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Andel del

Den empiriske del
4.  Oplevelser og refleksioner i forbindelse  

med samarbejdet og eleverne
Indledning
Nedenstående fremstilling bygger på de planlægnings- og refleksionspapirer, som deltager-
ne har udfyldt før og efter undervisningen samt på udtalelser af folkeskolelærere og musik-
skolelærere i forbindelse med observators deltagelse i undervisningen . Desuden inddrages 
to  fokusgruppeinterviews med henholdsvis folkeskolelærere og musikskolelærere i fremstil-
lingen . 
 
Deltagernes udsagn er grupperet under emner, og der er ikke taget hensyn til deltagernes køn 
og alder, ligesom der ikke er differentieret i forhold til uddannelsesmæssig baggrund inden for 
de to grupper af undervisere . De fleste folkeskolelærere har et linjefag i musik; en enkelt har 
ikke nogen formel musikuddannelse, men er fritidsmusiker og en enkelt er uddannet på kon-
servatoriet . De fleste musikskolelærere i udviklingsarbejdet er uddannet på konservatoriet; 
nogle har en rytmisk uddannelse, nogle en klassisk, et par stykker er AM`ere og et par stykker 
er uddannet på anden måde . Ovenstående har helt sikkert en betydning for de forløb, der har 
været gennemført og refleksionerne over dem, men det ligger uden for dette udviklingsarbej-
des rammer at medtænke dette . Gruppen af undervisere bliver betragtet som repræsentativ 
for hhv . musikundervisere i folkeskolen og for musikskolelærere .  

Ud fra refleksionspapirerne og interviews fokuseres der på at trække nogle generelle oplevel-
ser og refleksioner frem i forbindelse med samarbejdet og i forbindelse med elevernes udbytte .

Alle citater er anonymiseret . Deltagerne omtaler hinanden med navne i refleksionspapirerne . I 
denne sammenhæng benævnes de med deres profession: folkeskolelæreren og musikskolelæ-
reren .

4.1 Refleksioner i forbindelse med samarbejdet

4.1.1 Når 1+1 bliver 3
Et af spørgsmålene i refleksionspapiret lyder: Var der nogle tidspunkter, hvor en af jer/eller I 
evt . begge havde en oplevelse af at 1+1=3? Der spørges efter, hvornår samarbejdet gav noget 
helt særligt til undervisningen, en ekstra dimension . 
En del af deltagerne skriver, at samarbejdet bliver noget helt særligt, når musikskolelæreren 
anvender sine særlige kompetencer, mens folkeskolelæreren understøtter undervisningen . Be-
tydningen af understøttelsen af undervisningen og klasserumsledelsen fremhæves af mange, 
og betydningen af at folkeskolelæreren kender eleverne . En folkeskolelærer skriver: 

Der var flow i processen fordi jeg var aktiv klasserumsleder og kendte børnene, og 
musikskole læreren koncentrerede sig mest om musikken. 
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En anden folkeskolelærer skriver om sin egen rolle:

Hvis der skal være en faglig læring må elevernes trivsel prioriteres... Hvis projektet skulle 
 lykkes, så skulle eleverne samtidig ha´ det rart og føle sig set, når de havde problemer.

Hun giver udtryk for, at hun synes det naturligt 

at musikskolelæreren er opmærksom på, at det endelige musikalske resultat skal blive så godt 
som muligt med de børn, instrumenter og rammer, der er til rådighed. 

En anden skriver

Hvis f.eks. musikskolelæreren fungerer som akkompagnatør, solist eller instruktør kan folke-
skolelæreren støtte form og udførelse samt svage elever. 

Betydningen af musikskolelærerens bidrag til undervisningen fremhæves af mange folkesko-
lelærere, som f .eks . i nedenstående udsagn:

Jeg ville aldrig kunne give eleverne den musikalske oplevelse og det indblik i hans musikalske 
verden, som musikskolelæreren kan med sin faglighed. Han er et ekstra krydderi, en ekstra 
dimension i undervisningen. Vi supplerer hinanden og sammen skaber vi noget andet og 
mere. Man kan sige, at musikskolelæreren inviterer eleverne ind i et musikalsk univers, som 
jeg ikke kan.

En anden folkeskolelærer skriver:

Der er kommet en ekstra dimension ind i undervisningen, som ikke ville have været der, 
hvis jeg havde undervist alene. Det pingpong, der er mellem underviserne, er i mine øjne en 
gevinst for eleverne og lærerne. Musikskolelæreren kan relatere til sin verden – og jeg kan 
relatere til min og elevernes verden.
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Musikskolelærerne pointerer tilsvarende i mange tilfælde folkeskolelærerens rolle som klasse-
rumsleder, som f .eks . i nedenstående eksempel:

Jeg synes det var dejligt at arbejde sammen med folkeskolelæreren og den medfølgende 
klasserumsledelse.  Det er godt, at der er en person, der kender både styrker og svagheder i 
børnegruppen, og som har introduceret regler og arbejdsmetoder for dem, inden musikeren 
kommer og laver ”gang i den”. Folkeskolelæreren havde nogle tricks til, at få dem (eleverne) 
tilbage til fokus hver gang, de havde sluppet tøjlerne.

En anden musikskolelærer bemærker følgende i 
forbindelse med, hvornår 1+1=3:

Jeg kan koncentrere mig om at formidle – og skal 
ikke bruge nævneværdig tid på at holde klassen 
i ro. Det giver rigtig meget, at folkeskolelæreren 
kender klassen – og dermed kan sætte en under-
visningssituation, der matcher den kultur der er 
i klassen.

En anden musikskolelærer skriver

Jeg ville ikke alene kunne holde styr på 22 5. 
klasses elever- og på samme tid lave seriøs 
undervisning. Vi udnytter hinandens ressourcer 
optimalt – og intet går til spilde. Det faktum, at 
vi var sammen, gjorde, at jeg bedre kunne hvile i 
mig selv og dermed bringe min musikalitet mere 
og bedre på banen.

Ovenstående er eksempler på, at både folkeskolelæ-
rere og musikskolelærere fremhæver rollefordelin-
gen som helt central i samarbejdet . I disse tilfælde 
er musikskolelæreren musikeren og folkeskolelæ-
reren tager sig af klasserumsledelsen, understøtter 
musikskolelæreren og støtter svage elever . 

Der nævnes imidlertid en række andre eksempler 
på, at 1+1 blev til 3 i samarbejdet . Eksempler, der 
fokuserer på, at begge parter er aktive i musikken .

1+1=3, når vi i undervisningssituationen ved, 
hvad den anden vil og begge er aktive i  
musikken.

En folkeskolelærer skriver

Da vi skulle få vores lydcollager til at hænge sam-
men med historien, var musikskolelæreren  dirigent og jeg fortæller, og det skærpede børnenes 
opmærksomhed på udtrykket.
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I forbindelse med en afsluttende koncert i forbindelse med musikalsk skaben, fremhæver en 
folkeskolelærer, hvordan musikskolelæreren spiller sammen med de forskellige elevgrupper og 
binder gruppernes forskellige små kompositioner sammen med nogle solistiske mellemspil . 
Folkeskolelæreren dirigerer og styrer processen . Her oplever alle, at musikken bliver løftet til 
et langt højere niveau end de normalt har mulighed, fordi de to faggruppers forskel lige kom-
petencer spiller sammen .

Et lignende eksempel, der nævnes, er en sammenspilssituation, hvor folkeskolelæreren leder 
sammenspilsnummeret og spiller klaver, mens musikskolelæreren fungerer som solist efter 
ideer fra eleverne om, hvordan solisten skal indgå i nummeret . 

Flere nævner, at 1+1=3, idet undervisningen når et meget højere niveau end til dagligt, og 
også at eleverne simpelthen præsterer eller får mulighed for at præstere mere, når der er to 
undervisere . F .eks . skriver en folkeskolelærer

Én kunne spille med på grundrytmen og den anden kunne støtte de andre grupper og arran-
gere. På denne måde kunne eleverne få STOMP med nogle sværere rytmer til at køre, end 
hvis man kun var en lærer på. 

Et andet eksempel, hvor undervisningen når et højere niveau er i arbejdet med udførelsen af 
en sang . Her taler folkeskolelæreren med eleverne om stemninger i de forskellige vers i tek-
sten og om, hvordan de skal synges for at udtrykke den stemning . Musikskolelæreren taler 
derefter med eleverne om, hvordan hans instrument skal indgå i de forskellige vers, hvilket 
der er mange bud på, da eleverne efterhånden kender instrumentet godt . Det bliver besluttet, 
hvordan musikskolelæreren skal indgå og sangen fremføres med folkeskolelæreren på klaver, 
musikskolelæreren på sit instrument og eleverne synger .

Flere af deltagerne gør opmærksom på, at musikskolelærerens deltagelse i undervisningen giver 
mulighed for nogle andre undervisningsformer end de har mulighed for til dagligt . De kan f .eks . 
inddele eleverne i grupper og være to vejledere samtidig med, at musikskolelæreren kan spille 
sammen med eleverne i grupperne, hvor de f .eks . arbejder med skabende aktiviteter .

Det er en generel erfaring, at samarbejdet bliver bedre og lettere hen ad vejen, efterhånden 
som folkeskolelærer og musikskolelærer lærer hinanden bedre at kende . Flere af deltagerne 
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skriver også om, hvordan undervisningen udvikler sig i samarbejdet, og at de to undervisere 
på skift understøtter hinanden: 

Når den ene er styrende og den anden er understøttende og der i undervisningssituationen er 
et pingpong i dette, sker der noget godt:-)

Et par andre skriver om den gode fælles undervisning, at den er opstået, når 

vi gnidningsfrit kan skifte mellem rollerne at være styrende og understøttende, og når vi hver 
især kan byde ind med noget, når vi syntes det gav mening – en oplevelse af, at vi kompli-
menterede hinanden godt. 

En anden skriver

I planlægningsfasen og i selve undervisningsdelen inspirerer vi hinanden – og alene det 
løfter undervisningen. I undervisningen sker der noget, når vi pingponger med hinanden og 
understøtter hinanden. Den ene ser måske nogle muligheder i øjeblikket og spiller ind med 
dette. På den måde udvikler undervisningen sig i vores samarbejde. Og: Det er bare sjovere 
at være to :-D

 
Sammenfattende kan man sige, at når folkeskolelærer og musikskolelærer fremhæver 
 situationer, hvor 1+1=3, så er det: 

• Når musikskolelæreren er musiker og folkeskolelæreren er klasserumsleder og 
 understøtter musikskolelærerens undervisning .

• Når folkeskolelærer og musikskolelærer begge er aktive i musikken sammen med 
eleverne . 

• Når undervisningen når et højere niveau end normalt og eleverne får mulighed for at 
præstere mere .

• Når det bliver muligt at arbejde med nye og andre undervisningsformer .
• Når der kan opstå et gnidningsfrit pingpong mellem folkeskolelærer og musikskole-

lærer i undervisningen . 

4.1.2 Hvad man lærer af hinanden
Folkeskolelæreren har i visse tilfælde fået en faglig inspiration til at arbejde med stoffet på 
en ny måde, f .eks . puls og rytme . Det har været en inspiration, der efterfølgende har kunnet 
anvendes i folkeskolelærerens egen undervisning .

En folkeskolelærer udtaler

Jeg kunne godt gøre det hun gør rent fagligt, men jeg ville aldrig finde på at gøre det på den 
måde.  

Ligeledes har en folkeskolelærer genopdaget noget af det hun selv arbejdede med for 20 år 
siden og fået det støvet af, hvilket har inspireret hende . 

Der er også i visse tilfælde tale om, at folkeskolelæreren har lært noget rent fagligt af musik-
skolelæreren, således skriver en folkeskolelærer: 

Jeg blev, som eleverne, også klogere
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Der er endvidere eksempler på, at der er blevet arbejdet med stomp i et forløb, hvor folke-
skolelæreren lærte en del nyt, som hun siden hen brugte i sin egen undervisning med andre 
elever . Ligeledes er der eksempler på, at musikskolelærere har indført Music Mind Games i 
undervisningen, som var nyt for folkeskolelæreren, og som de efterfølgende ville bruge i deres 
egen undervisning . Således skriver en folkeskolelærer:

Jeg har selv haft en læring, som jeg har brugt i min undervisning med stor læringssucces hos 
eleverne i en anden klasse.

En folkeskolelærer er endvidere 

Imponeret over musikskolelærerens høje forventninger til børnene. Det var sjovt at se, hvor-
dan de ”stod på tæer”, voksede og fandt musikken med hinanden. 

Dette kan læses som en inspiration for folkeskolelæreren til, at der måske med fordel kan 
skrues op for forventningerne .

Musikskolelærerne fremhæver hovedsagelig klasserumsledelsen, når de skal pege på, hvad de 
har lært af folkeskolelæreren En musikskolelærer skriver: 

Det er spændende at iagttage folkeskolelæreren, fordi hun er en dygtig klasserumsleder. Jeg 
har selv en del holdundervisning i musikskoleregi og kan anvende nogle af teknikkerne der.

En anden musikskolelærer skriver

Jeg har fået et par tricks til klasserumsledelse.

Nedenstående drejer sig også om klasserumsledelsen: 

Det har været godt for mig at opleve folkeskolelæreren i eksempelvis sammenspilssituationen, 
hvor hun havde givet eleverne konkrete roller, samt havde et godt overblik.

Der er også nogle, der har lært noget om strukturering af undervisningen

Jeg har lært, at det er godt at holde pauser. Jeg er vant til mere musikalsk flow og da kan 
børnene godt blive trætte
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Der er også en musikskolelærer, der har lært noget om afvekslende undervisningsformer . Der 
er f .eks . en der fortæller, at det er godt med flere andre aktiviteter end lige musikken, da nogle 
børn får mere ud af musikundervisningen, hvis de har noget mellem hænderne . (Her er tale 
om dynamikkort) .
Nogle musikskolelærere har lært noget om Fælles Mål og ser det som en inspiration og som 
en mulighed for at udvikle deres undervisning

Jeg synes det var helt vildt fedt og sjovt, at skulle tænke sin undervisning struktureret ind i 
nogle mål. Det har jeg heller ikke … jeg er meget improviserende… når man strukturerer det 
på den måde, så får man pludselig nogle nye ideer, som man ellers slet ikke ville have tænkt 
på. Det var nyt og inspirerende. 

En anden siger:

Jeg havde nogle startvanskeligheder med de der fælles mål. Og hvis du vil høre mig i det, så 
har jeg lidt svært ved at sige, hvad det er.. Men jeg synes egentlig, at det har været lidt inspi-
rerende at tænke på den måde – at øve sig i at tænke i mål. Jeg synes jeg bruger det mere nu 
bagefter at tænke i mål. Det er inspirerende. Vi skal jo også (som musikskolelærere) øve os i 
at anskueliggøre at vi gør noget, at det ikke bare er gøgleri det hele.

Folkeskolelærerne fremhæver, at de i samarbejdet med musikskolelærerne har lært:

• Noget rent fagligt
• Nye måder at arbejde med et fagligt område – puls og rytme, stomp,  

Music Mind Games
• Noget om forventninger til eleverne

Musikskolelærerne fremhæver, at de i samarbejdet med folkeskolelærerne har lært noget om: 

• Klasserumsledelse
• Strukturering af undervisning
• Afvekslende undervisningsformer
• Fælles Mål 
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4.1.3 De største udfordringer for folkeskolelæreren
Rigtig mange nævner, at tiden og logistikken omkring mødetidspunkter har været et problem

Flere folkeskolelærere har oplevet det som en udfordring at skulle dele undervisningen . En 
udtrykker, at det er udfordring, 

at jeg ikke har fuldstændig kontrol over alle aktiviteter. Når man er vant til at have diri-
gentstokken, kan det være svært at finde ud af hvor meget/hvornår den skal gives videre, når 
vi ikke kender hinanden bedre.

En anden skriver, at det er en udfordring 

at forstå, hvad musikskolelæreren vil gøre lige om lidt. Intuitionen er på overarbejde. Når 
man selv er vant til at undervise på en måde og den anden også har ”sin måde at undervise 
på”, kan det være svært at vide hvornår man (det gælder begge lærere) skal komme med et 
indspark. Vide, hvornår man forstyrrer den anden og hvornår man måske ville ”lette det” for 
den, der er i gang med at undervise. Det kan måske nok være nemmere, når man selv står 
med hele undervisningen. Man skal bruge mange kræfter på at aflæse den andens signaler.

En anden folkeskolelærer skriver

Jeg kunne ikke følge med i musikskolelærerens tankegang og han kunne ikke følge med i min.
Musikskolelæreren er et sprudlende musikmenneske, hvor ideerne virkelig står i kø. Jeg har i 
vores fælles forberedelse givet plads til ideerne og syntes, at musikskolelæreren skulle have lov 
til at prøve dem af på et disciplineret hold. Jeg kunne være den, der fik musikskolelærerens 
undervisning til at lykkes, tænkte jeg. Det betød, at musikskolelæreren fik lov til at stå for 
undervisningen og jeg hjalp til, så godt jeg kunne. Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg ikke var 
hjemme i materialet, vi arbejdede med. Dvs., at jeg ikke til bunds kendte det, eleverne skulle 
lære – ups!

Mens undervisningen står på, får jeg mange oplevelser af at her skal øves mere, tingene vises 
tydeligere, vi må skriftliggøre aftaler, det går for hurtigt fremad, mange er ikke med på det 
instrumentelle/musikstykkes forløb, jeg afbryder derfor til tider musikskolelærerens undervis-
ning for at støtte op på elevernes læring. Det burde jeg have planlagt, og jeg skulle have taget 
en større del af den egentlige undervisning.  

Jeg er også blevet opmærksom på, at selv en dygtig musiker som musikskolelæreren har ”sva-
ge” sider – f.eks. pædagogisk, når der skal undervises mange på en gang. 

Jeg skal lægge bånd på mig selv for ikke at miste tålmodigheden med musikskolelæreren, når 
jeg synes ”filmen knækker” og eleverne falder fra. 

Ovenstående udsagn drejer sig alle om folkeskolelærerens usikkerhed i forbindelse med sam-
arbejdet, hvor de største udfordringer for folkeskolelæreren er: 

• Manglende overholdelse af aftaler – at lave og overholde klare aftaler om roller m .v .
• At håndtere de problemer, som er åbenbare i musikskolelærerens undervisning .
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4.1.4 De største udfordringer for musikskolelæreren
Musikskolelærerne nævner ligeledes tiden og logistikken i forbindelse med mødetidspunkter 
som et stort problem

Flere musikskolelærere giver udtryk for den udfordring det er at undervise i en folkeskole i 
stedet for i en musikskole . Det er at 

stå overfor ca. 20 elever, der ikke nødvendigvis selv har valgt musikken, i stedet for at stå 
overfor færre, der selv har valgt musikken. 

En anden musikskolelærer skriver noget lignende

der er så mange, der ikke frivilligt har valgt det og derfor ikke er så motiverede. Og at man 
skal bruge forholdsvist meget tid på at minde om regler og opførsel i musikalsk sammenhæng. 

En anden skriver

For det første at der er så mange elever og at en del af eleverne er urolige

En musikskolelærer udtrykker det sådan
 

Den faglige udfordring består nok i begrænsningens kunst for mig, både hvad forventnin-
gerne om musiske resultater og kunstnerisk anvendelse af ”begynder-egenskaber” angår. 
Lidt umodificeret sagt: musikskolelæreren vil i højere grad dygtiggøre eleverne sætter fokus i 
dybden – mens folkeskolelæreren vil bruge de forhåndenværende evner og i stedet sætte fokus 
på bredden. 

Ovenstående udsagn viser, at musikskolelæreren møder en helt anden musikkultur i folkesko-
len end de er vant til på musikskolen og en helt anden elevgruppe . 

En musikskolelærer oplever en udfordring i forbindelse med rollefordeling og skriver, at det er 
en udfordring 

at gøre nok brug af folkeskolelærerens kompetencer musikalsk. Det handler nok om mangel 
på kendskab til hinanden.
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En musikskolelærer synes endvidere, at det er en udfordring 

at forstå hvorfor folkeskolelæreren tager del i elevernes konflikter.

Dette handler igen om, at folkeskolens kultur er en helt anden end musikskolens . 
Opsamlende kan man sige, at det musikskolelærerne peger på som de største udfordringer er:

• At forstå elevgruppens forudsætninger .  
• At tilrettelægge undervisningen efter målgruppen .
• At samarbejde . 
• At forstå folkeskolens kultur og lærerens rolle i forhold til eleverne .  

4.2 Refleksioner i forbindelse med eleverne

4.2.1 Motivation og engagement
Underviserne giver i alle tilfælde udtryk for, at eleverne synes, det har været særdeles spæn-
dende, at musikskolelæreren har deltaget i undervisningen . De har været meget optaget af 
musikskolelærerens instrument og har været meget interesseret i at høre musikskolelæreren 
spille . En folkeskolelærer udtaler, at 

et soloinstrument - det betager jo bare eleverne. Det er bare betagende i sig selv og motiveren-
de med en helt særlig kraft. 

En anden skriver, at 

eleverne bliver opslugt og inspirerede af at høre et instrument live, og det vækker deres 
 engagement og motivation for at deltage aktivt i undervisningen.

De var meget lydhøre og de var meget koncentrerede og energiske

En folkeskolelærer skriver endvidere, at hun oplevede, at musikskolelærerens sang ved
 

start den første dag var ligesom at tænde på en knap, børnene vi lyst til at danse, lyst til at 
 komme i gang og prøve.
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En anden folkeskolelærer har bemærket, at da musikskolelæreren spillede fire stykker for ele-
verne (live) i forbindelse med associativ lytning, så 

bad eleverne om at få spillet et stykke gentagne gange, og der var en særlig forbindelse mellem 
musiker og børn.

Ovenstående udsagn om musikskolelærerens instrument og om elevernes engagement er gen-
nemgående i udviklingsarbejdet . Elevernes møde med musikskolelæreren har i alle otte forløb 
været positivt og motiverende . Mange skriver om, at eleverne er meget motiverede og glæder 
sig meget til næste gang musikskolelæreren skal komme .

Mange af folkeskolelærerne oplever, at eleverne efter musikskolelærerens deltagelse i under-
visningen fortsat beskæftiger sig med det de har lært og meget gerne vil vende tilbage til det, 
hvilket kan ses som et udtryk for både deres motivation, engagement og læring, f .eks .:  

De efterligner trommer og sang (fra forløbet)

De beder om at høre eller fremføre deres musikstykker igen og igen.

De kunne huske deres kompositioner fuldstændig, og de var meget stolte over at vise deres 
stykke for resten af indskolingen. De har talt meget begejstret om musikskolelæreren og hvor 
god hun er. De har også gået og sunget på deres egne sange. 

De tager spande og køller frem og går i gang med at tromme, så snart, de kan se sit snit til 
det. Det er tydeligt, at de gør det for at genoptage sammenspillet, som de havde under projek-
tet. De vil rigtig gerne arbejde videre med det.   

En anden har gjort den interessante observation, at hun efter forløbet med musikskolelæreren 
ser flere elever, der er aktive en større del af tiden .

I nogle af forløbene har eleverne spillet sammen med musikskolelæreren, hvilket i alle tilfælde 
ligeledes har været en stor oplevelse for eleverne .
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Flere folkeskolelærere skriver, at når eleverne optræder sammen med musikskolelæreren,  
så er de 

dybt koncentrerede og opmærksomme på hinanden og dirigenten.

En anden skriver

de var meget engagerede og fokuserede. De var nysgerrige og videbegærlige.

Elevernes engagement i undervisningen viser sig også ved

de var glade og ville ikke have pause. De ville arbejde – det skulle være ordentligt

de er begejstrede og meget deltagende og kom med gode kreative input 

de byder aktivt ind i processen og ikke er bange for at prøve ”tingene” af.  

En anden folkeskolelærer skriver 

at elevernes aktivitetsniveau er højt, og at de er ”opslugt” af det der foregår. 

Endelig er der en der skriver om sammenspil, at 

tilfredsheden med musikudøvelse bliver langt større med musikskolelærerens deltagelse, og at 
det giver gode oplevelser og glade børn og voksne. 

En anden skriver

soloinstrumentet løfter nummeret så det bliver meget bedre. Selvom eleverne stadig spiller det 
samme, lyder det bare af meget mere og mange elever blev helt opslugt og alle syntes, det var 
en meget positiv oplevelse.

Folkeskolelærerne citerer elevernes egne udsagn om undervisningen, der er domineret af 
udsagn som

Sjovt; godt samarbejde; sjovt at klappe efter musikskolelæreren; har lært noget om sammen-
spil; det vil jeg gerne igen. 

Enkelte negative kommentarer fra elever, der en dag har oplevet en lidt kaotisk sammenspils-
situation

Det var for højt, det gjorde lidt ondt i ørerne, når vi trommede hårdt
Kedeligt at spille maracas

Jeg synes det var træls, da jeg ikke kunne finde ud af det i starten  

Sammenfattende kan man sige, at det generelle billede er, at elevernes motivation og enga-
gement i undervisningen er bemærkelsesværdigt højt i forbindelse med musikskolelærerens 
deltagelse i undervisningen . Det har vist sig ved elevernes 
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• Store interesse for musikskolelærerens sang/spil .
• Tilbagevenden til de aktiviteter de har lavet med musikskolelæreren .
• Fokuserede og koncentrerede arbejdsmåde . 
• Egne positive udsagn i forbindelse med undervisningen .
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4.2.2 Læringsudbytte
Læringsudbyttet for eleverne vurderes generelt som højt . På et spørgsmål om, hvilke tegn der 
var på at eleverne havde nået læringsmålene skriver en folkeskolelærer

Eleverne var engagerede og interesserede i undervisningen. De var godt med i aktiviteterne og 
var ivrige efter at komme i gang. Eleverne mestrede aktiviteterne og kunne huske og sætte ord 
på, det vi lavede i undervisningen.

Læringsudbyttet finder ifølge undervisernes observationer sted på flere planer . Der omtales 
helt faktuelle færdigheder, som eleverne er blevet bedre til, f .eks . pulsfornemmelse, form og 
det at huske rækkefølge . Flere ser endda en tydelig udvikling gennem de tre forløb, f .eks . skri-
ver en folkeskolelærer: 

Eleverne er blevet markant bedre til pulsfornemmelse, perioder og eftersyngning. Er blevet 
mere bevidste om stemmens omfang og virkemidler.

Mange af folkeskolelærerne hæfter sig ved det eleverne lærer, som netop er nyt fordi musik-
skolelæreren deltager i undervisningen, hvilket f .eks . viser sig følgende udsagn: 

Eleverne får et godt kendskab til trompeten og til hvordan den lyder med forskellige dæmpere. 
I en sang ”Lille Madelaine”, hvor versene skal synges med forskellig stemning har eleverne 
gode og kvalificerede bud på, hvilken dæmper trompeten skal bruge for at understrege stem-
ningen i teksten.

Den samme folkeskolelærer skriver: 

Eleverne har prøvet at spille blæseinstrument – trompet og trombone. Herved har de fået et 
grundlæggende kendskab til messingblæsere – træk og tryk på ventiler samt embouchure og 
blæseteknik.

Flere skriver om den glæde det har været at lave et produkt, der sammen med musikskolelæ-
reren når et langt højere niveau end de normalt har mulighed for . En folkeskolelærer skriver

Det at musikskolelæreren kom gjorde at jeg pludselig kunne noget med børnene, som jeg altid 
gerne har villet: vi kunne fordybe os i musikken og vi kunne fordybe os i det faglige. Jeg syntes 
vi nåede et meget højt fagligt niveau i den tid vi var sammen. Det faglige niveau hos eleverne 
blev hævet. 
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En anden folkeskolelærer skriver, at 

eleverne har oplevet at få et høreværdigt produkt ud af det, som de har fremført for  
hele skolen

Endnu en folkeskolelærer skriver, at 

eleverne optrådte til skolens forårskoncert en uge efter forløbet – med succes.

Der er også eksempler på, at der via musikskolelærerens deltagelse er kommet nogle helt nye 
aktiviteter og måder at lære tingene på ind i undervisningen . Således lavede eleverne på en 
skole en komposition på computer med bevægelse og skyggeteater, hvilket var noget helt nyt .

Flere af folkeskolelærerne hæfter sig ved, at eleverne kommer mere ind i musikken og lærer 
at fordybe sig mere i musikken gennem forløbet med musikskolelæreren . En folkeskolelærer 
skriver, at 

eleverne lærer noget nyt om de følelsesmæssige udtryk i musik. 

Det bemærkes også, at eleverne er blevet mere 

observerende omkring faglige detaljer: Den lyd er lysere – det er for hurtigt, I løber.

I forbindelse med musikalsk skaben skriver folkeskolelæreren, at der er tale om en 

fordybelse i musikken: Musikerne (eleverne) evnede at blive i stemningen/situationen for at 
finde ind til hinandens lyde og musikalske intentioner og kunne derfor udvikle musikken 
(spille følelsen færdig). 

En anden udtrykker, at eleverne 

kommer tæt på musikken og skriver endvidere

De lærte at udtrykke musik på andre måder og erkende forskellige stemninger i musikken.

Endelig er der en der skriver, at 

eleverne fik musikken mere ind under huden.

En folkeskolelærer skriver, at musikskolelæreren 

helt tydeligt har givet eleverne nogle musikalske oplevelser, som de slet ikke kunne have fået 
til dagligt og også gennem instrumentet kunne underbygge en indsigt i musikforståelse

En folkeskolelærer tilskriver endvidere musikskolelærerens deltagelse i undervisningen, at

eleverne ved musikskolelærerens deltagelse i undervisningen har lært andre sider af sig selv at 
kende, og at de har fundet skjulte talenter frem både i forbindelse med musikfagets discipli-
ner, men også i form af tålmodighed og udholdenhed. 
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Her er tale om en observation, hvor eleverne i kraft af musikskolelæreren har lært noget nyt 
om, hvor tålmodig og udholdende man må være, når man skal arbejde seriøst med musik .  

Underviserne citerer eleverne, hvis udsagn generelt er præget af, at de synes de har lært noget 
nyt . Følgende udsagn fra eleverne er typiske: 

Jeg har lært en masse
Jeg har lært at synge de rigtige toner – altså høje og lave, lyse og mørke,
vi har lært at synge som et kor, mens der er en der dirigerer
vi har lært rigtig meget om instrumenter
det har været sjovt fordi vi har lært noget nyt om musikgenrer

Sammenfattende kan man sige at læringsudbyttet af den fælles undervisning med folkeskole-
lærer og musikskolelærer vurderes som højt både af underviserne og af eleverne selv . I oven-
stående som er generelle udsagn vurderes elevernes læringsudbytte på flere planer, der er

• Opøvelse af faktuelle færdigheder .
• Læring om instrumenter og stemmen .
• Læring i forbindelse med udarbejdelse af produkter/koncerter .
• Læring i forbindelse med nye måder at få viden og færdigheder på – også  

til inspiration for folkeskolelæreren .
• Læring i forbindelse med musikalske oplevelser . 
• Læring i forbindelse med musikforståelse .
• læring om musikkens udtryk og ved at komme ”tæt” på musikken . 
• Læring om måden hvorpå man forholder sig til det at arbejde med musik .

4.2.3 Udbytte udover det rent faglige
På spørgsmålet om eleverne lærte noget andet end det rent faglige, f .eks . set i forhold til den 
understøttende undervisning er følgende udsagn typiske

eleverne har lært noget mere om at samarbejde

de er blevet bedre til at arbejde i grupper og have fokus på at acceptere andre løsningsforslag

de lærte at give plads til hinanden

De lærte at koncentrere sig og lytte, være tålmodige og være en del af en større sammenhæng, 
de kunne se ud over sig selv

Endelig er der en folkeskolelærer og en musikskolelærer, der skriver: 

Vi synes de har udviklet sig følelsesmæssigt og socialt i forhold til faget musik. De har fået en 
større forståelse af sig selv som en del af et musikalsk fællesskab.

Nogle fremhæver også elevernes stolthed over et produkt og skriver, at 

de har lært glæden ved at få positiv respons når man har arbejdet sammen om et produkt, 
der er høreværdigt 
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En anden fremhæver, at

eleverne føler sig stolte af det de har lavet og at det styrker sammenholdet i klassen.

Der er også en folkeskolelærer, der bemærker, at eleverne har fået 

et indblik i en musikers verden. De har med andre ord fået et indblik i, hvordan en musiker 
tænker og arbejder. 

Det er meget positivt ladede ord, som underviserne bruger, når de skal beskrive, hvad elever-
ne har lært ud over det rent faglige: 

samarbejde, acceptere andre, give plads, koncentrere sig, være tålmodige, udviklet sig følel-
sesmæssigt, større forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, glæden ved positiv respons, 
eleverne føler sig stolte, styrker sammenhold i klassen, de har fået et indblik i en musikers 
verden

4.2.4 Betydningen af forberedelse og efterbehandling
Betydningen af folkeskolelærerens forberedelse af musikskolelærerens deltagelse i undervis-
ningen vurderes højt . Underviserne er enige om, at det at undervisningen er rammesat og 
eleverne ved, hvad der skal ske, og at der 
er forventninger til at musikskolelæreren 
skal deltage i undervisningen er vigtig for 
undervisningens kvalitet .
Der er f .eks . eksempler på, at eleverne 
lærte et sammenspilsnummer inden 
musikskolelæreren skulle komme, hvilket 
underviseren vurderer gjorde musik-
undervisningen meget udbytterig . Det 
nævnes, at eleverne får en oplevelse af, at 
de medvirker til at udvikle nummeret og 
niveauet bliver langt højere, når musik-
skolelærerens deltagelse er forberedt på 
denne måde . 
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En folkeskolelærer skriver, at forberedelsen af musikskolelærerens deltagelse gør, at 

eleverne kender det faglige indhold fordi der er blevet arbejdet med det, det gør det hele mere 
koncentreret og giver et større fagligt indhold. Produkterne bliver simpelthen bedre.

En anden skriver:

Eleverne var gjort undervisningsparate. Det har stor betydning. Musikskolelæreren blev mod-
taget som ekspert og eleverne var meget åbne overfor alt, hvad de blev præsenteret for

De folkeskolelærere, der har efterbehandlet undervisningen, vurderer alle, at den har været 
særdeles vigtig for elevernes læring . En folkeskolelærer skriver om dette: 

Så snart muligheden foreligger, relaterer jeg i min musikundervisning til de to dage med 
musikskolelæreren. ”Kan I huske, hvordan vi gjorde, da … ” I de situationer sker der atter en 
læring, og eleverne opnår en større dybde og indsigt i det allerede lærte. De udvider hele tiden 
deres læring – der skabes i hvert fald rum for dette, når man som lærer kan relatere til noget 
allerede lært. Man kan bygge videre på det lærte og opnå ny læring.

En anden folkeskolelærer skriver: 

Det er fagligheden hos musikskolelæreren der rykker i forhold til læringsrummet i musik – og 
det er dennes faglighed der gør, at jeg som elevernes musiklærer kan bygge videre på under-
visningens elementer – at jeg i efterbehandlingen kan have det særlige fokus- og at vi sammen 
kan bygge videre på det allerede lærte. Det er i efterbehandlingen vi får refleksionen – og den 
er vigtig.

Andre konstaterer blot betydningen af efterbehandlingen, som f .eks .:

Det har haft stor betydning at snakke med eleverne om forløbet og lade eleverne reflektere 
over, hvad de har lært eller
Jeg har evalueret forløbet med eleverne, og de har spillet deres komposition fra den 1. dag for 
0-2 klasse, og det har været vigtig for deres læring og oplevelse

Folkeskolelærerne ser en del tegn hos eleverne på, at de har lært meget under forløbet, en 
lærer skriver 

Eleverne italesætter selv noget af det de har lært – byder ind med forslag og ønsker til musik-
undervisningen, der relaterer til musikskolelærerens deltagelse. 

En anden skriver: 

Deres erhvervede viden anvendes konstruktivt i samtalerne. Eleverne tænker tilbage på dage-
ne og trækker noget frem, når de ser en sammenhæng – når noget minder om det, vi lavede 
da musiklæreren var her.
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Endnu et tilsvarende udsagn: 

 De italesætter de musikalske begreber, 
som vi havde med i vores undervisning. 
De synger ”opera”:-)De kan i vores samta-
ler i musik sætte flere ord på og inddrage 
deres viden og byder ind med denne, når 
de kan se, der er en sammenhæng mellem 
tingene.

Der er en interessant betragtning fra en 
folkeskolelærer, der skriver, at 

refleksionen med eleverne også gør, at man tvinges til at reflektere over sin egen undervisning 
og får nye vinkler/perspektiveringer på egen undervisning. Man reflekterer med sig selv og 
sammen med eleverne.

Sammenfattende om folkeskolelærerens forberedelse og efterbehandling af musikskolelære-
rens undervisning, så vurderer folkeskolelærerne, at 

• Betydningen af at musikskolelærerens deltagelse i undervisningen er forberedt med 
eleverne vurderes højt for kvaliteten af den undervisning, der kan foregå og for det 
faglige niveau den kan foregå på .

• Betydningen af at folkeskolelærerens efterbehandling af musikskolelærerens deltagel-
se i undervisningen vurderes som særdeles vigtig for elevernes læring .

En ekstra gevinst kan være, at folkeskolelæreren i refleksionerne med eleverne får reflekteret 
over sin egen undervisning på en ny måde . 

Ovenstående oplevelser og refleksioner i forbindelse med samarbejdet vil vi vende tilbage 
i afsnit 6 og 7, hvor vi vil trække nogle generelle problemer frem samt nogle eksemplariske 
eksempler på samarbejde .

Men først vil vi se på de forskellige rolletyper, som folkeskolelærere og musikskolelærere har 
indtaget i udviklingsarbejdet .  
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5.  Refleksioner over potentialer og udfordringer  
i de forskellige roller i samarbejdet  
mellem folkeskolelærer og musikskolelærer 

På baggrund af undervisernes egne refleksioner (afsnit 4), interviews samt projektleders 
mange timers observationer af undervisningen og refleksioner, så tegner der sig et mønster 
af forskellige rolletyper og relationer imellem disse rolletyper i undervisningen, der har stor 
betydning for, om der reelt bliver tale om et tværprofessionelt samarbejde og om god under-
visning .(jf . afsnit 3)  
Overordnet set, så indtager folkeskolelærerne og musikskolelærerne 3 forskellige typer roller, 
hvilket afføder forskellige samarbejdsrelationer .
Rollerne er fremstillet som idealtyper nedenfor . Man skal se idealtyperne, som de forskellige 
positioner, der er fundet i udviklingsarbejdet for hhv . folkeskolelærere og musikskolelærere . 
Det er sjældent, at underviserne kun har haft én rolle . Begge professioner har som oftest været 
i flere af de roller, der hører til deres profession i forskellige aktiviteter og situationer . Neden-
for vil vi se nærmere på de forskellige roller og med baggrund i erfaringerne fra udviklingsar-
bejdet se på, hvilke potentialer og udfordringer, der har været i de forskellige matches mellem 
rollerne . Vi vil endvidere reflektere over, hvad udfordringen er, hvis en uhensigtsmæssig 
rollefordeling skal ændres . 

Folkeskolelærerne: 

Musikdidaktikeren 
Denne type er en god musikdidaktiker og en god håndværker . Musikdidaktikeren er hele ti-
den bevidst om, hvad eleverne skal lære, hvordan de skal lære og hvad målet er . Vedkommen-
de har fuldstændig ”styr på” klasserumsledelsen, en klar struktur og en rød tråd . Eleverne ved, 
hvad læreren forventer, og de ved hvad de skal lære . Der er meget aktiv læretid, ingen spildtid 
osv . Fagligheden er i top, og musikdidaktikeren har stor selvtillid til sig selv som underviser .  

Musikeren 
Denne type har et usædvanligt musikalsk overskud og laver en masse god musikundervisning . 
Han/hun elsker bare at lave musik med eleverne, og de elsker det også . Musikeren tænker ikke 
rigtig over, hvad eleverne skal lære og planlægger ikke særlig meget . Musikeren er i musikken 
og kun der, han/hun kommer let til det hele og synes det er nemt og sjovt at være musiklærer . 
Musikeren har stor selvtillid til sig selv som underviser .  

Spillelæreren 
Denne type er glad for musik . Spillelæreren laver en del udmærket undervisning, men der kan 
godt ”ryge et par finker af fadet”, hvor fagligheden ikke er helt i orden . Spillelæreren er ikke 
en skarp musikdidaktiker og er heller ikke musiker – men er netop spillelærer . Det betyder, 
at denne type er dygtig til nogle ting, men er lidt smal i bredden i hans/hendes kompetencer . 
Spillelæreren har ikke den samme selvtillid og gennemslagskraft som underviser, som musik-
didaktikeren og musikeren .    
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Musikskolelærerne:

Orkestermusikeren
Denne type finder ud af, hvad det er for ”et orkester” han/hun skal ”spille” i, hvad opgaven er 
og påtager sig den . Orkestermusikeren regner med, at folkeskolelæreren er dirigenten . Han/
hun stiller sine kompetencer til rådighed for opgaven og glider uproblematisk ind . Orkester-
musikeren synes ikke, det er så svært at arbejde sammen med en folkeskolelærer – han/hun 
synes faktisk, at det er forbavsende let .

Stjernesolisten
Denne type er vant til at spille solo og er vant til at være i centrum . Stjernesolisten regner 
med, at de andre indordner sig under ham/hende og er ikke så samarbejdsorienteret . Stjer-
nesolisten kommer let til at gå enegang, for det han/hun kender bedst er det at ”køre klatten 
selv” . Det betyder, at stjernesolisten godt kan glemme at holde et vågent øje med, om eleverne 
faktisk er med på det der foregår . Ligeledes kan stjernesolisten glemme, at der lige skal kom-
munikeres med folkeskolelæreren, hvis der ændres i planen, så begge undervisere er enige om, 
hvad der foregår og hvorfor .

Folkeskolevikaren
Denne type tror, at han/hun skal undervise i noget af det stof, som folkeskolelæreren plejer at 
undervise i, og han/hun kaster sig glad og gerne ud i det . Undervisningens kvalitet bliver stort 
set altid dårligere, end hvis folkeskolelæreren havde stået for det . Folkeskolevikaren har svært 
ved at ramme målgruppen, springer ofte over en trin for trin tilrettelæggelse og registrerer 
som regel ikke, hvis alle ikke er med . Folkeskolevikaren glemmer, at han/hun er musiker, og 
kan finde på at afspille musik fra en cd til en lytte opgave, i stedet for selv at fremføre levende 
musik i forbindelse med opgaven .   

Neden for er de forskellige typer stillet op overfor hinanden, og vi vil se på, hvordan de forskellige 
positioner, der er observeret og registreret i udviklingsarbejdet har fungeret sammen . Desuden vil 
vi se på de udfordringer, der ligger for underviserne i de forskellige samarbejdsrelationer  

Grøn pil signalerer, at det har været et godt match

Rød pil signalerer, at det har været et problematisk match

Gul pil signalerer, at samarbejdet ifølge observators opfattelse vil kunne gå begge veje - til rød 
eller grøn afhængigt af, hvordan underviserne tackler de udfordringer samarbejdet byder på . 

 samarbejdet byder på .   
Orkester musikeren Musikdidaktikeren

Stjernesolisten Musikeren

Folkeskolevikaren Spillelæreren
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Orkestermusikeren og musikdidaktikeren (grøn) Dette match mellem rolletyper er generelt 
det, der har fungeret bedst, og som der er kommet mest god tværprofessionel undervisning 
ud af . Musikdidaktikeren har været i stand til at tænke orkestermusikeren ind i forskellige 
opgaver i undervisningen, som orkestermusikeren gladeligt har påtaget sig . Ligeledes har 
orkestermusikerens ideer kunnet få form og blive realiseret, fordi musikdidaktikeren har 
haft det overblik, der skulle til for at bruge ideerne på en konstruktiv måde i undervisningen . 
Orkestermusikeren har været musiker og folkeskolelæreren har været musikdidaktikeren og 
håndværkeren og de, der har haft disse positioner i forhold til hinanden, har i alle tilfælde 
arbejdet rigtig godt sammen, hvor der har fundet et møde sted i undervisningen mellem den 
kunstneriske og den pædagogiske verden .  

Orkestermusikeren og musikeren (grøn). Dette match mellem rolletyper har ligeledes været 
godt og uproblematisk . Det har fungeret som to musikere, der har arbejdet sammen, og det er 
der kommet meget god og levende undervisning ud af med plads til didaktisk improvisation . 
Dette match har evnet at ”gribe bolde” og spille dem tilbage på en legende måde, og eleverne 
er blevet omsluttet af dette legende univers og har leget med . Orkestermusikeren og musike-
ren har været i musikken stort set hele tiden, der er ikke blevet reflekteret over, hvad eleverne 
skal lære, hvorfor og hvordan . Men i den praktiske gennemførelse har det været meget velfun-
gerende musikundervisning, hvor det imidlertid har været svært at tale om et egentligt tvær-
professionelt samarbejde . Det har været to musikere med en klasse, hvor de begge har haft 
stort set de samme roller .

Udfordringer: Det er en udfordring i dette samarbejde, som primært bør være folkeskolelæ-
rerens opgave, i at reflektere over undervisningen i ft . FFM, den understøttende undervisning 
m .v ., diskutere det med musikskolelæreren og derved få en bevidsthed om, hvad eleverne 
faktisk skal lære og om der tegn på, at de lærer det . 

Stjernesolisten og spillelæreren (rød) Dette match mellem rolletyper har været problematisk . 
Det problematiske i samarbejdet, ifølge projektleders observationer og refleksioner har været, 
at spillelæreren ikke har været en skarp musikdidaktiker, og heller ikke har haft den samme 
selvtillid som underviser, som musikdidaktikeren har .  Spillelæreren har godt kunnet se, at 
undervisningen ikke har fungeret, men har manglet det store musikdidaktiske overskud, der 
har skullet til for at kunne tage førertrøjen på og få styret stjernesolisten og kanaliseret hans/
hendes kompetencer ind i en pædagogisk tilrettelagt undervisning . 

Udfordringer: Det er en udfordring for folkeskolelæreren i dette samarbejde at blive skarpere 
og mere initiativrig mhp . den musikdidaktiske tilrettelæggelse og diskutere musikskolelære-
rens rolle i samarbejdet med musikskolelæreren . For musikskolelæreren er udfordringen at 
blive bevidst om sin egen rolle, for derefter at stile mod i højere grad at blive orkestermusiker .   

Folkeskolevikaren og spillelæreren (rød). Dette match mellem rolletyper har ligeledes været 
problematisk . Det problematiske i samarbejdet, ifølge projektleders observationer og refleksi-
oner har igen været, at spillelæreren ikke har været en skarp musikdidaktiker, og ikke har haft 
den fornødne selvtillid og det fornødne overskud som underviser til at tage førertrøjen på og 
bevidst få transformeret folkeskolevikaren til at påtage sig rollen som orkestermusiker . 
Udfordringer: Det er også i dette samarbejde en udfordring for folkeskolelæreren at blive 
skarpere og mere initiativrig mhp . den musikdidaktiske tilrettelæggelse, så folkeskolevikaren 
bliver til en musiker i undervisningen . For musikskolelæreren er det en udfordring at blive 
bevidst om sin egen rolle og arbejde på at ændre den, så vedkommende i højere grad bliver 
orkestermusiker og får tilført undervisningen en kunstnerisk dimension .  
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Stjernesolisten og musikdidaktikeren (gul) Dette match har mulighed for at blive godt – 
men det vil kunne gå begge veje - til grøn eller til rød . I udviklingsarbejdet har der været ek-
sempler på, at denne rollefordeling er blevet grøn, men der har også været tilfælde, hvor den 
momentvis er blevet rød . 
I de tilfælde, hvor samarbejdet er gået til den grønne side, har det været tydeligt, at det har 
krævet virkelig meget af musikdidaktikeren . Han/hun har på en markant måde måttet tage 
førertrøjen på og styret stjernesolisten, så hans/hendes kompetencer blev en del af en pædago-
gisk tilrettelagt undervisning . 
I de tilfælde, hvor dette match momentvis er blevet rødt, har det været tydeligt, at musikdi-
daktikeren ikke markant nok har påtaget sig lederrollen i forhold til at ændre musikskolelære-
ren rolle fra stjernesolist til orkestermusiker . 

Udfordringer: For folkeskolelæreren er udfordringen ret markant at træde i karakter som 
musikdidaktiker og diskutere musikskolelærerens rolle i undervisningen som stjernesolist . 
For musikskolelæreren er udfordringen at blive bevidst om sin egen rolle som stjernesolist og 
prøve at ændre den til i højere grad at bliver orkestermusiker . 

Folkeskolevikaren og musikdidaktikeren (gul). Dette match har ligeledes mulighed for at 
blive godt, men det vil også kunne gå begge veje – til grøn eller til rød . I dette udviklingsar-
bejde har der været eksempler på, at samarbejdet er blevet vendt til rød . Ifølge observators 
opfattelse har musikdidaktikeren godt kunnet se, at folkeskolevikaren ikke har udøvet god 
undervisning, og at musikdidaktikeren ville kunne gøre det bedre selv . Men musikdidaktike-
ren har alligevel ikke formået med tilstrækkelig gennemslagskraft at transformere folkeskole-
vikaren til at blive orkestermusiker, så den kunstneriske dimension kunne blive en væsentlig 
del af undervisningen . 

Udfordringer: For folkeskolelæreren er udfordringen at diskutere musikskolelærerens rolle 
som folkeskolevikar med musikskolelæreren og søge at ændre den til i højere grad at blive 
orkestermusiker . For musikskolelæreren er udfordringen at blive bevidst om sin egen rolle og 
søge at ændre den til at blive orkestermusiker .

I det næste afsnit vil vi se på nogle af de typiske problemer, der har været i udviklingsarbejdet . 
Det er alle problemer, der udspringer af de ”røde” og ”gule” forbindelser ovenfor . 
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6. Typiske eksempler på problemer i 1+1=3
Dette afsnit bygger dels på afsnit 4 med undervisernes egne oplevelser og refleksioner og dels 
på projektleders observationer og refleksioner (afsnit 5) samt på interviews . På den baggrund 
er der trukket nogle typiske eksempler på problemer frem i samarbejdet mellem folkeskolelæ-
rer og musikskolelærer, som de fremstår i udviklingsarbejdet 1+1=3 .  Problemerne skal ses i 
lyset af udviklingsarbejdets refleksionsramme . (jf . afsnit 4)
Folkeskolelærere og musikskolelærere oplever forskellige problemer i samarbejdet .  Men i og 
med, at de underviser sammen i et tværprofessionelt samarbejde, så bliver alle problemer fæl-
les . Det den ene profession oplever som en problem, bliver det så at sige begge professioners 
opgave at imødegå . 

6.1 Undervisningsplanens (u)nøjagtighed - og det at holde den
Som det fremgår af afsnit 4 .1 .3, så giver flere folkeskolelærere udtryk for, at de største udfor-
dringer i den fælles undervisning er, at de så at sige bliver koblet af og ikke rigtig ved, hvor 
musikskolelæreren er på vej hen – intuitionen er på overarbejde, som en folkeskolelærer 
udtrykker det . De problemer der fremstår i citaterne er bl .a ., at folkeskolelæreren ikke ved, 
hvornår man forstyrrer, og hvornår man letter, at musikskolelæreren går for hurtigt frem og 
folkeskolelæreren oplever, at ”filmen knækker .”  Én synes, den største udfordring er at forstå, 
hvad musikskolelæreren vil lige om lidt, og udfordringen for en anden er, at folkeskolelæreren 
ikke kender materialet, der arbejdes med til bunds .

Ovenstående problemer vidner om, at der er nogle aftaler, der ikke har været klare nok om-
kring fordeling af tid, roller, opgaver og indhold . Erfaringen i udviklingsarbejdet er, at en 
detaljeret undervisningsplan med aktiviteter, mål, tid, rollefordeling m .v ., som begge overhol-
der, kan imødegå mange af de problemer, som folkeskolelærerne beskriver, at de oplever . Især 
i begyndelsen, hvor folkeskolelæreren og musikskolelæreren ikke kender hinanden så godt, er 
det vigtigt . 

Der er på baggrund af undervisningsplanens unøjagtighed, at den ikke har været diskuteret 
tilstrækkeligt eller ikke er blevet overholdt, observeret en del undervisning med en for løs 
struktur og en manglende rød tråd . De problemer der har vist sig, har været: 
 

• Manglende klar rollefordeling i undervisningen 
 Der er observeret en del eksempler på, at rollefordelingen er skredet i forhold til un-

dervisningsplanen – eller det har været tydeligt, at der har manglet nogle præcise og 
hensigtsmæssige aftaler om rollefordeling, hvilket har medført usikkerhed og uro og 
deraf mangelfuld undervisning .   

 Hvis rollefordelingen har været, at folkeskolelæreren har haft ansvaret for under-
visningsplanens gennemførelse og klasserumsledelsen, så har han/hun kunnet tage 
initiativ til at justere undervejs, hvis der er opstået problemer . Der er observeret en 
del eksempler på, at folkeskolelæreren på den måde er blevet det kit, der har gjort, at 
undervisningen kunne gennemføres på en hensigtsmæssig måde . 

• Manglende fokus på målet med undervisningen og de enkelte aktiviteter
 Der er observeret en del undervisning, hvor målet med undervisningen er skredet, 

har ændret sig eller helt er gået tabt .
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• Mangelfuld overholdelse af tidsplanen. 
 Aktiviteterne har en del gange i den praktiske gennemførelse krævet mere tid end 

der var forudset .  Der er observeret en del undervisning, hvor musikskolelæreren så 
at sige er gået enegang, hvor folkeskolelæreren er blevet koblet af, hvilket har betydet 
stress, uro og i visse tilfælde kaos, og læreprocessen er dermed blevet mangelfuld eller 
er helt udebleven .

 Hvis folkeskolelæreren har formået at gå aktivt ind i problemet, så er der eksempler 
på, at undervisningsplanen i fællesskab er blevet justeret . 

• Folkeskolelærer og musikskolelærer har ikke kendt nok til det indhold den 
anden har været hovedansvarlig for. 

 Der er observeret eksempler på, at underviserne i udviklingsarbejdet overordnet har 
aftalt, hvem der tager sig af hvad uden at have et detaljeret kendskab til indholdet . Det 
har flere gange resulteret i, at underviserne ikke gensidigt har kunnet understøtte hin-
andens undervisning i den konkrete undervisningssituation, hvilket ikke har været 
optimalt for undervisningens kvalitet .

 F .eks . er der observeret eksempler på, at musikskolelærerens musikvalg i forbindelse 
med bestemte opgaver ikke har været velegnet til opgaven og målgruppen . Her ville 
folkeskolelærerens kendskab til musikskolelærerens musikvalg kunne imødegå den 
slags problemer . 

 Undervisningen har fungeret bedst der, hvor både folkeskolelærer og musikskolelærer 
har kendt til indholdet af alt, hvad den anden skulle stå for i undervisningen . Det har 
betydet, at begge parter har kunnet understøtte hinandens undervisning .

Erfaringen i udviklingsarbejdet er, at jo bedre man kender hinanden, jo mere naturligt er det, 
at man hurtigt kan lave nogle ændringer og så at sige gribe en bold, hvis det er oplagt . Man 
kan tale om didaktisk improvisation . Flere af underviserne påpeger da også, at der er sket en 
udvikling af samarbejdet gennem de tre forløb, så det er blevet nemmere at understøtte hinan-
den og have en pingpong .     

En af folkeskolelærerne i udviklingsarbejdet har gjort opmærksom på, at hun tror, at proble-
merne med at overholde undervisningsplanen i mange tilfælde drejer sig om, at der for både 
musikskolelærer og folkeskolelærer er en række forhold, der er implicit for den enkelte under-
viser, når man har lavet en aftale . 
Hun siger: 

Selv om man synes vi har aftalt det, så kan mine tanker om vejen derhen godt være anderle-
des end den andens, fordi det er så implicit. Så er det måske først når man står i udførelsen, 
at man kan se, at det var måske ikke lige det, jeg mente med det. 

Der er bare så meget der er implicit for mig, så hvis man ikke sætter sig ned og gør det syn-
ligt på noget papir og får snakket om det, så er der ingen der ved, hvad jeg tænker og jeg ved 
heller ikke hvad den anden tænker.

Jo mere man kan få sig snakket frem til og få rollefordelt inden man står ovre i praksis, jo 
mere er man forberedt på, hvad der skal ske.
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Konklusion 1: 
En detaljeret og gennemdiskuteret undervisningsplan med en klar tidsplan, rolle
fordeling m.v., hvor begge parter har indsigt i alle aktiviteter og målet med dem, er  
en grundlæggende forudsætning for en god undervisning og et godt samarbejde. 

6.2  Manglende intern kommunikation og understøttelse af  
hinandens undervisning 

Ovenfor påpeges undervisningsplanens betydning for undervisningen . En undervisningssitu-
ation er imidlertid levende, og der er mange forhold der gør, at der kan opstå uforudsigelige 
forhold og må ske ændringer i undervisningsplanen . Derfor er den interne kommunikation 
mellem folkeskolelærer og musikskolelærer i gennemførelsen af undervisningen særdeles 
central for at sikre det gode samarbejde og undervisningens kvalitet . Der vil altid være situati-
oner, hvor man lige må vurdere, hvordan man f .eks . bedst kommer videre . 

I de tilfælde i udviklingsarbejdet, hvor kommunikationen mellem folkeskolelærer og musik-
skolelærer hører op, er der observeret mange eksempler på, at det giver problemer i undervis-
ningen og går ud over undervisningens kvalitet og samarbejdet . Det er vigtigt, at begge parter 
er enige om det mål der arbejdes ud fra, hvilket er forudsætningen for, at det er muligt at 
understøtte hinandens undervisning . 

Der er f .eks . gjort flere observationer i udviklingsarbejdet, hvor musikskolelæreren kunne 
have brug for hjælp, men hvor folkeskolelæreren har undladt at gå ind og forsøge at rette op 
på en uheldig undervisningssituation og i stedet har trukket sig tilbage i en passiv rolle . Det er 
uhensigtsmæssigt og befordrer hverken undervisningen eller samarbejdet . (jf .4 .1 .3)

En folkeskolelærer siger:

Det blev lidt for impulsivt. Det var ikke så godt, at jeg ikke kendte musikskolelærerens plan, 
for så kunne jeg ikke hjælpe. Også fordi musikskolelærerens plan opstod jo også efterhån-
den; den var i hans eget hoved, så jeg tror slet ikke han selv var klar over, at han skulle have 
sagt til mig – vi gør sådan og sådan og sådan…  Han kunne sagtens fokusere på de 4 der var 
interesseret, men ikke på de 24 andre. Der stod jeg midt i sådan noget. Han var gæst, så jeg 
gjorde ikke rigtig noget.  

En anden folkeskolelærer siger:

Vi var ude for at det faldt fra hinanden. Musikskolelæreren styrede og glemte, hvad der stod i 
vores fælles plan. Det var forglemmelse. Og så anede jeg simpelthen ikke, hvad der var gang i, 
og så måtte jeg improvisere mig frem og prøve at få det til at køre…man går ikke hen og siger 
midt i timen: Hov, nu står du godt nok og siger sådan, det er ikke det vi har aftalt. Det gør du 
ikke foran børnene.

     
Endnu en erfaring:  

Hvis man har aftalt et eller andet, så er det skide smart at man gør det man har aftalt. I hvert 
fald i overskrifter… Og hvis det ikke fungerer, så er det rigtigt, man bryder ikke ind. Det er 
virkelig svært at bryde ind hos en gæst. 
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Projektleder påpegede i forbindelse med nogle observationer overfor en folkeskolelærer, at 
musikskolelæreren kunne have brugt hendes hjælp i undervisningen, da den så at sige kørte af 
sporet og blev kaotisk . Hun svarede: Det synes jeg ikke, jeg kunne gå ind i, det ville være græn-
seoverskridende.

Ovenstående eksempler viser, at folkeskolelæreren fuldt og helt har overladt undervisningen 
til musikskolelæreren i nogle aktiviteter, og ikke har set det som sin opgave at understøtte og 
så at sige gribe ind, hvis det ville befordre undervisningen .

Konklusion 2: 
Den interne løbende kommunikation mellem folkeskolelærer og musikskolelærer i 
 undervisningen er med til at sikre, at begge parter holder sig målet for øje og ved, 
hvad de sammen arbejder for og hvorfor og dermed kan understøtte hinandens 
 undervisning

6.3 Manglende gensidig didaktisk og faglig sparring
Folkeskolelærerne fremhæver bl .a ., at de kan lære både noget rent fagligt af musikskolelære-
ren, men også noget om nogle nye måder, hvorpå man kan arbejde med et fagligt område på .  
(jf .4 .1 .2)

De største udfordringer for folkeskolelæreren i samarbejdet drejer sig om musikskolelærerens 
manglende overholdelse af aftaler – eller i det hele taget at få lavet og overholde klare aftaler 
om roller m .v . . Endvidere drejer det sig om at håndtere de problemer, som for folkeskolelære-
ren kan være helt åbenbare i musikskolelærerens undervisning (jf . 4 .1 .3)

Musikskolelærerne fremhæver, at de først og fremmest kan lære noget om klasserumsledelse 
af folkeskolelærerne og noget om strukturering af undervisning og afvekslende undervis-
ningsformer (jf . 4 .1 .2) . Musikskolelærerne peger på, at en af de største udfordringer er, at de 
ikke kender elevgruppen og dens forudsætninger og ikke har erfaring med at tænke i under-
visning i forhold til den målgruppe . Endvidere er det at forstå folkeskolens kultur og lærerens 
rolle i forhold til eleverne (jf .4 .1 .4) . 
Musikskolelærerens forudsætninger for at gå ind i folkeskolen er nogle helt andre end folke-
skolelærerens, og det kræver en bevidsthed om disse forskelligheder, for at få det optimale ud 
af et tværprofessionelt samarbejde (jf .3 .2)

Jf . ovenstående og med de to professioners forskellige kernekompetencer, så synes det oplagt, 
at der er en potentiel mulighed for, at de med en aktiv og udviklingsorienteret tilgang til hin-
anden, gensidigt kan lære en del af hinanden . 
Det har imidlertid været tydeligt for observator, at der for både folkeskolelærer og musiksko-
lelærer har været en vis blufærdighed ved at gå tæt på hinandens undervisning .
I forbindelse med nogle observationer sagde en folkeskolelæreren efterfølgende: 

Jeg tænkte, at musikskolelæreren er så dygtig, så han må da vide, hvad han gør – selv om jeg 
ikke kunne forstå meningen med det.
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Det vil sandsynligvis kunne være befordrende for udviklingen i samarbejdet om undervisnin-
gen, hvis folkeskolelærer og musikskolelærer diskuterede sådanne undervisningssituationer:

Hvad var målet? Hvad gik galt? Hvordan kunne det have været håndteret i stedet?  
Hvordan kunne folkeskolelæreren have bidraget til at kvalificere netop den undervisnings-
situation? osv.

Det synes oplagt, at musikskolelæreren vil kunne lære en del af en sådan didaktisk sparring og 
feedback fra folkeskolelæreren .

Der er også gjort nogle observationer i udviklingsarbejdet, hvor der har været nogle faglige 
problematiske forhold i forbindelse med folkeskolelærerens undervisning . Det kan f .eks . være, 
at folkeskolelæreren spiller nogle forkerte akkorder i en sang, at en grafisk notation ikke er 
helt rigtig eller lign .

I sådanne tilfælde er det oplagt, at musikskolelæreren går ind og giver folkeskolelæreren noget 
faglig sparring og hjælper med at korrigere evt . fejl . Det er imidlertid ligesom ovenfor obser-
vators opfattelse, at det ikke er sket i udviklingsarbejdet, og at musikskolelæreren ikke har 
forholdt sig til folkeskolelærerens faglighed . 

Det er observators opfattelse, at det ville være befordrende for udviklingen i samarbejdet og 
i kvaliteten i undervisningen, hvis folkeskolelærer og musikskolelærer kunne diskutere deres 
undervisning både fagligt og didaktisk og derved lære af hinanden . Det betyder, at man må 
tilstræbe at overvinde den blufærdighed, der kan være ved at gå tæt på hinandens undervis-
ning . Begge parter må overskride en grænse og påtage sig det fælles ansvar for gennemførel-
sen af undervisningen og ideelt set udvikle en ny professionsidentitet, hvor man også reflekte-
rer over og forholder sig til hinandens undervisning . (jf . 3 .3)

Konklusion 3:
Det kan med stor sandsynlighed kvalificere samarbejdet og undervisningen, hvis fol
keskolelærer og musikskolelærer i højere grad arbejder bevidst udviklingsorienteret, 
lærer af hinanden og gensidigt giver hinanden didaktisk og faglig sparring.

6.4 Tiden og logistikken
De fleste undervisere i udviklingsarbejdet påpeger, at tiden til forberedelse og efterbehand-
ling har været for kort . Desuden har stort set alle haft store logistiske problemer med at finde 
mødetidspunkter til planlægning og refleksion . En del har også haft besværligheder med at få 
lagt undervisningstimerne, så de kunne ligge som 2x3 timer på to dage, der lå i umiddelbar 
forlængelse af hinanden .

Disse problemer er strukturelle og ligger udenfor dette udviklingsarbejdes fokus .
Det er imidlertid vigtigt at påpege, at det er helt afgørende, at der bliver afsat god tid til forbe-
redelse og efterbehandling af undervisningen . Det er forudsætningen for, at man i samarbej-
det kan løfte undervisningens kvalitet i folkeskolen og udvikle såvel folkeskolelærerens som 
musikskolelærerens profession i et tværprofessionelt samarbejde . 

I det næste afsnit vil vi se på nogle eksemplariske eksempler på samarbejde . Det er i alle tilfæl-
de eksempler, der udspringer af den ”grønne” forbindelse i afsnit 5 mellem orkestermusikeren 
og musikdidaktikeren . 
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7. Eksemplariske eksempler på samarbejde i 1+1=3
I det foregående afsnit er der trukket nogle typiske problemer frem i samarbejdet mellem 
folkeskolelærer og musikskolelærer . I dette afsnit trækkes der nogle eksemplariske eksempler 
på samarbejde frem i 1+1=3 . I lighed med det foregående afsnit, så bygger eksemplerne dels 
på undervisernes egne oplevelser og refleksioner over, hvornår samarbejdet har fungeret bedst 
(jf . 4 .1 .1) og dels på projektleders observationer og refleksioner (afsnit 5) samt på interviews . 
Elevernes læringsudbytte er unægtelig meget centralt i forbindelse med al undervisning . Det 
vil ikke blive diskuteret nærmere i de konkrete eksempler neden for . Men som det fremgår af 
afsnit 4 .2 .2 og 4 .3 .3, så vurderes læringsudbyttet af den fælles undervisning med folkeskolelæ-
rer og musikskolelærer særdeles højt .
De eksemplariske eksempler nedenfor skal ses i lyset af udviklingsarbejdets refleksionsramme 
(jf . afsnit 4)

7.1 Folkeskolelæreren er rammesætter og klasserumsleder 
Det fremgår af undervisernes egne refleksioner (4 .1 .1), at de synes undervisningen fungerer 
bedst, at 1+1=3, bl .a . når musikskolelæreren er musikeren og folkeskolelæreren er klasserums-
leder og understøtter musikskolelærerens undervisning .  Dette svarer til projektleders obser-
vationer i udviklingsarbejdet . Der er dog et par enkelte undtagelser, hvor musikskolelæreren 
har haft stor erfaring med undervisning i folkeskolen og på en vellykket måde har fungeret 
som klasserumsleder på lige fod med folkeskolelæreren . 

At have klasserumsledelsen betyder, at folkeskolelæreren sætter rammen om undervisningen 
og opretholder de regler og den kultur, der gælder i musiklokalet . Folkeskolelæreren er ligele-
des den, der styrer tiden, så aktiviteterne holdes nogenlunde inden for den tidsramme, der er 
aftalt og altså også den, der overdrager undervisningen/giver ordet til musikskolelæreren, som 
det er aftalt under planlægningen . Det vil sige, at folkeskolelæreren lægger op til de aktivite-
ter som musikskolelæreren skal stå for, og så at sige sætter en ramme om den platform, som 
 musikskolelæreren skal undervise på . Hvis der skal ændres i planen, laves en ekstra pause, 
skiftes aktivitet tidligere end aftalt eller lign . fungerer det ligeledes bedst, når folkeskolelære-
ren er den der tager initiativ til ændringer i planen og taler med musikskolelæreren om det .

Nedenstående er et eksemplarisk eksempel på, at folkeskolelæreren påtager sig rollen som 
rammesætter og klasserumsleder .

Folkeskolelæreren sætter rammen for undervisningen ved at gøre rede for læringsmål og tegn 
på læring . Hun lægger nedenstående plan på SmartBoard og gennemgår den med eleverne .  

Efter vores 6 timer skal du:
- Blive bedre til at vise de andre elever, hvordan du oplever musikken, og vide at du kan 

gøre det på forskellige måder .
- Blive bedre til at kunne kende bestemte instrumenter i det musik vi hører .
- Blive bedre til at kunne lytte grundigt til et stykke musik og finde figurer, der passer til .
- Komme med idéer til og vælge, hvordan en solist kan gøre, vores sammenspilsnum-

mer ”Joanna” bedre .



48© Else Marie Okkels • Lektor UC SYD • emok@ucsyd.dk

Vi kigger på om…:
- Du er med i de fælles aktiviteter og kigger på den, der har ordet .
- Du er aktiv og følger med i de fælles aktiviteter .
- Du er god til at få idéer og acceptere andres idéer .
- Du og din gruppe har noget at vise for klassen når vi mødes .
- Du stiller gode spørgsmål . 

Ovenstående eksempel gør det klart for eleverne, hvad de skal lære, og hvordan de skal 
lære det . Det skærper koncentrationen og gør de aktiviteter, som eleverne skal arbejde med 
meningsfyldte . Folkeskolelæreren sørger for en klar strukturering af undervisningen og 
transparente præstationsforventninger . 

Konklusion 4
Undervisningen i udviklingsarbejdet har generelt fungeret bedst, når folkeskolelære
ren er klasserumsleder og har hovedansvar for at styre tiden og gennemføre under
visningsplanen.

7.2  Musikskolelæreren træder i karakter som musiker i  
den første time

Den fælles undervisning har fungeret bedst, hvis musikskolelæreren er trådt i karakter som 
musiker, allerede i den første time han eller hun er sammen med eleverne . Det legitimerer, 
hvorfor musikskolelæreren er der, og eleverne får en oplevelse og forståelse af, at musikskole-
læreren kan bidrage med noget helt særligt til undervisningen, som ligger ud over det sæd-
vanlige . 

Nedenstående er eksemplariske eksempler på musikskolelærerens første møde med eleverne, 
hvor han/hun præsenterer sig selv og sit instrument . Folkeskolelæreren understøtter under-
visningen, deltager selv med stor energi og støtter de elever, der lige skal have lidt hjælp til at 
bevare koncentrationen .

Musikskolelæreren indleder med nogle spørgsmål og er med det samme i dialog med 
eleverne: Ved I hvad jeg hedder? Ved I hvor jeg arbejder? Han præsenterer sit instrument, 
hvordan det er bygget m .v . og er samtidig i dialog med eleverne gennem en række spørgsmål, 
der holder dem koncentrerede og engagerede, og giver dem en forståelse af instrumentet . Det 
er altid relevant at bruge god tid til at demonstrere instrumentet og tale sammen om det . Ele-
verne kan her lære meget om instrumentet og dets udtryksmuligheder, og der er uden undta-
gelser, et meget stort elevengagement i at få demonstreret et instrument . (jf .4 .2 .1)

Gætteleg med melodier. Musikskolelæreren spiller forskellige melodier, som eleverne skal 
prøve at genkende . Det har fungeret godt at demonstrere melodier i forskellige stilarter, hvil-
ket samtidig har vist instrumentets mangfoldige udtryksmuligheder .   
Imitation . Musikskolelæreren spiller en takt eller to og lader eleverne imitere med stemmen . 
Her vises også, hvad instrumentet kan . Det er en sjov træning i intonation, der er kontakt og 
det giver en god oplevelse af instrumentet .

Spil en stemning. Musikskolelæreren spiller/synger en stemning . Eleverne siger, hvilken 
stemning de synes det er . Eleverne kan begrunde, hvorfor de synes det er den stemning og 
det er lærerigt at tale om det . (Man kan evt . skrive 4 forskellige stemninger op på tavlen, som 
musikskolelæreren spiller . Det kan f .eks . være trist, glad, uhyggelig og fredelig) . 
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Eleverne bestemmer. Eleverne fortæller om en situation eller et lille hændelsesforløb, som 
musikskolelæreren spontant udtrykker i musik . 

Der er i udviklingsarbejdet observeret eksempler på, at musikskolelæreren ikke er trådt i ka-
rakter som musiker før flere timer inde i forløbet . I de tilfælde er det tydeligt, at det har været 
uklart for eleverne, hvorfor musikskolelæreren er med i undervisningen . Den uklarhed er 
blevet yderligere forstærket, hvis musikskolelæreren underviser i et stof og på en måde, så det 
ligger inden for folkeskolelærerens felt .  

Konklusion 5
Undervisningen har fungeret bedst, når musikskolelæreren er trådt i karakter som 
musiker i den første time han/hun er sammen med eleverne.

7.3 En klar rollefordeling 
7.3.1 Undervisningsplanen
Som det fremgår af afsnit 6 .1, så er en mangelfuld udarbejdet undervisningsplan årsag til en 
del af de problemer, der har været i udviklingsarbejdet . En detaljeret undervisningsplan har 
som hovedregel været forudsætningen for en kvalitativ god undervisning, for klar struktur og 
for et godt samarbejde .

I udarbejdelsen af undervisningsplanen er der mulighed for at afklare rigtig mange forhold, 
der kan fremme den gode undervisning og det gode samarbejde . Det er endvidere et centralt 
sted, hvor underviserne kan have mulighed for at give hinanden didaktisk og faglig sparring . 

Der hvor planlægningsmødet har fungeret bedst er der, hvor begge parter havde tænkt noget 
inden de mødtes . Hvor de havde nogle ideer til det kompetenceområde de skulle arbejde med, 
og evt . havde mailet lidt sammen inden deres planlægningsmøde . 

Nedenstående er uddrag fra et kvalitativt interview med en folkeskolelærer, der har haft et 
virkelig godt samarbejde med musikskolelæreren, og deres tværprofessionelle samarbejde har 
fungeret særdeles godt . 

Folkeskolelæreren taler i nedenstående interview om, hvordan hendes og musikskolelærerens 
kompetencer spiller sammen i udarbejdelsen af undervisningsplanen:  

Det var meget at være tovholder på det skriftlige og sidde hele tiden, når der kom forslag til 
aktiviteter. Så sidder jeg straks og tænker børn og undervisningsmiljøet og tænker børnegrup-
pen ind i det. I planlægningen ... så kunne vi også og så kunne vi også … målet kunne være, 
og så bygger vi ovenpå. Så(dan) kunne jeg hele tiden trække, jamen det ville være godt og det 
ville ramme godt. Fordi vi har mange drenge, der er røre/gøre børn. Jeg sad sådan og tænkte 
børnene ind i det i de planer vi havde. Og det gjorde han (musikskolelæreren) også lige så 
snart han havde været sammen med os i et stykke tid. Så vidste han jo godt, hvad jeg mente 
med det.



50© Else Marie Okkels • Lektor UC SYD • emok@ucsyd.dk

Folkeskolelæreren har nogle betragtninger over betydningen af en detaljeret undervisnings-
plan og en opfattelse af, at folkeskolelæreren bør være hovedansvarlig for undervisnings-
planen

Vi havde også i vores planlægningsfase bestemt, hvem starter. Hele tiden ned i detaljen. Vi 
var ikke så gode til at sætte tid på første gang. Det fandt vi ud af den anden gang. Det er ikke 
sikkert det altid lige holder, det har man jo også gjort i gamle dage, da man var ny lærer, så 
skrev man meget minutiøse planer – 5 min. på det og 10 min. på det. Det kom man egent-
lig lidt tilbage til, for det er faktisk ret svært at styre, når man så pludselig er to, og skal dele 
nogle opgaver i mellem sig. 

… det er en god ide at tænke tilbage på den der fagdidaktiske model man havde, da man var 
studerende. Den kan man støtte sig til. Det er ikke en specifik model, men dele undervisnin-
gen op og sige, vi har 100 min. nu og der skal være en introduktion, der skal vare så mange 
minutter. Det er dig der står for at have ordet, det er mig og målet med det for børnene er, at 
vi skal derhen. Så kommer den næste pind. Det kan godt virke ret så forfladigende og minu-
tiøst, men det er bare den bedste måde at sikre sig på, at man tænker nogenlunde det samme 
omkring det. Det er musikskolelæreren der kommer ind i skolens musiklokale, og det er dem 
der kommer lidt som gæst, selv om vi stadigvæk skal lave et samarbejde. Og efterhånden var 
det jo sådan: Hej … Det var ikke en gæst mere – men det er jo det det er. Så det er ligesom 
folkeskolelærerens ansvar – ligesom når man kommer til et møde, hvem er mødeleder? Hvad 
skal dagsordenen være? Hvornår er vi der? Er der taget beslutning om de forskellige ting? Der 
er man nødt til at sige, at det er folkeskolelæreren, der gør det og så holde lidt fast på … det 
tager selvfølgelig noget tid at skrive de der planer, men så når du er ovre i praksisdelen, så er 
det letter at sige: Det er det her vi har aftalt, hvor er vi på vej hen nu? Er du gået på det næste 
eller hvad? 

Folkeskolelæreren har også nogle betragtninger om, at udarbejdelse af en undervisningsplan 
er en læreproces for musikskolelæreren 

…det gør jo også musikskolelæreren den tjeneste, at når de ikke er vant til at arbejde efter 
Fælles Mål, så er det jo en måde at anskueliggøre det der med… jamen formålet det er…. 
Børnene skal vide, hvad det er vi skal lige nu, aktiviteterne skal introduceres… Når man har 
gjort det nogle gange, så behøver man ikke at gøre det helt så minutiøst, så slækker man lidt 
på det.

Jeg tænker i hvert fald, jo mere man kan få sig snakket frem til og få rollefordelt inden man 
står ovre i praksis, jo mere er man forberedt på, hvad der skal ske.

Til slut har folkeskolelæreren nogle betragtninger om, hvor vigtigt det er at få det frem i lyset, 
der ligger implicit for de to professioner

Men vi har en struktur, vi starter på en måde og vi slutter på en måde. Der er bare så meget 
der er implicit for mig, så hvis man ikke sætter sig ned og gør det synligt på noget papir og 
får snakket om det, så er der ingen der ved, hvad jeg tænker og jeg ved heller ikke hvad den 
anden tænker.
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Se et eksemplarisk eksempel på en undervisningsplan fra forløbet nedenfor 
(F er folkeskolelæreren, M er musikskolelæreren)

Tid Aktivitet Styrer  
Aktiviteten 

Planlægning Materialer Elevernes 
arbejdsform 

Torsdag      
9.00 Opsamling fra sidst 

 
 
Gennemgang af 
læringsmål og tegn 

Folkeskolelærer 
(F) 
 
 
 
F 

Musikskolelærer 
(M) 
 
 
F 

Slideshow med 
tegninger fra lytte 
øvelse samt 
musikken. 
Dokument på 
smartboard 

klasse 

9.15 Call-response – 
trompet med diverse 
dæmpere – eleverne 
synger efter 

Begge M Trompet og 
dæmpere 

klasse 

 Pause     
10.05 STOMP gennemgang 

senere grupper 
Øve break 
4 takter 
a  /  b  /  a  /  c 

M evt. notere 
på smartboard 

M Plastic-kopper 
Baljer og spande 
Kosteskafter 

Klasse og 
grupper 

10.50 Joanna sammenspil 
Eleverne 
medbestemmer 
Break og percussion i 
omkvædet 
 
M på trompet – forslag 
fra eleverne 

F (percussion i 
omkvæd) 
 
 
 
M (break) 

F (percussion i 
omkvæd) 
 
 
 
M 
(break) 

Keyboard, 
trommer, 
tambourin, 
maracas, sang i 
mikrofoner. 

klassen 

      
Fredag      
8.05 
 
 
 

Fællessang ”Lille 
Madeleine” 
Synge sangen. 
Snak om stemning i 
teksten. 
Synge versene 
forskelligt, så det 
passer til stemningen i 
teksten. 
Eleverne 
medbestemmer, 
hvordan M skal spille 
med på trompet med 
diverse dæmpere, for 
at understrege 
stemningen i teksten. 
 

F 
 
 
F 
 
 
 
 
M 
 

F – kopiere 
tekster og 
indstudere 
sangen. 

Klaver 
Noder 
Oplæg til 
gruppearbejdet 

Klassen og 
grupper 

 STOMP repetition M  
 
F spiller med. 

  Klassen 

0.05 Joanna 
Sammenspil af hele 
arrangementet med 
optagelse 

F styrer 
sammenspil 
 
M spiller med 
på trompet og 
optager 

 Noder og tekster 
F 
 
M optageudstyr 

Klassen 
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Erfaringen i udviklingsarbejdet viser, at samarbejdet og undervisningen fungerer ubetinget 
bedst, der hvor der er en detaljeret undervisningsplan, når folkeskolelæreren tager hoved-
ansvaret for udarbejdelse af undervisningsplanen og den praktiske gennemførelse af den og 
dermed også står for klasserumsledelsen .  
I og med at musikskolelæreren er ny i forhold til at tænke i Fælles Mål, den understøtten-
de undervisning mv ., så det er naturligt at se det som en læreproces for musikskolelæreren 
at skulle være med til at udarbejde en undervisningsplan . Ligeledes kan man se det som 
en læreproces for musikskolelæreren at indgå i klasseundervisningen og forstå kulturen i 
 musiklokalet . Derfor er det naturligt, at folkeskolelæreren påtager sig det overordnede ansvar 
for gennemførelsen af undervisningen .

Konklusion som 1, afsnit 6.1

7.3.2 Undervisningen
Underviserne fremhæver selv, at 1+1=3, når begge har været aktive i musikken og det nævnes 
af flere, at eleverne og undervisningen derved når et højere niveau (jvf . 4 .1 .1)
Nedenfor er der nogle eksemplariske eksempler på musikundervisning i et tværprofessio-
nelt samarbejde mellem en folkeskolelærer og en musikskolelærer, hvor de begge er aktive i 
 musikken . 

Syng med forskellig stemning og bestem hvordan musikskolelæreren skal deltage
Eleverne synger sangen Lille Madeleine (Dansk Sang 2014, nr . 360) .

Folkeskolelæreren gennemgår teksten og taler med eleverne om, hvordan tekstens indhold 
kan udtrykkes, således at eleverne med deres sang tolker teksten . Alle vers skal synges forskel-
ligt; de bliver enige om en bestemt måde at synge hvert vers på, som de øver, mens folkeskole-
læreren spiller klaver til .
Musikskolelæreren, der spiller trompet, skal herefter spille med på de forskellige vers . Elever-
ne kommer med bud på, hvilken dæmper der passer bedst til stemningen i de enkelte vers . 
Musikskolelæreren afprøver forskellige muligheder på elevernes opfordring og de bliver enige 
om, hvordan han skal indgå . Derefter synger eleverne sangen meget udtryksfuldt med musik-
skolelæreren på trompet og folkeskolelæreren på klaver .

Folkeskolelæreren siger om det særlige ved musikskolelærerens deltagelse i denne aktivitet: 

Måske kan de godt det med at synge med forskellige stemninger – men det der så har været 
anderledes har været, at jeg bad musikskolelæreren om at være med på sit soloinstrument. 
Børnene skulle være med til at anvise, hvordan det skulle foregå. Det ville jeg jo ikke kunne 
gøre selv. Grunden til at det lykkedes godt var, at børnene havde snakket om, hvilken stem-
ning er der her. Så skulle de ligesom komme med et kvalificeret bud på, hvordan det skulle 
spilles (hvilken trompetdæmper). Og det gjorde det altså bare drøngodt. Det er jo en af de 
ting, som jeg aldrig kunne have gjort selv... Eleverne sang også mere rent, når musikskolelæ-
reren spillede med.
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Sammenspil 
Eleverne har lært at spille nummeret Joanna af Kim Larsen som sammenspilsnummer inden 
musikskolelæreren kom . Musikskolelæreren skal spille med på nummeret og eleverne bliver 
aktive, idet de kan være med til at foreslå, hvordan musikskolelæreren skal indgå i sammen-
spilsnummeret . Der kommer forskellige forslag og musikskolelæreren tager selv del i, hvordan 
det kan være en god idé, at hans instrument indgår .  

Musikskolelæreren spiller sammen med eleverne som solist efter en samtale om, hvad han kan 
lave i nummeret . Folkeskolelæreren spiller klaver og kommunikerer hele tiden til eleverne om 
formen m .v . 

Folkeskolelæreren siger om musikskolelærerens deltagelse i sammenspilsnummeret: 

Det var det, når vi spillede et sammenspilsnummer som Joanna, hvor de også skulle sige til 
M hvordan han skulle spille med på trompet. Og i starten skulle han bare gøre det de gjorde, 
og så foreslog han, kan jeg gøre noget andet? Kan jeg gøre sådan? Hvad kan I bedst lide? Det 
kunne man se på eleverne, at det blev de også motiveret af – det var noget nyt. Det nummer 
ændrede sig. Det der falder mig ind det er de der musikudøvelsesaktiviteter. Det højner bare 
det musikalske resultat. Høreværdigt har vi snakket om – var det høreværdigt eller var det 
processen?  Nogle gange kan det være lige godt læringsmæssigt, det er bare ikke alt der er lige 
høreværdigt. Musikudøvelsestingene blev meget høreværdige, fordi det simpelthen bare lige 
tager niveauet en gang op.

Et andet eksemplarisk eksempel, hvor både folkeskolelærer og musikskolelærer er i aktive i 
musikken er i forbindelse med fremførelsen af elevernes egne kompositioner i musikalsk ska-
ben . Musikskolelæreren spiller sammen med de forskellige elevgrupper og binder gruppernes 
kompositioner sammen med nogle solistiske mellemspil, mens folkeskolelæreren dirigerer og 
styrer processen . 

Ovenstående eksempler viser, hvordan musikskolelæreren indgår som en kunstnerisk res-
source i undervisningen . Eleverne er medarrangører og de arbejder med at forholde sig til et 
musikalsk udtryk, og oplever et kvalitativt løft i musikudøvelsen ved at spille sammen med en 
professionel musiker .  

Det er en konstant fælles udfordring at få inddraget den kunstneriske og musiske ressource i 
undervisningen som en musikskolelærer kan være og så at sige få det udnyttet optimalt . Det 
er også en læreproces for begge parter . En folkeskolelærer gør selv opmærksom på den kon-
stante udfordring, hun siger om musikskolelærerens instrument:

Det tog vi jo med ind hvor vi overhovedet kunne. Nogle gange sagde vi også bagefter. Ah – vi 
kunne også i første forløb have taget det med der, eller det kunne have uddybet en opgave 
eller sættes ind her… så det blev man også bedre til. Det tager noget tid at finde ind til det, 
hvor man tænker: Det er da det vi skal. (Bruge instrumentet)

Konklusion 6
Musikskolelærerens bidrag til undervisningen bør fokuseres på at være en kunstne
risk ressource, der bliver brugt optimalt.
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Vi ser i dette udviklingsarbejde musikskolelæreren som en kunstnerisk ressource i skolens 
undervisning .  Der er imidlertid også eksempler på, at musikskolelæreren har været en res-
source i undervisningen, hvor de to undervisere har fungeret på lige fod . I den forbindelse har 
musikskolelærerens tilstedeværelse givet mulighed for nogle andre undervisningsformer og 
aktiviteter, end når folkeskolelæreren er alene . Det har f .eks . gjort det muligt at dele klassen i 
to med en underviser til hver gruppe . Her har det så været muligt at arbejde med nogle akti-
viteter, der har fået et kvalitativt løft ved, at de kunne gennemføres med den gruppestørrelse . 
Det har især været en kvalitet inden for skabende musikalsk arbejde . (jf . 4 .1 .1 .) 

Endvidere skal det nævnes, at der i enkelte tilfælde er observeret undervisning, hvor mu-
sikskolelæreren har undervist i noget, der har ligget indenfor folkeskolelærerens regi, f .eks . 
arbejde med puls og rytme . Men det er sket på en ny måde, hvilket har været en inspiration og 
læring for både eleverne og folkeskolelæreren, som derved har fået en faglig inspiration til sin 
egen undervisning . 

7.4 Gensidig understøttelse af hinandens undervisning
Noget af det underviserne nævner i deres refleksionspapirer omkring, når 1+1=3 er bl .a . også, 
når der opstår et gnidningsfrit pingpong, hvor de på skift er styrende og understøttende, hvil-
ket kan give en oplevelse af, at man komplimenterer hinanden godt . (jf .4 .1 .1) .
 
Der er mange eksempler på, at folkeskolelæreren understøtter musikskolelærerens undervis-
ning ved over for eleverne at rammesætte den og lave den platform, som musikskolelæreren 
skal agere på . 
Der er imidlertid også lavet en del observationer, hvor folkeskolelæreren har understøttet 
musikskolelærerens undervisning ved hurtigt og spontant at tage affære i situationer, der har 
været på vej til at blive kritiske, det har f .eks . drejet sig om at:

• Eleverne ikke helt har forstået en opgave, som var for løst formuleret af  
musikskolelæreren . 

• Der har manglet en trin for trin tilrettelæggelse og er blevet sprunget for hurtigt frem .
• Folkeskolelæreren har bidraget med at aktivere det eleverne vidste i forvejen .

 
I forbindelse med det første tilfælde er der f .eks . observeret eksempler på, at folkeskolelæreren 
har registreret, at eleverne ikke helt har forstået en opgave, som musikskolelæreren har formu-
leret . Folkeskolelæreren er i en del tilfælde trådt til og har hjulpet med at gøre opgaven klar og 
tydelig ved at reformulere den og besvare afklarende spørgsmål fra eleverne . Det er den slags 
understøttelse af undervisning, der har kunnet forebygge, at der er opstået uro og kaos, fordi 
eleverne ikke har forstået en opgave . 
   
I det andet tilfælde er der ligeledes gode eksempler på, at folkeskolelæreren har lavet et time 
out i undervisningen, fået eleverne ned at sidde på gulvet, fået ro på og stille og roligt har ”lap-
pet” på den trin for trin- tilrettelæggelse, der har været mangelfuld .

Der er også observeret eksempler på, at folkeskolelæreren under musikskolelærerens under-
visning f .eks . er kommet med små kommentarer og bemærkninger til eleverne med referencer 
til noget de tidligere har lavet, hvilket har virket meget befordrende .  
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I ovenstående tilfælde understøtter folkeskolelæreren musikskolelæreren på baggrund af 
hans/hendes kendskab til eleverne og kitter så at sige undervisningen sammen . 
Endvidere er der utallige eksempler på, at folkeskolelæreren med sit indgående kendskab til 
klassen, har kunnet gå ind og understøtte enkelte elever i forskellige aktiviteter, som observa-
tor vurderer har været forudsætningen for, at musikskolelærerens undervisning er lykkedes . 

Et godt eksempel på et pingpong er et eksempel, hvor eleverne har lært forskellige rytmer og 
lavet serier med stokke til rytmerne, som de selv har fundet på . Musikskolelæreren understøt-
ter eleverne på tromme . Folkeskolelæreren synger spontant en improviseret frase, som han får 
drengene til at synge efter . I løbet af kort tid er det drengene, der enkeltvis skiftes til at synge 
for og de andre synger efter . Det udvikler sig til, med folkeskolelæreren som foregangsmand, 
at der spontant bliver koblet dans på den improviserede sang, og hele klassen swinger i denne 
didaktiske improvisation .

Der er tilsvarende eksemplariske eksempler på, at musikskolelæreren har understøttet folke-
skolelærerens undervisning . Det har drejet sig om at musikskolelæreren:

• Har afkodet regler og anvendt dem .
• Har deltaget i aktiviteter, når folkeskolelæreren underviste .
• Spontant har bidraget ved at bruge sit instrument . 

Der er gjort observationer, hvor det er helt tydeligt, at det har en samlende effekt på klassen, at 
musikskolelæreren har håndhævet og anvendt de samme regler som folkeskolelæreren . Dvs . 
at musikskolelæreren har afkodet og understøttet den kultur, der har været i musiklokalet . Det 
har f .eks . været tegn, der skulle signalere ro, regler omkring instrumenter, snak og spil . 

Desuden er der eksemplariske eksempler på, at musikskolelæreren aktivt er gået ind i de akti-
viteter, som folkeskolelæreren har stået for . Det har været tydeligt, at det har virket motiveren-
de for eleverne . Det har f .eks . kunnet være at sidde på gulvet sammen med eleverne og spille 
nogle bestemte toner på et klokkespil i en bestemt rytme, mens folkeskolelæreren har spillet 
klaver til . 

Desuden er der gjort observationer, hvor musikskolelæreren kort og spontant har brugt sit 
instrument til at illustrere noget i relation til undervisningen eller spontant har spillet med på 
en sang, som folkeskolelæreren har sunget sammen med eleverne .

Der hvor undervisningen har fungeret bedst i udviklingsarbejdet har været, hvor folkeskole-
lærer og musikskolelærer har understøttet og suppleret hinanden . 

Flere af underviserne nævner, at jo bedre man kender hinanden som undervisere, jo lettere er 
det have et pingpong sammen . Her spiller tiden derfor en rolle . Således påpeger flere folke-
skolelærere, at der er sket en udvikling af samarbejdet gennem de tre forløb, så det er blevet 
lettere at understøtte hinanden . 

Konklusion 7
Det er helt centralt i et udviklingsorienteret tværprofessionelt samarbejde, at begge er 
aktive i undervisningen og understøtter hinanden.
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7.5  Folkeskolelærerens forberedelse og efterbehandling af musik-
skolelærerens deltagelse

Betydningen af folkeskolelærerens forberedelse af musikskolelærerens deltagelse i undervis-
ningen vurderes højt .(jf . 4 .2 .4)

Erfaringen er, at folkeskolelærerne kan gøre eleverne undervisningsparate, og gøre dem åbne 
og forventningsfulde i forbindelse med musikskolelærerens deltagelse . De vurderer også, at 
det musikalske resultat bliver meget bedre, når de er forberedt, at det giver et større fagligt 
indhold og derved mulighed for et større læringsudbytte . 

Nedenstående et eksemplarisk eksempel på forberedelse af musikskolelærerens deltagelse i 
musikalsk skaben . Folkeskolelæreren skriver:

Eleverne forberedes på ”at skabe.”. Det gøres ved hjælp af forskellige aktiviteter, der har som 
mål, at bevidstgøre eleverne om, hvordan musik kan understøtte bl.a. en fortælling, person-
karakteristik eller handling og at musikken først og fremmest kan udtrykke følelser. Eleverne 
ser filmen Peter og Ulven af Prokofiev med Sting som fortælleren. Snakker om de forskellige 
instrumenter og om at de beskriver personer og de følelser personerne har. Om hvordan mu-
sikken udtrykker og understøtter den stemning, der er i historien.

Børnene mimer på skift forskellige følelser for hinanden. Klassen gætter hvilken stemning de 
oplever. Her anvendes stemningshoveder.

Eleverne præsenteres for historien: Snemanden. I tilfældige grupper digter de videre på histo-
rien og transformerer historien til en mimeforestilling, som de viser hinanden. (Under stor 
fornøjelse).

Eleverne inddeles nu i faste grupper og digter ”den endelige historie” om Snemanden. De 
skriver historien ned.

Historierne udleveres til musikskolelæreren.

Det er aftalt med musikskolelæreren, at eleverne først skal skabe selve lydillustrationen, når 
han deltager i undervisningen.

Hvad skal 
eleverne 
lære?
(FFM, 
UU)

Hvordan  
skal 
eleverne 
lære -
aktiviteter

Materialer Tid Hvad gør 
Folkeskole
læreren?

Hvad gør
Musik-
skolelære-
ren?

Arbejds-
form
Indivi-
duelt, 
makker, 
gruppe, 
klasse

Hvilke tegn vil 
der være 
på, at eleverne 
har lært det 
der var hensig-
ten?
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Et andet eksemplarisk eksempel er, at eleverne har lært et sammenspilsnummer eller en sang 
inden musikskolelæreren kommer, som de så skal arbejde med sammen med ”musikeren” .

Ligeledes vurderer lærerne, at efterbehandlingen af musikskolelærerens deltagelse har haft 
særdeles stor betydning for elevernes læringsudbytte (jf . 4 .2 .4)

Konklusion 8 
Det er centralt for elevernes læring, at folkeskolelæreren forbereder musikskolelære
rens deltagelse i undervisningen og efterbehandler forløbene med eleverne.


