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… af Bodil Gormsen
Fotos: Michael Maximilian Hermansen 

”Det er svært at spå – især om fremtiden”, 
skrev Storm P engang, og ja, det kan han 
have ret i; men i disse tider er det måske 
ikke så svært at spå om, hvilken vej det går 
for musikfaget i folkeskolen i fremtiden: 
Nedad. Der er musiktimer, der ikke bliver 
læst, musiklærere der ikke bliver uddannet, 
beskærelser i den frivillige musik og til timer 
til koncerter og aktiviteter. Med andre ord: 
Det ser sort ud for faget. 
 Derfor må vi hele tiden finde de bedste 
argumenter for faget, og hele tiden reflektere 
over fagets indhold. Vi må aldrig blive trætte 
af endnu en gang at forklare, hvorfor børn 
og musik hører sammen, og understrege vig-
tigheden af, at alle børn møder, lytter til og 
udøver musik gennem sang, dans og spil. 
 Til at bevare gejsten og gnisten har vi 
brug for, at folk uden for vores egen skole-
verden ytrer sig om folkeskolens musik. Vi 
har brug for, at kunstnere, musikere, profes-
sorer og i det hele taget folk med en anden 
platform end klasseværelset og musiklokalet 
formulerer deres tanker og holdninger til 
folkeskolens musikundervisning og arbejdet 
med børn og musik.
 Denne artikel bygger på en samtale med 
Mogens Christensen (MC). Han er kompo-

nist og professor i musikformidling; så hans 
virke er rettet mod undervisning på musik-
konservatorium og universitet. Alligevel – 
og heldigvis – banker hans hjerte for den 
almene musikundervisning i folkeskolen.
 Han fortæller, at interessen blev vakt, da 
han var huskomponist for Sjællands Symfo-
niorkester. I starten var formålet med hans 
arbejde egentlig at gøre børn til koncertgæn-
gere. Men det blev for snævert, især i lyset af, 
at de udviklede kompositionsbaserede meto-
der med fordel kunne foldes ud i en endnu 
bredere pædagogisk sammenhæng end ren 
”rekruttering”, og fordi de deltagende børn 
ofte lagde mere af sig selv ned i musikken, 
end han havde forventet.
 
Herefter tog arbejdet med børn om kompo-
sition og musikalsk skaben fart. Han deler 
selv disse aktiviteter op i to hovedkategorier: 
Det genskabende og det skabende. Det gen-
skabende har et udefrakommende objekt: 
et eksisterende musikværk (byggestensme-
toden) eller de forskellige projekter med 
børn, hvor de har skabt musik til billeder, 
til digte eller historiske genstande fra f.eks. 
vikingetiden. Hele tiden med fokus på lyde, 
lydbilleder og lydcollager, sat sammen til se-

kvenser og lyd-, rytme- eller melodiforløb. 
MC har udgivet materialer om disse emner. 
Pædagogisk set er de genskabende tilgange 
eminente motivationsskabere, fordi børnene 
på forhånd har haft en mulighed for at for-
tælle deres historie ind i emnet. 
 Med henblik på byggesten (altså at bør-
nene efter anvisninger genskaber et værk) 
oplever MC, at det især er det 20. århund-
redes musik, der fænger hos børn. For det 
lydbillede, det musikalske udtryk, kan de let-
tere ’genskabe’. Lydbilledet hos Beethoven 
og Mozart er svært at genskabe; for der er 
meget fin balance mellem det metriske og 
harmoniske, som er vanskeligt for børn at 
reproducere eller at genskabe.
 Det, man hører hos komponister som Per 
Nørgård og Carl Nielsen, kan være nogle 
gestiske, klanglige eller registermæssige 
ting, der er lettere at håndtere. Når børnene 
laver disse genskabende ting over moderne 
kompositionsmusik, sidder deres indlevelse 
ofte lige i skabet: Der er en samklang mel-
lem det, børnene oplever ved at have gen-
skabt musik. Ved at have skabt deres egen 
version øges deres forståelse og kunstneriske 
oplevelse af den komponerede musik, som 
de har arbejdet med. De knytter sig på en 
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i vildrede med deres eksistens. Kunstnerisk 
skabende aktivitet giver dem denne oase, 
hvor de med den abstrakte og uimodsige-
lige musik kan itonesætte deres tanker om 
liv og død. Og alle de andre spørgsmål, som 
de voksne ikke kan svare på.

Man kan ikke have eksistens som pensum el-
ler lave klare mål for det; det kan ikke testes 
eller blive en del af en PISA-undersøgelse.  
 Men derfor – og netop derfor – er det en, 
ja nærmest livsvigtig, dimension i skolens liv 
og indhold. Børn mangler et modspil til de-
res eksistens, og det kan kunsten give dem; 
musikken giver dem denne mulighed for at 
udtrykke sig kunstnerisk og være skabende. 
 Sindet lukkes op gennem musik. Her er 
en afsender og en modtager, og begge kan 
lægge noget vidt forskelligt i det, man hø-
rer; men både afsender og modtager har en 
dyb personlig oplevelse på et abstrakt plan. 
Gennem arbejdet med musik kommer man 
hen til noget, der er begrebsløst; men man 
kan forme det til et udtryk. 
 I dag bombarderes vi med holdninger fra 
massemedier og den kommercielle verden; 
men vi skal også have holdninger andre ste-
der fra, fra musik f.eks. For musik kan skabe 
holdninger og formulere dem uden ord. 

Kunstnerisk læring
At argumentere for kunstnerisk læring og 
rum for børnenes skabende virksomhed 
kan være svært i disse tider; for kunsten 
er ugleset i mange sammenhænge. Der 
er nogle menneskelige værdier, som vi 
i vores fokus på målbare værdier glem-
mer eller kommer til at overse. For det, 
der kan måles, bliver det væsentlige, og 
vi glemmer de andre værdier. Men vi skal 
have systemerne til at tale sammen, altså 
musikverdenen (den kunstneriske) og sko-
leverdenen (den pædagogiske) i ligevær-
dighed.
 Konservatorierne og læreruddannelsen 
kan samarbejde, og MC giver udtryk for, at 
han godt ved, at det kan være som at stikke 
fingeren i en hvepserede at sige det; for hver 
gruppe er bange for, at der tages arbejde fra 
dem. Men der skal samtales på tværs af de 
forskellige uddannelser. I dag er tendensen, 
at systemer sætter grænser for sig selv, og 
det er ikke udviklende. 
 Musikfaget skal udvikles. Og kan udvik-
les; for mellem det traditionelle pædagogi-
ske miljø og det traditionelle kunstneriske 
miljø er der en del uopdyrket land, og det 
guld, der findes der, skal frem i lyset.

Argumenter for at styrke faget
At arbejde med det skabende og det gen-
skabende giver mulighed for, at den enkelte 
kan komme frem med noget, der måske lig-
ger dybt i en selv. Her kan skabes dette unik-
ke, personlige udtryk, som ikke er omkranset 
af en forudbestemt fortolkning fra læreren, 
lærebøger eller lignende. At arbejde med 
dette indhold styrker faget.   
 Barnet finder sig selv og sin egen klang i 
musik. Inden for hvilke andre områder kan 
barnet møde og få mulighed for at skabe 
dette, spørger MC. 
 I musik skabes et rum for at blive bevidst 
om sin eksistens, og der skabes rum for at 
tilegne sig holdninger og udtrykke dem. Ja 
gennem oplevelse og udtryk skabes en me-
ning med livet. Det er hinsides enhver ob-
jektiv virkelighed og målbarhed.
 Derfor skal musik også inddrages i andre 
fagområder; for det skaber glæde, motiva-
tion, ro og  koncentration. 
 ”I musik skal børnene synge, spille på 
bongotrommer, bevæge sig, danse og lade 
blodet rulle; men de skal også bruge musik-
ken til at kigge ind i sig selv og samtidig 
have en voksen til i fuldt medlevende alvor 
at kvalificere dette kig,” slutter MC.   u
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forunderlig måde til den musik, vi gerne vil 
have dem til at høre. 
 Undervejs i samtalen stejler MC lidt over 
sin egen formulering med at ’forstå musik’; 
for selv om han har undervist i 30 år i mu-
sikteori, mener han netop ikke, at man – og 
især børn – skal forstå musik. Man skal i 
stedet for at intellektualisere musikken være 
i den, og det er præcist det, der er vigtigt 
for ham: At bringe børnene derhen, hvor de 
omgås musikken på musikkens præmisser, 
og dermed selv er musikalsk skabende. 
 I modsætning til den genskabende pro-
ces, hvor et værk kan opbygges af børnene, 
eller en udefrakommende ting kan itonesæt-
telse,  er netop den skabende proces uden en 
ydre genstand det vigtigste skridt ind i en ren 
musikværen. Og i en regulær undervisning i 
struktureret kreativitet. Den voksnes rolle er 
ved sådanne skabende processer i første om-
gang at invitere, lytte og give kvalificeret mod-
spil, ikke at være belærende og bedrevidende. 
Den voksne skal herefter prøve at få barnet til 
at udvikle sin lyd-ide, f.eks. ved  at lave lyden 
bagfra, isolere et eller flere elementer i lyden 
og gennem de muligheder, der opstår ved det 
at strukturere og forme musikken, så formen 
bliver til i dialog med stoffet. Det at kunne kva-
lificere sit stof (f.eks. at lytte ind i og bestemme 

sig for, hvad der i det udviklede stof vil egne 
sig godt til begyndelse, som højdepunkt og 
som afslutning), er en vigtig kompetence i det 
kreative arbejde. Har man vist barnet tillid i sin 
lytning og sin hjælp, får man som lærer en 
gave fra barnet. Gaven er en lyd, – i bedste 
fald et menneskes indre klang. Derfor må den 
voksne lytte godt efter; for man kan i sådanne 
situationer stå ansigt til ansigt med et barns 
klang. Noget skrøbeligt, noget indre hinsides 
alle tillærtheder og noget, man under ingen 
omstændigheder skal reducere betydningen 
af ved at italesætte det. 
 I musikkens verden er det smukkeste net-
op ikke at give forklaringer; musikken skal 
ikke intellektualiseres. ”Det er vigtigere, at 
du opdager, end du forklarer”, og ”Kunsten 
er til for at forurolige, og videnskaben er til 
for at berolige”. Her citerer MC billedkunst-
neren Braque; men for al kunst gælder det, 
at man let og ofte uforvarende kommer til at 
tage livet af det, man er ved skabe, hvis man 
forklarer for meget. 

Skabende virksomhed i folkeskolen 
Jeg spørger MC, hvorfor det er vigtigt at arbej-
de med et område som komposition og ska-
bende virksomhed i folkeskolen. Har vi over-
hovedet tid til det, når vi nu skal lære at læse i 

en helvedes fart og kunne svare på spørgsmål 
om muldvarpens gangsystemer og kende facit 
på 9 gange 5 og lære vort fædrelands vemo-
dige sange; ja er det ikke lige lovlig luksus at 
bruge den kostbare undervisningstid på sådan 
noget som kunst og musikalsk skaben.
 Men heldigvis er MC klar i mælet; for når 
kunstnere eller børnene udtrykker sig i ska-
bende kunst, er det ofte noget indre i deres 
egen eksistens, der kommer frem. I modsæt-
ning til skolens normale praksis med tileg-
nelse af viden bringes kunstnerisk skabelse 
til at  handle om menneskets eksistens. Det 
gælder både for den, der har frembragt det, 
altså kunstneren selv, og den, der oplever det. 
Kunstneren er i en samtale med sig selv om 
sin egen eksistens, idet han skaber et kunst-
værk, og den, der oplever et kunstværk, er i 
dialog med værket og sin egen eksistens. 
 Vi må ikke være blinde for, at vi oversti-
mulerer børn – også hvad formel læring i 
skolen angår. Børn er ofte anbragt 25.000 
timer af deres barndom og ungdom i in-
stitutioner sammen med voksne, der gerne 
vil give dem viden og sociale kompetencer, 
men – af politiske og religiøse grunde – 
ikke blander sig i, hvad eksistens egentlig 
er. Mange børn og unge uden for familie 
eller skole med faste dannelsesrammer er 


