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Har du øvet dig? er et kærligt frispark til den tradi-
tionelle musikskoleundervisning med særlig fokus på 
håndtering af relation, kommunikation, motivation og 
præstation. Bogen udfordrer den traditionelle musik-
undervisning og er nyskabende i sin måde at betragte 
solo- og holdundervisning på. Den henvender sig til alle 
instrumentfaggrupper, kor- og orkesterledere, musiksko-
leledere, ældre elever og forældre, men også folkeskolens
musikundervisere kan finde god inspiration til mange af 
musikundervisningens helt særlige udfordringer.

Har du øvet dig? er en banebrydende bog, der tilby-
der nogle enkle, men virkningsfulde og praksisrettede 
redskaber, du kan gøre brug af, når det, du plejer at gøre, 
ikke virker. Og du kan fint blande det med den måde, du 
normalt underviser på. Både som et supplement og som 
inspiration til at takle områder, du ikke tidligere har skul-
let forholde dig til, eller som du gerne vil lykkes bedre 
med.

Har du øvet dig? introducerer idéer og værktøjer, som 
er inspireret af blandt andet kognitiv, systemisk, narrativ 
og anerkendende coaching, kommunikation og konflikt-
håndtering, en filosofisk forståelse af relationsaspektet og 
forfatterens egne erfaringer – her samlet under betegnel-
sen en coachende tilgang:

„Det umulige klarer vi.
 Miraklerne tager lidt

 længere tid.“
Kinesisk ordsprog

Linda Vilhelmsen er uddannet AM’er fra Musikkonser-

vatoriet i Kbh., Cand. pæd. i musik og har læst Cand. 

pæd. i generel pædagogik (IA). Hun er certificeret 

ID-lifecoach med speciale i skole-/studiecoaching og 

er forfatter og sangskriver både inden for børne- og 

voksenmusik samt foredragsholder og kursus-/kor- 

instruktør. Har udgivet artikler og undervisningsmate-

riale i musikskole- og folkeskoleregi. 

Linda Vilhelmsen har været musikskolelærer ved Ring-

sted Musik og Kulturskole gennem 19 år, seminarielek-

tor gennem 10 år ved læreruddannelsen på Haslev 

Seminarium i musik og det pædagogiske fagfelt. 

Siden 2009 souschef og afdelingsleder på Rehabilite-

ring og Udviklingscenter Filadelfia, hvor hun arbejder 

med pædagogisk udvikling, personaleledelse og 

musik for voksne med autismespektrumforstyrrelser, 

erhvervet hjerneskade og epilepsi. 
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Har du øvet dig? er et kærligt frispark til den traditionelle musikskoleundervisning med 

særlig fokus på håndtering af relation, kommunikation, motivation og præstation. Bogen 

udfordrer den traditionelle musikundervisning og er nyskabende i sin måde at betragte 

solo- og holdundervisning på. Den henvender sig til alle instrumentfaggrupper, kor- 

og orkesterledere, musikskoleledere, ældre elever og forældre, men også folkeskolens 

musikundervisere kan finde god inspiration til mange af musikundervisningens helt 

særlige udfordringer.  

Har du øvet dig?  er en banebrydende bog, der tilbyder nogle enkle, men virknings-

fulde og praksisrettede redskaber, du kan gøre brug af, når det, du plejer at gøre, ikke 

virker. Og du kan fint blande det med den måde, du normalt underviser på. Både som 

et supplement og som inspiration til at takle områder, du ikke tidligere har skullet for-

holde dig til, eller som du gerne vil lykkes bedre med.

Har du øvet dig? introducerer idéer og værktøjer, som er inspireret af blandt andet 

kognitiv, systemisk, narrativ og anerkendende coaching, kommunikation og konflikt-

håndtering, en filosofisk forståelse af relationsaspektet og forfatterens egne erfaringer 

– her samlet under betegnelsen en coachende tilgang:

•  Aktiv lytning og kunsten at stille åbne, refleksive spørgsmål, der genererer handling.

•  Motivation – og hvordan vi skaber den.

•  Realistiske mål – hvem sætter dem, hvorfor og hvordan?

•  Kommunikation og konfliktløsning i relationer.

Har du øvet dig? er sidst men ikke mindst et bidrag til at styrke læringsmiljøer i musik-

skoleundervisning, styrke samarbejdet mellem musikskole og folkeskole samt udfordre 

en mangeårig musikskoletænkning, præget af en enstrenget fødekæde, afgrænset 

brugergruppe og velfærdsudfordringer.  
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•	 Aktiv lytning og kunsten at stille åbne, refleksive 
spørgsmål, der genererer handling.

•	 Motivation – og hvordan vi skaber den.
•	 Realistiske mål – hvem sætter dem, hvorfor og hvor-

dan?
•	 Kommunikation og konfliktløsning i relationer.

Har du øvet dig? er sidst men ikke mindst et bidrag til 
at styrke læringsmiljøer i musikskoleundervisning,
styrke samarbejdet mellem musikskole og folkeskole 
samt udfordre en mangeårig musikskoletænkning, præ-
get af en enstrenget fødekæde, afgrænset brugergruppe 
og velfærdsudfordringer.


