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En serie om
		
musikdidaktik

I dette og næste nummer
af Dansk Sang bringes to
artikler på baggrund af
en samtale med Annelise
Dahlbæk. Annelise har
udgivet fire bøger i serien
om musikdidaktik på forlaget Dansk Sang: ”Progression i musikundervisningen” og ”Organisering
af musikundervisningen”
begge udkommet i 2009,
”Evaluering af musikundervisningen” i 2010
og ”Differentiering i
musikundervisningen” i
2012. Tilsammen er de på
1229 sider! Mange sider
med sikker gevinst: Man
bliver klogere på almen
didaktik, musikdidaktik
og lærerprofessionalitet i
det hele taget. Hensigten
med de to artikler er ikke
at gennemgå bøgerne
bind for bind, men at få
en slags helikopterperspektiv på musikfaget,
den gode musiklærer, den
gode musikundervisning,
musiklærerfaglighed i
grundskolen, didaktikkens nødvendighed og
andre relevante musikdidaktiske emner.
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En ildsjæl

at bidrage med didaktiske temaer til det, der blev

At møde Annelise er at møde en ildsjæl, og med et

til fire bøger.

glimt i øjet siger hun da også, at hun simpelthen al-

”De materialer, vi tidligere brugte på læreruddannel-

tid som musikunderviser, det være sig i folkeskolen

sen, omhandlede enten teori eller praksis. Ofte i en

eller på læreruddannelsen, har følt sig som ansat

meget adskilt form. Jeg oplevede, at de studerende

i en højere sags tjeneste – nemlig musikkens og

havde brug for materialer, der omsatte didaktiske be-

musik- og almendidaktikkens sag. Det, der har dre-

greber til praksis. Min strategi i skriveprocessen af de

vet hende, er, at didaktikken er hendes hjertebarn.

fire bøger har været at forsøge at omsætte det pæ-

Hun fortæller, at hun altid har haft stor lyst til at

dagogisk/didaktiske teoretiske stof til praksis ved at

læse både musikpædagogisk og almenpædago-

forklare og eksemplificere, hvorfor og hvordan dette

gisk litteratur. Yderligere har hun en god portion

stof er vigtigt i forhold til at være en god musiklærer

nysgerrighed over for andre faggruppers littera-

i folkeskolen. Læseren skal kunne forstå, hvordan di-

tur f.eks. på læreruddannelsen. De studerende har

daktiske begreber kan blive omsat til praksis i under-

også været en central inspiration og motivator. Når

visningen, og forstå, hvad det gør ved børns læring.

de gav udtryk for, at det var svært at koble teori til

Jeg har hørt studerende sige: ”Hvorfor skal vi ikke bare

praksis, eller når de kom tilbage fra praktikken og

have det sjovt”. Musik skal da også være sjovt; men

havde oplevet, at f.eks. klasseledelse var en svær

der skal være substans i det, vi laver i skolen, lærerne

størrelse at arbejde med, og savnede viden og

skal have en viden om fag og skole, og de skal i den

handlemuligheder om dette og hint – så tændtes

grad have argumenterne for den gode undervisning i

engagementet sammen med lysten og energien til

orden. Det er det, jeg har været drevet af.”
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1. bog ”Progression i musikundervisningen”

Når de studerende kom tilbage fra praktikken ude

I 2008 var der en kommune på Vestegnen, der hav-

på skolerne, sagde flere af dem, at de savnede vi-

de besluttet, at alle kommunens lærere skulle på

den om, hvordan man konkret kobler teori og prak-

kursus i at formulere progressionsplaner. Annelise

sis. De syntes, det var svært at organisere musik-

blev kontaktet af kommunen til at stå for et kursus-

undervisningen. Nogle syntes, at lokaleforhold var

forløb om progression i musikundervisningen. Hun

problematiske – bare det at være i et lokale uden

havde allerede der et fagligt fundament at arbejde

borde eller uden fast opstilling som i andre ’almin-

ud fra. Først og fremmest fra sin cand.pæd.mus.-ud-

delige’ klasselokaler. Nogle syntes, det var svært

dannelse, men også fra undervisning på lærerud-

at overskue en længere planlægning af musikun-

dannelsen og på DKM og RM.

dervisningen og udarbejde årsplaner. Den anden

Forlaget Dansk Sang havde vist interesse for at

bog voksede således ud fra Annelises arbejde med

udgive en bogserie med musikdidaktiske begreber

praktikken og især ud fra de studerendes oplevel-

i teori og praksis. Annelise havde meget materiale

ser og erfaringer. På den måde blev de studerende

fra kursusforløbet om progression og kunne se, at

motivationen for, at den anden bog blev skrevet.

der var stof til en bog, og derfor besluttede hun og
forlaget, at den første bog skulle handle om pro-

3. og 4. bog ”Evaluering i musikundervisnin-

gression i undervisningen.

gen”, ”Differentiering i musikundervisning”
Med skoleloven fra 1993 blev den udelte enheds-

2. bog ”Organisering af musikundervisningen”

skole indført efter mange år med en elevdifferen-

På læreruddannelsen har Annelise bl.a. været musik-

tieret skole. Loven lagde op til, at lærerne nu skulle

praktikkoordinator og arbejdet med projekter i det,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnin-

der i den nye læreruddannelsesreform betegnes

gen med afsæt i den enkelte elevs forudsætninger,

som praksistilknytning. Hun fortæller, at hun altid

behov, interesser og potentialer. For at kunne det

har interesseret sig for, hvad det er for nogle om-

måtte undervisningen differentieres. Det forudsat-

råder, der er svære i praksis. Områder kan være af

te, at læreren var i stand til at gennemføre løbende

indholdsmæssig karakter; men det kan også være,

evalueringer af elevernes læring og udvikling, og

hvordan form og rammer kan vanskeliggøre under-

efterfølgende justere undervisningen på baggrund

visning og læring. Spørgsmål om og problemer med

af det.

at kunne håndtere de udfordringer, der er specifikt i

I 2004 og i 2011 udgav Danmarks Evalueringsin-

musikfaget, var en slags drivkraft til temaet for den

stitut EVA en rapport om undervisningsdifferentie-

anden bog.

ring. Her fokuseres der på sammenhængen mellem
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≈≈ Da jeg skrev bogen,

spurgte jeg mig selv,
”Hvordan omsætter jeg
tankerne om kategorial,
demokratisk, material
eller formal dannelse
i praksis?”, ”Hvordan
underviser jeg med et
materialt dannelsessigte – hvad er det så,
man som lærer skal
gøre?” Jeg forklarer og
viser med praktiske
eksempler de forskellige dannelsessyn f.eks.
i sangundervisning. I
bogen viser jeg også,
hvordan man kan tænke
musikalitetsbegrebet i
forhold til at undervise i
noget konkret.

evalueringsfaglighed og differentiering. Med disse

bogen viser jeg også, hvordan man kan tænke mu-

to rapporter kom der i alle kommuner fokus på at

sikalitetsbegrebet i forhold til at undervise i noget

styrke lærernes evalueringsfaglighed og også på

konkret. Min musikdidaktikundervisning på lærerud-

at styrke en evalueringskultur i skolen. En måde at

dannelsen var meget koblet til praksisfeltet. Hvor-

udvikle evalueringskultur i skolen har bl.a. været at

dan gør man med teori? Dette ’hvordan med teori’

indføre elevplaner og nationale test.

er et vigtigt spørgsmål, fordi det er, hvad musiklæ-

Annelise fortæller, at de to sidste bøger er mo-

reren skal kunne i den konkrete praksis. Min bag-

tiveret ud fra de lovmæssige krav og den forsk-

grund som folkeskolelærer har i høj grad bidraget til

ningsbaserede viden, der på det tidspunkt var om

at tænke teori på den måde.

differentiering og evaluering. Disse pædagogiske

Der vil altid være teori, som man ikke kan bruge i

begreber eller principper skal selvfølgelig praktise-

en konkret praksis, man kommer ud i. Det vigtige er,

res i alle skolens fag – også musik.

at underviseren har kompetence til at anvende det
teoretiske fundament, som er brugbart til alment at

Som tidligere nævnt er bøgerne et kvalificeret bud

forstå nuancer eller perspektiver på den generelle

på at omsætte teoretisk tænkning og teoretiske

praksis, man møder der, hvor man er.

begreber til en musikpædagogisk praksis. Formule-

For at kunne omsætte det musikdidaktiske og

ringen at omsætte teori til praksis er måske en lidt

musikfaglige til praksis skal man vide, hvad det dre-

for forenklet måde at referere til bøgerne på, da de

jer sig om både i hoved og krop. Man skal vide no-

indeholder meget mere end det; men Annelise er

get om didaktisk og pædagogisk tænkning, og man

optaget af, at teori har en rolle at spille i praksis.

skal vide noget om for eksempel børns udvikling af

Det betyder noget at have musikdidaktisk viden,

motorik, sproglighed eller musikalitet, og man skal

når man skal undervise i musik, ligesom det også

selv kunne udtrykke sig i fagsproget gennem f.eks.

betyder noget at have musikalske færdigheder.

at spille og synge. Alt det, man skal lære børn, skal

Om dannelsesbegrebet fortæller Annelise blandt
andet: ”Da jeg skrev bogen, spurgte jeg mig selv,

man forstå og kunne selv; ellers er der ikke overskud til den gode klasseledelse.”

”Hvordan omsætter jeg tankerne om kategorial, de-
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mokratisk, material eller formal dannelse i praksis?”,

Undervisning skal give mening

”Hvordan underviser jeg med et materialt dannel-

Annelise understreger vigtigheden i, at al under-

sessigte – hvad er det så, man som lærer skal gøre?”

visning skal give mening for børnene, ellers lærer

Jeg forklarer og viser med praktiske eksempler de

de ikke det, der faktisk er tilsigtet, og læreren mi-

forskellige dannelsessyn f.eks. i sangundervisning. I

ster sin autoritet. En musiklærer opnår kun autoriFAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE
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tet ved, at det, man gør, giver mening og ved, at

for musikfaget er den samme som i andre fag, kan

man mestrer det, man gør. Hvis ikke børnene for-

musiklæreren være oppe imod en kultur, hvor faget

nemmer, at de lærer noget, og hvis de ikke ved,

ikke har en særlig høj status. Det påvirker også for-

hvad det er, de skal lære, mister de motivationen

ældre og børns opfattelse af faget.

og respekten for faget. Det må derfor være synligt i undervisningen, hvad det er, man skal lære og

Lærerfagligheden

hvorfor. Læreren skal fortælle og begrunde, hvor-

Som afslutning på denne første artikel kommer vi i

for vi f.eks. synger denne sang eller beskæftiger os

samtalen ind på lærerfaglighed. Hvad er det for en

med andre områder inden for musikfaget. Læreren

størrelse? Hvad skal en musiklærer kunne? Annelise

må arbejde progressivt og bygge nyt på det allere-

svarer: ”Lærerens kompetencer er beskrevet inden

de lærte. Børnene skal kunne se og opleve, at det,

for tre hovedfelter: Relationskompetencer, klasse-

de har kendskab til i dag, det bygges der videre på

ledelseskompetencer og fag- og almendidaktiske

i morgen. Ved seriøst fagligt arbejde, ved engage-

kompetencer. En lærerfaglighed rummer alle disse

ment og ved at skabe sammenhæng og mening i

elementer, og det er det, der kendetegner lærerud-

undervisningen opnår læreren autoritet. Men hvis

dannelsen. Her lærer man teorien om det. Hvordan

man som lærer er fokuseret på, hvordan man f.eks.

det omsættes i praksis, kan læreruddannelsen ikke

skal spille på klaveret, eller er usikker på at skulle

bidrage synderligt til, da praksis er relativ og knyttet

synge for i fællessang, så mister man fokus og kon-

til den enkelte skole- og klassekultur. En lærer skal

takten til børnene.

også have udviklingskompetence; det er helt cen-

Derfor må en lærer altid gøre sig overvejelser

tralt, for man skal kunne udvikle sig i takt med, at bør-

om, hvordan man skaber grundlaget for en god

nene udvikler sig, og skolen og musikken i samfun-

klasse- og musikkultur, så det, der arbejdes med,

det udvikler sig. Man skal være åben over for at se

giver mening og bidrager til elevernes motivation

på sig selv med kritiske øjne. Hvis ikke man gør det,

og læring.

men bare repeterer sin egen historie, så er man nok

Annelise mener, at det kan være sværere for en

ikke nogen god lærer, så møder man ikke de behov

musiklærer end for en lærer i andre fag at opnå re-

og forudsætninger, der måtte være. Udgangspunktet

spekt og autoritet. En musiklærer kan være oppe

vil være at formidle et materiale, hvilket vil sige, at

imod en kultur, der ikke giver faget særlig meget

man ser sig selv som en lærer, der underviser et fag,

status. I den offentlige skoledebat er der fokus

og ikke som en lærer, der underviser, for at børn kan

på PISA-undersøgelser, nationale tests og diverse

lære musik.”

≈≈

For at kunne
omsætte det
musikdidaktiske og
musikfaglige til praksis
skal man vide, hvad det
drejer sig om både i
hoved og krop. Man skal
vide noget om didaktisk og pædagogisk
tænkning, og man skal
vide noget om for eksempel børns udvikling
af motorik, sproglighed
eller musikalitet, og man
skal selv kunne udtrykke
sig i fagsproget gennem
f.eks. at spille og synge.

former for målbarhed. Selvom dannelsesopgaven
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