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... af Martin Gerup
... fotos: Leif Larsen

Det kreative

Langt væk fra musiklokalets guitarer med 
knækkede strenge og keyboards med øde-
lagte strømforsyninger findes en drømme-
verden, hvor alt kan ske. En lille sag på 3 
kg, der kan lukkes op på 1 minut. Compu-
teren har i dag udviklet til at være et krea-
tivt værktøj, der stort set bruges af alle, der 
arbejder med musik. Den teknologistøttede 
musikundervisning vinder frem; men lærer-
uddannelsen halter bagefter. Skal eleverne 
rustes til en verden med musik, må lærer-
uddannelsen tage netværksdelen til sig. 
Musikfaget må ud af det musikteoretiske 
sprogs kløer og finde sig selv, der hvor det 
kan mærkes. Hvor det swinger. Opgaven er 
ikke nem. Og det kræver helt sikkert et op-
gør med en masse dogmer. Måske endda 
en helt ny didaktik. 

Musiklæreruddannelsen og  
netværkssamfundet 
Der er behov for en reformeret læreruddan-
nelse. En læreruddannelse, der kan favne 
det kreative sprog, der udvikles på multi-
medieplatformen. Det er svært at forestille 
sig en fremtid uden en netværksbaseret 
distribution af noder, musik, tekster, øvel-
ser, opgaver, videoer med spilleteknik osv. 
Skolerne er på vej ind i netværkssamfundet, 
hvor computeren ikke blot er et arbejdsred-
skab til fremstilling af materiale. Om få år 
vil den også være den centrale platform for 
præsentation af det endelige produkt eller 
opgaveløsningen. Det stiller krav til lærer-
uddannelsen. 
 Musikundervisningen i folkeskolen står 
over for en kæmpeudfordring. Der skal 
samles et puslespil med det bedste fra uni-

versitetet, semininarieverdenen og konserva-
torieverdenen. Brikkerne til puslespillet skal 
komme fra så forskellige steder som landets 
musiske skoler, højskoler, efterskoler og Ru-
dolf Steiner-skolerne. Fra folkeskolen og de 
mange velfungerende klassebaserede under-
visningsmiljøer og musikskolernes sammen-
spil (rotation/karussel/DIM). Den skal have 
plads til den udøvende musiker, og kunne 
rumme kunstneren, der har haft en overstået 
succes og gerne vil videre i sit liv. Det stiller 
krav til Danmarks Lærerforening, og det stil-
ler krav til Folkeskolens Musiklærerforening. 

På YouTube får man hele den teknologistøt-
tede musikhistorie forærende 

Men det stiller faktisk også krav til musik-
lærerne. Docenter og professorer har ofte 
tilknyttet en 15-20 % forskningsforpligtelse 
til deres stilling. Folkeskolelærere på fuld 
tid har 12 ugentlige timer til forberedelse. 
Hører tilegnelsen af viden om teknologi-
støttet musikundervisning ind under forbe-
redelsestid? Er det forskning? Eller skal der 
midler til andre steder fra? 

Der er brug for  
netværksundervisning 
Computeren indeholder det kreative sprog, 
der kan tage konkurrencen op med tavlen og 
kridtet. Tilsluttet internettet og en stor klas-
seskærm kan musikundervisningen komme 
i kontakt med hele verden. På film. I farver. 
Med lyd på. Musikundervisningen kan få sin 
gamle rolle tilbage som et kreativt fag. I en 
blanding af det kropslige og det virtuelle er 
banen kridtet op for en musikundervisning, 
hvor det følsomme, vilde og grænsesøgende 
igen kan være i centrum. Vi kan skrue op for 
musikhistorien på YouTube og opdage det 
kreative element i sequenser-programmerne. 
Der masser at gå i gang med. Fremtiden pu-
ster os ikke mere i nakken. Den dunker os i 
ryggen. Om få år kan vi tale til vores laptop, 
og hvad skal vi så sige til den? 

Sprog er magt ... 
Don’t come any closer 
Det daglige arbejde med børn og unge i 
folkeskolen foregår i det store og hele skrift-
ligt og mundtligt. Denne praksis definerer 
ofte vores opfattelse af, hvad sprog og kom-
munikation er. Det er også rigtigt, at de fle-
ste fag trives godt under en sproglig hat. Et 
civilsamfund der baserer sig på konsensus, 
demokrati og ytringsfrihed har brug for en 
debatterende skole. Så der er en rigtig god 
grund til at lære at læse og skrive, at for-
mulere sig og argumentere. Men sproget er 
ikke guddommeligt, og man kan mærke en 
hensigt og blive forstemt, som det hedder. 
Hos den dygtige formidler er der en flot 
rød tråd imellem det skrevne og det, der 
kommer ud af munden. En synlig og mærk-
bar sammenhæng. Men det kan vi også op-
leve, når den dygtige musiker fortolker sit 
eget materiale.

m

Hvis du har lyst til at lege, kan du prøve 

at finde 6  personer, der gemmer sig i 

artiklen. De er taget ud af teksten og 

lavet til billeder, da det bliver for omfat-

tende at beskrive dem med ord. Kan du 

finde dem, og ved du, hvem de er? 

computersprog
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 Skriftsproget kan meget. Men det dufter 
ikke. Det smager ikke som saftfuldt kød el-
ler sure æbler. Det læses med øjnene. Men 
det mangler lyd. Kan man danse en bustur. 
Løbe en historisk gennemgang. Gribe en 
sang? 
 Vi har så mange ord, og de kan mange 
ting. De kan set et sted fra staves rigtigt 
eller forkert. Set et andet sted fra kan de 
starte en krig. Der er kort sagt ingen grund 
til at tro at vi forstår og anerkender verden 
bedre, fordi vi er bedre til at formulere os. 
Sprog er magt, og det bliver brugt til at for-
klare både skidt og kanel. 

Det kreative computersprog
I en verden anno 2008, fyldt med krops-
sprog, billeder, film og video, chat, v-logs 
og blogs, sms’er og stadig større og mere 
pålidelige internetforbindelser, har det 
sproglige fået stærk konkurrence. Allige-
vel får skriftsproget forsvindende lidt kon-
kurrence i folkeskolen fra de kreative fags 
lærere og deres uddannelsesinstitutioner. 
Selvom de har en pædagogisk praksis tæt 
inde på livet, hvor både kropssprog og det 
audiovisuelle spiller en større rolle end den 
skriftlige og mundtlige fremstilling. Det 
kreative sprog har fået plads og rum, og 
musiklokalet tilbyder både blokfløjter og 
trommesæt. Men kun i begrænset omfang 
giver undervisningsrummet mulighed for 
multimedieopgaver, billed- og videodoku-
mentation. Kun få skoler har som supple-
ment til tavle + kridt en computer med 
trådløs internetadgang og projektor. Trods 
det faktum at det meste musik bliver spillet 
på, redigeret på, indspillet på og i mange 
tilfælde også skabt på – computer. 
  Der er undervisningsmateriale på nettet. 
Videoer, musikeksempler, midifiler, wiki-

pedia og YouTube, hvor både amatører og 
professionelle viser ”how to play”. Tilmed 
kan den del af musikhistorien, som er be-
varet netop på grund af den teknologistøt-
tede musikformidling, ses på YouTube; lige 
fra Joe Cockers udgave af ”With a little help 
from my friends” på Woodstock-festivalen 
1969 til vigtige nutidige milepæle som 
Angelin Preljocajs 2001 fortolkning af Stra-
vinskys snart 100 år gamle ”Le Sacre Du 
Printemps”. 

Musiklærere skal være ”skøre” 
Kunst skal ind i folkeskolen igen. Ikke som 
kunstneriske kanoner, men som kød og 
blod, sved og tårer. Musikundervisnig skal 
mærkes ligesom idræt. Men virke ligesom 
rusmidler. Det politiske testbegær skal ikke 
kaste musikundervisningen ud i en medal-
jefest, hvor formanalyse og becifringstermi-
nologi dyster om en førsteplads i pensum. 
Hvor B, H og Bb  konkurrerer om eksklusiv-
aftaler til skriftlig og mundtlig eksamen. Vi 
skal ikke ønske os en forpustet konkurrence 
om at komme først på månen og være den 
den, der planter det didaktiske flag. Vi skal 
sammen gå et lille skridt hen mod kame-
raet og udtrykke den berusede følese af i 
fællesskab at have taget et kæmpeskridt. 
Det er den intention, vi skal formidle til det 
politiske niveau. Ikke mere diskussion om 
klassisk slash rytmisk. Slut. Prut. Stop det. 
Musikundervisningen skal være fyldt af høj 
energi og dybe følelser. Med lærere der 
har lært at gå foran med et godt eksempel, 
både når det drejer sig om at fordybe sig 

og opføre sig tosset til de enkelte sange. Og 
de opmærksomhedskrævende elever skal 
føle sig velkomne i musiktimerne. Her skal 
de møde lærere med vanvittige indfald, der 
ikke er bange for selv at prøve grænser af. 
Forbilleder i øjenhøjde. Mennesker af kød 
og blod, i tæt kontakt med de absurde sider 
af menneskelivet. Professionelle, dygtige og 
ansvarlige kunstnere. Med højt til loftet og 
plads til begejstring. Hvor ordet ”pissesjovt” 
er et bizart plusord, og ”musikvidenskabe-
lighedskriterier” noget, man kan skylle ud i 
toilettet. Der er brug for et opgør. Måske en 
helt ny didaktik.

Musiktimerne har brug for både 
krop og computer
Sprog er magt, og den bliver brugt. Musik-
faget løber panden mod sin egen mur ved 
at indgå partnerskab med embedsmands-
kulturen. Behovet for tests og eksamener 
må imødekommes. No problem. Men i et 
sprog der passer til faget. Så må embeds-
mandsværket ”lære” at læse resultaterne, 
når de er uploadede på nettet som lyd- og 
videodokumentation. Musiklærerne har fra 
60’erne og frem lært at læse og forstå me-
get komplicerede tekster om pædagogik, så 
mon ikke det også går an at stille en smule 
kunstnerisk/æstetiske krav den anden vej? 
Når først vi er kommet igang med at bru-
ge lyd og billeder, så vil vi spørge os selv, 
hvorfor vi ikke gjorde det noget tidligere. 
Lad sprogfagene om at finde ud af, hvad 
vi skal kalde det, vi har hørt og set. Hvilke 
ord vi skal bruge til at beskrive musikken. 

 Screenshot fra Cubase SX 
– her indspiller vi de akustiske 

instrumenter og sang.
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Hvis musikfaget skal vinde anerkendelse, så 
må det filtre sig ud af det musikteoretiske 
sprogs kløer og finde sig selv. Igen. Fanta-
sien har vi i hovedet, og mulighederne for 
at udtrykke den har vi i kroppen, hænderne 
og stemmen. Vi er på opdagelse, og vi fin-
der hele tiden noget, der kan bruges. Lad 
os optage det i stedet for at skrive om det. 
Vise det. Lytte på det. Tale lidt om det. Prø-
ve igen. Høre på det igen. Gå en tur. Blive 
inspireret af en fugl på et glastag. Børn og 
unge har brug for et fag med både krop og 
computer i folkeskolen. Lad os bygge mu-
sikfaget op omkring dette behov. 

Skal vi lære at spille Guitar Hero? 
Musikpædagogikken har ikke evnet at gøre 
op med embedsmandsværkets kommuni-
kationsform. Vi har forstået opgaven sådan, 
at vi skulle ruste de kommende lærere til at 
kunne dokumentere skriftligt og mundtligt, 
hvad eleverne havde lært. Havde vi været 
lidt mere vakse ved havelågen, havde vi nok 
fundet en mere smart og kunstnerisk måde at 
gå til biddet på. Med et overvejende fokus på 
musikteoretiske overvejelser og manglende 
teknologisk støttet undervisningspraksis er 
der i dag mere end nogensinde før brug for 
et fælles sprog. Et sprog der tager udgangs-
punkt i computeren og dens mange mulighe-
der for at skabe, formidle og skabe overblik. 
Musikundervisningen er i dag i en situation, 
som hverken skoler, elever eller lærere har det 
særlig godt med. En lærer og 25 elever i en 

kreativ situation er et dårligt match. Det giver 
ofte meget uro i folkeskolens musiktimer, at 
læreren ikke har nogen hjælp, når der både 
skal instrueres og performes. Det siger sig selv, 
at man ikke kan begge dele på en gang. 
 Men når seminarier nedlægger musikli-
nier, er det også en konsekvens af en mang-
lende søgning til faget. Det er ikke, fordi der 
i dag er mindre lyst til musik end før. Det er 
faktisk omvendt, og set på den baggrund må 
musiklæreruddannelsen – og især de dygtige 
ildsjæle der godt kan få det til at fungere – 
bakke op om en uddannelse, der giver den 
nye generation lyst til at uddanne sig. 
 Børn og unge spiller, synger og danser 
som aldrig før. Statistikken siger, at der er 
flere unge, der har en elektrisk guitar end 
en fodbold. Men det er ikke det at lære at 
spille, men snarere det at stå med den og 
drømme om at kunne spille på den, der 
trækker. En elektrisk guitar er identitets-
skabende. Børn og unge vil godt lære at 
spille temaet til ”smoke on the water” og 
prøve trommerne. Men de har et afslappet 
forhold til talent. De drømmer om at blive 
rigtig dygtige; men de fleste accepterer at 
nøjes med anerkendelse.  
 Læreruddannelsen kunne lige så godt 
lære de studerende at spille guitarhero som 
at undervise dem i brugsklaver. Det er ikke 
mere instrumentvalget, der er vigtigt. Det 
er netværksdelen. At kunne bruge musik-
formidlingsværktøjer i undervisningen. 
For musikundervisning kræver foruden 

overskud, talent og begejstring det rigtige 
værktøj. På biblioteker, i private virksom-
heder, i konferencerum og køreskoler er 
computer og skærm en fast del af inventa-
ret. Men det har endnu ikke fået sin faste 
plads i musiklokalet. I dag kan vi se tilbage 
på den sløjfede undervisning efter 6. klasse 
og fornemme lidt bedre, hvad det var, der 
skete. Det var nemlig ikke kun ressource-
mangel. Det var også, fordi vi ikke havde 
redskaberne til at gøre de kreative fag inte-
ressante for eleverne i 7. klasse. 

En kreativ situation skal slås for at 
få eleverne til at gå hjem
Musiklæreruddannelsen skal undervise de 
kommende lærere i, hvordan man ”spiller” 
på computer, og give den enkelte musiklæ-
rerstuderende mulighed for at dygtiggøre 
sig på et eller flere felter inden for brugen af 
computer i undervisningen. Hvis det lykkes 
at få Danmarks Lærerforening til at samar-
bejde med konservatorierne, er der basis for 
at skabe en længerevarende musiklærerud-
dannelse. Men uden den bør musiklærerud-
dannelsen ikke vægte musikinstrumentale 
færdigheder særlig højt. Så må folkeskolen 
arbejde med det almentdannende, og mu-
sikskolerne tage sig af den mere specifikke 
instrumentalindlæring. Det er ikke den bed-
ste løsning; for situationen på musikskolerne 
er den samme. Der mangler lærere, der kan 
favne det fælles i et moderne, visionært un-
dervisningsrum. Det er musiklæreruddannel-
sens sprog, der skal fornys, så musiklærerne 
kan samle den klassebaserede undervisning i 
et teknologistøttet musiklaboratorium. 
 En kreativ situation skal slås for at få ele-
verne til at gå hjem. Ikke for at få deres 
opmærksomhed. Så enkelt kan musiklærer-
uddannelsens slogan koges ned. 

Reason – et virtuelt lydstudie med software-instru-
menter der sync’es op med Cubase SX 
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Musikerne, konservatorierne og 
DLF er næsten nødt til at mødes
Samarbejdet mellem folkeskolen og kon-
servatorierne er kun en pind i udviklingen.  
Musikerforbundet har også et ønske om at 
sende deres arbejdsløse medlemmer ind 
i et forløb, hvor de kan kvalificere sig til 
at undervise. Der skabes i disse år hundre-
devis af kendisser via medierne, som, når 
de har haft deres berømmelse, mangler en 
musikuddannelse at udvikle sig i. Steiner-
skolernes ellers fremragende musikalske 
miljøer skal også snart til at finde ud af, 
hvor stikkontakten sidder. MySpace og 
andre internetsites præsenterer hver dag 
nye spændende musikalske projekter, som 
fortjener opmærksomhed. Alene MyMusic 
i Danmark præsenterer i snit  om dagen 
11,2 nye bands. Rigtig mange mennesker 
arbejder med musik. Fælles for dem er, at 
de mangler grundlæggende kendskab til 
formidling af deres viden. Og de har ikke 
noget sted at gå hen og lære det. Hvis de 
skal have en chance for at blive lærere i 
folkeskolen, kræver det en uddannelse, 
der kan samle den klassebaserede under-
visning i et teknologistøttet musiklabora-
torium.  Et laboratorium, hvor eleverne 
kan danse, spille og synge, mens de følger 
med på klasseskærm. Et mødested for det 
sansende, skabende sprog, børnene ken-
der fra computerplatformen. For alt det 
kreative og virtuelle der ikke skal gemmes 
af vejen i folkeskolens skriftlige univers. 
Video, harddiskrecording, computerpro-
grammering, upload af musik, tekst og 
billeder, dans, karaoke, skuespil og drama. 
Der er så meget at gå i gang med, at Dan-
marks Lærerforening næsten er nødt til at 
gå i dialog med musikerne og konserva-
torierne. 

Sang, spil, dans og netværk
Sammenspil under ideale forhold har 
udgjort læreruddannelsens huspraksis. 
Besværlige musikklasser er ikke blevet in-
viteret til seminariet eller konservatoriet 
for at byde ind med problemorienteret un-
dervisning. Udvalgte ”kaniner” har fået lov 
at blive prøveundervist på kons.; men de 
opmærksomhedskrævende elever med et 
svagt fagligt udgangspunkt er ikke blevet 
inviteret indenfor i det pædagogiske rum. 
 Hverken konservatoriet eller semina-
riet har et eftersyn af sine elevers kompe-
tencer og resultater på programmet. Der 
bliver ikke fulgt op på musiklærernes ud-
dannelse, og vi ved ikke, hvor mange der 
holder op, fortsætter, eller hvilke resultater 
de opnår. Når man dertil lægger problemet 
med rekrutteringen og den måske mang-
lende respekt for musiklæreruddannelsen, 
tegner sig et billede af en uddannelse, der 
godt kunne trænge til at blive set efter i 
sømmene. Det kan gøres sammen med de 
studerende. Ønsker de f.eks. mere praktik 
under uddannelsen, eller en evalueringsdel 
efter den afsluttende prøve? Helt sikkert er 
det, at folkeskolen mangler et fag med fo-
kus på krop og computer. Et fag, der lige 

let arbejder med at udtrykke sig i sang, spil 
og dans og samtidig kan arbejde med no-
deprogrammer, sequenserprogrammer og 
lægge det op i netværksbaserede undervis-
ningsmoduler. 
 Skolerne er på vej ind i netværkssam-
fundet, hvor computeren ikke blot vil fun-
gere som et arbejdsredskab til fremstilling 
af materiale. Om få år vil den også være 
det sted, elever og lærere mødes omkring 
præsentation af det endelige produkt eller 
opgaveløsningen. 

En tavle og et kridt siger ikke noget 
Lad os tale om kridt som en historisk perio-
de, viske tavlen ren og få pedellen til at pille 
den ned. Vi befinder os i en periode med 
teknologiske formidlingsværktøjer, der bør 
bruges. Fordelene ved at skifte tavlen ud 
med en klasseskærm er først og fremmest, 
at vi får et netværk, der kan sætte klassen 
og læreren fri i forbindelse med lyd, bil-
lede og information. Vi kan låne musik on-
line, og se film på Youtube. Vi behøver ikke 
diskutere, om skolen skal indkøbe nye ver-
denskort, når der kommer en bro mellem 
Danmark og Tyskland. Vi lærer den store 
blå planet at kende på Google Earth. Som 

Børn der danser og synger 
sammen med den musik 

de har lavet på Cubase SX 
og Reason. 
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ekstra bonus slipper vi af med den forfær-
delige lyd af negle mod en tavle! A giant 
leap for mankind. 

– Google Earth har revolutioneret geografi-
undervisningens visuelle del. 

Et moderne klasselokale i en kinesisk pri-
vatskole har en computer i katederet og 
en klasseskærm. I Beijing bygger man 
en ny skole med netværk tænkt ind fra 
starten. Lige så naturligt som varmeappa-
rater, elektrisk lyd og lys. Det stiller krav 
til læreruddannelsens indhold. Hvis arki-
tekter tegner fremtidens danske klasselo-
kale med internetforbindelse, højttalere 
og klasseskærme, skal der også uddannes 
lærere til at bruge det. Der skal ansættes 
pedeller med teknisk viden nok til at kun-
ne hjælpe og fikse tekniske småproblemer. 
Der skal hurtigt kunne tilkaldes en suppor-
ter (ligesom reparatøren, der kommer, når 
kopimaskinen er gået ned), og så bør der 
i skoleforvaltningen medtænkes en mobil 

kommunal it-styrke, der kan konfigurere, 
visionere og coache både lærere og ele-
ver. Som supplement eller erstatning for 
den it-ansvarlige på den enkelte skole. Der 
skal både være mening og sammenhæng i 
udstyr og vision. 

Computere skal kobles med ansvar
Tekniske løsninger bliver næppe nogen-
sinde nemme, og de kræver vedligehol-
delse og opsyn. Men hvis skolen er smart, 
så organiserer man et olpc-system (one 
laptop per child), hvor alle elever sparer 
op til en computer til sig selv + en til et 
barn i et udviklingsland. Så alle elever 
har deres egen laptop med i tasken fra 
4. klasse. Skolen kan godt være medfi-
nansierende. For skolen sparer penge i 
et netværksbaseret undervisningsmiljø. 
En del udgifter til kopimaskiner, kopie-
ring, papir, printere og udgifter til bøger 
forsvinder. Der kan udloddes praktiske 
opgaver på skolen og etableres arbejds-
rutiner, hvormed man ”tjener penge” til 
sin helt egen 4. klasses computer + den, 
der skal sendes ned til sin sponsorvens 
skole. Børnecomputeren skal kobles med 
ansvar. Den skal være vigtig at passe 
godt på. Og det skal give mening ud 
over ens egen næsetip. Forældrene kan 
med fordel inddrages i børnenes selvfi-
nansiering, og bidrage aktivt med både 
arbejdsopgaver og ideer. Det er vigtigt 
at koble netværksundervisningen med 
ansvar. Tag slåskampen med de tekniske 
og pædagogiske udfordringer fra star-
ten af. Der er ikke noget at vente på. 
Det går løs fra day one. Regn med, at 

jo mere lyst og nysgerrighed I selv kan 
mønstre, des mere smidigt vil implemen-
teringen af en ny online læringskultur 
gå. Så etabler en positiv og konstruktiv 
stemning omkring netværkskultur. Især 
fra ledelsens side. For man skal være klar 
over, at jo mere sikkerhed, tryghed og 
nemhed man køber sig til, des mere gæl-
der Murphys lov: At det, der kan gå galt, 
går galt. Der er nemlig ikke nogen skole, 
der kan købe sig fra manglende viden. 
Det, man i gamle dage kaldte dumhed, 
skal man holde sig langt fra. Tag kampen 
op – og vind. Det er trods alt bare tek-
nik, der lige skal sættes sammen på den 
rigtige måde. 

Vi behøver ikke frygte maskinerne
Vi ved inderst inde godt, at tiden er til små 
håndholdte dimser. Vi mærker det. Både 
børn, voksne og ældre har nu lært at hol-
de af mobiltelefonen. Vi har hele verden i 
lommen. Tilmed i audiovisuel udgave. Der 
findes ikke den samme fængslende længsel 
efter at tage en skriftrulle i hånden mere. 
Alligevel kan vi ikke forestille os en ver-
den, hvor bogen og avisen ikke er til. Vi 
ved godt, det ikke holder. Men vi har det 
ligesom pladebranchen der indtil for nylig 
ikke kunne forestille sig en verden, hvor 
folk ikke havde lyst til  lak- og vinylplader, 
kasettebånd, cd’er og dvd’er. Men prøv for 
eksemplets skyld at læse denne her artikel 
på nettet (adresse http://www.gerup.dk/
dkc.pdf), og find ud af, hvor mange ekstra 
muligheder den byder på. 
 Den nye generation vil kommunikere 
med hinanden. Lige fra at sende filer til 

Artiklens forfatter i rollen som ”lydkaptajn”. 
Her er det 6b’s sang ”Thomas”, 
der er oppe på skærmen. 

Nodeprogrammet Sibelius kan vise hvordan musikken ser 
ud på noder. Alle kan følge med på klasseskærmen mens 

computeren ”oversætter” det eleven spiller. En god og 
effektiv måde at komme igang med nodelæren. 
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hinanden over nettet til mobilens sms’er. 
Netværket er i centrum. Det nære holdes 
ved lige på mobilen. Fællesskabet og grup-
pefølelsen holdes ved lige på nettet. Det 
var meget symbolsk en ung dansker, Janus 
Friis, der opfandt Skype.
 Angsten for at blive overhalet af udviklin-
gen er begrundet, omend unødvendig. Det 
sker for os, at det, vi har lært, ikke mere kan 
bruges til noget. Men vi behøver ikke frygte 
at maskinerne skal overflødiggøre musiklæ-
reren. Musiklæreren er uundværlig. Det, vi 
skal frygte, er snarere at vi er kommet så sent 
i gang med at bruge teknologien. 

Kreative fag skal opfatte sig selv 
kreativt 
Kreativitet er meget mere end sammenspil 
og fællessang. Kreativitet er kunstnerisk ud-
vikling. 
 Den forandringsproces som børn og unge 
altid har initieret, fordi de er den nye gene-
ration. De tager de nye tiders hjælpemidler 
med sig, og det fortsætter i en uendelighed. 
Lige fra kridttiden og opfindelsen af tavlen 
op til opdagelsen af elektriske impulser og 
ideen til at lave wikipedia. Vi befinder os 
midt i. Altid midt i. Hverken klogere eller 
dummere end før. Med en mulighed for at 
tære på ressourcerne eller tilegne os ny vi-
den og kunnen. Det har altid været de kunst-
neriske fags store styrke at kunne gribe en 
tanke i luften og flyve med den i det tempo, 
der passede til omstændighederne: 

Du er den du er 
og det må du godt være
for det bag dig er lisså meget værd 
som det foran dig du skal til at lære 

Jeg kan digte. Bruge tid sammen med ord 
og lege med dem. Findes der et skolefag, 
der kan omfavne denne lyst og evne? Sva-
ret er nej. Kreative processer trives ikke 
særlig godt som fag. De er lange, intense 
og lystbetonede. Man kan spørge sig selv, 
hvor den læreruddannelse bliver af, der 
kan sætte de kreative processer i gang, 
og dernæst tør inddrage de videbegærli-
ge elevers weekend i de kreative lærings-
forløb. Samt ferierne. Det lange seje træk 
i de kreative processer har sin naturlige 
plads i de perioder, hvor der er tid til rå-
dighed. Det kreative element kræver rum-
melighed i opfattelsen af, hvad der skal 
laves og arbejdes med. Plads til at gå til 
og fra, men også indsigt i den nødven-
dige vedholdenhed, som i skolens andre 
fag er gjort med en timelang indsats. De 
kreative fag må gøre både forældre og 
elever (og ledelse) opmærksomme på, at 
den proces, det er at spille, synge, skrive, 
digte, komponere og øve, er i familie med 
drøm, leg, fantaseren og tid. Tid, tid og 
atter tid. Det kunstneriske kommer inde 
fra det store og ukendte, og det er det, 
der gør det så interessant. Et kreativt fag 
skal ikke konkurrere på ord og tal. Men 
være det nødvendige supplement til en 

verden af matematiske og sproglige ud-
gangspunkter. 
 Har folkeskolens undervisning så i vir-
keligheden svigtet børnene? Med fokus 
på det analytiske håndværk og evnen til at 
opsummere? Nej, sprogundervisningen i 
folkeskolen har siden 70’erne vedholdende 
styrket og udviklet børnenes kritiske sans. 
 Problemet med kreativ sprogudvikling 
har ligget i folkeskolens kreative fag. De 
kreative fag har ikke været særlig gode til 
at være kreative. 

Plads til fag uden sprogligt fokus 
Hvorfor er der en udbredt generthed i fol-
keskolen over for det improviserede, og på 
hvilken måde understøtter den voksne lærer 
denne generthed med medfølelse? Vi ved, 
det er folkeskolens opgave at styrke elever-
nes evner i mange retninger. Vi taler om den 
inkluderende folkeskole, hvor der er plads 
til både drenge og piger, kloge og dumme, 
vilde og generte. Vi ved også, at evnen til at 
finde på er en af de vigtigste evner, hvis man 
vil klare sig på fremtidens arbejdsmarked. På 
den baggrund er det svært at forstå, at vi læ-
rere bruger mere tid på at forstå og forklare 
elevernes generthed end på at udfordre den. 
Især drengene bliver taberne i en skole, der 
honorerer skriftlige og mundtlige svar og 
løsninger og underkender stærke kunstne-
riske udtryk, dynamik og grænsesøgning. 
I arbejdet med børn og unge er udgang-
punktet at give overkommelige udfordrin-
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ger. Hvilken pædagogisk udfordring i det 
kreative område er mere oplagt end evnen 
til at improvisere? Alt efter elevernes niveau 
kan det handle om at gøre skøre ting uden 
at tænke over det, lege med det, der ikke 
er en selv, spille rollespil, skuespil, drama. 
I et fag uden sprogligt fokus er der plads til 
at arbejde med det kunstneriske. Musiklære-

rens begejstring er ikke afhængig af evidens. 
Improvisation forstyrres af viden. 
 Forældre, der har været i kirke med små 
børn, ved, hvordan salmebogen kan give 
dem lyst til at læse. Man kan pege på verse-
linierne, mens man synger, og det lille barn 
følger opmærksomt med. Efter kort tid kan 
barnet orientere sig i salmen og selv føre 

fingeren igennem et vers. Musik, matema-
tik og sprog forenes. Barnet ”genkender” 
formen. Tilegner sig viden om lydenes sym-
bolfigurer via harmonier, toner og rytme. 
Det er forunderligt, når sproget bliver mu-
sik i sig selv. 

Kreative musiklaboratorier i 
læreruddannelsen
Sproget skal afstemmes på læreruddannel-
sen. Der skal fra starten være en åben og 
fleksibel holdning til, hvad ”tingene hed-
der” og en bred og anerkendende tilgang 
til de forskellige musikmiljøers forståelse af 
indholdsdelen. 
 Men vi skal holde fast i dette: At en ny 
generation får karakter, kant og personlig-
hed på en skole, hvor der også er plads til 
det ordløse. Og det kræver helt sikkert et 
opgør med en masse dogmer. Måske end-
da en helt ny didaktik.
 Vi har endnu ikke taget hul på de mulig-
heder, multimediedokumentation giver det 
pædagogiske felt.
 Lad os starte i musikkens verden og få 
indrettet nogle kreative musiklaboratorier i 
læreruddannelsen. Lad den interaktive mu-
sikundervisning danne skole for fremtidens 
musiklokaler, og få det kreative element ind 
i undervisningen. Måske slipper vi af med 
noget unødvendigt ordskvalder.
 Måske får vi et mere respektabelt under-
visningsmiljø ud af anstrengelserne. 
 Skolerne er som sagt på vej ind i net-
værkssamfundet, hvor computeren ikke 
blot er et arbejdsredskab til fremstilling af 
materiale. Om få år vil den også være den 
centrale platform for præsentation af det 
endelige produkt.
 Det stiller krav til læreruddannelsen.
   u

6b følger med på klasseskærmen, 
mens de synger og spiller deres 
sang ”Thomas”. 
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Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning

Tekstbogen
Uden noder. Den fødte ”taskebog”. Tekstbo-
gen minder i format og udstyr om den gamle 
version.
B-801. ISBN 87-7612-272-7. Kr. 112,- (140,-)

Melodibogen
Noder med becifringer, 1. vers under noderne 
og alle vers (også 1.) gengivet i versblokke. Nu 
i et mindre format med lidt mindre noder og 
tekst. Velegnet som klassesæt i musiklokalet.
B-800. ISBN 87-7612-271-9. Kr. 256,- (320,-)

Klaverspiralen
Nøjagtig som Melodibogen, men større format 
med større noder og større tekst. Bogen står med 
sin spiralryg rigtig godt på et klaver eller et node-
stativ. Velegnet som ”lærerens bog”.
B-802. ISBN 87-7612-273-5. Kr. 384,- (480,-)

Cd-bokse
Cd-samling med en indspilning af alle sange med 
alle vers. Lær sangene fra cd’erne eller syng sam-
men med cd’erne. 5 bokse med hver 4 cd’er. 
20 cd’er i 5 bokse. FM-CD-800. Kr. 1760 (2200).

Dansk Sang 1

3. reviderede udgave

Hele skolens sangbog med 465 sange for 3.-10. klasse

10 % i skoleabonnentrabat ved køb af sæt på minimum 15 stk.

Skolesangens kanon


