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Med professoren i marken ...

... af Mogens Christensen
Professor i musikformidling ved
Syddansk Musikkonservatorium
og Skuespilskole

Forhøjet
kunsttryk

Tankerne om det forhøjede kunsttryk opstod
i forlængelse af en konference for snart 2 år
siden med den tunge og ikke entydige overskrift Kvalitetsmusikkens rolle i folkeskolen. Her
havde netværket musikformidling.dk bedt undervisningsminister Bertel Haarder og professor Steen Hildebrandt om at komme med bl.a.
nogle visioner om forholdet mellem musikundervisningen i folkeskolen og det udøvende/
skabende musikmiljø udenfor.
Baggrunden for denne konference var at
få afdækket, hvorledes det udøvende/skabende musikmiljø kunne være til hjælp i noget, der udefra lignede et kriseramt musikfag.
Og hensigten var hjælp. Ikke fordækte tanker
om overtagelser, nedgroet institutionspolitik
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og slet ikke mistillid til læreruddannelserne.
På konferencen slog undervisningsministeren
bl.a. til lyd for en opblødning af folkeskolens
generelle ansættelseskultur, så personer med
musikerbaggrund kunne berige folkeskolen med deres faglighed. Hildebrandt tog
livtag med store dele af indholdet i dagens
folkeskole set i lyset af de perspektiver af
samfundsmæssig art, man måtte forvente i
løbet af de kommende årtier. Her var en del

Musikformidling.dk er et fladt netværk,
hvis initiativgruppe består af Søren Bojer
(Sjællands Symfoniorkester), Ebbe Høyrup (Levende Musik i Skolen), Elisabeth
Nystad (DR), Lene Juul Langballe (Den
Jyske Opera) og Mogens Christensen
(Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole).
Netværkets hovedformål er at bidrage til
at få kvalitetsmusik (uanset stil og genre)
frem til folk, der ellers ikke ville opsøge
den.

af hovedbudskabet at flytte en del af det for
tiden voldsomme fokus på pensum, PISA og
sciencefag over på at styrke også kreative,
kunstneriske og menneskelige sider.

med henblik på udvikling af nye modeller
til musikundervisningen i folkeskolen. Som
et mere direkte ekko af konferencen blev der
iværksat et forsøgsprojekt på to skoler i Gentofte Kommune, hvor dele af konferencens
idéer kunne prøves af. Under det ambitiøse
navn Musik under huden og med en forsøgsperiode gennem hele kalenderåret 2010 plus
et forprojekt i efteråret 2009 er det håbet, at
denne kunsttryksforøgelse vil sætte sig nogle
spor både hos børn, lærere og musikere.

Efter at have sendt Haarder og Hildebrandt
ud i virkeligheden igen fulgte en frugtbar
debat mellem konferencens deltagere om i
hvilken grad, udøvende og kreative aktiviteter
kunne indgå aktivt i den enkelte elevs egen
læring og som socialiseringsfaktor i form af
fælles aktiviteter. Ligeledes blev det berørt,
hvordan man kunne udnytte det udøvende og
skabende miljøs kompetencer i forhold til et
fremtidigt virke som musiklærer. Dagen blev
opsummeret med en gensidig opfordring til at
søge et ligeværdigt samarbejde, der respekterede både det kunstneriske og det pædagogiske miljø.
Ekkoerne fra konferencen gav sig indirekte
udslag i nedsættelsen af en tværministeriel
arbejdsgruppe til styrkelse af samarbejdet
mellem konservatorier og læreruddannelser
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med en høring om skolekoncerter i Landstingssalen arrangeret af Levende Musik i Skolen. Sætter en enkeltstående skolekoncert sig
overhovedet nogen spor? Hvilken karakter
har den ud over at være en – ofte behageligt
forstyrrende – event? Skal der mere til?
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m Forhøjet kunsttryk ... ordene faldt i forbindelse

I forsøgsperioden skal eleverne – med særlig vægt på dem i 3.-5. klasse – udsættes for
mere end den ene skolekoncert pr. år, der
flere steder står som en gunstig norm. I tilgift
hertil skal der arbejdes med, hvorledes disse
koncertnedslag kan indgå mere integreret i
musikundervisningen end bare som mere eller mindre pædagogisk anlagte events. Der
skal med andre ord være noget at hente både
for musikere i form af ”produktudvikling” og
for musiklærere i form af nye faglige indgange til faget.

Den tværministerielle gruppe bestod af
personer fra læreruddannelserne (Jesper
Juellund, Steen Lembcke og Tyge Skovgaard Christensen), fra konservatorierne
(Inge Marstal og Mogens Christensen)
samt Michael Bojesen og embedsmænd
fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Hvad Undervisningsministeriet
fik ud af udvalgsarbejdet kan læses på
uvm.dk/uddannelser.

Der er flere hensigter med projektet:
• Børnene skal præsenteres for en stor vifte af
forskelligartet musik, f.eks. klassisk, verdensmusik, etnisk musik, jazz, rock, elektronica
og ny kompositionsmusik.
• Dette skal ske både i form af koncerter og
ved at udvikle for- og eftertankemateriale
med både momenter af formelle og uformelle læringsværdier.
• Der skal arbejdes hen imod et fælles sprog
og en fælles platform for musikerne og lærerne. Der ligger alt for meget ”guld” gemt
mellem de nuværende platforme – guld,
som begge platforme i den nuværende situation opfatter som mental støj.
• Det skal afslutningsvist undersøges, om det

øgede musiktryk har haft nogen betydning
for børnene, for lærerne og for musikerne.
• Som slutresultat sigtes der derfor mod en
opsamling af den forventede indsigt i form
af en håndbog med nye, supplerende musiktilgange for såvel lærerne som musikerne
samt forskningsbaserede undersøgelser af
en del relevante emner.
Som koncertgivere står Levende Musik i
Skolen for en stor del af skolekoncerterne,
mens Sjællands Symfoniorkester bidrager
med foreløbig fem orkesterkoncerter i det
gamle radiohus’ koncertsal. Børnene på
mellemtrinnet vil opleve mindst fem skolekoncerter og fem orkesterkoncerter i løbet
af perioden. Børnene på andre klassetrin: et
mindre antal skolekoncerter samt en orkesterkoncert.
Koncerterne fra Levende Musik i Skolen repræsenter et bredviftet stil- og genrerepertoire. Her kommer vi både vidt omkring rent
stilmæssigt og tæt på, hvad nærkontakt med
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Uddrag fra projektbeskrivelsen
Formål:
• At skabe større bevidsthed om musikkens mangfoldighed som en del af børnenes
kulturelle arv.
• At udforske og afprøve anderledes undervisningsformer i folkeskolen.
• At skabe et bæredygtigt samarbejde mellem det udøvende/skabende musikliv og folkeskolens musikundervisning.
• At kortlægge muligheder og forhindringer i krydsfeltet mellem kunstnerisk, kreativ
udfoldelse og det didaktiske grundlag for musikområdet i folkeskolen.
• At udvikle modeller for hvordan den fremtidige musikundervisning kan gribes an.

Blæserne i Sjællands Symfoniorkester

Mål:
• At der er udviklet nye modeller for skolernes musikundervisning
• At stimulere, udvikle og strukturere børns kreativitet.
• At børnene møder musikkens mangfoldighed gennem koncerter og egen udfoldelse.
• At musikken som individuel og social motivationsfaktor er beskrevet.
• At der er etableret et samarbejde mellem parter fra det udøvende musikliv, de store
kulturinstitutioner, folkeskoler og musikskole.
• At samspillet mellem de udøvende kunstnere og det didaktiske miljø er beskrevet.
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Koncerterne med Sjællands Symfoniorkester
vil i sagens natur være snævrere i deres repertoire; men med værker som Beethovens 3.
symfoni, Berlioz’ Symphonie Fantastique, Carl
Nielsens 5. symfoni, en uropførelse af Jesper
Kochs Puslingeland samt en koncert med filmmusik skrevet af John Williams kommer vi dog
godt omkring i de sidste 200 års symfoniske
traditioner. I en koncertsalssituation er tætheden til musikeren erstattet af ”det store tryk”.
Nærheden til musikken og musikeren opnås
derfor dels ved musikerbesøg – der påtænkes ligefrem at lade klasser adoptere en musiker – dels ved at fokusere og eksperimentere

de: Børnene skal lære de sange, der indgår
i værket, og fra deres pladser i salen synge
med på dem.
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musikerne angår. Denne tæthed giver musikere og lærere mulighed for at etablere et
tættere forhold til hinandens værdier med
henblik på at udvikle nye perspektiver til gavn
for begge parter. Ikke mindst med henblik
på at udvikle tanker, der kan knytte børn og
musik tættere til hinanden. Her tænkes dels
på regulært undervisningsmateriale, dels –
og ikke mindst – på påvirkningen ved den direkte menneskelige kontakt. Intentionen er jo
ikke kun, at børnene kommer til at vide noget
om den pågældende musikform, men også
at de ved at være tæt på den kommer til at
værdsætte dens kvaliteter.

med det formidlingsmateriale, der vil kunne
anvendes direkte af musiklæreren. Først og
fremmest laves der byggestensmateriale til
de fleste af værkerne. Fra velegnede orkestersatser udledes der byggesten – karakteristiske
elementer som en rytme, et motiv eller lignende – som eleverne under visse mere eller
mindre frie forhold får anledning til at genskabe satsen efter. Om børnenes version er
genkendelig er ikke en del af succeskriteriet –
selv om det er flot, når det lykkes – men selve
det kreative arbejde med satsens elementer,
der i høj grad fremmer ejerskabsfornemmelsen over for den ”rigtige” sats. For Beethovens
vedkommende arbejdes der med sidstesatsen
og variationsidéen; hos Berlioz er musikkens
tekstforlæg så spækket med igangsættere –
halshugning, heksedans, drømmerier, bal
etc. – at de musikalske byggesten kan rettes
meget mere i ”legitime”, narrative baner; byggestenene til Carl Nielsens værk er grundigt
beskrevet i bogen Kreativ Værkintroduktion,
mens tilgangen til Jesper Kochs stykke skrider
fra at være forberedende til at være deltagen-
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Succeskriterier:
• At modellerne er langtidsholdbare og indgår som en del af den fremtidige musikundervisning i Gentofte Kommune.
• At modellerne kan anvendes af andre kommuner.
• At børn og undervisere tilkendegiver at de nye modeller giver en ny dimension i undervisningen.
• At op til 1400 børn i projektperioden er præsenteret for et mangfoldigt musiktilbud
• At beskrive hvordan det er muligt at arbejde med struktureret kreativitet i musikundervisningen.

Foruden de nævnte institutioner – Levende Musik i Skolen, Sjællands Symfoniorkester og musikformidlingslinjen
på Syddansk Musikkonservatorium og
Skuespilskole (en fusion af konservatorierne i Esbjerg og Odense samt Odense
Skuespilskole) – er Gentofte Skole og
Skovshoved Skole, Gentofte Kommune og
Gentofte Musikskole direkte involveret i
projektet. En del af læreruddannelserne,
Børnekulturens netværk, Dansk Komponistforening m.fl. har på forskellig vis tilkendegivet interesse og givet økonomisk
støtte. Projektet er ligeledes støttet af
Augustinusfonden. Der forventes en del
støtte også fra andre offentlige og private
fonde.

Mens musikerne fra Levende Musik i Skolen
har den direkte kontakt med både lærere og
børn, foregår det forberedende arbejde til
symfonikoncerterne i første omgang som lærer-inset, hvor de berørte lærere afprøver de

udvundne byggesten for senere at indbygge
dem i deres undervisning. I løbet af 2010 er
det hensigten, at disse lærere (samt evt. lærerstuderende) skal trænes i de dialogbaserede
metoder – kreative musikalske processer, KMP
– som byggestensmetoden hviler på.
Og netop KMP vil være motor i et flere måneder langt forløb i 5.- og 6.-klasserne, hvor
der eksperimenteres med at sætte struktureret kreativitet på skoleskemaet. Ved hjælp af
musik. Undervisningen vil blive forestået af en
del komponister med erfaring i børnekomposition og af lærerne i fællesskab. Flere af disse
KMP-forløb tænkes kronet med en offentlig
koncert, hvor også musikere fra Sjællands
Symfoniorkester vil medvirke.
Det forhøjede kunsttryk har ført en del ting
med sig. For at det skal lykkes må alle parter føle sig både ligeværdige – og uendeligt
nysgerrige. Der skal ikke kun gås efter forudsigelige virkninger, men udfoldes både serendipitet og emergens – altså holdes et vågent øje

med de ting, der sker mellem linjerne. At få
musikken under huden indebærer at have en
fornemmelse for kvaliteten bag en given oplevelse, en given viden eller en given mening.
Forhøjet kunsttryk ... kan man overhovedet
bruge et sådant ord? De omtalte institutioner
og fonde har ment det, på trods af at verden
og tidsånden synes at have rettet blikket stift
mod kun målelige størrelser. Overskud eller
underskud. Rentabilitet eller ej. PISA. Kunst
– og her ser vi lidt bort fra de mest æstetiserende, underholdende og designprægende
afarter – er vel næppe målbar. Dens udtryk
kan gøre indtryk. Men kan dette indtryk udtrykkes adækvat i en måling? 6,3 på den
åbne Richterskala hos Josephine og 4,2 hos
lille Philip fra 2. klasse ... Har det nogen kvalitet at tænke i gennemsnitlighed her?
Ordene fra en forstandig folketingspolitiker –
fremsagt fra landets fineste talerstol – runger
ildevarslende i hovedet: Hvis det væsentlige ikke
er målbart, bliver det målbare væsentligt. u
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