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Mette Friderichsen, tale-/hørekonsulent.

Musikkens kraft
Oplevelser fra specialpædagogisk kursus på Vingstedcentret i
november 2005.
Kirsten Fredens, Cand. Mag. i musik og pædagogik, seminarielektor
ved Jysk Pædagogseminarium var oplægsholder på kurset.
Jeg var så heldig at være med. Redaktionen havde spurgt Kirsten
Fredens om hun havde tid til at skrive til os. Det havde hun desværre
ikke. Derfor beretter jeg her med Kirsten Fredens tilladelse om de
musikalske timer, hun havde sammen med os kursusdeltagere. Med
få ændringer har jeg gengivet noget af Kirsten Fredens’ materiale.
Jeg er også blevet inspireret til at komme med et par eksempler på
musikanvendelse fra min egen pædagogiske hverdag.

Vi kender det jo alle,
musikken gør noget ved
os, påvirker vore kroppe,
sætter os i stemning
Kirsten Fredens.
og giver os associationer. Kan vi dokumentere effekten? Kan vi bruge musikken
i pædagogisk henseende? I så fald
hvilken slags musik?
Vi lyttede til det blide og harmoniske, det disharmoniske og voldsomme.
Det nye og det gamle. Mozart, Heavy
Metal og Mulsicure. Alle havde vi oplevelser – ikke de samme, men musikken
påvirkede os alligevel nogenlunde ens.
De fleste af os kendte til ”Mozarteffekten” som et populært begreb.
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Alle vi kursusdeltagere noterede vores oplevelser
mens vi henholdsvis lyttede til Mozart, Heavy
Metal og Musicure.

Nogle havde endda selv på forskellig
vis brugt Mozarts musik til at bibringe
elever ro og koncentration.
Men er der hold i denne Mozarteffekt? Kirsten Fredens fremlagde
eksempler på undersøgelser og teoretisk baggrund for Mozart-effekten:
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Emperi
ü L
ytning til Mozart 20 min. dagligt,
fremmer den rummelige forestillingsevne, som er en nødvendig forudsætning for menneskets abstrakte
tænkning (forsøg i Los Angeles).
ü
Fra et neurofysiologisk synspunkt
bekræftes Mozart-effekten. Det
er påvist, at musik skaber bedre
synkronisering imellem de to hjernehalvdele (fra hjerneforskning i
Musicure).
ü
Mozarts musik virkede beroligende
på en klasse 11-årige drenge med
massive problemer. Deres blodtryk
blev målt før og efter undervisningslektioner over en femårig periode.
Der var en signifikant forskel før og
efter de timer, hvor Mozarts musik
blev spillet i baggrunden (Wales ved
Anne Savan).
ü
På hospitaler spiller man Mozart,
når præmaturbørn kommer ud af
kuvøsen for at ligge på moderens
bryst. Musikken virker beroligende
og nedsætter børnenes stofskifte, så
kroppen selv kan udnytte føden.

Teori
üH
øjfrekvente lyde stimulerer hjernens limbiske system, som man
mener styrer vore følelsesmæssige
reaktioner. Visse former for musik
kan være særlig effektive til at
øge udskillelsen af bl.a. endorfiner,
som sænker blodtrykket og dermed
niveauet af adrenaliner og steroider
i kroppen. Derved mindskes elevernes hyperaktivitet, og deres koncentration fremmes.
ü
Hjernebølgernes aktivitet kan sænkes fra betaniveau til langsommere

frekvenser i alfa og thetaniveau
(Musicure).
ü
I en række kliniske undersøgelser
har videnskaben påvist, at musik
påvirker vores hormonsystem, det
ufrivillige nervesystem, der styrer åndedræt og hjertefrekvens og
også har effekt på immunsystemet
(Musicure).
ü
Musik, hvor alle toner under 6000
hertz er filtreret væk, således at
øret tvinges til at ”stramme sig an”,
stimulerer det indre øre. Således
stimuleres hjernens komplicerede
reaktioner; for hørecentrene i hjernen påvirker andre områder, som
styrer sprog, motorik og koordination (metode udviklet af den
franske neurolog Alfred Thomatis
til behandling af autisme og læseproblemer).

Men hvad er det særlige ved
Mozarts musik?
ü Thomatisskolens psykolog (som
anvender filtreret musik) mener, at
svaret ligger i musikkens struktur
(rigdommen på høje klange samt
musikkens enkle rytme). Anna
Savan, som har brugt Mozart til sine
hyperaktive elever siger, at det ikke
kun kan være på grund af musikkens
høje frekvens, at Mozarts musik virker, for transponerer man andre
værker op, får man ikke det samme
signifikante fald i blodtryk og puls
og dermed den gavnlige effekt for
koncentrationen. Det viser de forsøg
hun har gjort i forbindelse med sin
doktorafhandling.
ü
En anden teori går ud på følgende:
Mozart led af Tourettes syndrom, og
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måske brugte Mozart selv sin musik
til at organisere sig med.
Mozart-effekten er derfor stadig en
gåde, men sikkert er det, at den har
effekt og mon ikke mange pædagoger
og lærere har oplevet, at visse former
for musik har pædagogiske anvendelsesmuligheder.

Eksempler fra en
pædagogisk hverdag
I mit daglige virke som talepædagog
kommer jeg på en skole, hvor lærerne
i indskolingen har valgt at spille stille
blid musik i frikvartererne, for at få
mere ro i klasserne og på gangen.
Som gæst mærker jeg en tydelig
stemningsændring, når musikken spiller, og lærerne fortæller, at frikvartererne generelt er blevet mere rolige.
Et andet lille eksempel har jeg fra
min egen praksis: Alle talepædagoger
har vel oplevet, at testning kan være
vanskelig at gennemføre, når det barn
man møder let mister opmærksomhed
og koncentration. Testningen må deles
op i små bidder og tages over flere
gange, og derved kan man selv miste
fokus.
Til et sådant barn lod jeg en dag
Mozarts violinkoncert nr. 3 spille med
lav styrke. Musikken var i gang, da vi
kom ind i testlokalet.
Testningen forløb behageligt og
roligt for os begge med langt færre
afledninger, end jeg tidligere havde
oplevet i andre testsituationer sammen
med barnet.

I sundhedssektoren
I sygehusverdenen har det længe været
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Kursister lytter til Kirsten Fredens.

kendt, at bestemt musik virker beroligende på patienter.
Musika Humana er en lægevidenskabelig forskergruppe, som står bag
projektet ”Musik som medicin”.
Komponisten Niels Eje har i samarbejde med behandlere og patienter
udviklet en særlig form for musik,
som blander lyde og rytme fra naturen
med musik for obo, cello og harpe.
Når patienter på de testede sygehuse
hører den, får de det bedre, slapper
mere af og føler sig mindre angste og
stressede.

Tilbage til Vingsted
Vi var mange voksne – flest kvinder,
som frydede os ved at slippe transparenter og videoskærm og komme ud på
gulvet for at danse og klappe til vores
eget rytmiske talekor. Kirsten Fredens
var vejleder og inspirator ved sit eget
eksempel. Heldigvis ”holdt vi op med
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at tænke”, og snart kunne vi klappe og
trampe samtidig med at vi sagde:
Det regner:
/:Sjask, sjask – plaske plaske plask:/
/.Sjappe sjappe sjappe sjappe sjap:/
/:Det regner
det regner
vi får våde tær
det er støvlevejr:/
/:Sjask, sjask – plaske plaske plask://
Sjappe sjappe sjappe sjappe sjap:/
Det regner
det regner
kan det aldrig mer,
blive solskinsvejr
/:Skal skal ikke
skal skal ikke gå en tur i byen://
(Tekst Lotte Kærså)

ken var fuld af trafik. Højre og venstre
hjernehalvdel supplerede hinanden i et
kompliceret samspil. Snart havde alle
næsten fået automatiseret ordene, rytmerne og bevægelserne. Vi var blevet
sprogligt og motorisk stimuleret. Vi var
blevet åbne – socialt og perceptuelt.
Nye neurale spor var dannet – sådanne
spor, som vi også i den pædagogiske
hverdag ved vi, kan gøre brug af som
metode i arbejdet med sprogstimulering
af børn i både børnehaver og skoler.

Kilder:
Kopier af Kirsten Fredens’ transparenter brugt på kurset.
Helse. Familiens lægemagasin 12, 2003
hjemmeside www.helse.dk
Artikel: ”Vores musikalske hjerne” Af
Lars Heslet, Overlæge, professor dr.
med.
n

Vores hjerner arbejdede, mønstre blev
dannet, signaler sendt og hjernebjæl-
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