video.
Kr. 240,- (300,-) • ISBN 978-87-7178-155-7
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Nu vil vi synge højt, fordi det gør os glade,
for vi er fulde af fis og ballade.
Vi skal brug’ vor’s fantasi.

Det ka’ stemmen nemlig li’.

Sku’ vi ikke ta’ og prøve,

hvo’n en DRONNING hun ka’ sig’:
DER ER ET YNDIGT LAND, 

DET STÅR MED BREDE BØGE.

Det lyder tosset, (klap) 

det lyder skørt. (klap, klap)

Det er fedt at få stemmerne rørt.

SANGE MED ASSOCIATIV T STEMMEARBE JDE

Tekst: Linda Vilhelmsen 
Copyright © 2008 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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Børn og unges søgning til musikskoler synes aftagende. Samtidig falder 
søgningen til musik på læreruddannelsen. Vi spørger erfarne 
musikskoleledere om, hvordan musikinteressen fastholdes hos eleverne.

MUSIKINTERESSE 
øger livskvalitet og 
musikkultur 

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN,  

medieredaktør

”  Vi skal arbejde 
hårdere på at fast-

holde elever, som befind-
er sig i overgangsfaser

 S 
om mange andre kultur- og fritidstil-
bud udfordres musik- og kulturskoler 
fra flere sider. 

Økonomien er presset 
efter magre år med po-
litiske grønthøsterbe-
sparelser. I to sæsoner 
har en coronapandemi 
lukket ned for livsvigti-
ge PR- og rekrutte-
ringsaktiviteter. Samtidig fylder skærme, 
computerspil og sociale medier mere i børn 
og unges liv. Endelig viser flere forsknings-
rapporter, senest undersøgelsen Musikud-
dannelse i Region Midtjylland 2021, at musik-
faget er kommet mere og mere under pres. 
Én årsag, som fremhæves i rapporten, er 
den generelle nedprioritering af musikfaget 
i folkeskolen og på læreruddannelsen. På 

flere midtjyske musikskoler konstateres det 
i rapporten, at eleverne i aldersgruppen 13-

14 år er blevet sværere at 
fastholde. Det er også si-
gende, at under 50 pro-
cent af de midtjyske fol-
keskoler har etableret 
det lovpligtige samarbej-
de med den kommunale 
musikskole. Det er store 

udfordringer, som kalder på ledelsesmæs-
sig og politisk handling. 

Fokus på elevfastholdelse
I 2021 bragte MUSIKSKOLEN en artikelserie 
om markedsføring af musikskoler. Et område 
hvor mange musik- og kulturskoler har et ud-
viklingspotentiale. I denne artikel ser vi nær-
mere på et relateret tema: Elevfastholdelse. 
Flere lærere og ledere peger nemlig på, at 
fastholdelse af børn og unges musikinteres-
se, ud over at have betydning for vores mu-
sikuddannelser og musikkulturen generelt, 
også har stor betydning for elevernes trivsel 
og livskvalitet. I to artikler undersøger MUSIK-
SKOLEN i selskab med erfarne musikskolele-
dere fra hele landet, hvad der skal til for, at 
børn og unge fastholder musikinteressen. 

FAKTA

Antal uddannede musiklærere til grundskolen er faldet med 65 pro-
cent fra 408 dimittender i 2006 til 141 i 2020. I 2020 var der i alt 1631 
folke-, fri- og privatskoler i Danmark.
Kilde: Undervisningsministeriet
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Hvorfor er fastholdelse af børn og unges musikinteresse vig-
tig? 
Det er indlysende vigtigt, at eleverne bliver i musikskolen 
gennem flere sæsoner. For deres egen personlige udvikling 
og tilegnelse af færdigheder og for musikskolens renommé 
i lokalsamfundet. Jeg synes, at alle børn – ud fra en dannel-
sestanke - burde have mulighed for at lære at spille et in-
strument, eller i hvert fald stifte bekendtskab med, hvad 
det vil sige at lære at spille et instrument. I DMpF er vores 
vision: Alle børn skal lære at spille i musikskolen. Det er på alle 
måder udviklende for et menneske at gå til spil, og det er 
kun i musikskolen, med musikfagligt uddannede lærere, 
det kan prøves rigtigt af. 

Hvilken betydning mener du, at elevfastholdelse har for hele 
musikkens ”økosystem”? 
Musikskolerne udgør en vigtig del af landets musikalske fø-
dekæde og er baseret på lovgivning. Musikskoler skal ud-
vikle elever til at blive aktive musikforbrugere og udøvende 
på forskellige niveauer. Vi skal sikre mangfoldighed og et 
bredt udbud, som favner flest mulige børn og unge. Derfor 
skal vi tænke os grundigt om, inden vi lukker ned for instru-
menttyper eller genrer, for det kan få betydning for det 
samlede musikliv.

Hvilke begrundelser for udmeldelse forekommer hyppigst?
Når jeg taler med forældre, er begrundelsen ofte, at barnet 
ikke spiller og øver af sig selv. Med denne begrundelse 
spørger jeg tit, om barnet selv går ind og laver matematik. 
Øvning og spillelyst skal især de yngre elever have hjælp til 
derhjemme. Det er ikke ondt eller forkert at bede barnet el-
ler den unge om at øve sig, for musik er også et rigtigt fag 
og ikke udelukkende underholdning.   

Flere musikskoler konstaterer, at elever i aldersgruppen 13-14 
år er blevet svære at fastholde. Hvad tænker du om det? 
I musikskoleundervisning handler det mest om relationer 
til læreren og til andre elever. Eleven skal have tiltro til sin 
lærer. Det opstår, når læreren viser engagement og fagligt 
overblik og samtidigt ser, hvem eleven er som menneske. 
Læreren bør tage udgangspunkt i elevens ønsker og drøm-
me og formå at kanalisere dem over i sin pædagogik. Det 

stiller store krav til læreren om høj faglig-
hed kombineret med menneskeligt over-
skud og engagement. 

 
Hvad er jeres bedste erfaringer med at øge 
fastholdelsen? 
For unge teenagere er fælleskabet tit det af-
gørende. Derfor skal musikskolen tilpasse 
tilbud særligt til dis-
se elever for at fast-
holde dem. Eleverne 
kan opleve en følel-
se af, at de er blevet 
”for store” til ét be-
stemt ensemble. 
Hvis der ikke findes 
et andet relevant til-
bud, skal musiksko-
len hurtigt etablere 
et godt alternativ. På Frederikssund Musik-
skole har vi positive erfaringer med større 
orkesterprojekter på tværs af vores instru-
mentalgrupper og med samarbejdsprojek-
ter med andre kulturinstitutioner og 

”  Læreren skal 
tage udgangs-

punkt i elevens ønsker 
og drømme og formå at 
kanalisere dem over i  
sin pædagogik

BLÅ BOG - GITTE GRARUP

Cand. Mag. i musik og engelsk, mu-
siklærer- og diplomeksamen i klassisk 
sang fra Nordjysk Musikkonservatori-
um. Musikskolelederuddannet fra 
COK og ansat i Frederikssund Musik-
skole som leder fra 2010. Medlem af 
DMpF’s Lederforening og bestyrelse. 
Udøvende freelancemusiker.

Gitte Grarup,
Frederikssund Musikskole 
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folkeskoler. De medvirker til at øge spillelysten og fælles-
skabet. Så er der også elevrejser og mindre koncerter, som 
man kan arbejde frem mod i det daglige. Det gælder om at 
understøtte konstellationer, hvor fællesskabet trives.

Gør man egentlig nok for at fastholde udskolings- og gymna-
siegruppen?
De udgør en væsentlig del af vores sammenspilstilbud. 
Selvfølgelig er der i tiden en tendens til, at unge ikke tror, 
de kan overkomme andet 
end at gå i gymnasiet, mulig-
vis fordi de er presset af ka-
rakterræset eller alkoholkul-
turen. Heldigvis er der jo 
også mange, der ikke stop-
per, fordi de har fundet ud af, 
at det med at gå til spil påvirker arbejdsevne og koncentra-
tion positivt, og fordi de ikke vil slippe fællesskabet.

Hvordan bygger I videre på disse erfaringer?
Vi bliver ved med at iagttage eleverne og finder så ud af, 
hvilket tilbud der er basis for. Vi kigger på, hvor energien er 
hos eleverne, og tilpasser vores tilbud til dét. Relationerne 
eleverne imellem er komplekse og vigtige. At et band, et 
orkester eller et kor fungerer gennem mange sæsoner kræ-
ver, at eleverne får skabt så gode relationer til hinanden, at 
de ikke vil forlade fællesskabet. Når dét lykkes, oplever jeg, 
at eleverne mærker, at de sammen løfter sig til et højere ni-
veau. Det inspirerer dem, og så har vi gang i ”en god cirkel”, 
som er identitetsskabende - så bliver de også ved. 

  

Hvad oplever du som din vigtigste ledelsesopgave i forhold til 
elevfastholdelse? 
Sammen med lærerne at være opmærksom på elevernes øn-
sker og have en god dialog om, hvad det er, der skaber energi-
en og de gode fællesskaber. Det skal vi videreføre i vores til-
bud, så eleverne fortsætter deres musikalske udvikling hos os. 
Men problematikken med fastholdelse starter længe før, ele-
verne er blevet store. Der er nemlig meget store udfordringer 
for musikfaget i folkeskolerne. Mange af de lærere, der under-

viser i musik her, har ikke fagkompetencerne. 
Det er fx vanskeligt for dem at formidle mu-
sikkens mangfoldighed og præsentere børn 
og unge for alderssvarende sang og musik. 
Musikfaget i skolen er blevet voldsomt under-
prioriteret, og det brede kendskab til genrer 
og musikinstrumenter formidles ikke per 

automatik. Den opgave kan musikskolerne bidrage til at løse, 
for ellers opdager børnene ikke, at de selv kan blive aktive mu-
sikudøvere. Det er en stor opgave, ikke mindst økonomisk, 
men det er en udfordring, som vi er nødt til at tage op, for el-
lers taber både børnene og det danske musikliv. 

  
Hvad har du brug for fra en kulturminister? 
Der er en tendens til, at projekter og korte forløb prioriteres 
politisk frem for fordybelse og kontinuitet. Det er i virkelig-
heden synd, for musikskolerne er virkelig gode til ”det lan-
ge træk” som musikfaget kræver. Dermed ikke være sagt, at 
vi ikke laver projekter og følger trends og modestrømnin-
ger - det gør vi også, og nogle gange bringer det også nye 
elever til. Men det, vi laver med succes, baserer sig ofte på, 
at det er i fordybelsen, 
at et menneske udvik-
les. Det er fint nok, når 
politikere vil tilføre eks-
tra penge fx til at brin-
ge musikken via musik-
skoler ind i folkeskolen 
igen. Men ekstra midler 
fra staten kommer desværre ofte i puljer, som er admini-
strativt tunge at håndtere. Jeg ville ønske, at der var en bre-
dere forståelse hos politikere for, at det ofte er meget lokalt 
bestemt, hvad der virker og måske allervigtigst, at ting ta-
ger tid.
 
Gitte Grarup med sine to teenagekor, T drops og 
The Sirens. Eleverne går i 6. klasse - 2. g. 

”  Det er meget vigtigt, at 
vi prøver at forstå, hvad 

der rører sig blandt de unge

”  Det gælder om 
at understøtte 

konstellationer, hvor 
fællesskabet trives
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”  Musikfaget i skolen 
er blevet voldsomt 

underprioriteret, og det 
brede kendskab til genrer 
og musikinstrumenter for-
midles ikke per automatik

BLÅ BOG 
- MORTEN ANDERSEN

Musikskoleleder på Middelfart 
Musikskole fra 2017. Souschef 
fra 2014 -2017 og musikskolelæ-
rer fra 2002 i sang og sammen-
spil. Musikpædagogisk diplom-
eksamen i 2002 i klassisk sang 
ved Det Fynske Musikkonserva-
torium med musiklærereksa-
men i 2001. Musikalsk Grund-
kursus (MGK) ved Odense Mu-
sikskole i 1997.

Hvilke aldersgrupper oplever du som 
svære at fastholde?
Det er min opfattelse, at vi skal arbej-
de hårdere på at fastholde elever, som 
befinder sig i overgangsfaser. Særligt 
når eleverne går fra grundskolen til 
gymnasiet. I elevernes  teenageår bli-
ver den selvfølgelige efterspørgsel på 
autonomi afgørende. Der skal vi sikre 

kommer og dyrker musikken som fri-
tidsinteresse med en tryg relation til 
en signifikant voksen er også vigti-
ge. Jeg føler, at vi har et potentiale i en 
ufortalt historie her.

Hvad er jeres bedste erfaringer med fast-
holdelse på Middelfart Musikskole?
En god tilknytning til en omsorgsfuld, 
velmenende og kompetent lærer kan 
fastholde elever i årevis. Når først ele-
verne er tændte på sammenspil og 
finder sig til rette socialt på et sam-
menspilshold, fastholdes de langt 
bedre.

 
Hvilken betydning har musikskolens 
rammevilkår for jeres tilbud?
Det er en politisk prioritering, at vi er 
til stede decentralt i hele kommune. 
Jeg tror, at vi af mange opfattes som 
et dyrt fritidstilbud. Jeg oplever af og 
til, at vores solo-undervisningstilbud 
bliver valgt fra, fordi et barn eksempel-
vis går til skolekor på en folkeskole, el-
ler at saxofonundervisning bliver valgt 
fra, fordi ”vores søn har jo blæserklasse 
på sin egen skole i år”. 

Hvad mener du er de vigtigste ledelses-
opgave omkring elevfastholdelse?
Den løbende dialog om vores fokus på 
formål og værdier. En elev skal fx ikke 
underkendes på manglende musikali-
tet. Vi kan være det bedste, der sker for 
den ”mindre musikalske” elev i løbet af 
ugen. Undersøgelser viser, at 25% af 
folkeskolens elever i kortere eller læn-
gere perioder ikke trives. Jeg mener, at 
musikskoler ikke har tilstrækkeligt fo-
kus på, at denne gruppe faktisk 
har det rigtig godt hos os. 

 
Hvordan kan en kulturminister og lokal-
politikerne bidrage?
Økonomi til at fastholde den decen-
trale drift og et højt aktivitetsniveau, 
som fastholder bevidstheden om vo-
res tilstedeværelse hos borgerne. Poli-
tikerne bør samtidig understøtte for-
tællingen om vores skoleform som et 
sted, der ikke udelukkende skaber 
fremtidens musikere og musikelskere. 
Musikskoler danner børn og unge til 
selvbevidste og indsigtsfulde borgere, 
som kan overkomme udfordringer og 
ved, hvad det vil sige at forpligte sig 
og samarbejde. 

Morten Andersen,
Middelfart Musikskole 

en god balance mellem optimal tek-
nisk og musikalsk udvikling og det, 
eleverne selv er motiverede for.  

 
I mange år har musikskoler fokuseret på 
folkeskolen. Hvordan samarbejder I fx 
med gymnasieskolen?
Vi har en stor bevidsthed om ”fælles 
elever”, men ikke et formaliseret sam-
arbejde.

Hvor vigtig er udskolings- og gymnasie-
gruppen?
Den er vigtig for os, fordi den gruppe 
kan kaste kunstnerisk glans over os, 
når de repræsentere os for ”det bedste 
vi kan”. Men det skal også give status 
at være læreren, der er ekstra god til at 
dyrke det mentale, hvor musikken er 
vejen til mental sundhed og trivsel. De 
mange elever, der uge efter uge 



18  |  MUSIKSKOLEN

Læs artiklen inkl. links her: https://bit.ly/3GhxV0N

Målrettede musiktilbud og gode re-
lationer fastholder musikinteressen 
Relationen mellem lærer og elev og elever-
ne imellem er afgørende for, om de bliver 
ved, mener musikskolelederne Gitte Grarup 
og Morten Andersen. Men hvad skal der 
herudover til, for at musikinteressen fast-
holdes? Ifølge Gitte Grarup handler det om 
musikskolens evne til at formidle musikkens 
mangfoldighed gennem mange typer af 
musikaktiviteter og undervisningstilbud, 
som favner flest muligt børn og unge. Mu-
sikinteresse kan her anskues som et para-
plybegreb for en bred vifte af musikfaglige 
aktiviteter. Det kan være som musikud-
øvende på sit instrument, det kan være re-
lateret til sammenspil i bands og orkestre 
eller ved deltagelse i musikfaglige fælles-
skaber som fx koncerter og workshops. Det 
kan fx også være kortere undervisningsfor-
løb, hvor musikfaget, gennem musisk og 
kunstnerisk skaben, fx i en digital sammen-
hæng, præsenteres for børn og unge. Hertil 
kommer hele det sundhedsmæssige 
aspekt, som mange politikere har fokus på. 
Her handler det om, at musikskoler og mu-
sikinteresse kan forbedre 
børn og unges trivsel, som 
er støt dalende i folkesko-
len. Derfor er lige adgang til 
musikskoletilbuddene for 
alle børn og unge også vig-
tig. Musikskoleleder Morten 
Andersen oplever, som 
mange andre musikskoleledere og lærere, 
fagbladet har talt med, at mange opfatter 
musikskoletilbuddet som dyrt sammenlig-
net med andre fritidsaktiviteter. En bruger-
survey fra marts 2022 med 375 deltagere vi-
ste, at både eksisterende og potentielle mu-
sikskolebrugere opfatter musikskoletilbud-
det som dyrt. Flere respondenter kommen-
terede direkte, at de ser kommunens høje 
prisfastsættelse som en barriere for alle 
børn og unges mulighed for at deltage. Her 
ligger en vigtig opgave og venter på 

musikfagligt seriøse kulturpolitikere. Samtidig oplever Gitte 
Grarup, at folkeskolen ikke længere magter at varetage børn 
og unges almene musiske dannelse. Hun mener derfor, at 
det er afgørende, at alle der ønsker det, sikres en mulighed 
for at dyrke deres musikinteresse i musikskolen. Begge mu-
sikskoleledere pointerer også vigtigheden af, at man forstår 
de unges perspektiv, og at man stimulerer deres musikinte-
resse, særligt i overgangsfasen mellem barn og ung. Derfor 
har Gitte Grarup valgt at undervise i kor og sang nogle timer 

hver uge som en del af sin lederstilling. 
”Det er meget vigtigt, at vi prøver at 
forstå, hvad der rører sig blandt de 
unge. Det er noget ganske andet at 
have med teenagere at gøre i dag end 
for bare 10 år siden - ikke mindst på 
grund af de sociale mediers styring,” 
mener hun. Musikskoleleder Morten 

Andersen fastslår endvidere, at musikskoler kan blive bedre 
til at kommunikere flere facetter af, hvad man opnår gennem 
styrkelse af børn og unges musikinteresse. Det, at alle slags 
børn og unge trives og føler sig hjemme på en musikskole, 
hvor der er unik voksenkontakt med et fag i centrum, oplever 
han ofte, at musikskoler glemmer at kommunikere ud. ”Vores 
næste skridt er, sammen med vores brugere, at skabe et nyt 
narrativ om at musikskolen, ud over at være alment dannen-
de og uddanner musikudøvere, også øger trivslen for kom-
munens børn og unge,” slutter han.  

”  I DMpF er vores 
vision: Alle 

børn skal lære at spille i 
musikskolen
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Fotos: Øjvind Harkamp

Find alle links her:  
https://bit.ly/3I3lGnQ 
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Siden Sidst
PÅ DEN KULTURPOLITISKE SCENE

Hvor hårdt ramte pandemien kunstnerne? 
Ny undersøgelse lavet af Dansk Kunstnerråd i samarbejde med Rambøll Ma-
nagement Consulting giver ikke et entydigt svar på pandemiens påvirkning af 
de kunstneriske fag. Undersøgelsen viser, at 65 procent af kunstnerne opleve-
de, at covid-19 påvirkede deres muligheder for at praktisere deres kunstneri-
ske virke negativt. Omtrent en tredjedel blev dog påvirket positivt. Dansk 
Kunstnerråds bestyrelsesformand Jørgen Thorup siger i en pressemeddelelse: 
”Det ændrer dog ikke på billedet af, at vi har en 
samlet kunstnerstand, som har et godt stykke vej 
endnu, før både det praktiske og det økonomiske 
niveau er tilbage på det stadie, det var på, før kri-
sen satte ind.” 

Hvor er musikpædagogikken på vej hen?
Dette var emnet da Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning (DNMpFU) 
og ansatte, undervisere og studerende fra landets pædagoguddannelser, læ-
reruddannelser, og konservatorier samt København og Århus Universitet 
mødtes til konference på RMC fredag d. 18. marts. 

Ny undersøgelse om  
Publikumsudvikling 

Applaus har undersøgt musik-
områdets arbejde med publi-
kumsudvikling. Det er et fokus-
område hos 75 procent af spille-
stederne, men der mangler 
både ressourcer og viden for at 
lykkes med arbejdet.  

Danmark og Indien enige om  
kulturudvekslingsprogram 

Kulturminister Ane Halsboe-Jør-
gensen og den indiske minister 
of State for External Affairs and 
Culture, Meenakshi Lekhi, har 
underskrevet en aftale om et 
kulturudvekslingsprogram. Af-
talen gælder eksempelvis et nyt 
samarbejde mellem Museum 
Kolding og Nationalmuseet i 
Delhi og skolekoncerter på indi-
ske skoler arrangeret i et samar-
bejde mellem Jazz Danmark og 
det indiske Spic Macay. 

Effekten af musikudøvelse
En indsamling af 200 forskningsartikler foretaget for Nordisk Videncenter for 
Amatørmusik.
Visionen er at indsamle og fremme forskning inden for det frivillige amatør-
musiklivs aktiviteter. ”Mere viden om og uddannelse af musikere betyder bed-
re musikudøvelse. Dirigenter og musikudøvere udgør et musikalsk økosystem 
– et musikalsk kredsløb,” hedder det i rapporten. Foreningen bag Nordisk Vi-
dencenter for Amatørmusik er Musik i Norden. 
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Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

Det er en del år si
den, jeg sidst har væ

ret til medarbejderudvik
lingssamtale (MUS) på min 
musikskole. Nu er jeg ind
kaldt til sådan én. Har jeg 
pligt til at deltage?

Ja, du har både pligt 
til at deltage og krav 

på en årlig MUS eller evt. 
GRUS (gruppeudviklingssam-
tale). 

Min medarbejderudviklingssamtale (MUS) og min opgaveoversigt
samtale (OOS) bliver afholdt sammen. Er det en god idé?

Det kommer nok lidt an på, hvordan I gør det: De to samtaler har jo ret for-
skellige mål og indhold, så hvis de skal afholdes ved samme lejlighed, må I 

gøre jer umage for at få det hele med. MUS handler om at kortlægge dine udvik-
lingsbehov som medarbejder, planlægge kompetenceudviklingsaktiviteter, herun-
der evt. efteruddannelse, og følge op på tidligere tiltag og aftaler om kompetence-
udvikling. OOS handler helt konkret om at drøfte de opgaver, du skal løse indenfor 
arbejdstiden i det kommende skoleår. De kan derfor have afsmittende virkning på 
hinanden, men hvis de skal holdes samtidigt, må I dels 
være opmærksomme på at sætte emnerne for begge 
samtalerne på dagsorden, dels at afsætte tilstrækkelig 
tid til at nå begge dele. 

Findes der en aftale om, at jeg som musik
skolelærer har ret til efteruddannelse?

Af Aftale om kompetenceudvikling fremgår 
det, at der skal ”foretages strategisk forank-

ret og systematisk kompetenceudvikling for alle 
medarbejdere”, og at der i dialog mellem medarbej-
dere og ledelse skal opstilles udviklingsmål for den 
enkelte medarbejder eller for grupper af medarbej-
dere. Det indebærer ikke i sig selv et individuelt krav 
på at få en bestemt efteruddannelse, men det bety-
der, at der skal tales om det på kollektivt plan i MED-
udvalget, og at emnet er en del af den årlige medar-
bejder- eller gruppeudviklingssamtale.    

Jeg er ved at rydde op i mine papirer og kommer i 
tvivl: Skal jeg gemme alle mine gamle lønsedler?

Som udgangspunkt: Ja! De aktuelle lønsedler får du jo 
elektronisk, så du kan finde dem frem i e-Boks, men 

også tidligere lønsedler, ansættelseskontrakter mv., som du 
ikke har i elektronisk udgave, kan vise sig at være afgørende i 
visse sammenhænge, fx hvis du på et tidspunkt skal søge se-
niorpension og har haft arbejde, som ikke har været tilstrække-
ligt omfattende til at have udløst ATP-indbetaling, eller hvis din 
arbejdsgiver ikke har beregnet og indbetalt ATP korrekt; det ser 
vi desværre mellem år og dag. Derfor er det sikrest at gemme 
al dokumentation for arbejde, du har udført. Når du en dag 
træder ud af arbejdsmarkedet, kan du smide det hele ud! 

I rubrikken ”Godt at vide”  
behandler DMpF’s sekretariat  
ofte forekommende spørgsmål  
og problematikker fra  
foreningens medlemmer.

Find alle spørgsmål 
og svar her:  

https://bit.ly/35N0ci7
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Annonce Danske OrkesterdirigenterIT-FIX
LYDOPLEVELSE

Find Podcasten her: 
https://bit.ly/2OLLkYf

Nyt afsnit i podcasten: Musikliv

 L 
olland Musikskole har udgivet et nyt afsnit i podcasten Mu-
sikliv. ”I det nye afsnit deler vi ud af vores erfaringer med at 
arbejde med skabende musikundervisning i musikskolere-

gi,” siger producent Signe Marie Svennum. I podcasten møder lyt-
teren elever og lærere på Lolland Musikskole i deres udforskning 
af, hvordan man kan skabe musik selv og sammen med andre - og 
hvordan det rykker eleverne både musikfagligt og menneskeligt. 
”Vi kommer bland andet omkring pædagogiske værktøjer, sang-
skrivning og kanonkomposition,” siger Signe Marie Svennum. 

 

Musikliv afsnit to er en podcast om skabende undervisning i musikskolen.

2

4
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Orkesterdirigent!
Uddannelse og éndags-kurser

Mere info om uddannelse og kurser
for dirigenter og instruktører af 

amatørorkestre m.v. 

v. Danske Orkesterdirigenter
dirigentinstituttet.dk 
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 C 
ase: Strygereleverne DUR spiller 
vendespil.

”La-ti-do-re-mi” Synger Karen, 
mens hun tæller på fingrene. Hendes 
holdmakker har lige vendt en brik i vende-
spil, hvor der står mi. 

”Det er 5! Det er den femte!” råber Karen 
energisk. Hun har hele holdets opmærk-
somhed. 

”A-B-C-D---- det er E.” 
”E-E-E!” kommer det fra alle sider.
”Er det den her?” Mathias 

peger på et kort.
”Det kort har vi ikke åb-

net før,” siger Johanne.
”Ja,” siger flere. Johanne 

vender kortet. 
”JA!!!!” udbryder Johan-

na, da der står E på det 
vendte kort. Hun rækker armene over hove-
det. 

”Jeg fik den gode, det er min yndlingsfar-
ve,” siger Sigrid glad, da hun tager stikket 
for holdet. 

Strygereleverne på holdet DUR (4-6 kl.) spil-
ler vendespil til sammenspil. De øver et mu-
sikstykke i a-mol, og vi har spillet a-molska-
laer og sunget på solfa. I dag skal vi koble 
solfa til tonenavne. Jeg bruger et sæt kort 
med la-ti-do-re-mi-fa-so og et andet med 
A-B-C-D-E-F-G, og starter med at vise ele-
verne hvordan stikkene hører sammen.  Ab-
solutte tonenavne er stadig nyt for holdet, 
og de synes det lyder lidt svært, men de vil 
gerne spille vendespil, som de kender godt. 

Jeg spørger, om de vil spille 
alle eleverne mod læreren, 
og det vil de gerne. Jeg ad-
varer dem om, at jeg har 
øvet mig rigtig meget i 
vendespil. I det første spil 
taber de stort, da jeg vur-
derer, at jeg godt kan spille 

mit bedste. Holdet arbejder ikke helt foku-
seret, og vender nogle gange brikkerne lidt 
for hurtigt uden at tænke først.  

De er skuffede, men tager det pænt. Jeg 
lover dem revanche til sidst i timen. Jeg 

”La-ti-do-re-mi” synger Karen, mens hun tæller på fingrene. Hendes 
holdmakker har lige vendt en brik i vendespil, hvor der står mi. At bruge spil i 
sin undervisning er sjovt, og det giver masser af pædagogiske muligheder.

Spil i undervisningen 

LIVE 

AF METTE VENDELBO,  

regionsreporter 

”  Humøret er 
helt i top, da 

vi siger tak for spillet 
og tak for i dag
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fortæller dem, at de kan blive lige så gode 
til vendespil som mig, hvis de øver sig lige 
så meget, og at jeg koncentrerer mig me-
get, når jeg spiller vendespil. Til slut i timen 
spiller vi igen. Holdet er meget opsat på at 
vinde over læreren denne gang, og de ved, 
at de skal gøre sig umage for at vinde. Jeg 
hjælper dem ikke med hvilke kort, der giver 
stik, eller hvilket kort de skal vælge. Jeg 
hjælper derimod gruppen til at arbejde 
sammen, så alle bliver hørt og værdsætter 
og bruger hinanden med deres forskellige 
kompetencer. Eleverne arbejder meget fo-
kuseret denne gang. For at vinde vendespil-
let skal de selvfølgelig vide, hvilke kort der 

TIPS

Når jeg bruger kort, vil jeg gerne bru-
ge tid på at tegne dem flot, kopiere 
det på farvet karton og laminere 
dem. Så holder de længere, og lækre 
kort gør spiloplevelsen federe. Man 
kan også købe et brugt vendespil 
med tykke pap-brikker og nogle hvi-
de klistermærker og så klistre de ori-
ginale billeder over. Efterhånden fin-
des der mange musikrelaterede ma-
terialer, som kan købes færdiglavede, 
fx flashcards og ABC-kort. Skal det gå 
hurtigt i forberedelsen, klipper jeg 
bare et hvidt A4-ark (eller karton) i 
mindre stykker og skriver på det sam-
men med eleven, mens vi taler om, 
hvad der skal stå på kortet. Eleven læ-
rer ofte mere af at være med til at 
lave kortene, selvom resultatet ikke er 
lige så æstetisk smukt. 
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giver et stik. De skal også huske, hvor kortene ligger henne, 
og der er strategi i at vælge, hvilke kort man skal forsøge at 
vende. Holdet får sat tempoet ned, og når de spiller bedst, 
sikrer de sig, at alle er enige om, hvilket kort der skal ven-
des, før de vender. Denne gang vinder holdet over læreren, 
og eleverne er stolte over, at de i fællesskab kunne lykkes 
med at vinde, men de ved også, at de arbejdede hårdt for 
sejren. Humøret er helt i top, da vi siger tak for spillet og tak 
for i dag. 

Spil skaber trygge læringsrum
Når spil fungerer godt, fungerer det også på en række an-
dre områder end som ren underholdning. Eleverne skal 
helst få noget fagligt ud af 
spillet i undervisningen. 
Det kan være indenfor et 
helt nyt emne, eller det 
kan være gentagelse og 
vedligeholdelse af kendt 
viden eller færdigheder. 
Der er en flydende grænse 
mellem leg, spil og konkur-
rence. Her fokuserer jeg på spilleaktiviteter på baggrund af 
spillekort . Når der er en god stemning, er eleverne mere 
parate til at lære. Spil kan skabe et rum, hvor det er ok at 
fejle og turde prøve igen, og det skaber stor motivation for 

at lære fagudtryk, hvis det er vigtigt for at kunne vinde spil-
let. Spil giver en tydelig struktur for, hvornår hvem skal 
sige/gøre noget. Jeg bruger spil eller spil-elementer med 
strygerelever fra 3 år og i hvert fald op til skolernes mellem-
trin. Jeg har også brugt nogle af spillene som kompagnon-
lærer i 0. klasse og i rytmik, og da vi har integreret hørelæ-
re/teori på vores strygersammenspils-hold, bruger jeg i høj 
grad spil på disse hold. I solotimen kan det være et afbræk 
på en træt dag for de yngste eller et af variationselementer-
ne, når koncentrationsstrækket ikke er så langt. Det kan 
også være en sjovere måde at øve gentagelser på eller hol-
de gammelt repertoire ved lige. 

Kort til øvning
Denne type spil kan også hurtigt fremstil-
les med kort af pap eller papir. Her er det 
lettere at styre præcis, hvad eleven skal øve 
på. Op til en koncert klipper jeg et A4 papir 
i mindre stykker (kort) og skriver/tegner en 
sang fra repertoiret på hvert kort sammen 
med eleven. Kortene lægges i violin-kassen 
og lektien er at trække et antal kort og spil-

le det. Der kan også være et kort med ”slå en kolbøtte” imel-
lem, som er med til at aktiverer hele kroppen. Hvis der er en 
sang, som trænger mere til øvning, er det et obligatorisk 
kort.

Hvis det ikke er op til en koncert, kan man lave en bunke 
kort i en anden farve, hvor eleven skal trække en sang fra 
den ene bunke og en måde at spille på fra den anden, fx 
”spil kun med nedstrøg” , ”klap rytmen”,  eller forskellige 
teknikker og nuancer eller karakterer, tempi. Det kan også 
være fokus-kort. Dvs. mens du spiller denne sang, skal du 
fokusere på en god buehånd, på god klang, på frasering, el-
ler hvad der nu er relevant. 

Vendespil 
Hvis man har kort, som har kontrasterende fagudtryk, fx 
forte/piano, arco/pizz, ritardando/accelerando, crescendo/
diminuendo, kan man lave ”modsat vendespil” altså et ven-
despil hvor man tager stik ved at finde to brikker der bety-
der det modsatte. Det er en sjov måde at få repeteret fag-
udtryk på, og når man kan læne sig op ad spil, som elever-
ne kender i forvejen, kan man spare tid på forklaring af reg-
ler. Vendespil kan også spilles, hvor eleven konkurrerer med 
sig selv om, hvor hurtigt alle stikkene kan findes. 

Hvis man lader eleverne selv komme med ideer til 

”  Når eleverne får et ønske 
om at vinde et spil, er 

de motiverede for at lære de 
fagudtryk, der skal til for at kunne 
gennemføre spillet og vinde
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modsætninger, får de reflekteret mere over 
begreberne og får et større engagement i 
spillet. Læreren har de blanke kort klar og 
skriver på undervejs. Det kræver selvfølge-
lig også, at eleverne har styr på mange af 
fagudtrykkene i forvejen. Vendespil kan va-
rieres i det uendelige. Hvis man har 
flashcards med toner på i flere nøgler eller 
oktaver, kan man lade fx e’erne være et stik, 
eller man kan kombinere tonenavne og 
greb/fingersætninger eller tonenavne og 
solfa-stavelser. Hvis det er svært, kan man 
lade alle eleverne spille sammen på ét hold 
mod læreren, så de alle kan hjælpe hinan-
den. Diskussionen om og gæt på, hvad man 
kan vende, er ofte meget lærerig. Måske har 
eleverne bud på forskellige strategier til at 
huske kombinationerne?

Bingo
Bingo er et andet spil, eleverne ofte kender i forvejen. Hvis 
man har et sæt rytmekort, giver man fx  4 kort til hvert hold, 
der lægges med billedsiden opad og fungerer som ”spillepla-
de”. Læreren siger/klapper/spiller en rytme, og hvis rytmen er 
på et af holdets kort, må de klappe rytmen og vende rytme-
kortet om. Når alle 4 kort er vendt har holdet bingo. Bemærk 
at læreren i denne form styrer bingospillet ved at kunne vælge 
rytmen, så der er ikke er nogen, som kommer langt foran eller 
bagud. Man kan også bruge to sæt rytmekort og trække fra 
det andet sæt, og så bliver det tilfældigt, hvem der vinder. 

Eller hvad med tonearts-bingo? Læreren trækker ”3#”, og 
hvis holdet har et kort med et A på, må de vende kortet. Hvis 
mol er med i spillet, må holdet også vende et kort med Fis på. 
Man kan gøre det sværere ved, at eleverne også skal spille ska-
laen (det kræver dog også mere tid) eller sige, hvilke toner der 
er fortegn for. 

Fra abstrakt til konkret
En af de ting, jeg elsker ved fysiske spil, er, at det giver mulig-
hed for at bruge flere sanser i undervisningen. Det er visuelt 
med spilleplade, kort eller sjove terninger. Men det er også 
taktilt: Man rører ved brikkerne, slår med terningen, man lytter 
til toner, rytmer, fagudtryk, og det virker godt, når man kan få 
kropslig bevægelse ind også. At spille spil i det fysiske rum kan 
gøre noget abstrakt til noget konkret. 
Hvis eleven har flyttet sin spillebrik fy-
sisk gennem en kompliceret node, vil 
det være lettere at følge ruten med 
øjnene bagefter, når man skal spille 
det på instrumentet. Når eleverne får 
et ønske om at vinde et spil, er de 
motiverede for at lære de fagudtryk, 
der skal til for at kunne gennemføre spillet og vinde. Min erfa-
ring er, at informationen hænger ved længere hos eleverne, 
end hvis jeg bare forklarer det mundtligt. Jeg bruger ikke spil i 
hver eneste undervisningstime, for det må gerne være noget, 
eleverne ser frem til, og som de synes er ekstra hyggeligt. Det 
er nemlig med til at øge motivationen for at lære om lidt tørre 
emner eller gentagelser i øvningen derhjemme. Hvis man spil-
ler spil hver gang, kan det miste noget af glæden og interes-
sen. 

Hvis du ikke har læst Spil i undervisningen i MUSIKSKOLEN 1, 
2022 om spil med terninger og bræt, kan du også finde den 
her: 

Læs også: https://bit.ly/3lFcDkv

”  At spille spil i 
det fysiske rum 

kan gøre noget abstrakt 
til noget konkret

FIND SELV PÅ SPIL

Gode spørgsmål når man begynder 
at bruge egne spil: 

Er det tydeligt, hvordan man vin-
der/hvornår man er færdig med 
spillet?
Hvilke regler er der undervejs, fx 
hvad må man og hvad må man 
ikke, hvilke handlinger/bevægelser 
foretager man sig undervejs i spil-
let?
Hvilke redskaber skal bruges til spil-
let (fx terning, brikker, kort, spille-
plade)?
Hvilken viden/færdigheder skal 
eleverne have for at kunne spille? 
Hvor meget har de brug for lærer-
hjælp undervejs? 
Hvordan vil jeg fordele eleverne på 
hold?
Har jeg nogle elever med, som har 
det svært med at tabe? 
Hvor lang tid af undervisningen 
har jeg til at sætte spillet op og 
gennemføre det? 
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 I  forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2021 
blev der aftalt nogle forbedringer for musikskolelære-
re og -ledere, som er trådt i kraft pr. 1. april 2022. Det 

er derfor en god idé at være særligt opmærksom på den løn-
seddel, du har modtaget i slutningen af april 2022.

Pensionsprocent
En del af midlerne til musikskoleledere og -lærere blev an-
vendt på at forbedre pensionsprocenten. Det skal derfor 
fremgå af lønsedlen fra april 2022, at musikskolelæreres 
pensionsprocent udgør 16,61, mens musikskolelederes ud-
gør 17,09. 

Frit valg for en del af pensionsbidraget
Hvor muligheden for at vælge at få udbetalt en del af pen-
sionsbidraget i stedet for at få den indbetalt til sin pensi-
onsordning i Sampension hidtil har været for den del, som 
oversteg 15,30 %, gælder det fra d. 1. april den del, som 
overstiger 15,40 %. For musikskolelærere er der altså med 
de nye satser mulighed for at vælge at få udbetalt 1,21 % 
under frit valgs-ordningen, for musikskoleledere drejer det 

sig om 1,69 %. Valget træffes i forbindel-
se med nyansættelse og i løbende 

ansættelser senest d. 1. oktober 
med virkning fra den efterføl-

gende 1. januar. Hvis du ikke 
foretager noget aktivt valg, 
indbetales hele pensionsbidra-

get til Sampension. 

Grundlønstillægget
For musikskolelærere stiger grundlønstillæg-
get fra 1000 kr. til 1500 kr. pr. år i grundniveau. 
For fuldtidsansatte musikskolelærere svarer 
det efter omregning til værdien pr. 1. april 
2022, at tillægget udgør 182,12 kr. pr. måned. 
For deltidsansatte nedsættes tillægget ift. an-
sættelsesgraden. Tillægget vil stige med de 
generelle lønstigninger, næste gang pr. 1. ok-
tober 2022.

Pensionskarens
Hvor man som musikskolelærer hidtil har op-
nået ret til pensionsindbetaling efter samlet 10 
måneders månedslønnet ansættelse efter over-
enskomsten, nedsættes karensen pr. 1. april 
2022 til 5 måneder. Det betyder, at man opnår 
ret til pensionsindbetaling, hvis man pr. 1. april 
2022 har været ansat som månedslønnet siden 
d. 1. december 2021 eller tidligere, eller at man 
herefter opnår pensionsret, så snart man opnår 
samlet 5 måneders månedslønnet ansættelse 
efter overenskomsten. Også tidligere måneds-
lønnede ansættelser medregnes, så husk altid 
at bede om dokumentation for dine ansættel-
ser, også dem af kort varighed. 

Du er som altid velkommen til at kontakte 
DMpF, hvis du ønsker hjælp til at se, om alt er i 
orden.  

OK-forbedringer 
pr. 1. april 2022

Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Find alle Løn & Vilkår her:  
https://bit.ly/3qBg1N6

LØN & VILKÅR
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På Sampension.dk og i vores pensions-app kan  
du døgnet rundt logge på og tage et Pensionstjek. 
Du får hurtigt overblik over din og familiens  
økonomi, når du går på pension, hvis du bliver  
syg eller mister evnen til at arbejde. Du får også  
vores anbefaling, og du kan booke et møde med  
os, hvis du har spørgsmål.

Få mere ud af 
din pensions-
ordning
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