30/Musik og pædagogik

Fra mesterlære
til reflekteret
musikpædagogik

”Min erfaring fra både konservatorierne
og MGK er, at hverken underviserne
eller institutionernes ledelser prioriterer
den pædagogiske udvikling,” oplever
bassisten Torben Westergaard.

Musikere mangler tidssvarende undervisning i pædagogik, nye læringsmetoder
og flere udviklingsmuligheder, hvis ikke
musikundervisningen skal stagnere i
gammeldags mesterlære, mener bassisten Torben Westergaard, der underviser i
pædagogik på flere af landets musikkonservatorier.
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Musikundervisningen har ikke fulgt med tiden. På konservatorierne er de pædagogiske fag stadig nedprioriteret i forhold
til at dygtiggøre sig individuelt på sit instrument. Og det selv
om størstedelen af alle konservatorieuddannede underviser
efter endt uddannelse.
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TORBEN WESTERGAARD: Bassist, komponist, producer
og underviser i teoretisk pædagogik på danske musikkonservatorier. Han har spillet i utallige sammenhænge.
I 2014 har han skrevet masterspeciale i læreprocesser
ved Aalborg Universitet, der kan ses på www.torbenwestergaard.dk. (Pressefoto).

Torben Westergaard er bassist og underviser i teoretisk pædagogik på konservatoriet i
Odense og Aarhus, og tidligere i en lang årrække på Rytmekons i København. Han har
brugt rigtig mange timer i et øvelokale selv,
og endnu flere i øvelokaler med forskellige
andre musikere. Hans undervisning har
tidligere været baseret på egne erfaringer.
Men på et tidspunkt opdagede han, at han
fortsatte med den traditionelle mesterlære
– musiker videregiver erfaringer til instrumental-elev – uden at reflektere over, om
det var brugbart og udviklende for eleven.
Han manglede et sprog og en ny metode til
at udvikle undervisningen. Han tog en uddannelse på DPU i teoretisk pædagogik, som fik
åbnet nogle nye veje:
”Jeg manglede inspiration til at undervise på forskellige måder. For hvad der har
virket for mig, behøver ikke at virke for dem,
jeg underviser,” påpeger han og fortsætter:
”Som musikere har vi skabt vores egne
pædagogiske erfaringer. Det er ikke bygget
på en pædagogisk metode, men på hvordan
vi selv gør som musikere. Det rækker rigtig
langt – men ikke langt nok. For i mange tilfælde udvikler vi os ikke videre. Vi gør, hvad
vi synes, der skal til – men uden refleksion.
Vi mangler viden og inspiration til det, der
ellers kan gøres. Og det skal vi kunne give de
studerende på konservatorierne, så de kan
tage det med ud i musikskolerne og folkeskolerne.”

pladsen. Man skal kunne overholde aftaler
og fungere i forskellige sociale kodekser.
Derfor er åbenhed, omstillingsparathed og
fleksibilitet nogle af de færdigheder, man
skal have som musiker. Det er derfor også
et godt sted at begynde i musikken, så den
primære aktivitet er samspil. Og at man
samtidig lærer at spille på sit instrument ved
siden af,” foreslår han og pointerer:
”Samfundet fungerer ikke længere
sådan, at man først går til klaver hos frk. Rask
og så efter mange år, når man behersker et
instrument til fingerspidserne, kan man
begynde at spille sammen. Børn og unge vil
have hurtige resultater, og spille sammen –
som det jo i sidste ende går ud på.”

FRAVÆR AF FAGLIG SPARRING
”Som musikundervisere er det vigtigt at tale
sammen om de udfordringer, der ligger i
tiden, og hvordan vi helt konkret går til det.
Der er desperat brug for det, fordi vores
verden forandrer sig så hurtigt. Og det er nogle store omvæltninger, der skal diskuteres,”
mener Torben.
En af de største mangler for musikundervisere er faglig sparring om musikpædagogik

mellem kollegaer. Det er stort set fraværende
og nedprioriteret på musikinstitutionerne,
mener Torben Westergaard:
”Min erfaring fra både konservatorierne
og MGK er, at hverken underviserne eller institutionernes ledelser prioriterer den pædagogiske udvikling. De afsætter ikke tid eller
rum til at diskutere de udfordringer, der er i
undervisningen i 2015, i en tid hvor eleverne
er vokset op i en helt anden digital virkelighed med helt andre muligheder, end vi selv
havde. Alle har brug for inputs fra hinanden
og fra eksperter. Vi mangler et rum for kollegial supervision, hvor vi lærer af hinandens
metoder. Og at institutionerne prioriterer og
afsætter ressourcer til vidensdeling, hvor vi
udveksler pædagogisk viden og erfaringer.
Hvor vi trækker noget af al den forskning, der
bliver lavet på området, ned i virkeligheden
og skaber et fælles sprog for det og udvikler
nye metoder og dermed musikundervisningen. Den musikalske fødekæde er i en horribel
tilstand. Så gør vi ikke noget for at få børnene
og de unge med nu, så mister vi flere generationer af kommende, veluddannede
musikere på gulvet.”

VIGTIGT MED SAMSPIL
Et af de redskaber, Torben Westergaard
peger på som essentielt i undervisningen i
dag, er det sociale element i musikken:
”Der er en enorm læring i hele den sociale dimension i samspillet som musiker.
Man er sammen om at skabe musikken, sammen i tourbussen og sammen på arbejds-

ÅBENHED, omstillingsparathed og fleksibilitet er nogle af de færdigheder, man skal have som musiker. Det er derfor
også et godt sted at begynde i musikken, så den primære aktivitet er samspil, mener bassisten Torben Westergaard,
der underviser i teoretisk pædagogik.
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