
  

 

    

 

  

Innledere og mer om programmet 

Ingeborg Nebelung 
Musikk, mestring og muligheter 
 

Ivaretar skolen barns utvikling og dannelse, eller har målet om å 

gjøre dem til «nyttige» samfunnsborgere fortrengt andre viktige 

perspektiver?  
Er musikk egentlig viktig eller nødvendig i barns opplæring? 

Nebelung vil synliggjøre hvordan barns opplevelse av mestring 

og tilhørighet kan styrkes gjennom musikk og musikalsk aktivitet, 

og hvor nær sammenheng det er mellom musikk og helse.  

Nebelung er universitetslektor ved Norges Musikkhøgskole på 

musikkterapistudiene. Hun er utdannet barnehagelærer og musikkterapeut med 

etterutdanning i musikkterapi, rus og psykisk helse, videreutdanning i musikkterapi 

og eldrehelse, samt i veiledning. Hun har 21 års erfaring som musikkterapeut i 

kulturskole, skole, barnehage og på sykehjem, og driver Vestfold Musikkterapi. 

Nebelung er nå stipendiat, og skriver doktorgrad om musikkterapi og barn og unge i 

utsatte livssituasjoner. 

 

Jørgen Moltubak 

Kaoskontroll og tilstedeværelse i klasserommet – klassen som ensemble! 

 
Hvordan kan gruppedynamikk påvirke ensemblefølelse og 

samarbeidsklima og gi rom for individuell vekst? Med 

utgangspunkt i improvisasjonskompetanse og lytting undersøker 

vi hvordan uforutsette hendelser kan bli gode gaver, hvordan frykt 

kan bli en motor for handling og hvordan vi kan skape et 

klassemiljø som inkluderer og favner 100% av elevene. 

Moltubak jobber som lærer og har skrevet flere bøker om klasseledelse, blant 

annet Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse for lærere, og 

Improvisasjon i klasserommet - frigjør superkraften. Han spiller improvisert teater 

for barn og voksne og holder egne kurs i improvisasjonskompetanse for lærere.  

Mer info: wwww.jorgenmoltubak.no / www.gnistrende.net



  

 

Bendik Fredriksen 
Kulturforståelse og kulturell kompetanse 

Hvordan speiler musikken sosiale hendelser, historie og samfunn, 

og hvordan kan kunnskap om dette bidra til kulturforståelse og 

kulturell kompetanse? 

Musikk er noe unikt menneskelig, som kan forme nasjonale 

identiteter, inkludere, ekskludere, og bidra til eller dempe 

konflikter. Vi ser på hvordan musikk og ulike sjangere kan gi 

dypere innsikt og forståelse for vår egen og for andres kultur. 

Fredriksen er førsteamanuensis i musikk ved institutt for grunnskole- og 

faglærerutdanning, OsloMet. Han er musikkviter, har studert PPU og tatt doktorgrad 

ved Norges musikkhøgskole. Han har jobbet i grunnskolen, med barne- og 

ungdomskor og deltar nå i forskningsprosjektet FUTURED – forskning på 

musikklærerutdanning. 

Hanne Kihlman Evang 
Enkelt samspill med klassen – med stemme, kropp og instrumenter 

Hvordan kan man få til samspill med instrumenter der alle kan 

bidra på ulike nivåer og samtidig oppleve samspillets magi? Vi 

ser på prinsipper for å øve på de ferdighetene elevene trenger 

for mestring og utvikling i faget med utgangspunkt i fleksible 

samspillsarrangementer. 

Evang er universitetslektor i musikk ved OsloMet, musikklærer 

ved Vestby skole og freelancemusiker. Hun er utdannet musikk- 

og spesialpedagog ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i 

Oslo og har studert irsk folkemusikk ved University College Cork. Hun har jobbet i 

grunnskole, kulturskole, høyere utdanning og med korps i Norge og Zimbabwe. 

Annette Brandanger 
Tid for kroppslig læring! Leken og utforskende groove med dans og bevegelse 

Som barn danser vi, slipper oss inn i rytmen, utforsker den frie 

flyten og uttrykker gleden av å kunne bevege oss - nesten før vi 

kan gå. Hvor er dansen i deg i dag? Hvordan kan vi vi og elevene 

våre finne tilbake til dansen og den frie bevegelsen slik at dans 

bli en naturlig og spennende opplevelse for oss alle? Vi skal jobbe 

med oppgaver og metoder for en naturlig innfallsport til dans og 

bevegelse i musikkfaget.  

Brandanger er danser, koreograf, pedagog og dansekunstner og har jobbet innenfor 

feltet i Norge og England i over 15 år. Hennes drøm er at dansen skal bli en stor og 

viktig del av vår kultur og at alle skal kjenne det naturlig å danse og være leken i 

egen kropp. 


